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Werken met textiel zit in de genen

Stomerij en kledingreparatie in
De Smederij geopend
Vanaf deze week heeft Hazerswoude-Rijndijk er een nieuwe
winkel bij. Onder in De Smederij aan de Willem Klooslaan
is Vedat Mert een stomerij- en
kledingreparatiebedrijf
gestart. De eerste maand wordt
25% korting gegeven.
Werken met textiel zit in de
genen
We stellen ondernemer Vedat
Mert (44) aan jullie voor. Vedat
is geboren in Alphen aan den
Rijn, maar kan zich van die tijd
nog weinig herinneren, want
zijn ouders gingen al snel terug naar hun geboorteland Turkije. Daar volgde Vedat de basisschool, maar het gezin keerde
in 1988 toch weer terug naar
Nederland en vestigde zich in
Amsterdam. Daar had zijn vader een kroeg. “Kleding repareren zat ook in de familie en
mijn vader is een groot atelier
in Amsterdam gestart. Zo kreeg
ik het vak met de paplepel ingegoten.” Zowel hij als zijn broer
volgden een opleiding in de textiel en gingen ook in deze business aan de slag.
Alphen blijft trekken
Op dit moment heeft Vedat ook
een stomerij en kleidingreparatiebedrijf in Bennebroek. Op
de vraag waarom hij dan ‘of
all places’ ook een zaak in Hazerswoude-Rijndijk heeft geopend antwoord hij lachend en

hoofdschuddend tegelijk. “Ik
weet het niet, maar omdat Alphen aan den Rijn mijn geboorteplaats is, heeft dat altijd aantrekkingskracht op mij gehad.
Ik had een familielid met een
zaak in de Ridderhof en daar
kwam ik regelmatig. Toen heb
ik ook gezien dat er in Alphen

al vier stomerij- en kledingreparatiebedrijven zitten en nog
een erbij is dan niet handig.
Laatst ben ik op een vrije zondag eens door alle dorpen rond
Alphen gaan rijden en zag toen
een bordje ‘Te Huur’ op het
raam staan van het pand waar
ik nu zit. De volgende dag heb

ik meteen contact opgenomen
en nu zit ik hier! Ik had gewoon
behoefte aan weer een nieuwe
uitdaging.”
Alles met stof
Vedat: “Ik doe alles met stof,
van kleding en beddengoed tot
tuin- en bootkussens, bank-

hoezen en gordijnen. Dus willen mensen hun textiel speciaal laten reinigen (dat gebeurt
op duurzame wijze), vermaken of repareren, dan zijn ze bij
mij aan het goede adres. En de
1e maand geef ik ook nog eens
25% korting om kennis te maken!”

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

Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!
DierenLot.nl

Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19
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Familieberichten

Persoonlijk, betrokken
en altijd dichtbij
UITVAARTZORG

Juist nu je er niet meer bent,
zal je altijd bij ons zijn.

Sterven is alleen maar
“dag” zeggen
tegen mensen,
met wie je leefde,
“dag” zeggen,
tegen de bomen
de bloemen
de dieren en de dingen
die je tegenkwam,
ál die jaren dat
je onderweg was
naar de Allerhoogste,
de Enige,
de Liefde zelf.

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde,
zorg en toewijding die wij van haar
mochten ontvangen, geven wij u kennis
dat, toch nog onverwacht van ons is
heengegaan onze lieve ma, oma en grote
oma

Carolina Dorothea Sara
van Zomeren
Carolien
* Oegstgeest,
3 juni 1939

† Leiderdorp,
7 september 2021

Marianne en Hans
Michel en Crystel
Novi
Robin en Michelle
Suzanne
Walther en Carmen
Simone in liefdevolle herinnering
Sebastiaan
Yasmin

Wil Schuurmans

Intens verdrietig, maar tevens vervuld van
mooie herinneringen, berichten
wij u het overlijden van

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

arumuitvaartzorg.nl
Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

071 710 74 22 dag en nacht

Voorofscheweg 15
2771 MA Boskoop
harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Abraham Jongerbloed
Delft, 15 augustus 1925
Koudekerk aan den Rijn, 12 september 2021
Jo Jongerbloed - Zoeteman
Jan Paul en Marjan
Julia en Jelle
Mariël en Stijn

Corellistraat 4
2394 GZ Hazerswoude-Rijndijk

Liesbeth

Wij hebben afscheid genomen van
Carolien in besloten kring.

