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21 seniorenappartementen en 2 winkels voor Rijndijkers

Van machinebouw naar woningbouw:
De Smederij
Het nieuwe appartementencomplex De Smederij aan de
Willem Kloosstraat in Hazerswoude-Rijndijk is inmiddels
bewoond en afgelopen week
officieel geopend met de onthulling van een plaquette door
Rob Vertegaal en zijn kleindochter Julie. Bewoners komen uit Hazerswoude-Rijndijk en voormalig Rijnwoude.
Eindelijk…
Voorheen stond op deze plek het
bedrijf Vertegaal Machine Bouw
en een bedrijfswoning. Eigenaar Rob Vertegaal verkocht zijn
deel van het bedrijf. Dat is vervolgens verhuisd naar een groter en moderner pand in Alphen aan den Rijn. Zo kwamen
het verouderde bedrijfspand en
het woonhuis leeg te staan en
ging een lang gekoesterde wens
in vervulling om op die plek in
het centrum van het dorp een
appartementencomplex met onderin winkelruimte te bouwen.
Vertegaal: “Het heeft heel wat
jaren geduurd, maar nu staat het
er toch maar. Het is een prachtig complex met appartementen en winkelruimte geworden
dat met een fantastisch team tot
stand is gekomen. Ik ben er ongelooflijk trots op.”
Machinefabriek
Vertegaal: “Mijn vader is in de
60er jaren als smid begonnen
aan de Rijndijk bij De Hoop met
een reparatiebedrijf voor boerenwerktuigen. In 1964 kon hij
een stuk grond ‘midden in een
weiland’ kopen om een machinefabriek op te zetten. Even
verderop was begonnen met de
bouw van de wijk Rhynenburg
en vlakbij zou het winkelgebied
aan de Da Costasingel verrijzen.”
In 1988 nam Rob Vertegaal het
bedrijf over van zijn vader. De
plek waar de fabriek stond was
inmiddels het centrum van het
dorp geworden. “We hebben in
die tijd al met de gemeente Rijnwoude gekeken naar mogelijkheden om de fabriek te verplaatsen en de plek vrij te maken
voor woningbouw. Dat is echter niet gelukt. Pas in 2014 kwamen er weer serieuze kansen.
In die tijd (einde financiële cri-

sis) was het lastig om een projectontwikkelaar te vinden en
ik heb toen besloten het project
zelf te ontwikkelen samen met
mijn neef Lorenz. Dat was een
hele spannende stap, maar alles
is goed gelopen. Ik ben apetrots
op het eindresultaat!”
De Smederij
Het complex bestaat uit 21 appartementen, waarvan 3 penthouses en twee winkelpanden.
“De naam van het complex refereert aan de voormalige bestemming van de plek en is ook
een eerbetoon aan mijn inmiddels overleden ouders,” vertelt
Vertegaal. De plaquette met een
smid erop bij de ingang van het
complex is ontworpen samen
met neef Bert Vertegaal en uitgevoerd door Smederij Van Rijn.
Vertegaal: “Al in een vroeg stadium is besloten om het gebouw gasloos te maken. Dit is
gedaan door toepassing van

warmtepompen. Elk appartement heeft zijn eigen warmtepomp met een circuit dat 120
meter de grond in gaat. Verder staat het dak vol met zonnepanelen om het gebruik van
elektriciteit zo veel mogelijk te
compenseren.” Wat ook mooi
is dat met dit project een goede bijdrage is geleverd aan de
doorstroom vanuit eengezinswoningen in het dorp. “Op een
na wonen in de appartementen
nu senioren die een gezinswoning in een van de dorpen van
voormalig Rijnwoude hebben
achtergelaten. De enige die niet
uit de naaste omgeving komt is
mijn voormalige secretaresse,
maar die heeft wel 25 jaar op
deze plek gewerkt.”
Winkels
In het midden van het complex
is de entree voor de woningen
en zowel links als rechts daarvan is een winkelruimte ge-

maakt. Links komt een stomerij- en kledingreparatie bedrijf
en rechts de Verswinkel Neuteboom die nu aan de Da Costasingel is gehuisvest. Na 23 jaar
gaat Ton Vreeburg van de verswinkel met pensioen: “Ik draag

per 1 januari 2022 het stokje
over aan Jan Willem Blommers,
die nu al de Neuteboom winkels in Leiden en Leiderdorp
heeft (beide te zien op de foto).
(Zie vervolg op pagina 3)

| zonnepanelen | LED verlichting | www.mastop.nl |

Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!
Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19
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Familieberichten
Ik ben het, zegt Gij dan.
Kom maar met Mij
mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is Mijn hand.

Na een paar laatste moeilijke maanden is
in volle berusting ingeslapen onze moeder,
schoonmoeder, grootmoeder
en overgrootmoeder

Dankbaar dat hij zo lang bij ons is geweest, maar ook verdrietig om
zijn heengaan, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve
man, onze vader, schoonvader en opa

Joop Hockx

Muus Jacobse

Irmgard Helene
van den Broek-Zorn

In de bloei van zijn ouderdom
is plotseling overleden

Irma

Philippus de Gelder

Weduwe van Jan van den Broek
* Pforzheim,
4 februari 1933

† Waddinxveen,
1 september 2021

11 oktober 1933

1 september 2021

– Josephus Gerardus –
* Leiderdorp,
3 september 1933

† Koudekerk aan den Rijn,
4 september 2021

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
Huisartsenpraktijk Koudekerk aan den Rijn en Activite
voor de liefdevolle zorg en begeleiding.

In het vertrouwen waarin hij leefde
mogen wij hem loslaten.
Hij hield veel van ons en wij van hem.

Tiny Hockx-Koot
Enrico en Marja
Jolijn, Daan
Rosa en Arjen
Bart
Mario en Natasja
Steven, Rens
Johan en Miriam
Thijs, Wessel, Eva
Rob
Manon en Willem
Tess, Isa, Sanne
Joost en Patricia
Max, Liz

Atie de Gelder- Eikelenboom

Ingrid en Hans
Yvonne en Henk
Kleinkinderen en achterkleinkinderen
Correspondentieadres;
Familie van den Broek
Tussenzicht 27
2741 NM Waddinxveen

Ellen
Eva en Bas
Mare, Jula, Ebe
Dafna en Richard
Lize, Rosa
Wouter
Erna en Wubbo

Op maandag 6 september hebben wij
in besloten kring afscheid genomen.

Corine en Ruud
Ymkje en Kristian
Rinske en Tycho

Ankie en Pim
Annika
Stef
Dineke en Nico
Levi
Merel en Jordy
Mart Jan
Geertje

Dorpsstraat 213b
2391 CC Hazerswoude-Dorp
De begrafenis heeft
inmiddels plaatsgevonden.

Wij danken iedereen voor de belangstelling,
mooie woorden, fijne brieven en kaarten die
wij mochten ontvangen na het overlijden van
onze moeder, schoonmoeder en oma:

Rietje le Largeplantsoen 16
2396 WT Koudekerk aan den Rijn
We hadden u graag uitgenodigd bij de begrafenisceremonie, maar
in verband met de huidige maatregelen zijn wij genoodzaakt deze in
besloten kring te laten plaatsvinden.
Na afloop van de begrafenis is er wel gelegenheid tot condoleren op
vrijdag 10 september van circa 15.15 tot 16.45 uur in Uitvaartcentrum
De Waard, Europasingel 25 te Koudekerk aan den Rijn.
U kunt een digitale condoleance achterlaten op
afscheid.nabestaandenloket.nl/joop-hockx/herdenken.

Maartje Ooms van den Bosch
Met vriendelijke groet,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Uitvaartonderneming
Schellingerhout
“Het strand bij Noordwijkerhout is
de plek waar ik al mijn hele leven kom.
Bij de Langevelderslag is het altijd gezellig
rustig. Ik ken er ieder duin op mijn duimpje en kom er helemaal tot rust.
In de winterperiode kun je er
heerlijk wandelen en ‘s zomers ga ik er
sinds mijn man dood is - met vriendinnen
regelmatig picknicken. Ik zit er ook graag
in m’n eentje. Dan stop ik mijn voeten
onder het zand en tuur zo uren over de
zee.
Straks wil ik - net als nu - onderdeel zijn
van dit landschap. Ik heb mijn vriendinnen al gevraagd of ze mijn as over de
eerste duinrij willen uitstrooien.”
Sjaan Sanders

Persoonlijk, betrokken
en altijd dichtbij
UITVAARTZORG

Nico en Mariëtte Soek begeleiden
en verzorgen de uitvaart, ook als u
elders verzekerd bent.

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht
071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70
schellingerhout.nl

arumuitvaartzorg.nl
Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

071 710 74 22 dag en nacht
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(Vervolg van pagina 1)
Dan gaat ook de winkel over
naar het nieuwe pand. Het eerste jaar zal ik nog wel ter ondersteuning in de winkel aanwezig
blijven.” Blommers neemt ook
het hoofdkantoor en de winkels
in Leiden en Leiderdorp over,
want ook Neuteboom zelf gaat
met pensioen. De Jumbo is geïnteresseerd in overname van
het leegkomende pand aan de
Da Costasingel.
Met speciale dank aan het bouwteam van
De Smederij: Lorenz Mooij, aannemer
Vink en Veenman (Nieuwkoop), architect David Willems (van Vliet Architecten), constructeur Van Dijke en marketing E.J. Velema (Brickx).

Stop tijdens
Stoptober
samen met
onder andere
Hans Klok
met roken!
GGD Hollands Midden
daagt je van harte uit!

Stoptober 2021
Voor deze achtste editie van
Stoptober zullen weer tienduizenden mensen de uitdaging
aangaan en meedoen aan dit Nationaal Stopmoment. Onder hen
ook diverse bekende Nederlanders. Hans Klok, Patricia Paay,
Bill van Dijk, Richard Spijkers
en Louisa en Rowan zijn in 2021
de ambassadeurs van Stoptober.
Inmiddels is deze actie zo groot
geworden dat er op 1 oktober
meer mensen stoppen met roken dan op 1 januari. Uit onderzoek is gebleken dat mensen vaker gestopt blijven als ze samen
met anderen mensen stoppen.

Speel jij ook mee als figurant op 16 oktober?
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Filmopnames voor
‘Een Boerentrouwerij’
166 jaar Onder Ons
U kent Toneelgroep Onder Ons
uit Hazerswoude-Rijndijk wellicht van die originele producties waarin naast toneel ook
muziek centraal staat? Of anders van de festivals die zij hebben georganiseerd, zoals Festival Onderuit in 2010, 2012 en
2014? Voor 2022 staat weer
een bijzondere productie op het
programma, die wordt uitgevoerd ter gelegenheid van het
165-jarig bestaan van de oudste toneelvereniging van Nederland. Een Boerentrouwerij
is een toneelstuk dat door toneelschrijver Jan Ploeger speciaal is geschreven voor Onder
Ons, in samenwerking met regisseur Klaas Bolhuis. Ook muziek, zang en videobeelden maken deel uit van de productie.
Het belooft dus weer een verassend geheel te worden, uitge-

voerd op een bijzondere locatie
in het voorjaar van 2022.
Film bij toneelvoorstelling
Voor Een Boerentrouwerij worden in oktober ook filmopnames
gemaakt die bij de uitvoering ervan in het voorjaar zullen worden gebruikt. Voor de filmbeelden wordt een bruiloftsoptocht
opgenomen en een bruiloftsfeest
met live muziek en dansen. In
de ochtend gaat het om buitenopnames in Groenendijk voor de

bruiloftsoptocht en in de middag
wordt een bruiloftsfeest opgenomen in Pleyn’68. Voor deze gelegenheid komt de band Figleaves 2.0 weer bij elkaar om voor
live muziek te zorgen. Van de figuranten wordt verwacht dat zij
in zwarte of witte kleding komen, meelopen in de optocht en
bruiloftsgast zijn op een gezellig
feest. Voor de inwendige mensen wordt met koffie, thee, frisdrank, broodjes en een borrel na
afloop gezorgd.

Informatie en aanmelden
De filmopnames vinden plaats
op zaterdag 16 oktober van
10.00 – 16.00 uur in Hazerswoude-Rijndijk Groenendijk (de
eerdere genoemde datum van 2
oktober is komen te vervallen).
Vind je het leuk om als figurant
mee te lopen in de optocht en
gast te zijn op een bruiloftsfeest?
Meld je dan aan bij Anne-Marie
de Groot-Wesselingh: amwess@
gmail.com of 06-55876875.

Terugblik op de 60e editie van de Jeugdvakantieweek

‘Ik rook al veel te lang,’
zegt Hans Klok.
In het verleden heb ik al zo vaak
gezegd dat ik ga stoppen. Maar
het is altijd mijn guilty pleasure geweest. Voor mij was dat sigaretje een moment om tot rust
te komen. Maar dat moet afgelopen zijn. Ik voel dat ik in een
nieuwe fase in mijn leven zit en
dat is dus voor mij het moment
om met roken te stoppen. Het
geeft ook een extra motivatie dat
het nu out in the open is en iedereen op me zal letten.’

Maandag 23 augustus 2021 was
het dan zo ver: de 60e editie van
de Jeugdvakantieweek in Koudekerk. Voor de jubileumeditie
hadden en hebben we grootste
plannen maar deze stellen we
nog maar even uit naar (hopelijk) 2022. De eerste activiteit
was een vossenjacht door het
dorp. De vossen waren verkleed
als sporters en vertegenwoordigden de verschillende verenigingen uit het dorp. Gelukkig is
het iedereen gelukt om alle vossen te vinden. Het was erg leuk
om te zien dat zowel de kinderen als de ouders hadden uitgekeken naar het weerzien met elkaar.
Voor het avond programma
moesten we het dorp verlaten en
afreizen naar Leiderdorp waar
schaatsvereniging VIJK een super leuke skeeler clinic heeft
verzorgd. Ruim 50 kinderen uit
Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk deden allerlei spelletjes
op de zomerbaan. Wat een geweldig gezicht om de kinderen
over het asfalt te zien flitsen.

Over Stoptober
Stoptober is samen 28 dagen niet
roken in oktober. Vanaf 2 september begint de landelijke campagne van Stoptober en vanaf 1 oktober begint de 28 dagen niet roken
reis. De verwachting is dat ook
dit jaar weer meer dan 50.000
mensen zullen stoppen met roken. Iedereen die aan Stoptober wil meedoen, kan zich vanaf 2 september inschrijven via de
website www.stoptober.nl en de
gratis Stoptober app downloaden.

Dinsdag 24 augustus 2021 kon
er worden geschoten met laserguns, organiseerde Alphen Vitaal een aantal balspellen in het
park en in de middag vond er
een tennis clinic plaats bij Artesia. Tijdens deze activiteit werden we vereerd met een bezoek
van de wethouder. Deze genoot
ook zichtbaar van de gezellige
en ontspannen sfeer.
In de avond was er van een
ontspannen sfeer geen sprake. Ruim 40 dappere kinderen

hebben toen deelgenomen aan
de spooktocht en hebben met
gevaar voor eigen leven allerlei vreemde figuren op de Mattenkade getrotseerd. Een van de
deelnemers wist het heel treffend te zeggen ‘ik vond het gruwelijk eng, maar ik had het niet
willen missen’.
Woensdag 25 augustus werd
het programma verzorgt door
Aspasia, VVK en ID Dance Factory. Deze verenigingen hebben voor een leuk programma
gezorgd waarbij de kinderen op
een speelse manier konden kennis maken met volleybal, gym,
voetbal of dansen.
Natuurlijk werd er ook weer gevist. Op woensdagavond deden
70 kinderen hun best om de
grootste vis of de meeste vissen
te vangen. De grootste vis werd
gevangen door Chelsea van Luijk
en de meeste vissen werden gevangen door Lucas van der Wal
en Siem Goudkuil. Na het vissen kreeg iedereen nog een simmetje mee en zo ging iedereen
weer tevreden naar huis.
Op donderdag 26 augustus 2021
beleefden de jongste kinderen
uit groep 1 tot 5 een geweldige
dag in Vogelpark Avifauna. De
oudere kinderen van groep 5
tot 8 gingen op de fiets naar het
Archeon waar zij het ook enorm
naar hun zin hebben gehad.
’s Avonds was het Hofstedepark
omgetoverd tot een heuse openlucht bioscoop. Op een scherm
van 3 bij 4 meter, onder het genot van popcorn en limonade werd er onder een prachtige
sterrenhemel gekeken naar de

film Pirates of the Caribbean.
Vrijdag 27 augustus werd er
door verschillende teams gestreden om de eer tijdens de
zeskamp. Zo konden de kinderen over een stormbaan gaan,
een parcours afleggen met een
megabal, met een helm op
het hoofd water naar de overkant dragen, zaklopen, dribbelen met reuze voeten en levend
sjoelen. Aan het einde van de
zeskamp stond er voor alle deelnemers en vrijwilligers een portie poffertjes klaar. Wat was dat
smullen.
Traditiegetrouw werd de Jeugdvakantieweek afgesloten met

een disco. Deze keer was het
geen gewone disco, maar een
silent disco, al was er van dat
‘silent’ niet veel te merken.
En zo kwam er einde aan een
werkelijk fantastische week. Wij
willen alle kinderen bedanken
voor hun gezelligheid, alle vrijwilligers voor hun hulp en alle
sponsoren voor hun bijdrage.
Tot volgend jaar.
Christa, Robert, Martine en
Hans
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ACTIEF

RIJNWOUDE

Meet&Greet geniet van
een Arabische lunch

Maandelijks organiseert Actief
Rijnwoude ‘Meet&Greet’ een
bijeenkomst voor alleen gaanden. Zondag 29 augustus hebben we een hele bijzondere bijeenkomst gehad bij ‘Gewoon bij
Winny’. Inwoners van Rijnwoude met een Syrische/Algerijnse
afkomst hadden een heerlijke
Arabische lunch klaargemaakt.
Natuurlijk was het(heerlijke)
eten belangrijk maar wat ook
belangrijk was ; met elkaar in
contact komen / met elkaar
kennis te maken. En dat is zeker
gelukt, weer een mooi moment
van Ontmoeten&Verbinden.

ACTIEF

Actief Rijnwoude organiseert
dus maandelijks Meet&Greet
vanuit verschillende locaties
in (voormalig) Rijnwoude, altijd op de laatste zondag van
de maand tussen 14.00 uur en
16.00 uur. Bijeenkomst is gratis en u hoeft zich van te voren
niet op te geven. Sfeer is erg informeel, koffie / wijntje, lekker bij kletsen en soms een activiteit/programma waar je aan
deel kan nemen (maar hoeft
niet) Wilt u meer informatie
over Meet&Greet? Gewoon even
bellen of mailen: 06-23328302
/ info@actief-rijnwoude.nl

RIJNWOUDE

Cursus reanimatie
inclusief gebruik van
de AED in Benthuizen
De eerste twee groepen zaten binnen een mum van tijd vol! Bij een
derde groep kunnen nu nog 3 mensen aanschuiven voor de cursus op donderdag 21 oktober om 19.00 uur in Dorpshuis De Tas.
Wie het eerst komt, het eerst maalt. Gaarne uw reactie per mail vóór
14 september naar bernard@actief-rijnwoude.nl.
De cursus wordt gegeven door de gediplomeerde instructeur Henk
Baars. De cursus duurt 2 tot 2,5 uur. Het aantal deelnemers is gesteld op maximaal 6 personen per groep. Na afloop krijgt elke
deelnemer een certificaat (2 jaar geldig). De kosten bedragen € 35,per deelnemer en voor leden van Actief Rijnwoude € 25,- (contant
aan de zaal te betalen).
Inhoud reanimatiecursus en AED
• De veiligheid van de hulpverlener en het slachtoffer wordt
besproken en beoefend
• Uitleg m.b.t. het bellen van 112
• Herkennen van een hartstilstand
• Controleren van het bewustzijn en de ademhaling van het
slachtoffer
• Luchtweg vrijmaken en vrijhouden
• Bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging leggen
• Beademen (i.v.m. Corona wordt dit extra uitgelegd)
• Borstcompressies (hartmassage) toepassen op een slachtoffer
• Gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator)
• Er wordt geoefend op drie verschillende poppen (volwassenen,
een kind en baby).

Zonovergoten
Kinderuitmarkt

Voor de 12e keer werd zaterdag de Kinderuitmarkt georganiseerd door winkeliersvereniging Da Costasingel in
Hazerswoude-Rijndijk. Door
corona met iets minder deelnemers dan anders, maar nog
altijd met veel enthousiasme
en de hele dag door gezellige
drukte.
Wat is het aanbod in sport en
spel?
Het succesvolle evenement helpt
de verenigingen in Hazerswoude-Rijndijk en omgeving om
zich in het nieuwe schooljaar
te presenteren aan de kinderen
van de basisschool. Verenigin-

gen en activiteitenorganisaties
hebben zich met hun vrijwilligers ook dit jaar van hun beste
kant laten zien met demonstraties van onder meer sport, dans,
muziek, scouting en jeugdactiviteiten. Vanwege corona moesten de toeschouwers bij de demonstraties gaan zitten. Ook
konden kinderen het zelf even
uitproberen.
Suikerspin
en
grabbeljurk
Dit jaar was het ook mogelijk
om kennis te maken met kinderwethouder Catoo. Bij de verschillende stands konden de
kinderen ook een behendigheidsspelletje doen, zoals sjoe-

len of spijkerpoepen en daarmee een stempel op hun kaart
verdienen. Een kaart met 6
stempels was goed voor een gratis suikerspin en grabbelen voor
een cadeautje in de zakkenjurk
van Brigitte. ’s Middags trakteerde de Jumbo op ijsjes. Het evenement is voor de kinderen gratis en wordt gesponsord door
de winkeliers met koffie, limo,
suikerspinnen en andere lekkernijen. Hulde aan de organisatoren Brigitte Numan en Bert
Vertegaal en ook aan de winkeliersvereniging, de sponsoren
en alle vrijwilligers die zaterdag actief waren om hun club te
promoten.

VPTZ Aurelia
Afgelopen zaterdag 4 september
was VPTZ Aurelia uitgenodigd
samen met nog 9 andere organisaties door Stichting Kringloop Alphen. Ter gelegenheid
van het jubileum van Stichting
Kringloop werd er een veiling
georganiseerd waarvan de opbrengst over de 10 goede doelen wordt verdeeld.
Het is erg fijn om te horen dat
wij door middel van de muntjesactie bij de eerste 10 genomineerde organisaties zaten.
Met een zonnige zaterdag is het
maar afwachten hoeveel bezoekers er op af komen. Gelukkig
werden er veel stoelen in gebruik genomen en is er behoorlijk wat geboden.
Wat de daadwerkelijke opbrengst is, dat is nog even afwachten. Maar voor ons, Aurelia, was dit ook weer een kans
om onszelf zichtbaar te maken.
De mogelijkheid om te vertellen
over onze vrijwilligers die ondersteuning bieden aan mensen
in de laatste levensfase in hun
vertrouwde omgeving.

Ons werkgebied is groot; Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk a/d Rijn en Waddinxveen. Wat maakt dat we in
alle gemeenten zichtbaar willen
zijn, zodat we de zorg kunnen
bieden aan de mensen die daar
behoefte aan hebben.
Bekendheid niet alleen in de zin
om ondersteuning aan te bie-

den, maar ook om nieuwe vrijwilligers te betrekken in onze
organisatie.
Dus wilt u zorg aanvragen?
Bel: 06-51445726
Wilt u meer weten over de organisatie? bel: o6-41817431 of
bekijk de website
www.vptzaurelia.nl
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CDA Alphen draagt
Heel Rijndijk
Jeroen van Gool voor als Bakt
kandidaat lijsttrekker
Op zaterdag 25 september krijgt
het dorpshuis van Hazerswoude
Rijndijk officieel zijn naam. Het
gaat “De Som” heten: een huis
voor alle inwoners van Hazerswoude Rijndijk, waar ook inwoners uit de kernen eromheen
van harte welkom zijn.
Om deze dag een smakelijk tintje te geven, hebben we een leuke bakwedstrijd georganiseerd,
waaraan iedereen – jong en oud kan meedoen: Heel Rijndijk bakt.
Je kunt meedoen met je favoriete (en in jouw familie wereldberoemde..) baksel: cake, taart,
muffins, koekjes of wat je ook
maar kunt bedenken en maken:
alles is welkom: leef je uit en
laat je creativiteit zien! Wij zijn
heel benieuwd.

Het bestuur van de CDA Afdeling in Alphen aan den Rijn
draagt Jeroen van Gool (41)
voor als lijsttrekker van het
CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.
Wanneer de leden op 13 september instemmen met de voordracht, dan volgt Van Gool Marjon Verkleij op, die de afgelopen
twee verkiezingen de CDA lijst
aanvoerde.
“Mijn motto is: omzien naar elkaar! Met de lokale CDA-fractie
staan wij midden in de samenleving en maken ons met gevoel
en verstand sterk voor een groe-

ne, leefbare en veilige gemeente.
Wij zetten ons met veel plezier en
energie in voor én met de inwoners van onze mooie dorpen, wijken en stad. Ik ben enorm vereerd
met deze voordracht en heb er erg
veel zin in om mij met een goed
team in te zetten voor onze gemeente.”, aldus Jeroen van Gool.
“Na drie raadsperiodes en de
verkiezingen twee keer als lijsttrekker aangevoerd te hebben,
draag ik dat stokje met een gerust hart over aan Jeroen”, aldus
Marjon Verkleij die tot de verkiezingen gewoon actief blijft
als raadslid en fractievoorzitter
van de huidige CDA-fractie.

Jeroen van Gool is sinds 2018
raadslid en vice-fractievoorzitter van de partij en zat daarvoor in het bestuur van de lokale afdeling. Jeroen is getrouwd,
heeft twee kinderen en woont
met zijn gezin in Hazerswoudedorp, waar hij zich ook maatschappelijk inzet voor onder
meer de kerk. Daarnaast is Jeroen directeur van de Wethoudersvereniging, de landelijke
beroepsvereniging voor wethouders.

Er zijn 2 leeftijdscategorieën
-jeugdige bakkers tot en met
15 jaar en bakkers van 16 jaar
en ouder – met in elke categorie een prijs voor de winnaar.
Wil je meedoen met Heel Rijndijk Bakt, meld je dan uiterlijk
maandag 20 september voor
17.00 uur aan bij som@participe.nu of bel fam. Strijk 071
– 3410710 dan schrijven we je
in. Breng je baksel zaterdagochtend tussen 9.00 en 10.30 uur
naar de baktafel in ons dorpshuis. De deskundige jury staat

tussen 10.30 en 11.30 klaar om
jullie baksels te beoordelen en
een mooie foto te maken van de
tafel met inzendingen. De prijsuitreiking is na half 12 – het
juiste tijdstip maken we op de
dag zelf bekend- , waarna iedereen die dat wil een hapje kan
proeven van de bakproducten.
Spelregels
1. Geef je op via mail of telefoon, met je naam en je leeftijd.
2. Breng je baksel zaterdagochtend tussen 9.00 en 10.30
uur naar het dorpshuis ‘De
Som’.
3. De jury zal haar keuze onderbouwen met een juryrapport.
4. Indien je het baksel op een
eigen bord serveert, plak
dan een sticker op de onderkant van het bord met je
naam en adres erop.
5. Het tijdstip van de prijsuitreiking wordt later bekendgemaakt.
6. Over de uitslag kan niet gediscussieerd worden.
7. Ben je slecht ter been, maar
wil je graag meedoen, laat
het dan even weten bij de inschrijving. We kunnen jouw
baksel eventueel ophalen en
kijken of we je kunnen helpen om ook naar het dorpshuis te komen om bij de
opening aanwezig te zijn.

De selectiecommissie, het bestuur en de fractie ondersteunen
de voordracht van Jeroen van
Gool als lijsttrekker van harte!

Artesia Mix clubkampioenschappen 2021

Tijd voor het gezelligste
tennistoernooi van het jaar!
Nu iedereen weer terug is van
vakantie is het bij tennisvereniging Artesia in Koudekerk aan
den Rijn tijd om deel te nemen
aan het gezelligste toernooi van
het jaar: De Mix clubkampioenschappen! Deze vinden dit
jaar plaats van donderdag 9 t/m
zondag 12 september. Er wordt
gespeeld in poules. Op zondag zullen eerst de halve finales gespeeld worden en daarna
de finale, waarbij gestreden zal
worden om de hoogste eer.
Op zaterdag 11 september rond
16.00 uur hebben we nog een
bijzondere verrassing in petto.
Een aantal toptalenten uit onze
regio zullen zich in een spetterende demonstratiewedstrijd
van hun beste kant laten zien.

Kortom: Tennis op hoog niveau.
We nodigen iedereen van harte uit op onze mooie tennispark,
om naar deze demo-partij te komen kijken. Uiteraard bent u
ook bij alle andere wedstrijden
die deze dagen gespeeld gaan
worden van harte welkom.

Ben je enthousiast en denk je erover om lid te worden van TV
Artesia? Aarzel dan niet langer en kom binnenkort even de
sfeer proeven!
Artesia nodigt u allen van harte uit voor de gezelligste tennisvereniging van de regio!
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Stuur uw kopij/advertenties uiterlijk zaterdag aan
info@groenehartkoerier.nl

6

Groene Hart Koerier
woensdag 8 september 2021

Wie kan het nog volgen?
Ik voel mij weer goed en ben helemaal back to life! Heerlijk! Vandaag eindelijk een
leuke dag gehad na een lange tijd in quarantaine te hebben gezeten met het virus.
En als klap op de vuurpijl scheen de zon ook nog eens. Ook heb ik gisteravond een
spontane date gehad en we hebben zelf een wijnproeverij georganiseerd. De Malbec,
Nemea & Merlot vloeide rijkelijk en het was echt een leuke eerste kennismaking! Het
is overigens niet met dezelfde (Turkse) jongen waar ik vorige week mee op date was.
Die date was op zich OK, maar het klikte net niet. Heel eerlijk deed hij mij denken
aan een Chippendale die meer met zichzelf bezig was dan investeren in een nieuwe
connectie.
De man waarmee ik gisteren was had goede flessen wijn meegebracht en zelfs een
Tony Chocolonely voor mij meegenomen, die ik pas mag openen in het vliegtuig (ja
vliegtuig, jullie lezen het goed)! Op de verpakking van de chocoladereep heeft hij
aan het einde van de avond zelfs een stukje tekst geschreven, de reep met cadeaupapier ingepakt en in mijn rugzak gestopt. Ik ben zo benieuwd wat er staat.
Momenteel zit ik met een goed glas Malbec dit te typen, de kaarsjes staan aan, mijn
Spotify Summer Playlist staat op en het is echt een gezellige sfeer in huis. Mijn vriendin Bar is net weg en ik heb haar zojuist weer voor het eerst gezien na onze rondreis door Peloponnesos. Wat hebben wij veel gereden zeg in een paar dagen tijd. Niet
normaal eigenlijk en we hebben er zelf ook hard om gelachen. Fast forward x10. Ik
heb net ook even die column teruggelezen. Wat een gebeurtenissen allemaal, wat
een leven, wat een ride. Het was echt fantastisch en ik typ dit met een grote grijns
op mijn gezicht.
Ook kom ik steeds meer terug in mijn Nederlandse leventje en mijn routine, eindelijk. Vandaag heb ik ook het gesprek gehad over de steptours door Leiden en heb
uitgesproken dat ik niet ga instappen. Bart had er volledig begrip voor maar houdt
alsnog de deur op een kiertje aangezien hij het niet uitsluit dat het later alsnog kan
gebeuren. We gaan het zien. Ik ben ook begonnen met sporten en morgen ga ik weer
en ik kijk er al helemaal naar uit. Nu dat ik het schrijf kijk ik naar mijn wijntje maar
die smaakt mij toch te goed om het te laten staan. Ach, het moet kunnen soms, ook
al is het een doordeweekse dag. Ik hoef morgen niet vroeg mijn bed uit. Dan ben ik
ook even vergeten dat ik langs de Mac-drive ben gereden met een vriendin uit Leiden. Oké geen excuses, morgen weer normaal, woensdag lig ik weer in bikini op het
strand (yes!!), ik kan het eigenlijk niet geloven gewoon. En ohjee, morgen komt Patty
waarmee ik op Lesbos was... ik voel dat we aan de Ouzo zullen gaan as usual, om het
af te leren ;) Lekker tegenstrijdig weer hahaha...
Fijne week lieve lezers!
Liefs, Anthoula

Boswerkzaamheden
Afgelopen week is een noodbrug gelegd
over de Oostvaart in Hazerswoude-Rijndijk zodat de populierenstammen met
zware machines naar de weg vervoerd
konden worden. De essen die verderop
zijn gekapt gaan deze week in de versnipperaar.
Nieuw bosbeleid
Het is een hele kale boel nu alle populieren weg zijn. Staatsbosbeheer gaat er
andere bomen voor terugplaatsen. De
populieren waren groot genoeg om te
oogsten (en dreigden niet om te vallen zoals eerder abusievelijk is vermeld).
Staatsbosbeheer stapt van het beleid van
productiebosjes af en gaat over op de
aanleg van een structureel bosje, waarin slecht af en toe wat wordt gekapt. Het
zal nog wel even duren voordat dit enige hoogte heeft. Twee jaar geleden werden al populieren en essen aan de andere kant van het water gekapt. De nieuwe
beplanting daar geeft in elk geval weer
een ‘groen’ gezicht, maar het is nog niet
hoger dan struikgewas.
Biobrandstof
Even verderop zijn essen gekapt, want
die waren ziek. De populieren daar heeft
men nog laten staan. Deze worden over
een aantal jaren vervangen door wat anders. De stammen van de gekapte essen

zijn te dun om er nog iets van te maken.
Ze worden daarom versnipperd en naar
Purmerend gebracht. Daar staat een biomassacentrale die met afvalhout uit Nederlandse bossen energie levert voor de
stadsverwarming van Purmerend.