Hondsdijk 57a
2396 HK Koudekerk aan den Rijn

Er is gelegenheid om thuis afscheid van
Bram te nemen op donderdag 16 september
van 14.00-17.00 uur.

Een zonnebloem op
nationale ziekendag

De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden.

Uitvaartonderneming
Schellingerhout
“Ik ben gisteren weer op het
graf van mijn moeder geweest. Het
was precies zes maanden geleden dat
zij is overleden. Zij heeft daar een
rustplekje samen met mijn vader.
Mijn vader is overleden toen ik een
jaar of twaalf was. Mijn moeder heeft
het sinds die tijd helemaal alleen
moeten rooien. Nu zijn ze weer
samen. Iets waar mijn moeder de
laatste jaren erg naar uitzag.
Mijn twee broers en ik hebben samen met haar - besloten dat als het
onze tijd is, wij ook bij hen worden
begraven.”
Loesewies Giesen

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

Collectanten
gevraagd
voor de Nierstichting.
Heeft u 2 uurtjes
vrij om te collecteren in de week
van 19 tot en met
25 september?
Dit kan van huis tot
huis of vanaf de bank
met een QR code.
Wilt u de Nierstichting helpen om meer
onderzoek te kunnen
doen naar het voorkomen of beter, genezen van nierziekten?
Laat het ons weten!
U bereikt mij via
mail: niermonique@
hotmail.com of via
06-23593739.

Iedere tweede zondag van september wordt aan Nederlanders gevraagd om extra aandacht te besteden aan zieken en gehandicapten
in hun omgeving. De vereniging
De Zonnebloem zorgt ervoor dat
we niet vergeten dat wij als mensen, ziek en gezond, samen door
het leven gaan.

Daarom stonden afgelopen zaterdag mensen van de afdeling Rijnwoude-Zuid van de Zonnebloem
zaterdag in de supermarkt in Benthuizen en Hazerswoude-Dorp en
deelden zonnebloemen uit, om zo
aandacht te vragen voor deze zieke
mensen.

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

Belangrijke telefoonnummers
in onze gemeente
tel. 06-82093412

& Logopediepraktijk Hazerswoude -

Te ontvangen op 89.3 FM en op de kabel op

& Advies- en steunpunt huiselijk

Dorp Esther ‘t Jong, logopedist, Lindehof 27,

88.9 FM.

geweld: Telefoon 088-427 47 00. Advies-

& Mileuklachten:Milieutelefoonvoorbedrij-

Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172-532241 of 06

en meldpunt kindermishandeling

ven en inwoners, tel. 14 0172. Dit nummer is

- 20 94 48 75. Email: logopedie.hazerswoude@

0900-1231230 (beide lokaal tarief).

gmail.com.

& Hospice Issoria: Burggravenlaan 11, 2313

& Historisch Museum Hazerswoude:

HM Leiden. Tel. 071-5142275 Email: info@

Dorpsstraat 66, 2391 BK Hazerswoude-Dorp.

issoria.nl, website: www.issoria.nl.

Openingstijden zaterdag 13.00 - 16.30 uur.

& Stichting Vrijetijdscentrum “OPEN

Regelmatig ook thematentoonstellingen.

& Regionale Rampenzender:Radio West.