Wat geweldige prestatie
van Handwerkclub
“De bezige bij” tijdens de
beperkende coronaregels!

De Stichting Welzijn Ouderen van Koudekerk aan den Rijn (SWOK) heeft als
primair doel allerlei activiteiten te organiseren, waarbij gezelligheid en plezier
hoog in het vaandel staan. Een van die
activiteiten is o.a. handwerken, waarin
een aantal dames in een gezellig clubje
een van hun liefhebberijen onder genot
van een kop koffie of thee uitoefenen.
Tijdens de afgelopen anderhalf jaar was
er de coronapandemie en kon en mocht
men helaas niet samenkomen.
Tja, wat doe je dan? Men ging op zoek naar
iets wat je ook thuis kon doen, want zonder de handwerkclub was het maar een
saaie boel. Na wat speurwerk kwam men
in contact met Marijke Binnendijk. Marijke reist regelmatig met haar man en
nog een dame naar Roemenië om daar
de mensen allerlei praktische dingen te
ondersteunen.
Al pratende kwam men op het idee om
mensen aldaar dekens te gaan maken;
immers de winters in Roemenië kunnen
ijzig koud zijn. Zo gezegd zo gedaan: er
werden door er zestal dames vierkante
lapjes van 15 bij 15 cm in allerlei vrolijke kleuren gebreid. Deze lapjes werden
in de coronatijd thuis in elkaar gezet en
door Elly Neijman verzameld. Elly reeg
deze lapjes thuis aan elkaar tot een grote deken. Het resultaat was dat er nu 28
dekens klaar zijn. Als je bedenkt dat één
deken al bestaat uit 108 lapjes van 15 x
15, kun je zelf uitrekenen hoeveel lapjes er gemaakt werden!! Chapeau voor deze
ijverige dames!!
In het verleden heeft ook dekens gemaakt met een afbeelding er op of een
thema. Een van de laatste keren was dat
bijvoorbeeld een deken met de afbeelding van Frozen (uit Walt Disney). Die
zagen er prachtig uit, echter daar dit tamelijk arbeidsintensief was, is men hier
mee gestopt. Je kunt je voorstellen dat de
lapjes van meerdere kleuren, quasi als
een grote puzzel aaneen geregen moesten worden.

De 28 dekens worden binnenkort verzameld en stevig verpakt. Marijke, haar man
en de derde dame reizen daarmee wee af
naar Roemenië om de mensen aldaar te
verblijden met dit warme gebaar uit Koudekerk. Wij wensen hen een goede reis
voor deze bijzondere onderneming en natuurlijk een behouden thuiskomst.
Handwerkclub ‘de bezige bij’ komt iedere dinsdagmiddag bijeen in vrijetijdscentrum de Ridderhof. Daar wordt tezamen met anderen, welke dezelfde
hobby “handwerken” hebben, in gezellige sfeer gebreid, gehaakt of geborduurd. Er wordt door de organiserende groep vrijwilligers de mogelijkheid
geboden om allerlei werkstukken te
maken. Kleinere handwerk materialen waarmee van alles gemaakt kan
worden en gereedschap (naaimachines, naalden, garen, etc) zijn aanwezig.
Vaak worden nieuwe ideeën uitgewisseld, wellicht wat u al lang graag zou willen doen, wordt hier ter tafel gebracht.
Kom eens geheel vrijblijvend even ‘rond
neuzen’. De werkstukken, welke hier gemaakt worden, kunnen door de maker
zelf op speciale verkoop gelegenheden
(bijv. Jaarmarkt, Kerstmarkt) aan de man
gebracht worden. En natuurlijk wordt er
over van alles en nog wat gekletst en gekeuveld, al dan niet onder het genot van
een kopje koffie of thee. Op moment zijn
ca. 15-20 regelmatige deelnemers, die
regelmatig ‘aanschuiven’, echter er is altijd plek voor meer.
Bent u na het lezen van dit artikel enthousiast en zou het leuk vinden om zich
bij deze handwerkclub ‘de bezige bij’ te
willen aansluiten, surf dan eens rond op
de website van de SWOK - http://www.
oudereninkoudekerk.nl/
Aarzel niet langer en kom op ‘n dinsdagmiddag van twee tot half vijf eens naar
de Slotzaal van “Vrijetijdscentrum de
Ridderhof”. Alle inwoners uit de andere
kernen van de Gemeente Alphen aan den
Rijn zijn van harte welkom

Groene Hart Koerier
woensdag 8 september 2021
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KERKDIENSTEN
PROTESTANTSE GEMEENTE
In de Ontmoetingskerk zijn per
viering ca. 70 bezoekers welkom, de regels voor het afstand
houden zijn nog steeds van
kracht. U hoeft zich niet meer
vooraf aan te melden. Mondkapjes zijn niet langer verplicht. De
kerkdiensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
Zondag 12 sept. 10.00 uur: Mevrouw J. Vermeij uit Boskoop.
Tevens kindernevendienst.
Zondag 19 sept. 10.00 uur: Pastor L.T. Nguyên, Oecumenische
viering i.v.m. Vredeszondag
OECUMENISCHE
VREDESVIERINGEN
“Wat doe jij in vredesnaam?” Dat
is het motto van vredeszondag
19 sep¬tember 2021. Ook in de
kerk zullen we op deze zondag
van vrede spre¬ken. Of beter: in
de kerken. Het is een traditie in
onze dorpen om de vredeszondag samen te vieren met onze
katholieke zusters en broeders
in de Bernarduskerk. Maar omdat we in de kerk nog steeds anderhalve meter afstand moeten
bewaren, zijn er nu vieringen in
twee kerkge¬bouwen. Pastor
Lâm zal voorgaan in de Ontmoetingskerk en dominee Willem
Biesheuvel in de Bernarduskerk. In beide kerken worden
wel dezelfde liederen gezongen
en dezelfde bijbelwoorden gelezen: Jakobus 3:16-4:3 en Marcus
9:30-37.
VIERINGEN RK PAROCHIE
BERNARDUSKERK
Zondag 12 sept. 11.00 uur: Ziekenzondag. Eucharistieviering
waarin pastoor Visser voorgaat.
Het Parochiekoor zingt. Dhr.
Nico Wesselingh is de organist.
Zondag 19 september 10.00 uur
Oecumenische viering waarin Ds. W. Biesheuvel voorgaat.
Leden van het Bernarduskoor
zingen o.l.v. Dhr. M. Vijverberg.
Mevr. Anne-Marie de GrootWesselingh is de organiste.
Aanmelden van tevoren is wel
prettig, maar het hoeft niet.
Dit kan via telefoonnummer
071-3414210 of email-adres:
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl. De regels betreffende het afstand houden, zijn nog
steeds van kracht.

LIVESTREAM
Op zondagmorgen om 9.30 uur
kunt u via de livestream de eucharistieviering volgen vanuit de
Bonifaciuskerk. Hiervoor gaat
u naar de website van de Thomasparochie (www.heiligethomas.nl).
OPEN KERK
Op alle woensdagen tussen
10.30 en 11.30 uur is één van
onze kerken open. U bent welkom om een kaarsje aan te steken, voor een praatje, voor een
gebed of om gewoon even stil
te zijn. U wordt ontvangen door
een vrijwilliger of door de aanwezige pastor. U bent welkom in
de Ontmoetingskerk op woensdag 15 september. De Brugkerk
is open op woensdag 8 en 22
september.
WEEKSLUITING RHIJNDAEL
Sinds maart 2020 is er geen
weeksluiting meer in Rhijndael gehouden. Nu pakken we de
draad weer op. Niet meer elke
week maar in overleg met de directie en verzorging van Rhijndael één keer per maand en wel
de eerste vrijdag van de maand.
Op vrijdag 1 oktober, vrijdag 5
november en vrijdag 3 december bent u van harte welkom
om te luisteren en mee te zingen. De Raad van Kerken raadvankerken@pknkoudekerk.nl
OPEN HUIS
Iedere eerste dinsdagmorgen
van de maand is er weer Open
Huis in Onder Dak. Op 7 september zetten wij de deur weer
open voor een gezellige ochtend om elkaar te ontmoeten
met een praatje en een spelletje. Komt u / jij ook? Van harte
welkom! Vanaf 10.00 uur staat
de koffie / thee klaar. Voor info
en/of vervoer: Elsbeth Oosting
tel: 071 5231706 / elsbeth.oosting@pknkoudekerk.nl of
Gerda Kroon, tel. 071 3415116 /
gerda.kroon@pknkoudekerk.nl.
SAMEN BIJBELLEZEN
Al eerder wilden we weer met
Samen Bijbellezen beginnen.
Toen kon het vanwege een nieuwe coro¬nagolf niet doorgaan.
We hopen dat het op dinsdag 7
september om 20.00 uur in Onder Dak wel weer kan. Destijds
zouden we samen woorden

van de apostel Paulus uit 1 Korintiërs 1:10-31 gaan lezen. Dat
hopen we nu alsnog te doen.
Oude en ook nieuwe deelnemers: van har¬te welkom! Graag
aan¬melden bij dominee Willem
Biesheuvel: dswillembiesheuvel@pknkoudekerk.nl
OPENMONUMENTENDAG
Zaterdag 11 september van
10.00 uur tot 16.00 uur en zondag 12 september van 12.00
uur tot 16.00 uur is de Bernarduskerk open i.v.m. open monumentendag.
SOEP EN PRAATJE
Op dinsdag 14 september om
18.00 uur in Honswyc. Aanmelden graag uiterlijk het weekend
voorafgaand bij Agaath Koers,
tel. 06 1231 7899 of via jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl. We
vragen een vrijwillige bijdrage
ter bestrijding van de onkosten.
CHRISTELIJKE MEDITATIE
Christelijke meditatie is in de
stilte woorden uit de Bijbel tot
diep in je ziel laten doordringen.
Op woensdag 15 september
om 20.00 uur is er weer een
meditatie¬bijeenkomst in de
Koorzaal van de Brugkerk. Graag
aanmelden bij dominee Willem
Biesheuvel.
SECRETARIAAT
RK PAROCHIE
Het secretariaat in de Chopinlaan 10 is er voor o.a. vragen,
aanmelden voor vieringen, het
opgeven van misintenties en is
bereikbaar per mail: hh.michaelbernardus@heiligethomas.nl of
per telefoon 071-3414210. Dit
telefoonnummer is doorgeschakeld, dus graag even geduld. Intenties kunnen ook per briefje
(in een gesloten envelop onder
vermelding van misintentie) in
de brievenbus van het secretariaat gedaan worden.
VAN DE WERKGROEP
VOLWASSENEN CATECHESE
We hopen, dat u allemaal een
goede zomer hebt gehad (en,
dat er nog een aantal mooie dagen komen). Op vrijdagavond 10
september willen we een wandeling organiseren. Gewoon om
elkaar weer eens te zien en te
spreken. De wandeling is 5 à 6
kilometer lang. We verzamelen
om 18.15 uur bij het parochiecentrum van de Bonifaciuskerk.
Tijdens de wandeling hoort u
ook meer over een inspirerend
persoon. We hopen op een
mooie zomeravond! U kunt zich
aanmelden via: volwassenencatechese@heiligethomas.nl.
Hopelijk tot 10 september! Met
hartelijke groet,
Gusta, Nelly en pastor Sjoerd
Zuidersma.

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente

P.G. De Hoeksteen
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Zondag 12 september
09.30 uur: Ds. W. Markus (H.A.);
18.00 uur: Ds. C. Budding
Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
Zondag 12 september
10.00 uur: Mw Ds. N.L. van Dorp
Aanmelden verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk

De Korenaar

Herv. Gemeente

Zondag 12 september
09.30 uur: Leesdienst;
18.00 uur: Stud. J.J, Hoogerbrug
Woensdag 15 september
19.30 uur: Ds. R.A.M. Visser
De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Zondag 12 september
09.30 uur: Eucharistieviering.
Voorganger Past. R. Visser
Reserveren voor een viering is niet meer verplicht
maar wel fijn als u zich aanmeldt. Wanneer echter
het maximale aantal kerkgangers is bereikt, kunt
u niet meer naar binnen.
Reserveren kan telefonisch 06-24764418 of per
mail hh.engelbewaarders@heiligethomas.nl
Zondag 12 september
09.30 uur: Ds. Carla Melgers
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Zondag 12 september
09.30 uur Ds. J. Ouwendijk, Alphen a/d Rijn
18.30 uur Ds. A.B. van Campen (Jong. dienst)

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek
Huisartsen Hazerswoude/Koudekerk:
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp:
Hazerswoude-Dorp, Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Huisartsenpost
DE LIMES, locatie Alphen a/d Rijn, Meteoorlaan 4 te Alphen aan den Rijn.
Tel. 088-427 47 00. Let op eerst bellen, dan komen!
www.huisartsenpostendelimes.nl
Huisartsen Benthuizen:
Avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenzorg:
Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Ziekenhuis, Tel. 079-3431600.
Uitsluitend bereikbaar via de achterzijde van ’t Lange Land Ziekenhuis. Ingang
Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hiervoor geldt:
eerst bellen, dan komen!
Tandartsen:
Patiënten van TP Rhynenburch: Kijk op www.tandartsenalphenadrijn.nl
Voor de patiënten van tandarts Ketting:
tel. 0172 - 587227
Voor de patiënten van tandartspraktijk Zandbergen:
tel. 071 - 5661400
Voor de patiënten van tandarts v.d. Aa:
tel. 079 - 3425559
Apotheken:
• Benthuizen, Dienstapotheek Zoetermeer, Toneellaan 1 (ingang Brecht
zijde), 2725 NA Zoetermeer. Tel: 079-3319192. Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag: 17.00-8.00 uur. Weekend en feestdagen: 24 uur per dag.
• Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Maandag t/m vrijdag geopend
van 8.00-17.30 uur. Donderdag tot 20.00 uur. Tijdens lunchpauze op maandag
t/m vrijdag gesloten van 13.00 - 13.30 uur. Zaterdag is de apotheek geopend
van 9.00 - 12.00 uur (van 17 juli t/m 28 augustus zaterdag gesloten).
• Hazerswoude-Rijndijk, Apotheek Rijnwoude, Rhynenburcher
laan 2.
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag
gesloten. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,
let op: beperkt assortiment).
• Koudekerk a/d Rijn, Apotheek Koudekerk, Prins Bernhardstraat 48, 2396
GM Koudekerk a/d Rijn. Tel. 071-7630848. Apotheek Koudekerk is dagelijks
geopend van 9.00-12.30 en van 13.30-17.30 uur. Zaterdag geopend van 10.0012.00 uur. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,
let op: beperkt assortiment).
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Weekaanbiedingen
Vleeswarentrio:

Vlugklaarpakket:

Gerookte ham
Gebraden
gehakt
Runderrollade

4 Katenvinken
4 Verse
worst

4.99

8.49

Altijd lekker!

Weekendtip!

Kipschnitzels

Rundersteaks

div. soorten
4 stuks

Lekkere
koolvink
Een vink van half-om-half
gehakt, lekker gekruid en
verpakt in Chinese kool
en rauwe ham.
100 gram
Erg lekker!

1. 59

4 stuks

6.49

9.49

Uit eigen keuken!

Lekker roerbakken!

Deense
broodjes

Div. varkensreepjes

2 stuks

500 gram

5.50

4.98
Aanbiedingen zijn geldig van
6 t/m 11 september 2021

Ambachtelijke slagerij De Vries
Ambachtsplein 3, 2391 BD Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858
info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Aanbiedingen van 9 t/m 15 september:

Tompouce
Speculaas

met slagroom
200 gram

1,25
2,50

www.bakkerammerlaanlaan.nl

Uw Drankenspecialist
Licor 43
Spaanse
likeur
1.0L

Clansman
Scotch
Whisky
1.0L

Bacardi
Carta
Blanca
1.0L

€ 18,99

€ 12,99

€ 17,99

Gordon’s
Gin
1.0L

Tamnavulin
Sherrycask
Single malt
Whisky
0.7L

Smirnoﬀ
Vodka
1.0L

€ 14,99

€ 21,99

€ 14,99

Baileys
Irish
Whiskey
Cream
1.0L

Bacardi
Limon/
Razz
1.0L

Berentzen
Apfelkorn
1.0L

€ 15,99

€ 8,99

€ 15,99

6 voor € 99,99

Oosterheemplein 549 Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e Zoeterwoude
Aanbiedingen geldig t/m 30 september 2021

Feestelijke opening
Boerderijwinkel en
Dansstudio
Zaterdag 28 augustus was het
feest op Gnephoek 44. Op de
400 jaar oude Landlust boerderij, naast de rotonde bij de
Maximabrug, werd de heropening van de boerderijwinkel
‘Bloeiend Landlust’ en de opening van Dansstudio ‘Studio
Afro Ngoma’ gevierd.

Een heropening vraagt u zich af?
Ja, dat klopt. De 24-jarige Francesca van Gaalen runt hier sinds
2018 haar eigen winkeltje in haar
geboortehuis. Na bijna 2 jaar renoveren met haar man Arafat,
hebben ze de winkel nu uitgebreid met een biologisch & Demeter assortiment. Naast de gewilde Wilde Weide kazen die
haar ouders in Noordeloos maken, verkoopt ze nu ook biologische droogwaren, kruiden,
groente en fruit en nog veel meer
lekkers. Je kon er altijd al terecht
voor andere zuivelproducten,
streekjams en advocaat, Kievit
groente- en fruitpakketten.
“Ik ben super trots dat ik hier als 5de
generatie de Demeter Wilde Weide
kaas van mijn ouders mag verkopen”,
verteld Francesca. “De ouders
van mijn opa hebben deze boerderij in 1843 gekocht. Sindsdien
is het altijd in onze familie gebleven. Mijn opa en oma maakte hier Leidse Kaas, die mijn oma
uit het kelderraam verkocht.
Toen mijn ouders het kwamen
overnemen, zijn ze overgeschakeld naar biologisch en zijn toen
uiteindelijk de Goudse Wilde
Weide kazen gaan maken”.
De boerderijwinkel bestaat dus
al een hele tijd (sinds 1994). Het
winkeltje werd in het leven geroepen door de moeder van Fancesca. Het begon als het modelwinkeltje voor de Groene Hart
Landwinkels. Helaas moest het
gezin in 2008 verhuizen voor de
bouw van de Maximabrug. In de
tussentijd nam Tineke (een oud
buurmeisje) het winkeltje over.
Het gezin van Gaalen is toen samen met hun blaarkopkoeien
verhuisd naar Noordeloos, waar
ze Biologisch-Dynamisch (ook
wel bekend als Demeter) ver-

der zijn gaan boeren. Nu kunt u
deze overheerlijke rauwmelkse
boerenkazen van Blaarkopkoeien kopen in de boerderijwinkel
van Francesca.
Waar vroeger de ouders van
Francesca nog kazen maakten,
heeft de voormalige kaasmakerij
nu plaats gemaakt voor de dansstudio “Studio Afro Ngoma”.
Zoals eerder vermeld woont
Francesca samen met haar man
Arafat op de boerderij. Ze hebben elkaar via de liefde voor
dans gevonden en zijn samen
de droom van Arafat gaan verwezenlijken om een echte Afro
dansschool te openen. Kabaka Arafat is geboren in Kampala, de hoofdstad van Uganda. In
een kleine buurt genaamd Katwe, stond hij al sinds jonge leeftijd bekend om zijn creativiteit.
Op 16-jarige leeftijd won hij de
nationale danswedstrijd “NTV
Uganda Hot Steps ”. Dit is te
vergelijken met de Nederlandse ‘So You Can Think You Can
Dance’. Hij was 5 maanden lang
te zien op de nationale TV en
won 5 miljoen Oegandese shillings. Sindsdien werd hij overal
ter wereld gevraagd voor dansworkshops en nu opent hij zijn
eigen dansstudio in de voormalige kaasmakerij van de 400 jaar

oude boerderij. Zijn droom? Het
samenbrengen van diverse culturen door middel van dans om
samen onze creativiteit te activeren als nieuwe wereld.
Het is een echte Afro dansschool;
een combinatie van traditionele
verschillende Afrikaanse dansen in een modern jasje. In plaats
van dansen op Afrikaanse percussie, dans je op Afrikaanse
pop muziek. Dit betekend snellere moves vanuit plezier. Je kunt
bij “Studio Afro Ngoma” terecht
voor danslessen in Afro Dance,
Afro Dancehall, Afro Contemporary, Afro Popping en Afro Hip
Hop. Iedereen is welkom vanaf
4 jaar. Heeft u interesse en wilt
u graag een proefles volgen? U
kunt zich dan aanmelden voor
een proefles via de website https://www.studioafrongoma.nl/
Arafat en Francesca wonen samen met hun 2 dochters op deze
monumentalen boerderij. Ze
werken met plezier en enthousiasme en verwelkomen u graag
tijden de openingstijden.
De boerderijwinkel is geopend
op woensdag en vrijdag van
13.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie over de
boerderijwinkel kunt u terecht
op bloeiendlandlust.nl
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Cursiefje
Dilemma
Dat mensen ambivalent tegenover abortus staan, kan ik me voorstellen: aan de ene kant wil je een moeder-in-nood helpen maar
aan de andere kant weet je dat er spanning aan zo’n ingreep voorafgaat en dat een levenslang schuldcomplex niet denkbeeldig is; het
is toch.... In Amerika (Texas) kan iedere burger een kliniek aanklagen als hij/zij vermoedt dat daar een (illegale) abortus heeft plaatsgevonden. En als de aanklacht gegrond is - volgens de rechter(?)
- kan de aanklager 10.000 dollar cashen van de overtreder... de kliniek of de arts dus.
Zoiets geloof je toch niet. Welke onderknuppel zal het in zijn malle
hoofd halen uit zo’n menselijk drama een slaatje te slaan. De vraag
stellen is haar beantwoorden; we weten inmiddels wat geld met
mensen doet. Het is echter ook te cynisch voor woorden dat een
rechtbank bepaalt dat een laaghartige verrader geld ontvang voor
zijn Judaskus.
In de media circuleren meer berichten waarvan ik denk: wat insinueert zo’n bericht nu eigenlijk? ‘Homo’s mogen weer bloed doneren!’ was vorige week een hoopgevende kop(?) in een landelijk
dagblad. ‘Sanquin beschouwde hen als risicogroep: ziektes die via
het bloed overdraagbaar zijn, zoals bijv. hiv, hepatitus B en syfilis,
komen vaker voor bij mannen die in de afgelopen vier maanden
seks hadden met een man!’ De één zal beweren, dat het een kille en genadeloze constatering is, maar de ander zal zich afvragen
waarom ’Sanquin’ het op deze manier formuleert... het suggereert/
insinueert nogal wat!
De burger wordt voortdurend voor dilemma’s geplaatst... Dilemma,
je moet kiezen voor het een of het ander, maar vaak zijn het duivelse dilemma’s: altijd vallen er slachtoffers. Neem het volgende geval:
de Europese Unie zegt dat we uit humanitaire overwegingen toch
enige compassie moeten hebben met die Afghanen die gemangeld
dreigen te worden door lieden die slechts de lijkengeur van de sharia willen ruiken, terwijl de goegemeente in Europa zegt dat ze het
nu wel gehad heeft met de overlast van het asielgepeupel. Waar kies
je voor... En dan hoor je ook nog dat veel Afghaanse ex-asielzoekers
- tegen het uitdrukkelijk advies van de regering in - toch op vakantie zijn gegaan naar... Afghanistan; heimwee naar de familie! Compassie met de familieliefhebbers of... dikke bult.
Laten we dichter bij huis blijven. Als je het over politici hebt, komt
na verloop van tijd het begrip ‘kinnesinne’ bovendrijven: haat en
afgunst. Er zijn weinig mensen die er nooit mee te maken hebben,
er zijn heel weinig politici die er nooit me te maken hebben. Een
dikke-zeventiger en een dikke-zestiger hebben getracht via diverse
geworpen knuppels van in een ren solitaire hoenders een kordaat
toom kippen te maken dat in staat is zich fatsoenlijk en efficiënt te
gedragen Helaas... een nieuwe opa moet orde op zaken stellen. Dilemma: de irritante egootjes nog even de tijd gunnen hun electorale succes te verzilveren of opzouten, lang genoeg de zaak willens
en wetens getraineerd! Voor mij is het geen dilemma, ik heb het nu
wel gehad met het gekonkel.
Laten we positief eindigen: rijd eens over de Bentweg en geniet van
de prachtige bloemenborder langs het aardappelveld!
Wist
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Sporten in Hazerswoude-Dorp?
Ja, dat kan bij Hou Vast
Mensen die bewegen voelen
zich fitter en gelukkiger. En
met bewegen kan je niet vroeg
genoeg beginnen.
Bewegen vanaf jonge leeftijd
Bij gymnastiek voor de jongste
kinderen wordt spelenderwijs
kennisgemaakt met sporten en
gymnastiek. Door de veelzijdigheid van gym wordt de motoriek
breed ontwikkeld. Ook voor lenigheid, balans, coördinatie en
kracht is gymnastiek een goede
sport om bij jonge kinderen een
basis te leggen. Je
leert bewegingsvaardigheden die
je ook kunt gebruiken in het dagelijkse leven, zoals rennen, in
een boom klimmen en fietsen.
Gymnastiek: de basis van bewegen!
Lessen voor jeugd én
volwassenen
Het lesaanbod bij Hou Vast is
veelzijdig. Er is veel meer mogelijk naast de gymlessen, ook voor
jeugd en volwassenen. Naast
gymnastiek kun je ook danslessen volgen voor jeugd en (jong)
volwassenen. Ben je lenig en
heb je kracht. Dan is turnen echt
wat voor jou. Wil je werken aan
je conditie en kracht? Doe eens
mee met één van onze Workout
lessen. Check snel het lesaanbod
op gvhouvast.nl

Lesrooster 2021 -2022
In het lesrooster van Hou Vast
voor het seizoen 2021-2022 zitten een paar wijzigingen t.o.v.
het afgelopen seizoen;
NIEUW! Jump 11+ (J/M) op
woensdag 19.45 - 20.45
Jump is een springuur voor jongens en meisjes tussen de 11 en
16 jaar oud.
In dit uur komen vele manieren van springen aan bod! We
gaan springen op de trampoline
en de tumblingbaan. Maar we
gaan ook nieuwe bewegingen leren door parcours. Een leuke en
spectaculaire les! Deze les zal gegeven worden in de Landvliethal
door Celine.
NIEUW!
Danslessen voor groep 2
Op donderdagmiddag start de
jongste dansgroep nu ook voor
de allerkleinste danseressen. De
les begint om 15.00 - 16.00 uur
in de speelzaal van de st. Michaelschool en zal gegeven worden
door Demi. Leerlingen die op de
st. Michaelschool zitten hebben
les tot 15.00 uur. Daarom krijgen
deze leerlingen aan het begin
van de dansles rustig de tijd om
wat te drinken en om te kleden.
Nieuwe gymassistenten
Docent Jolanda zal komend sei-

zoen alleen de Ouder- en Kindgym geven. Jolanda zal voor de
gymlessen in de middag vervangen worden door Celine met
drie nieuwe assistenten: Marit,
Iris en Nouk! Ze hebben veel zin
om leuke lessen te geven met
turntoestellen, trampoline, spellen, freerun oefeningen en parcours.
Dans Workout 18+ wordt
Workout 18+
Dans is zeker nog een onderdeel van deze les, maar het accent ligt op Workout oefeningen.
Deze les is voor volwassenen en
hierin wordt dans, yoga, BBB,
circuittraining en pilates gecombineerd in één les. Alle spiergroepen worden gebruikt. Een
leuke les voor wie van sporten
op muziek houdt.
NIEUW! Locatie wijziging
De Workout en danslessen van
Eva op de maandagavond en
donderdagavond zullen gegeven
worden in de podiumzaal in het
Dorpshuis 'De Juffrouw'.
Hou Vast zet zich in om voor
alle inwoners van Hazerswoude-Dorp en omstreken een mooi
lesaanbod aan te bieden voor
een betaalbare prijs, zodat iedereen kan sporten! We zijn altijd
op zoek naar nieuwe leden. Ken

“Gewoon” weer 23 wedstrijden!
Bij het eerste fluitsignaal om
half negen was het voor beloofde zonnetje merkbaar nog
wat te vroeg om zich door de
klamme wolkenmassa heen te
laten voelen. Zomerjassen en
trainingspakken aan dus. In
veel gevallen vergezeld van het
voetbalbekende bekende koffie-met-een-saucijzenbroodje.
Die waren bij B.S.C.’68 dan ook
ruimschoots af te halen bij het
buffet in de kantine en in de
“Mamelou-keet”, die na op het
terrein van de Huttenbouw te
hebben gestaan, voor dit doel
- een waarschijnlijk blijvend plaatsje op het sportpark “Ons
Nieuw Erf” krijgt.
En zo begon voor vele moeders,
oma’s, vaders, vaders en opa’s
een voetbalseizoen en voor hun
kinderen en kleinkinderen dat
héél veel leek op de seizoenen
die wij ons vaag nog van de periode van vóór corona konden
herinneren.
B.S.C.’68 telt momenteel ruim
40 jeugdteams. Daarin nog
niet meegerekend, de “mini’s”
die in oktober met hun onderlinge competitie beginnen. Bij
B.S.C.’68 komt de jeugd op de
eerste plaats. De opvatting is
dat we gezamenlijk zorgen voor
een opleiding en begeleiding,

je iemand die het ook leuk lijkt
om te komen sporten bij Hou
Vast? Iedereen is welkom om te

komen kijken naar een les of om
een keer mee te doen. De eerste
3 proeflessen zijn gratis.
Turnen

Kom jij bij
ons sporten?

Dansen

Gymnastiek

Er is vast iets dat bij jou past. Bekijk het

uitgebreide lesrooster op gvhouvast.nl

Maandag

Dans selectie

Workout

Workout 14+

Dans volwassenen

Turnen selectie
18.30 - 20.30

Conditietraining heren
21.00 - 22.00

Ouder en Kind gym

Gym peuters 3 jaar

Gym kleuters 4 jaar Gym kleuters 5 jaar
15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

Gym 6-8 jaar J/M

Gym 9-11 jaar J/M

Fitgym dames

Jump 11+ J/M

Dans 2/3/4
15.05 - 16.00

Dans groep 5/6
16.00 - 17.00

Dans groep 7/8
17.00 - 18.00

Dans VO 1
18.30 - 19.30

Dans VO 2
19.30 - 20.30

Workout 18+
20.30 - 21.30

Kracht en conditie heren
19.00 - 20.00

Selectie turnen*
12.00 - 14.30

* 1x in de maand
turnhal Voorburg

18.30 – 19.15

19.15 - 20.15

Dinsdag

Turnen selectie
17.30 - 19.15

Woensdag

08.30 - 09.30
17.30 - 18.30

Donderdag

Zaterdag

Selectie turnen
08.30 - 11.00

14.15 - 15.00

18.30 - 19.30

20.15 - 21.15

19.30 - 20.30

19.45 - 20.45

Stuur uw kopij/advertenties uiterlijk zaterdag aan
info@groenehartkoerier.nl

SUPERSTARCURSUS
Spelenderwijs tafeltennis ontdekken

De Superstarcursus is speciaal gemaakt om kinderen tot 12 jaar op een leuke en
sportieve manier te laten kennismaken met de tafeltennissport. Bewegen in
combinatie met gezelligheid zijn de belangrijkste elementen van deze cursus.
Hoofdtrainer Sundeep Singh vertelt: “We hebben nu een speciale versie van het
programma ontwikkeld voor de jongere jeugd. Door middel van spelenderwijs leren en
laagdrempelige oefeningen sluiten we beter aan bij de beleefwereld en de motorische
vaardigheden van de doelgroep.”

waarbij de persoonlijke-, sociale- en technische ontwikkeling
centraal staan en waarbij plezier in training en wedstrijden
vanzelfsprekend de vaste basis
vormt. Zo werken we bij B.S.C.
‘68 momenteel succesvol met
onze jeugd. Wat onder meer
blijkt uit het grote aantal “vanjongs-af-aan-B.S.C.’ers” dat inmiddels in de hoogste senioren
selectie hun rol vervult.
Zo was er afgelopen zaterdag,
tussen de wedstrijden door
weer, zo’n momentje waaruit

die inzet blijkt. Toen ondertekenden Jeugdvoorzitter Michael
van Baarle de overeenkomst met
oud-lid
Jasper van Viegen, die de selectie van de JO17zal gaan trainen.
We hopen van harte dat we er
met elkaar een sportief, leerzaam en vooral gezond seizoen
2021-2022 van kunnen maken.
En voor ik het vergeet… we
hebben vooral in de jongere
leeftijden nog plaats voor wat
extra meiden.
Dus!