24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.
Meer info: www.odmh.nl/klachten

& ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland:
Klan
ten
service Voorlichting en Preventie:
voor informatie en afspraken m.b.t. consultatiebureaus, dietisten en cursussen gezondheidsvoorlichting en opvoeding, tel. 0715161415.

& Wijkcentrum Tom in de buurt: Tel. 0889004567. Openingstijden op werkdagen van
9.00 - 17.00 uur. Locatie: Joseph Haydnlaan 5,

HUIS”, Cursussen worden gegeven in het
Dorpshuis, P. de Hooghstraat 3, Inl. tel. 0172587701/588132.

& Wijdezorg: Driehof, Dorpsstraat 27
2391 BB Hazerswoude-dorp tel: 088-209
1000 Rhijndael, Europasingel 2 2396 EM

2394GJ Hazerswoude-Rijndijk, www.tomin-

Koudekerk a/d Rijn tel: 088-209 1000.

debuurt.nl.

& Stichting Welzijn Ouderen Benthui

& Habeko wonen. Dorpsstraat 48-50, 2391

zen: MAALTIJDVOORZIENING Oude

BJ Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172-583111.

ren: Allcura, Verbreepark 19a, Benthuizen,

info@habekowonen.nl

tel. 079-3310052 liefst tussen 09.00 en 10.00

& Home Start: Vrijwilligers bieden gezinnen
met jonge kinderen een steuntje in de rug.
Tel. 06-49040990.

& GezondheidService:voorservicediensten
aan huis en cursussen, tel. 5161404 (op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur).

& Florein Zorg : voor zorg op maat, 24 uur per
dag, voor particulieren en mensen met een
persoonsgebonden budget. Bereikbaar 24 uur
per dag, 7 dagen per week via tel. 071-5797000.

uur. Voor al onze verdere aktiviteiten zie de
Gemeentegids.

& Tafeltje Dekje, warme maaltijden, Hazers
woude-Dorp en Rijndijk, Activite/Apetito,
Aanmelden/informatie bij Activite 0715161415.

& Verloskundige Praktijk Hazerswoude Dorp: Lindehof 27, tel. afspraak:
di, wo, do 13.00-13.30 uur, tel. 0172 - 213898.

& Diákonos (Chr. Vrijwillige Terminale

& Verloskundige Praktijk Wereldkind:

Zorg) Benthuizen: altijd bereikbaar tel.

Europalaan 247, 2408 BK Alphen a/d Rijn,

06 18 11 79 64.

tel. 0172 - 472067.

& Vrijwilligers Palliatieve Terminale

& Verloskundige Praktijk Keita Bent

Zorg Aurelia: voor ondersteuning in de laat-

huizen: mw. E.W. van Ommeren en C.M.

ste levensfase, in de eigen vertrouwde omge-

Nieuwesteeg: verloskundigen: Spreekuur

ving. www.vptzaurelia.nl. Tel. 06-51445726.

& Sensoor Telefonische Hulpdienst:
Zuid-Holland Noord, 24 uur per dag, 7 dagen
per week bereikbaar. 0900-0767.

& Actief Rijnwoude. Klussendienst
Rijnwoude: 06-82093412; Burendienst Rijnwoude: 06-23517778; Computerdienst Rijnwoude: 06-29508442; Klussendienst junior:

volgens afspraak; do. 9.00-12.00 uur, Kon.
Julianastraat 16b, Benthuizen. Tel. bereikbaar
24 uur per dag: tel. 079-3217171.

& Praktijk voor Remedial Teaching,
Coaching en Training Lea Gahrmann,
Berkenhof 13, tel. 0172-588315, e-mail:
lealgm@hotmail.com. www.leagahrmann.nl

& Boelsma Homeopathie & Advies
Breitnerlaan 60, Hazers
woude-Dorp, tel.
06-41711971 www.aboelsma.com email:
annemiekeboelsma@gmail.com

Wekelijks nieuwsblad voor Benthuizen,
Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk
en Koudekerk aan den Rijn.
www.groenehartkoerier.nl
www.facebook.com/groenehartkoerier.nl

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio –
Borgman J.M. Borgman – v.d. Lubben, De
Populier 42, 2731 HE Benthuizen, Tel: 0793479446. Mail: fysio.borgman@casema.nl.