6 lessen op woensdagmiddag
De vernieuwde superstarcursus in 2021 zal op woensdagmiddag
(16:00 -17:15 uur) plaats vinden. De data zijn:
Les 1: 15 september
Les 2: 22 september
Les 3: 29 september
Les 4: 6 oktober
Les 5: 13 oktober
Les 6: 27 oktober
(Certificaat + ouder/kind tafeltennis)
Als je een keer niet kunt komen, geeft dat helemaal niets (komt helemaal goed).

Iedere deelnemer krijgt een Superstar shirt en kan een goed tafeltennisbatje
van Avanti lenen. Je hebt alleen binnen-sportschoenen nodig en een sportbroek.
De kosten voor de Superstarcursus bedragen €15,- (inclusief limonade voor de
kinderen en koffie/thee voor de ouders).

Meer informatie en inschrijven

website: www.ttvavanti.nl
email: werving@ttvavanti.nl
facebook: Tafeltennisvereniging Avanti

Gluren bij de buren - tuineditie
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Culturele seizoen geopend
Op de zonderovergoten 5e september werd in heel Nederland genoten van het evenement Gluren bij de Buren of
Struinen door de Tuinen. Met optredens en voordrachten van singer-songwriters, dichters, theatermakers, koren,
bandjes uit eigen buurt in door enthousiaste andere buren opengestelde tuinen. Het culturele seizoen is hiermee
officieel geopend, ook in de dorpen van voormalig Rijnwoude!

• Bij gastvrouw Petra van Gorkum aan de Mozartlaan
in Hazerswoude-Rijndijk speelde de Hongaarse gitarist
concertgitarist Gabor Podhorszky prachtige muziek.
Toen hij wilde beginnen knapte er een snaar, maar
die kon snel vervangen worden. Maar na enige tijd zei
weer een snaar ‘pang’. Gelukkig bleek de zoon van de
buurvrouw nog een losse snaar te hebben. Van je buren
moet je het hebben!

• In het buitengebied van Hazerswoude-Dorp werd zondagmiddag heel wat rond gefietst en stapte menigeen af
om even te genieten van de muziek die daar werd gemaakt. Aan de Burg. Ten Heuvelhofweg trad bij de familie Sol de groep ‘Bad Beats’ op. Drie vrienden die samen muziek maken, vooral uit de jaren 90. “En verder
spelen we wat we leuk vinden”, aldus drummer Emiel,
die samen met Frans en Tjeerd de band vormt. De bezoekers werden gastvrij ontvangen door mevrouw Sol.

• Verrast werden de bezoekers door twee steltlopers als
Paradijsvogels gekleed. Zij hielden een muzikale act die
bij de bezoekers zeker in de smaak viel. Een fleurige
opening van het culturele jaar.

• Aan de Dorpsstraat, tegenover de Bruggestraat, in de
voortuin van nr 49-51 werd door muziekvereniging
KNA ’n aantal concerten gegeven. Bij dit prachtige weer
was het heerlijk vertoeven aldaar.
• In de tuin van de Scheepjeskerk werd een continuprogramma verzorgd, met gelegenheidsduo Jos en Fons op
de gitaar met Hollandse kost als opwarmer. Vervolgens
trad Klaas Kuit, de echte buurman van de kerk, op. De
popsongs uit de 60er en 70er jaren wist hij met interessante anekdotes aan elkaar te praten. Zangdocente Ilonka Seriese werd begeleid door pianodocente Saskia van
den Toorn. Pop meets Jazz en andersom. Prachtig!

• Bij boerderijwinkel ‘Van Hier’ aan het Spookverlaat
trad de band Jevarin op met een stoere zangeres die zelf
ook akoestische en elektrische gitaar speelde. Interessante duetten van de twee gitaristen. En ‘30 songteksten
uit het hoofd leren’ lukte deze debuutband uitstekend!

• Ook aan de Burg. Smitweg zaten de luisteraars heerlijk in het zonnetje te genieten van de liedjes die Paul
Mooren ten gehore bracht. Gezeten achter zijn piano
zong hij melodieën van vroeger en nu. Midden op een
kwekerij met de kippen om je heen en dan luisteren
naar ‘The more I see you’. Wat wil een mens nog meer.

• Bij Dorpshuis De Juffrouw was het terras goed gevuld
en liepen de gasten af en aan. Met een drankje of een
hapje werd daar geluisterd naar de ‘open repetitie’ van
popkoor Mikado. Zij vulden het programma hier op het
Dorpsplein.

• Aan de Den Tolstraat nr 56 droeg Albert Dorrestein
een aantal verhalen en gedichten voor en nam Kevin
Straathof het publiek op zijn viool mee naar de historie van kasteel De Tol met de kasteeltuin met gracht er
om heen, dat in de volksmond nu de Ridderhofstad Tol
wordt genoemd. Wordt in de boeken vermeld in 1306,
herbouwd na een brand in 1675 en afgebroken in 1781.
Ter plaatse van het slot thans een gepleisterd huis, onder hoog schilddak gebouwd na 1807 en sedert 1870
verminkt. Het wisselde diverse malen van eigenaar. In
een korte samenvattingen met een vleugje humor en filosofische blik, afgewisseld met prachtig vioolspel van
Kevin. werd getracht een impressie te geven van dat
wat de toekomst ons brengen moge…
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Kleine advertenties

De kringloopwinkel

Elke dag anders!
1.100 m² winkelplezier

Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de
exploitatie van de Groene Hart Koerier verschuldigd.
Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op

Iban nr. NL37INGB0006259928
Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen.
De kopij ALLEEN PER MAIL inleveren!

TE HUUR/ TE KOOP

Rijndijk 53a

Hazerswoude-Rijndijk

Deze week: Willem Biesheuvel

1.350 m² winkelplezier

Precies vijf jaar wonen ik, Willem Biesheuvel,
en mijn vrouw Ellis aan de Watermanhof in
Hazerswoude-Rijndijk. Vorig jaar, nadat hij zijn
kamer in Leiden kwijtraakte, trok de jongste
van onze twee zonen weer bij ons in.
Mijn wieg stond in 1964 in het Brabantse
Nieuwendijk. Van mijn vader erfde ik een rijke
fantasie en kritisch denkvermogen. Van mijn
moeder een sterk Godsvertrouwen. Toch zat
het er niet direct in dat ik dominee zou worden.
Ik begon aan een studie biologie. Maar al gauw
merkte ik dat ik op een dieper niveau wilde
nadenken over de oorsprong en het doel van dit
leven. Bovendien wilde ik met en voor mensen
werken.
Ik kan het iedereen aanraden om predikant te
worden: zeer afwisselend en zeer inspirerend
werk. Het ene moment zit ik, bij de voorbereiding
van een kerkdienst, te spitten in de eeuwenoude Bijbel op zoek naar levenswijsheid en hoop en
troost. Het andere moment heb ik het voorrecht om te mogen delen in iemands levensverhaal en
vind ook daarin wijsheid of levensmoed, liefde en geloof. In de avonduren werk ik met groepen
of zit ik te vergaderen. Het blijft een bijzondere taak om te mogen voorgaan in kerkdiensten. Een
kippenvelmoment, elke zondag weer, is het (symbolisch) mogen doorgeven van de zegen van
God.
De Protestantse Gemeente te Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk is de vierde
kerkelijke gemeente die ik mag dienen. Een fijne werkomgeving. Elke plaats waar ik werkte heeft
een eigen volksaard. De Koudekerkers en Rijndijkers heb ik, binnen en buiten de kerk, leren
kennen als bijzonder open en positieve mensen.
Het afgelopen jaar was wel een pittig jaar voor mij en mijn clubje. Corona raakte ook het
kerkenwerk. Maar daarnaast hebben wij het besluit moeten nemen om één van onze twee
monumentale kerkgebouwen te gaan verkopen. Dat deed en doet velen zeer. Toch hoop ik dat
er, nu de knoop is doorgehakt, ook nieuwe energie zal vrijkomen.
Ontspanning vind ik door bijna elke dag een uur uit te waaien in de polder. Voor het slapen gaan
lees ik nog wat bladzijden in een roman. Op vrijdagavond hang ik soms uitgeteld voor de buis.
En in het weekend vind ik het leuk om te koken. Vakantie vieren is voor Ellis voor mij: naar een
streek reizen waar je lekker kunt wandelen in de natuur en ook nog mooie stadjes of steden kunt
bezoeken. Voor corona deden we dat in het buitenland. Maar deze zomer hebben we niet minder
genoten van Texel, Zuid Limburg en de Kempen.
Ik geef het estafettestokje door aan mijn overbuurvrouw Miranda Lambermont. Ik ben benieuwd
naar haar levensvisie.

tegenover de Scheepjeskerk

Energieweg 13
Alphen aan den Rijn

tegenover de Zendtoren
Beide winkels zijn elke maandag t/m
zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

TE HUUR GEVRAAGD: LOODS minimaal 10m
0172 - 422 490 - www.kringloopalphen.nl
www.kringloophazerswoude.nl
x 10m. Met elektra en water. Omgeving
Boskoop/H'woude. Voor minimaal 3 maanden,
liefst langer. tel. 0621418855
Ja Ja het is bijna
weer zover we gaan
TE KOOP GEVRAAGD OUDE SPEELGOEDAU- weer KLAVERJASSEN.
TO'S jaren 50/60/70 Antiek speelgoed of Po- Waar? In het gezellikemon kaarten. tel. 0640022896
ge clubhuis van VVK.
23 sept om 20.00uur.
OVERDEKTE STALLING in Hazerswoude-Dorp Geen competitie wel
beschikbaar. Ideaal voor aanh./tent/vouwwa- leuke prijsjes.
gen. Bel of bericht naar Jan op 0642551271
VOEDSELBOS BENTDIVERSEN
HUIZEN is geopend
als pluktuin en theeARIE KOM www.komstratenmakersbedrijf.nl
tuin voor Vrienden.
Middelweg 1 B ,2391 NS Hazerswoude-Dorp
Lees hier hoe je
Vriend kunt worden:
Telefoon 0654391559
www.voedselbosbenVanaf 7 september is er elke dinsdag van de thuizen.nl
maand KLAVERJASSEN in Dorpshuis de Juffrouw.
Popkoor
Aanvang 20.00, afsluiting rond 22.30. Voor de Nieuw
Fame
start
woensdeelnameprijs van € 4,- p.p. krijgt u een gezellige avond met een hapje en maakt u kans op een dag 6 oktober in
(De
mooie prijs. Iedereen is welkom. Aanmelden kan H’woude-Dorp
Egel). Kijk voor meer
bij Ineke Langhout, telefoon 06-23620324.
info op www.popkoorfame.nl

Balletstudio

MIRJAM OUWERKERK
Nieuw op woensdag om 16:00u!
Streetdance/hip-hop voor leerlingen vanaf 10 jaar.
Meld je aan via de website voor een
GR ATIS proef les.
w w w.mirjam-ouwerkerk.nl
@ballets tudiomirjamouwerkerk

Ballets tudio Mirjam Ouwerkerk

info@mirjam-ouwerkerk.nl

Het estafettestokje
van Rijnwoude!

Wesp in de nesten

Duurzame oplossingen bij vliegen,
houtworm, mollen, ratten, muizen,
papiervisjes, vogeloverlast, wespen

06-24822768
wima.hazerswoude@gmail.com

WE KUNNEN NIET
ZONDER NATUUR
Word nu lid op
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine Puur Natuur

Oude Gemeneweg 17
Hazerswoude dorp
Openingstijden winkel
wo t/m vr.:09.30u–18.00u
zaterdag :09.30u–16.00u
Nieuw bij I Design!!!

Bent u betrokken geweest bij een ongeval en
heeft u letsel opgelopen? Dan kunt u wellicht
uw schade verhalen op de tegenpartij.

Idesign is nu dealer van DANiEL ViOR.

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de
kosten van rechtsbijstand vrijwel altijd
volledig vergoed door de aansprakelijke partij.
Dan kost dit u dus niets.
Neemt u contact op met Manon Zintel voor een
kosteloos en vrijblijvend advies!
E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

Telefoonnummer: 0172-44 70 70
Website: www.munnekelourens.nl

DierenLot.nl

Elk sieraad van Daniel Vior is geïnspireerd op
de natuur of architectuur.
Daniel Vior heeft zijn atelier midden in
Barcelona, De stad van veel kleur. Daar laat hij
zich door inspireren. Met veel passie ontwerpt
en vervaardigd hij zijn sieraden veelal met
emaille, waar hij hoge eisen aan stelt. Deze
sieraden hebben daardoor ook een hoog
draagcomfort ook al zijn de vormen uitbundig.
Elke ring, oorhanger of ketting valt gewoon
mooi en draagt als een tweede huid.
Ondanks de hoge kwaliteit zijn de sieraden van
Daniel Vior zeker betaalbaar. Op elke sieraad
zit 2 jaar garantie.

Groene Hart Koerier
woensdag 8 september 2021

Sectoren die lastig personeel kunnen vinden zijn op zoek naar jou!
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Samen met een buddy
op weg naar werk
De huidige personeelstekorten
in sectoren zoals de horeca, de
zorg of installatietechniek zijn
dagelijks in het nieuws. WerkVinden brengt de brancheverenigingen van deze sectoren in
contact met werkzoekenden in
onze regio om hen zo enthousiast te maken. Als eerste zal de
koepel ‘Transport & Logistiek’
komen vertellen wat zij te bieden hebben aan werkzoekenden.
Met een buddy kan men daarna
vervolgstappen verkennen.
Laagdrempelige hulp
Stichting WerkVinden Alphen
ondersteunt inwoners uit de
regio zonder baan, of die hun
baan dreigen te verliezen, en
die een steuntje in de rug willen krijgen bij het verwerken
van ontslag, het op orde brengen van de (financiële) consequenties daarvan, maar ook bij
de zoektocht naar persoonlijke
ontwikkelingsmogelijkheden en
ander werk. De doelgroep omvat
alle leeftijden, maar ‘de klanten’
zijn vooral de oudere werkzoekenden en ook de jongeren. De
diensten van WerkVinden zijn
veelal gratis en soms wordt een
kleine vergoeding gevraagd. Dat
kan omdat met ervaringsdeskundige vrijwilligers wordt gewerkt
en met partnerorganisaties die
hun deskundigheid belangeloos
aanbieden. “Ons doel is mensen
in een lastige periode in hun leven verder te helpen, en dat onafhankelijk, zonder verplichtingen en zonder drempels op te
werpen,” vertelt bestuurslid van
de Stichting Nico Moen.
Ook jongeren als klant
Moen: “Wij proberen figuurlijk
een arm om iemand te slaan die
het moeilijk heeft. Vooral oudere
werkzoekenden maken gebruik
van onze informatiebijeenkomsten, workshops door deskundigen, en de buddy’s die als gesprekspartner meedenken met
de werkzoekenden. Dat laat-

Links: Fre van der Werff, coördinator buddy’s en rechts Nico Moen,
voorzitter Stichting WerkVinden.
ste was in coronatijd aanvankelijk lastig, maar door een deel
van het programma en de ondersteuning online aan te bieden, hebben we onze dienstverlening toch kunnen voortzetten.
Het bleek dat vooral onze jonge
klanten dit heel prettig vonden.
Speciaal voor hen hebben we nu
ook online tools beschikbaar,
zoals de arbeidsmarktkansen
scan. Eveneens is er een inloop
spreekuur speciaal voor jongeren in de nieuwe bibliotheek in
Alphen. Maar we zijn wel blij dat
persoonlijk contact weer mogelijk is, want dat past het beste bij
onze persoonlijke benadering.”
Buddy zijn: iets voor jou?
Ook Fre van der Werff, coördinator van de buddy’s bij WerkVinden, neemt deel aan het gesprek en vertelt meer over de rol
van buddy’s. “De buddy’s zijn
een belangrijke schakel voor
de werkzoekenden in het gezamenlijk uitstippelen van het pad
door het programma zodat dat
maximaal aansluit bij de persoon en zijn of haar talenten en
wensen. Ook helpen de buddy’s
bijvoorbeeld bij het voorbereiden van sollicitatiegesprekken.
Het zijn vertrouwenspersonen
die alle gedeelde informatie
binnen het contact met de klant

houden. Door corona is een
aantal ervan afgevallen en we
zijn dus op zoek naar nieuwe
buddy’s. Dus kun jij werkzoekenden helpen bij het aanbrengen van structuur en wil je een
warm oor voor hen zijn, neem
dan contact met mij op voor
een kennismakingsgesprek via
info@werkvindenalphen.nl.”
Informatie
Stichting WerkVinden bestaat
inmiddels acht jaar en wordt om
haar werk te kunnen doen gesponsord door lokale ondernemers en donateurs. De stichting
heeft een groot netwerk van
Alphense en landelijke partners
en werkgevers waarmee wordt
samengewerkt. De bestuursleden, docenten en buddy’s zijn
allen vrijwilligers.
Deelnemers kunnen uit het aanbod
aan ondersteuning en informatiebijeenkomsten kiezen wat
zij persoonlijk relevant vinden.
“De enige verplichting voor jezelf is om je best te doen,” aldus Moen. Nieuwsgierig naar
de mogelijkheden? Neem een
kijkje op www.werkvindenalphen.nl. De datum voor de informatiebijeenkomst door de
koepelorganisatie Transport &
Logistiek zal daar ook een dezer
dagen bekend gemaakt worden.

Kinderbingo Quiz

8 okt
1 okt
12 nov
3 dec
17 dec
11 mrt
14 jan
13 mei
11 feb
18 mrt
22 apr
20 mei
18 jun (xxl bingo)

29 okt
26 nov
28 jan
25 feb

Petitie
Alphen ad Rijn stel gebiedscommissie in voor de dorpen
van vm. Rijnwoude + Boskoop
Zoals voorspeld is de samenvoeging van de dorpen van Rijnwoude en
Boskoop met de stad Alphen aan den Rijn, op niets uitgelopen. Alphenstad profiteert, de dorpen zijn slachtoffer (zie artikel GHK 1 september)
Vorming van gebiedscommissie noodzakelijk om Groene Hart te redden.
U ziet in tegenstelling tot mijn artikel van vorige week het woord deelgemeente niet staan omdat voormalig minister van Binnenlandse Zaken
en huidige burgemeester van Alphen aan den Rijn Liesbeth Spies de 2e
Kamer heeft voorgesteld deze mogelijkheid te schrappen en als alternatief het instellen van een gebiedscommissie mogelijk te maken. Die wetswijziging heb ik gemist, waarvoor excuus. Deze wetswijziging betekent
een flinke reductie van de democratische mogelijkheden, maar stimuleert
hopelijk jongere inwoners om een partij voor de dorpen op te richten en
daar massaal op te stemmen.
De argumenten uit het eerste artikel kunt u ook samengevat op de petitiepagina en via een link in de petitie volledig naslaan.

Activiteitenkalender 2021/2022
Bingo

Ingezonden bijdrage

Als u het voorstel in de petitie ook bestuurlijk en democratisch wenselijk lijkt,

Klaverjassen
24 sep
15 okt
22 okt
5 nov
19 nov
10 dec
7 jan
21 jan

Kerstloterij: zondag 19 dec
Koppelkaarten: zaterdag 8 jan (o.v.b.)
Familiekaarten: zaterdag 2 apr (o.v.b.)
Koningsdag: woensdag 27 apr

4 feb
18 feb
4 mrt
25 mrt
1 apr
8 apr
15 apr
6 mei

➣ Volg deze link: https://petities.nl/petitions/stel-gebiedscommissiein-voor-de-dorpen-van-voormalig-rijnwoude-en-boskoop

Sweelincklaan 1
2394GP Hazerswoude-rijndijk

Dorpskwis: zaterdag 21 mei
Prijsuitreiking dorpskwis: 28 mei
Feestdagen 75-jarig jubileum: 1 t/m 4 juni
Pleyntoernooi: zondag 5 juni

➣ teken dan deze petitie en voeg bij uw naam en e-mailadres ook de
naam van het Dorp waar u woont. Daarmee kunnen we zien hoe
groot het draagvlak is.
Deel het met dorpsgenoten via de sociale media waarover u
communiceert, hang een print van deze petitie in uw supermarkt, het
dorpshuis, sporthal, voetbalclub, tennisclub, uw kerk enz.
Robert Hagendoorn
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Week in beeld

Aangepaste
dienstverlening gemeente

Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Kermis dit jaar op andere locatie

De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus hebben effect op de gemeentelijke dienstverlening. Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk
gewoon door. U kunt bijvoorbeeld een Wmo-aanvraag
doen. Waar mogelijk regelt u zaken online of stuurt u
ons een e-mailbericht. U kunt met (dringende) vragen
telefonisch contact opnemen via 14 0172. Het is erg
druk aan de telefoon.
Alleen op afspraak
De inloopbalies zijn gesloten. U kunt alleen naar het
gemeentehuis komen als u een afspraak heeft. Heeft u
verkoudheidsverschijnselen of koorts, stel dan uw
bezoek uit.
Meer informatie
Op de website www.alphenaandenrijn.nl/contact en
www.rijnvicus.nl leest u alle details over onze dienstverlening, openingstijden en contactmogelijkheden.

Van vrijdag 10 tot en met woensdag 15 september is er
weer kermis in Alphen aan den Rijn. Door de bouwwerkzaamheden in het stadshart staat de kermis dit jaar op een
andere plek dan u gewend bent: het parkeerterrein bij
voetbalvereniging ARC aan het C.P. Mulderveld. Door de
regels rond corona mogen er vijfhonderd bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn.
Kom met de fiets!
De kermis heeft ook tijd nodig om op te bouwen en af te
breken. Het parkeerterrein bij ARC is daarom volledig
afgesloten voor auto’s van 7 tot 17 september. Kom bij
voorkeur met de fiets naar de kermis of naar sportvereni-

gingen als ARC. Op de kermis is een fietsenstalling ingericht waar bezoekers hun fiets kunnen parkeren. Borden
wijzen u de weg.
Borden en verkeersregelaars
Bezoekers die toch met de auto komen, worden met
borden doorverwezen naar andere parkeerplaatsen. Bij
drukte kunnen automobilisten ook parkeren op de dagcamping. De gemeente zet verkeersregelaars in op drukke
dagen. Zij wijzen bezoekers de weg naar de juiste parkeerplaats. En zorgen dat automobilisten en fietsers de aangewezen routes nemen. Houd rekening met mogelijk verder
weg parkeren en extra wandeltijd naar de kermis of ARC.

Fietsenwerkplek Castellum van start
Lees het laatste nieuws op:

https://www.alphenaandenrijn.nl/
nieuws

Of volg ons via:
Twitter:

https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

of via Instagram:

https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

of like ons op Facebook:
https://www.facebook.com/
gemeentealphenaandenrijn

of LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/
gemeente-alphen-aan-den-rijn

Wethouder Han de Jager (rechts) bezoekt werkplek fietsreparaties
Sinds 1 september kunt u als gebruiker van fietsenstalling
Castellum (aan het Fossapad in Alphen aan den Rijn) op de
woensdagen tussen 8.00 tot 18.00 uur uw fiets laten repareren. ‘s Ochtends uw kapotte fiets brengen en aan het
einde van de middag deze gerepareerd ophalen. Iedereen
weer veilig de weg op!
Samenwerking
Alphen aan den Rijn heeft twee bewaakte fietsenstallingen, Castellum en De Veste. Dagelijks parkeren tientallen en in het weekend zelfs honderden inwoners hun
fiets of e-bike bij de twee stallingen. Deze worden beheerd
door medewerkers van Rijnvicus. En vanaf 1 september
krijgt de fietsenstalling Castellum versterking vanuit
Gemiva SVG-Groep. Medewerkers van Gemiva SVG-Groep
repareren op verzoek kapotte fietsen van bezoekers in de
gratis bewaakte fietsenstalling die door de medewerkers
van Rijnvicus beheerd wordt. Elke woensdag staan twee
medewerkers op de werkvloer om kapotte fietsen te repareren. Han de Jager (wethouder), Thessa Buntsma (locatiemanager Gemina SVG-Groep) en Annelies Doornbosch
(directeur Rijnvicus) gaven op 1 september de aftrap voor
deze nieuwe samenwerking.

Veilig de weg op
Voor de inwoners en bezoekers van de gemeente Alphen
aan den Rijn biedt deze samenwerking ook een stukje
gemak. De fiets of e-bike gratis bewaakt parkeren en ook
nog eens de mogelijkheid tot reparatie, zodat iedereen
weer veilig de weg op kan. Vooralsnog vinden de reparaties plaats op de woensdagen in de Castellum-fietsenstalling. Bij succes wordt deze mogelijkheid in de toekomst
uitgebreid. De kosten van de reparaties kunt u navragen
bij de fietsenstalling.
Toenemende vraag naar werk- en trainingsplekken
Vanuit het (speciaal) onderwijs en de Participatiewet neemt
de vraag naar werk- en trainingsplekken toe. Deze plekken
laten cliënten groeien: ze ontwikkelen nieuwe vaardigheden en het vergroot hun zelfvertrouwen. Rijnvicus,
Gemiva SVG-Groep en Gemeente Alphen aan den Rijn
vinden het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. Daarom gaan zij deze samenwerking aan.
Draag bij aan het succes
Het voornaamste doel is om mensen met een beperking
een plek in de samenleving te geven en ze zo op een
volwaardige manier mee te laten draaien.

Groene Hart Koerier
woensdag 8 september 2021

Doe mee met World Cleanup
Day opschoonweek: organiseer
een opschoonactie in uw buurt
Op zaterdag 18 september is het weer zover: World
Cleanup Day. Het doel van de World Cleanup Day?
Zoveel mogelijk zwerfvuil opruimen en zorgen voor
een schone buurt!
In gemeente Alphen aan den Rijn doen we méér: van
zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 september 2021
maken wij er een hele opschoonweek van! Wij willen
alle inwoners, scholen, bedrijven en sportverenigingen vragen om tijdens deze week naar buiten te
gaan en te helpen met het opruimen van zwerfafval.
Want onze gemeente schoonhouden doen we samen!
Coronamaatregelen
Uw gezondheid staat natuurlijk voorop. Daarom
moeten we nog steeds voorzichtig zijn. We vragen
iedereen zich te houden aan de volgende coronamaatregelen tijdens de opruimactie:

Publicaties
Inspraak 9e concept-wijziging Algemene
Plaatselijke Verordening Alphen aan den
Rijn 2014 (APV)
Het college maakt bekend dat zij heeft ingestemd
met de 9e concept-wijzigingsverordening voor de
Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (APV).
Inhoud voorgenomen wijzigingen
De wijzigingen houden, naast een aantal beperkte
redactionele wijzigingen, de volgende voorgenomen (beleids)wijzigingen in:
- Bij alle artikelen in de APV waarin verwezen wordt
naar het bestemmingsplan, de Beheersverordening, het voorbereidingsbesluit of de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
wordt nu verwezen naar het omgevingsplan en/of
de Omgevingsverordening en/of de (nieuwe)
Omgevingswet.
- In het artikel over de uitwegvergunning wordt de
weigeringsgrond in strijd met het omgevingsplan
toegevoegd (artikel 2:12).
- Er wordt een nieuw artikel ingevoerd, dat gaat
over het intrekken van de exploitatievergunning
voor openbare inrichtingen (artikel 2:28b).
- Er wordt een nieuw artikel ingevoerd, dat gaat
over het proeven van alcohol in slijterijen (artikel
2:34e).
- In het artikel over carbidschieten tijdens de jaarwisseling komt de eindtijd te liggen op 17.00 uur,
waarbij een voorafgaande schriftelijke melding is
vereist (artikel 2:73a).
- Er wordt een nieuwe afdeling ingevoerd in hoofdstuk 5, die gaat over de vergunningplicht voor het
aanbieden van deelvoertuigen, met uitzondering
van deelauto’s (artikelen 5:33a en 5:33b).
Inspraak en termijn
Inwoners en andere belanghebbenden kunnen tot
en met vrijdag 15 oktober 2021 een zienswijze
indienen over de 9e concept-wijzigingsverordening
APV. Dit kan binnen de eerder genoemde termijn
schriftelijk aan het college van burgemeester en
wethouders, t.a.v. het team JZI, postbus 13,
2400 AA Alphen aan den Rijn, of per e-mail aan
gemeente@alphenaandenrijn.nl onder vermelding
van Inspraak 9e wijziging APV.
Ter inzage voorgenomen besluit
De 9e concept-wijzigingsverordening APV ligt tot
en met vrijdag 15 oktober 2021 ter inzage bij de
informatiebalie in de centrale hal op de begane
grond in het gemeentehuis. Ook is de 9e conceptwijzigingsverordening digitaal te raadplegen in het
elektronische Gemeenteblad, via de landelijke
website www.overheid.nl (ga direct naar: bekendmakingen en Gemeenteblad, onderwerp: inspraak
wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

1. Doet u mee met mensen buiten uw eigen huishouden? Houd dan 1,5 meter afstand van elkaar.
In uw eentje of in klein gezelschap opruimen
blijft het veiligst.
2. Blijf uit de buurt van kwetsbare mensen, zoals
ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.
3. Blijf zoveel mogelijk in uw eigen buurt wanneer u
zwerfafval opraapt om drukte te voorkomen.
4. Doe altijd rubber of latex handschoenen aan als u
zwerfafval gaat oprapen en/of gebruik een
grijper. Gooi handschoenen na gebruik in de
afvalbak. Belangrijk: gooi wegwerphandschoenen
niet bij het plastic afval, maar bij het restafval.
5. Vindt u zwerfafval dat u niet vertrouwt? Laat het
liggen.
6. Gooi zwerfafval direct weg in een afvalbak.
7. Deel geen handschoenen, grijper of drinkfles.

Alphen aan den Rijn). Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met het team Juridische Zaken en
Inkoop (JZI), via telefoonnummer 14 0172.

Inspraak wijziging Verordening en Nadere
regels Sociaal domein
Sinds 1 januari 2015 zijn de Verordening en Nadere
regels Sociaal domein Alphen aan den Rijn van
kracht. Hierin zijn de gemeentelijke beleidsregels
rondom de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Jeugdwet op
integrale wijze opgenomen. De Rijnstreekgemeenten Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem en
Nieuwkoop hebben, waar mogelijk, dit beleid met
elkaar afgestemd. Om een aantal redenen zijn er nu
wijzigingen nodig om de Verordening en Nadere
regels te actualiseren. De redenen hiervoor zijn
onder andere recente rechtspraak en wetswijzigingen.
Inspraak
De voorgenomen wijzigingen van de Verordening
en de Nadere regels Sociaal domein Alphen aan den
Rijn worden van vrijdag 10 september 2021 tot en
met vrijdag 22 oktober 2021 voor inspraak vrijgegeven. De wijzigingen liggen ter inzage bij de
ontvangstbalie van het gemeentehuis van Alphen
aan den Rijn. Vanwege het coronavirus kunt u het
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172.
U kunt de wijzigingen ook online vinden op
www.overheid.nl. Naast de inspraakprocedure voor
de inwoners van Gemeente Alphen aan den Rijn
worden ook de inwoners- en cliëntenadviesraad
van Gemeente Alphen aan den Rijn om advies
gevraagd.
Hoe kunt u reageren?
Gedurende eerdergenoemde termijn van terinzagelegging kunt u uw schriftelijke reactie sturen naar:
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. de heer
L. Koek, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.
Of per mail:ommo@alphenaandenrijn.nl.
Vragen?
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met
de heer L. Koek van team Maatschappelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0172.