& Praktijk v. Fysiotherapie en Manue

www.museumhazerswoude.nl

& Paraklesispraktijk drs. G.W. Flippo Hus, Psycholoog, Carel Fabri
tius
plantsoen
18, 2391 GR Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172585811. Email: info@paraklesispraktijk.nl.

& Visiemed fysiotherapie (Sport) fysiotherapie, manuele therapie, sportpodologie, schoenadvies, medische training, echografie, diëtiek

Potgieterlaan 10G, 2394 VE HazerswoudeRijndijk, tel. 071-8795673 / 06-29410381
www.visiemed.nl.

& Anonieme Alcoholisten Iedere dinsdagavond na 19.30 uur. Koudekerk a/d Rjjn: Joop

tel. 071-3412644; Alphen a/d Rijn: Frans tel.
06-54701949

& Praktijk Gassho Rijnwoude voor
Reiki, EnergetischeTherapiën, Mindfulness
Therapie en Coaching 4 Kids en Volwassenen.
Anita Goudswaard-Bruinsma Potgieterlaan
10H, tel. 06-53561221. agoudswaard@planet.
nl.

& Lactatiekundigepraktijk ‘de zoete
parel’ Helen Weerheim IBCLC, NVL 50709,
06-41329210. dezoeteparel@gmail.com.

& Buurtbemiddeling Komt u er niet meer
uit met uw buren? Inwoners van de gemeente
Rijnwoude kunnen gratis gebruik maken van
Buurtbemiddeling Libertas Leiden e.o. Tel.:
0900-5168168, www.libertasleiden.nl, e-mail:
info@libertasleiden.nl.

& Karlica bekkentherapie Jennifer Adler,
Dorpsstraat 49, 2731 AL Benthuizen. Tel.
06-14320807

info@bekkentherapie.com;

www.bekkentherapie.com

& LekkerFit Voedings- en d ieetadvies. Hester
Nietzman-Braam

diëtist.

Gezond
heids

centrum Lindehof, Lindehof 27, Hazers
woude-Dorp. Tel. 0657337242 Email: hester@
lekkerfitdietist.nl Website: www.lekkerfitdietist.nl.

& Praktijk 4 Kids Diagnostiek en ondersteuning

bij

leerproblemen,

aan-

Uitgave:
Stichting Groene Hart Koerier

le

Kantoor:
Ambachtsplein 16, Hazerswoude-Dorp
Telefoon 0172 - 587249
e-mail: info@groenehartkoerier.nl

0172-587802. Dorpsstraat 86, 2391 BL

Oplage: 9100 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

733 1994. www.fysioplus.com.

Redactie:
Arie Tuinenburg (Coördinator); Jan Luuk
van Dijk, tel. 588793 (Hazerswoude-Dorp en
Benthuizen); Frits Nijhof, tel. 071-3414052
(Koudekerk a/d Rijn); Diana Baak (Hazerswoude-Rijndijk) tel 06-54683475. Diana is
tevens beheerder van de Facebookpagina van
de krant:
www.facebook.com/groenehartkoerier

Raadhuisplein 3, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp.

Bezorgdienst:
Dick Plaizier, telefoon 0172-430151
Bezorgklachten inspreken op het
antwoordapparaat!!
Advertenties en kopij kunnen tot
zaterdagavond 19.00 uur ingeleverd
worden per e-mail.
Getypte kopij, foto’s en advertenties op
papier inleveren vrijdag tot 17.00 uur.

Rijndijk 137, 2394 AG Hazerswoude-Rijndijk.