Kennisgeving besluit ontheffing verbod
verbranden afvalstoffen artikel 10.63
Wet milieubeheer Gemeneweg 12A in
Hazerswoude-Dorp
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn
bekend dat een besluit is genomen op de aanvraag
voor ontheffing van het verbod op het verbranden
van afvalstoffen buiten een inrichting voor de
locatie Gemeneweg 12A in Hazerswoude-Dorp. Het
betreft het traditionele afsluitingsvuur van de

18 t/m 25 september
Doe mee met de World Cleanup Day opschoonweek.
Organiseer een opschoonactie bij jou in de buurt!
Meld je actie aan via:schonebuurtcoaches@alphenaandenrijn.nl

Meld u aan en ontvang materiaal!
Wilt u van 18 tot en met 25 september een
opschoonactie organiseren? De Schone Buurt
Coaches kunnen u daarbij helpen en zorgen voor
materiaal. Neem contact op met ons via
Schonebuurtcoaches@alphenaandenrijn.nl.
In Nederland is Plastic Soup Foundation initiatiefnemer van World Cleanup Day.

jeugdvakantieweek. De ontheffing is toegekend.
De procedure heeft kenmerk 2021159780.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het
besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op
afspraak worden ingezien bij Gemeente Alphen aan
den Rijn. Het adres en de openingstijden kunt u
vinden op de website van Gemeente Alphen aan
den Rijn. Vanwege het coronavirus kunt u het
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen aan
den Rijn. De termijn voor het indienen van een
bezwaar start op 25 augustus 2021 en is zes weken.
Het besluit blijft ook bij het indienen van een
bezwaarschrift gewoon geldig. Het bezwaarschrift
wordt bij voorkeur digitaal ingediend via de website
van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.
Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD
of eHerkenning) nodig. Het bezwaarschrift kan ook
per e-mail worden ingediend via e-mailadres
gemeente@alphenaandenrijn.nl of per post worden
gestuurd naar College van burgmeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v. bezwaarschriftencommissie, postbus 13, 2400 AA Alphen aan
den Rijn. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres, de dagtekening, een omschrijving en kenmerk van dit
besluit en de motivering van de bezwaren. Verder
verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit
mee te sturen en telefoonnummer en e-mailadres te
vermelden.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang is, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag,
worden verzocht een voorlopige voorziening te
treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening
moet worden ondertekend en moet ten minste uw
naam en adres, de dagtekening, een omschrijving
van dit besluit en de motivering van het verzoek
bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het
bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op
welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar
bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige
voorziening worden ingediend als ook bezwaar is
gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook
digitaal
worden
aangevraagd
op
https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Hiervoor is
een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met het team Vergunningen milieu van de ODMH,
via
info@odmh.nl
of
telefoonnummer
088-54 50 000.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
Ondernemingsweg 1 in Alphen aan den Rijn
Op 27 augustus 2021 heeft de Omgevingsdienst
Midden-Holland (ODMH) namens Gemeente Alphen
aan den Rijn een besluit genomen op de aanvraag
voor het milieuneutraal veranderen van de
bestaande inrichting met kenmerk 2021204764. De
aanvraag omvat het wijzigen van de indeling van
het pand ter plaatse van de Ondernemingsweg 1 in
Alphen aan den Rijn. De vergunning is toegekend.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het
besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op
afspraak worden ingezien bij Gemeente Alphen aan
den Rijn. Het adres en de openingstijden kunt u
vinden op de website van de gemeente Alphen aan
den Rijn.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen aan
den Rijn. De termijn voor het indienen van een
bezwaar start op 31 augustus 2021 en bedraagt 6
weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van
een bezwaarschrift gewoon geldig.
Het bezwaarschrift wordt bij voorkeur digitaal
ingediend via de website van de gemeente:
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. Daarvoor is een
elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning)
nodig. Het bezwaarschrift kan ook per e-mail worden
ingediend
via
gemeente@alphenaandenrijn.nl
of per post worden gestuurd naar College van burgmeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
t.a.v. bezwaarschriftencommissie, postbus 13,
2400 AA Alphen aan den Rijn. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en bevat ten minste uw
naam en adres, de datum van uw bezwaar, een
omschrijving en kenmerk van dit besluit en de
uitleg van de bezwaren. Verder verzoeken wij een
kopie van het besluit waar het om gaat mee te
sturen en uw telefoonnummer en e-mailadres te
vermelden.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang is, kunt u de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag
(postbus 20302, 2500 EH Den Haag) verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om
voorlopige voorziening moet worden ondertekend
en moet ten minste uw naam en adres, de datum
van uw bezwaar, een omschrijving van dit besluit
en de reden van uw verzoek bevatten. Verder
verzoeken wij een kopie van het besluit waar het
om gaat mee te sturen en aan te geven op welk
telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent.
Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als er ook bezwaar is
gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook
digitaal
worden
aangevraagd
op
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor
is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer
088-54 50 000.

Melding Activiteitenbesluit Wet
milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente
heeft de volgende meldingen ontvangen:
- Nova Bootservice B.V., Industrieweg 2 in Alphen
aan den Rijn: het veranderen van activiteiten door
een nieuwe indeling van de werkplaats
- Wester-Engh B.V., Industrieweg 4 C in Alphen aan
den Rijn: het veranderen van activiteiten door het
krimpen van het bedrijf
- Lok Techniek B.V., Raadhuisstraat 120 in Alphen
aan den Rijn: het veranderen van activiteiten door
de realisatie van een gesloten bronsysteem

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Ontwerpbesluit op aanvraag
omgevingsvergunning Handelsweg 8 in
Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn
bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de
aanvraag met kenmerk 2020330457. Het gaat om
de oprichting van een inrichting voor opslag,
overslag, transport, retourname en bewerking van
verbruikt filtermedia (verzadigd actief kool),
gelegen aan de Handelsweg 8 in Alphen aan den
Rijn. De aanvraag gaat over het bedrijf Aspatec
Holland BV (verder: Aspatec). In het ontwerpbesluit
wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit gaat over de milieuvergunning.
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
liggen ter inzage bij Gemeente Alphen aan den
Rijn. Het adres en de openingstijden kunt u vinden
op de website van de gemeente Alphen aan den
Rijn. De inzageperiode is zes weken en start op de
eerste werkdag na de publicatiedatum van deze
bekendmaking. Vanwege het coronavirus kunt u
het gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken.
Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer
14 0172. Wij bieden u ook de mogelijkheid om de
stukken die u wilt inzien naar u te e-mailen. U kunt
hiervoor contact opnemen met de ODMH, via
info@odmh.nl of telefoonnummer 088 - 54 50 000.

Vergunningen
26 augustus t/m 1 september 2021
Vanwege het coronavirus is de balie van Vergunningen gesloten. Wilt u plannen inzien? Neem dan
contact op met telefoonnummer 14 0172 of per
e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Ingekomen aanvragen
Let op: tegen onderstaande ingekomen plannen
kunt u nog geen bezwaar indienen. U kunt wel
uw mening laten weten door een e-mail te
sturen naar: gemeente@alphenaandenrijn.nl.
Uw zienswijze wordt meegenomen in de
verdere besluitvorming. U kunt pas bezwaar
maken als de vergunning is verleend.

Aarlanderveen
- Zuideinde 22
bouwen schuilstal (fase 1a) (V2021/719)

Alphen aan den Rijn
- Athenestraat 43
realiseren dakopbouw achterzijde (V2021/712)
- Lekstraat 28
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/716)
- Stationsstraat 16
aanpassen bestaande hellende dak door nieuwe
kap met frans balkon achterzijde (V2021/717)
- De Schans 15
aanbrengen gevelwijzing t.o.v. verleende vergunning (V2021/720)

Boskoop
Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze
over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U
kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45,
2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl.
Vermeldt u daarbij het kenmerk 2020330457. Na
afloop van de inzagetermijn wordt een definitief
besluit genomen. Bij de bekendmaking van het
definitieve besluit informeren wij u verder over de
vervolgprocedure.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer
088-54 50 000.

Vertrokken, onbekend waarheen
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer
wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie
Personen (BRP) staan ingeschreven:
- J. Łój-van den Bruele, Rietveld 5, HazerswoudeDorp
- E.P. Nowak, Hoogeveenseweg 7F, Boskoop
- R.L. van Dijk, Eikenlaan 125, Alphen aan den Rijn
- I. Mahou, Aardster 143, Alphen aan den Rijn
- E. Dudzińska, Hoogeveenseweg 7J, Boskoop
- A.Z. Caban, Hoogeveenseweg 9G, Boskoop
- M.K. Król, Westpark 34, Boskoop
- J.B. Mitko, Westpark 50, Boskoop
- W. Tomaszewski, Westpark 94, Boskoop
- D. Metselaar, laatst bekende adres Mauritsstraat
28, Alphen aan den Rijn
- T. Eijkelboom-van Heijningen, laatst bekende
adres Brugstraat 27, Zwammerdam
Reageren
Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar
bovengenoemde
personen
verblijven?
Dan
verzoeken wij u om contact op te nemen met team
Burgerzaken van Gemeente Alphen aan den Rijn,
via telefoonnummer 14 0172. Als de gemeente na
twee weken geen reactie heeft ontvangen en er
geen woonadres bekend is, neemt zij bovengenoemde personen op in de BRP als vertrokken met
onbekende bestemming. Dit besluit wordt gepubliceerd op www.overheid.nl.

- Rijneveld 128
plaatsen mantelzorgwoning naast huidige
woning (V2021/715)
- Azalealaan 158
uitbreiden woning, deel achterzijde en deel
zijgevel (V2021/718)

Hazerswoude-Rijndijk
- Gemeneweg, plan Westvaartpark
aanleggen inrit/veranderen weg (V2021/713)

Koudekerk aan den Rijn
- Burgemeester Verheullaan 33
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/714)
Let op: tegen de eerder genoemde ingekomen
plannen kunt u nog geen bezwaar indienen. U
kunt wel uw mening laten weten door een e-mail
te sturen naar: gemeente@alphenaandenrijn.nl.
Uw zienswijze wordt meegenomen in de
verdere besluitvorming. U kunt pas bezwaar
maken als de vergunning is verleend.

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
- Ridderhof 20 (26-08-2021)
plaatsen handelsreclame binnen winkelcentrum
(V2021/700)
- Ahornstraat 16 (27-08-2021)
realiseren aanbouw zijgevel met verdieping en
vervangen huidige garage (V2021/584)
- Steekterweg 44 (31-08-2021)
plaatsen steiger langs achtertuin in Oude Rijn
(V2021/619)
- Meteoorlaan 4 (31-08-2021)
intern verbouwen diverse afdelingen (bg, 1e en
3e verdieping) Alrijne Ziekenhuis (V2021/633)
- Woubrugseweg 80D (01-09-2021)
realiseren uitbouw met terras aan achterkant en
garage aan zijkant (V2021/641)

Boskoop
- plan Waterrijk, Suikerpeer kavel 323 (26-08-2021)
bouwen woning (V2021/635)
- Laag Boskoop 22 (26-08-2021)
bouwen woning (V2021/539)
- Laag Boskoop 20 (26-08-2021)
bouwen woning (V2021/468)
- Wijkdijk 10 (31-08-2021)
bouwen woning (V2021/399)

Hazerswoude-Dorp
Gevolgen van uitschrijving
Wanneer personen als vertrokken met onbekende
bestemming zijn opgenomen in de BRP, kan dat
gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag of
sociale voorzieningen. Het recht op voorzieningen
en diensten van overheidsinstanties hangt namelijk
samen met de inschrijving in de BRP.

- Dorpsstraat 272 (01-09-2021)
vervangen dakkapel voorgeveldakvlak
(V2021/667)

Hazerswoude-Rijndijk
- Rijndijk 179A (01-09-2021)
bouwen opslag/berging en zonnecarport
(V2021/456)

Groene Hart Koerier
woensdag 8 september 2021

Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar
maken (vermelde datum bij het besluit is de verzenddatum daarvan). Zorgt u ervoor dat u binnen zes
weken nadat het besluit is verzonden bezwaar
maakt bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit doet u bij voorkeur
digitaal
via
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.
U kunt uw bezwaar ook per post indienen via
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester
en wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan
den Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de
datum van uw bezwaar en uw handtekening.

Avond4daagse Hazerswoude-Dorp van 14 tot en
met 17 september 2021 (E2021/037)

Hazerswoude-Rijndijk

Alphen aan den Rijn

- Rijndijk 92
kofferbaksale op 25 september 2021
(E2021/117)

- Stationsplein 13A (20-08-2021)
(Horeca-) exploitatievergunning (Taco
Mundo) (D2021/051)

Verleende vergunningen

Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u
bezwaar maken (vermelde datum bij het
besluit is de verzenddatum daarvan). Zorgt
u ervoor dat u binnen zes weken nadat het
besluit is verzonden bezwaar maakt bij het
college van burgemeester en wethouders van
Alphen aan den Rijn. Dit doet u bij voorkeur
digitaal
via
www.alphenaandenrijn.nl/
bezwaar. U kunt uw bezwaar ook per post
indienen via postbus 13, 2400 AA Alphen aan
den Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste
het volgende bevatten: uw naam en adres, om
welk besluit het gaat, de reden van uw bezwaar,
de datum van uw bezwaar en uw handtekening.

Alphen aan den Rijn
- C.P. Mulderveld (6-9-2021)
Jaarmarkt kermis van 11 t/m 15 september 2021
(E2021/111)

Hazerswoude-Dorp

Verlengen beslistermijn

- start/finish: OBS Johannes Post, Sportparklaan 1
(3-9-2021)
Avond4daagse Hazerswoude-Dorp van 14 tot en
met 17 september 2021 (E2021/037)

Alphen aan den Rijn

Hazerswoude-Rijndijk

- Woubrugseweg 5
aanleggen extra oprit (V2021/608)

- Rijndijk 92 (31-08-2021)
kofferbaksale op 25 september 2021
(E2021/117)

Benthuizen
- Noordpolder 37
afwijken bestemmingsplan voor gebruik woning
als plattelandswoning (V2021/576)

Evenementen
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
- Dennenlaan 3
Tugu Maluku Alphen onthulling monument 4
september 2021 (401572)
- C.P. Mulderveld
Jaarmarkt kermis van 11 t/m 15 september 2021
(E2021/111)

Hazerswoude-Dorp
- start/finish: OBS Johannes Post, Sportparklaan 1

Exploitatievergunning
Verleende vergunningen

Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar
maken (vermelde datum bij het besluit is de
verzenddatum daarvan). Zorgt u ervoor dat u
binnen zes weken nadat het besluit is verzonden
bezwaar maakt bij het college van burgemeester en
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit doet u bij
voorkeur digitaal via www.alphenaandenrijn.nl/
bezwaar. U kunt uw bezwaar ook per post indienen
via postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Het
bezwaarschrift moet ten minste het volgende
bevatten: uw naam en adres, om welk besluit het
gaat, de reden van uw bezwaar, de datum van uw
bezwaar en uw handtekening.

Raad in beeld

informatie van en over de gemeenteraad

De gemeenteraad
vergadert tijdelijk
deels digitaal vanwege
het coronavirus.

De gemeenteraad vergadert tijdelijk deels digitaal vanwege het coronavirus. U kunt in de
vergaderkalender zien welke vergaderingen digitaal en welke fysiek in het gemeentehuis
plaatsvinden.
• U kunt de fysieke en digitale openbare vergaderingen thuis live volgen of achteraf terugkijken via de
website van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/raad.
• Inspreken tijdens een fysieke of digitale vergadering is mogelijk. Mailt u voor meer informatie naar
griffie@alphenaandenrijn.nl. We bespreken de mogelijkheden dan met u.

Donderdag 9 september 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (19.30 uur,
fysiek in de raadzaal, zonder publiek)
• Eerste debat verlenen definitieve verklaring van geen bedenkingen voor afwijken van bestemmingsplan ‘Alphen Stad’ voor nieuwbouw van zeven woningen op de Swaenswijkplaats in Alphen aan den
Rijn
• Bespreken collegebesluit vaststellen Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord
• Bespreken collegebesluit en -brief optimalisatie maatregelen Hazerswoude-Dorp Planstudie tweede
fase N207 Zuid

Donderdag 9 september 2021, informatiemarkten plastic recycling (20.00-20.45 uur), Kop
West Qbic (21.00-21.45 uur) en Distributiecentrum Steekterpoort (22.00-22.45 uur)
(digitaal, live te volgen via de website)
Donderdag 16 september 2021, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein
(19.30 uur, fysiek in de raadzaal, zonder publiek)
• Kort bespreken collegebeantwoording vragen raadslid De Vries (D66) over Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
• Kennismaken met nieuwe partner sociaal domein voor huishoudelijke hulp
• Bespreken quickscan begroting bibliotheek Rijn en Venen

Donderdag 16 september 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein
(digitaal 19.30 uur, live te volgen via de website)
• Eerste debat Participatiekader 'Iedereen aan zet, participatie in gemeente Alphen aan den Rijn'
• Bespreken kaderstelling programmabegroting 2022

Donderdag 16 september 2021, informatiemarkten Erfgoedvisie (21.15-22.00 uur) en
voormalig raadhuis Alphen aan den Rijn (22.00-22.30 uur) (digitaal, live te volgen via de
website)
Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergaderstukken in het Raadsinformatie systeem (RIS) https://ris2.ibabs.eu/alphenaandenrijn.
Raadspraak
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en besluiten van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de
Raadspraak, de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad, via www.alphenaandenrijn.nl/raadspraak.

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is
verleend voor het in gebruik nemen van openbaar
gebied binnen de gemeente. GB Vastgoed heeft
ontheffing gekregen om van 31 augustus 2021 tot
en met 22 december 2023 diverse objecten te
plaatsen in het openbaar gebied ter hoogte van de
J.P. Heijestraat 23-69, Hazerswoude-Rijndijk.
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 29 september 2021 ter
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor
contact op via telefoonnummer 14 0172.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen
zes weken na deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders
van Alphen aan den Rijn. Dit doet u bij voorkeur
digitaal
via
de
website
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw
bezwaar ook per post indienen via Gemeente
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de
datum van uw bezwaar en uw handtekening. Als u
niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar
of beroep, kunt u een voorlopige voorziening
vragen. U kunt u verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302,
2500 EH te Den Haag.

Plaatsen en verwijderen
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot
het verwijderen en/of plaatsen van de onderstaande individuele gehandicaptenparkeerplaats(en)
met de bijbehorende borden.
Verwijderen:
- Hazerswoude-Dorp
Hazelhof 38
Plaatsen:
- Alphen aan den Rijn
Hoofstraat 327
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de
openbare bekendmaking van dit besluit in de
Staatscourant een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn. Dit doet u bij voorkeur digitaal via
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw
bezwaar ook per post indienen via Gemeente
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de
datum van uw bezwaar en uw handtekening.
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Colofon

Bezwaarclausule

Week in beeld is onder redactie van Gemeente Alphen aan den Rijn en
verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.
De Raad in beeld is onder redactie van de griffie van de gemeenteraad
van Gemeente Alphen aan den Rijn.
Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders

7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht

kan beroep worden ingesteld door:

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

- de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400

van burgemeester en wethouders heeft gewend;
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in

AA Alphen aan den Rijn. U kunt ook online bezwaar indienen via:

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van

www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. De termijn gaat in op de dag na

burgemeester en wethouders te wenden.

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl

moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit

Voorlopige voorziening

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit
actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/

Kijk voor meer informatie op https://www.alphenaandenrijn.nl
Beroepsclausule

beroepschrift hebt ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den

Afbeeldingen: Wanneer de naam van de fotograaf niet expliciet bij de foto

8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken een beroep-

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen.

vermeld staat, zijn de foto’s, afbeeldingen en illustraties eigendom van

schrift tegen dit besluit kunnen indienen bij de rechtbank Den Haag,

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het

Gemeente Alphen aan den Rijn of stockfoto’s (www.freeimages.com,

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beroeps-

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn

istockphoto e.a.).

termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening

inzage is gelegd (ingevolge artikel 8:1 in samenhang met artikel 6:7,

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank,

6:8 lid 4, en 7:1 lid 1 sub d, van de Algemene wet bestuursrecht).

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Lees het gemeentenieuws op https://www.alphenaandenrijn.nl/nieuws

Kringloop Alphen bestaat 30 jaar

Veiling levert mooi bedrag op voor
lokale goede doelen

Van links naar rechts: Maria van Doornik (oprichter), Martin van Keeken (directeur), Ineke Koppen (veilingmeester) en wethouder Erik van Zuylen.
Afgelopen zaterdag vond ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van de Kringloop Alphen een jubileumveiling plaats.
Bijzondere objecten die bij
de Kringloop zijn ingebracht,
maar ook door lokale ondernemers gesponsorde ‘uitjes’, gingen tegen opbod van de hand.
Zonder Coronel
Op het parkeerterrein van de
Kringloop aan de Energieweg in
Alphen was een veilingtent ingericht waarop geïnteresseerden op gepaste corona-afstand
konden plaatsnemen. De te veilen kavels waren in een veiling-

boekje opgenomen en iedereen
had ook van te voren een kijkje
kunnen nemen bij de objecten
van interesse. Autocoureur Tim
Coronel zou als veilingmeester
optreden, maar zoals directeur
Martin van Keeken in zijn openingswoord vermeldde ‘u kunt
wel raden waar hij vandaag wel
is’. Vrijwilligster Ineke Koppen,
al vanaf de oprichting een kracht
waarop de Kringloop altijd kan
rekenen, nam de honneurs waar
en dat deed ze uitstekend. In zo’n
2 uur tijd loodste zij de bijna 100
kavels er op professionele wijze doorheen. Er kwam van alles
langs van een levensgrote Pluto

tot aan antiek zilver, glaswerk en
speelgoed, juwelen en horloges,
kleine meubels en muziekinstrumenten. Sommige objecten gingen helaas ‘weer terug de winkel
in’ omdat er niet of te weinig op
werd geboden.
Goede doelen
Tien organisaties die zich inzetten voor de medemens zijn geselecteerd om mee te dingen naar
de opbrengsten. Elk ervan ontvangt een deel van de veilingopbrengst. De organisaties maken
via de veiling ook van de gelegenheid gebruik om hun werk
onder de aandacht te brengen en

om vrijwilligers te werven. De
goede doelen die meedoen zijn
De Herbergier, PWA-bad, Aurelia, Dierenasiel, Dierenambulance, Stichting Droomdag, De Hospicegroep,
Kinderboerderijen
Alphen, Fietsmaatjes en Scouting
Alphen. Het exacte bedrag dat is
opgehaald wordt binnenkort bekendgemaakt.
Voorbeeld in duurzaamheid
Na afloop feliciteerde Wethouder
Erik van Zuylen directeur Martin van Keeken met het jubileum en kreeg ook voormalig directeur Maria van Doornik, die
de Kringloop in 1991 oprichtte,

een bos bloemen uitgereikt. “De
Stichting Kringloop Alphen (met
winkels aan de Energieweg en
de Rijndijk) levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen
van de afvalberg en heeft zo impact op de verduurzaming van de
samenleving. Maar zij spelen ook
een belangrijke sociale rol voor
de vele vrijwilligers die samen
met betaalde krachten zorgen dat
alles draait.” Tot slot een dankwoord voor alle medewerkers en
vrijwilligers die de veiling hebben voorbereid, aan de sponsoren die ‘uitjes’ in de omgeving
beschikbaar hebben gesteld en
aan notaris Harriët Bijl.

Groene Hart Koerier
woensdag 8 september 2021

19

Samen gaan wij voor
een schoon Hazerswoude-Rijndijk,
op zaterdag
18 september!
Vrijwilligers van Werkgroep Groen en
Leefomgeving en de Groentjes, beide
onderdeel van het #Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost, gaan in samenwerking met #Actief Rijnwoude,
vrijwilligers van #Speeltuin De Rode
Wip en #Scouting Rheijnewoud de strijd
aan tegen het zwerfvuil, in en rondom
de dorpskern van Hazerswoude-Rijndijk Oost. Wij doen mee, jij toch ook?
Iedereen is van harte welkom om op deze
morgen te komen helpen met het verwijderen van zwerfafval; het is een activiteit
voor jong en oud!
Let op: kinderen onder de 14 jaar mogen
alleen onder begeleiding van een verzorger of ouder meedoen!
Wij raden je aan op deze dag zelf werkhandschoenen mee te nemen. Wij zorgen
voor zwerfie bingo, prikstokken, vuilniszakken, een route en wat lekkers na afloop!

Kom jij ook helpen op
World Cleanup day?
Datum:
zaterdag 18 september 2021
Starttijd-Eindtijd:
10:00 t/m 12:00 uur
Start-verzamellocatie:
Speeltuin ‘’De Rode Wip’’
J.P.Heijestraat 21a,
te Hazerswoude-Rijndijk

Aanmelden via:
www.nederlandschoon.nl/
supporter-van-schoon/actie/?id=87706

'Prikken zonder
Zwem4daagse in
afspraak'
zwembad De Hoorn
4 dagen zwemmen voor de Maarten van de Weijden foundation

De ticketverkoop voor de jaarlijkse
zwem4daagse van 20 tot 24 september
is van start gegaan. Deelnemers kunnen in die week van 18.30 tot 20.00
uur vier dagen banen komen zwemmen in zwembad De Hoorn in Alphen
aan den Rijn. Wanneer je vier dagen
hebt gezwommen ontvang je een medaille.
Zwemmen is gezond en leuk en daarom maakt exploitant De Thermen2 er
tijdens de zwem4daagse een groot feest
van. Alle leeftijden kunnen meedoen,
ook de kinderen zonder een zwemdiploma mogen deelnemen onder begeleiding van een volwassene. Deelnemen
kan als groep (gezin/school/bedrijf) of
individueel. Volwassenen zwemmen da-

gelijks 20 baantjes en kinderen 10 baantjes. Volwassenen betalen voor deelname
€ 12,50, kinderen € 6,50.
Goede doel
Met de Zwem4daagse haalt De Thermen2 geld op voor de Maarten van de
Weijden foundation. Tickets kunnen gekocht worden aan de kassa van zwembad
De Hoorn en zijn niet via de website te
verkrijgen.

Iedereen die nog geen eerste prik heeft gehad, kan bij de GGD
binnenlopen voor een vaccin.
Je hebt geen afspraak nodig. De inloop zonder afspraak kan op alle vaccinatielocaties in de regio. Doordeweeks is de inloop open van 09.00-12.00 en in het weekend
van 10.00-13.00. Vaccineren zonder afspraak is alleen mogelijk voor de eerste prik.
Alleen de eerste prik zonder afspraak
De mogelijkheid om zonder afspraak binnen te lopen voor een vaccin is alleen
mogelijk voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Er is landelijk namelijk niet
voldoende vaccin beschikbaar om ook de tweede prik op inloop aan te bieden.
Daarom heb je voor de tweede prik wel een afspraak nodig.
Tijdens het zetten van die eerste prik wordt gelijk een afspraak gemaakt voor je
tweede prik.

Vergeet niet je mondkapje en
ID-bewijs mee te nemen als je langskomt.
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Hoe werkt een kerkorgel eigenlijk?

Nadat we met z’n allen noodgedwongen een jaartje moesten overslaan wordt
op zaterdag 11 september a.s. weer op
(vrijwel) de gewone wijze de Open Monumentendag gehouden. Het is die dag
ook Nationale Orgeldag en de beide
kerkorgels in Koudekerk staan dan weer
de hele dag open voor iedereen die een
kijkje boven wil nemen, er wat meer
over wil weten, een verzoeknummer
heeft, of…. zelf een stukje wil spelen.
Dit jaar doet de Ontmoetingskerk (Dorpsstraat 15) daar een schepje bovenop: orgelbouwer Jan van der Veer is die dag in de
grote zaal van het aangrenzende gebouw
Honswyc te gast met een demonstratiemodel van een pijporgel. Daar zit geen kas
omheen zodat je precies kunt zien hoe het
werkt. Het gaat daarbij om de mechanische overbrenging van het aanslaan van de
toets naar het klinken van de juiste pijp,
en om wat er nou eigenlijk gebeurt als de
organist een register uittrekt of induwt en
er een andere klankkleur ontstaat. Ah, dat
klinkt nogal technisch, en dat is het ook,
maar de orgelbouwer staat erbij om het op
een luchtige, laagdrempelige manier uit te
leggen, met alle ruimte voor vragen. De
demo’s zijn gepland om 12.00 en 14.30
uur, maar u kunt op elk moment binnen
komen vallen. Met voor de bezoekers natuurlijk tussendoor een kopje koffie, en
voor wie even naar het grote Van der Veerorgel (1987) wil: organist Chris van der
Ouw is uw gastheer, hij loopt graag met u
mee naar boven. Ga zitten! Welkom!

Het Van der Veer-orgel
Chris van der Ouw, ook voorzitter van de
Orgelcommissie PKN Koudekerk, vertelt:
“Het vol-mechanische Van der Veer-orgel
in de Ontmoetingskerk is één van de jongste orgels (34 jaar) in de regio. Voordat
het gebouwd werd zat in dezelfde orgelkas een pneumatisch Van Leeuwen-orgel
dat 71 jaar dienst gedaan heeft, van 1915
tot 1986. Maar toen werd het zó slecht dat
‘vernieuwbouw’ de enige optie was. Het
hele mechaniek werd vervangen, en een
beperkt deel van de pijpen kon nog worden hergebruikt. Alleen de kas (de buitenkant) werd gespaard; hierdoor bleef het
instrument een eenheid met de preekstoel en met de rest van het interieur. Zelf
had Ik het genoegen de laatste dienst op
het oude orgel te spelen, en bij de uitgang
klonk dan ook ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw!’
Het nieuwe orgel is destijds helemaal door
de kerkelijke gemeente bij elkaar gespaard.
Eén van de acties was toen een orgel-BAZAAR (Bewaar Alvast Zelf Allemaal Allerlei Rommel).
Op 26 april 1987 werd het instrument in
gebruik genomen. Uitgebreid tot 22 stemmen getuigt het van enorm vakmanschap
van de fa. Van der Veer & Zoon hoe de
1282 pijpen in die kleine kas opgesteld
zijn, terwijl toch van alle stemmen het
geluid goed wegkomt. Daarbij is het een
mooie eenheid geworden, alle registers
passen goed bij elkaar. Nieuwe, karakterbepalende stemmen (voor de kenners) zijn
o.a. een Trompet 8’ (spreek uit: acht voet

- dus ongeveer 2,5 meter) en een heldere
Mixtuur 3-4 sterk op het hoofdwerk, een
Houtgedekt 8’, een Baarpijp 8’, twee strijkers: Gamba 8’ (een viool dus) en Céleste
8’ (= hemels geluid), en een Flageolet 1’
(voor mij het puntje op de i) op het zwelwerk. Op beide werken een eigen tremulant. Het pedaal kreeg er een Fagot 16’ bij.
In de werkplaats had ik de pijpen daarvan
al zien staan, ze waren gemerkt F-16 en
ik wist toen al dat die een knetterend geluid zouden geven. (O ja, weet u trouwens
waar de F van F-16 voor staat? Voor de 16!)
De ondertoetsen zijn van palissander
(donkerbruin gevlamd) en de boventoetsen van ahorn (esdoorn) met een ivoren
laagje erop. Vroeger moest er een olifant
voor opgeofferd worden (onder het motto: daar is ‘ie-voor), nu ging het om dieren
die een natuurlijke dood gestorven waren.
Het orgel functioneert anno 2021 uitstekend, het staat als een huis en is vrijwel
storingvrij.
Voor wie er meer van wil weten: in het
boek “Als stenen konden spreken” is een
heel hoofdstuk gewijd aan de geschiedenis van het instrument, de organisten
door de tijd heen, de bouwers, de dispositie, en enkele anekdotes rond de orgelbouwcommissie van weleer.
Het boek zelf, samengesteld door Auke
Roeleveld, vertelt de complete geschiedenis van het ruim honderd jaar oude kerkgebouw - echt iets voor Open Monumen-

tendag! Voor € 15,-- is het verkrijgbaar
via de heer Piet van Bostelen, tel. 06 3332 2103, en natuurlijk ter plekke, op de
dag zelf.”
De beide kerkgebouwen zijn open van
10.00 - 16.00 uur. In de Brugkerk (Dorpsstraat 53) zijn de organisten Geerten
Boogaard (10.00 - 12.00 uur) en Herman
Verbree (14.00 - 16.00) uw gastheren. We
hopen u zaterdag 11 september te zien!

FOTO’S : Henk Terlouw

Open Monumentendag

NIEUW! KLEDINGREPARATIE - STOMERIJ
HAZERSWOUDE RIJNDIJK
Naast Hoogvliet tegen over de Snackbar

Reparatie en stomerij
van al uw kledingstukken
Voor particulieren en bedrijven
Ruim 30 jaar ervaring
Willem Kloosstraat 62A
2394 BD Hazerswoude Rijndijk
Telefoon +06 15 82 70 87

Het weekend van 11 en 12 september is
het weer Open Monumentendag. Ons
lokale rijksmonument, Wipstelling Korenmolen Nieuw Leven in Hazerswoude-Dorp, is op zaterdag 11 september
geopend van 9.00 tot 15.00 uur. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen in de molen.
Onze molenaars zijn deze dag aanwezig om rondleidingen te geven en al uw

vragen over de molen en het molenaarsvak te beantwoorden. In de winkel kunt
u onder het genot van een kopje koffie
of thee op uw gemak ons assortiment
meelproducten, brood- en cakemixen
bekijken of een praatje maken met de
vrijwilligers. Bent u in de gelegenheid
om langs te komen? Onze deuren staan
voor u open aan de Dorpsstraat 228 in
Hazerswoude-Dorp.