68, 2396WZ Koudekerk a/d Rijn. tel. 071-

Tel. 071-7400840.

3413131 of 06-3837187 Lid. NVKH

Familieberichten inleveren
uiterlijk maandag 10.00 uur.
De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.

therapie R. Giedrojc/C. Herijgers

Behandeling

volgens

afspraak:

tel.

Hazerswoude-Dorp. www.dorpsfysio.nl

& Praktijk voor fysiotherapie:Fysioplus.
Lindehof 29-31, Hazerswoude-Dorp. Tel. 085-

& Podocentrum

Groene

Hart

Tel. 0172-587103. www.podo.nl.

dachts-

en

concentratieproblemen,

g edragsproblemen,
onele

problemen

sociaal-emotien

dyslexie
zorg.

Belinda Herrewijn, Kinder- en Jeugd
psycholoog NIP, Esther Monfils, Ortho
pedagoog, Leerproblemen. De Praktijk4Kids ,
Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den
Rijn 0172 425 425

& Fysioklein Fred. v. Eedenplein 4, 2394 AC

& Bewuster Bewegen Praktijk v.

Hazerswoude-Rijndijk (het oude gemeen-

Oefentherapie Mensendieck, bekkenoe-

tehuis).

fentherapie en (kinder)slaapoefentherapie

Manuele

(Sportmaster)
therapie;

Fysiotherapie;

Dry

needling;

Marleen van Schie: Europasingel 2, 2396 EM

Orthopedische revalidatie. Tel. 071-2032056.

Koudekerk a/d Rijn, tel. 06-18469206.
marleen@bewusterbewegen.nl,

& Burenhulp Rijnwoude Tel. 06-23517778.
& AcupunctuurVan der Schouw,praktijk

www.bewusterbewegen.nl

voor Chinese Geneeskunde. Chopinlaan 2

& Praktijk voor Kinderfysiotherapie

(het Anker), 2394GL Hazerswoude-Rijndijk.

Gezondheidscentrum Lindehof, Hazerswoude

Tel. 06-20068569.

Dorp, tel. 071-5610407

& Praktijk voor Homeopathie Caroline

& FYSIO-EXPERTS www.fysio-experts.nl,

Bronsgeest Burg. de Herderplantsoen

& Fysio Koudekerk Praktijk voor Fysio-,

www.carolinebronsgeest-homeopathie.nl

Sport- en Oedeemtherapie, Arie Hogenespad

& Fysio Benthuizen, Dorpsstraat 49, 2731

1a, 2396 WJ Koudekerk aan den Rijn, 071-

AL Benthuizen. Tel. 079-3411877. info@fysio-

3416743, info@fysiokoudekerk.nl,

benthuizen.nl; www,fysiobenthuizen.nl. Ook

www.fysiokoudekerk.nl.

dietiste, yoga en tai chi.

Groene Hart Koerier
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Cursiefje
Roddel en achterklap
Geen idee of u ooit naar hem gekeken hebt, of u ooit iets van hem
gelezen hebt. Ik heb het over Jan Uriot: ‘Wat vindt Jan?’ en dan
wordt Jan altijd aangeduid als het Privé-icoon en dat moet dan zoiets als ‘het boegbeeld van...’ betekenen. Jan houdt zich doorgaans
bezig met de persoonlijke drama’s, belevenissen en ‘avontuurtjes’
van zgn. BN’ers.
We zijn redelijk gewend aan dergelijke types sinds Albert Verlinde
ons via Shownieuws bij SBS op de hoogte hield van de meest bizarre weetjes inzake de privé-levens van bekende lieden. Ik heb me
altijd verwonderd over die roddelkoning, want enerzijds begreep
ik nooit hoe een volwassen man zich kon vinden in het doorgeven
van de onnozelste feitjes (of meningen), maar anderzijds wist ik dat
hij wel degelijk een kundig en gewiekst zakenman was.
Ik vermoed dat Jan zich kan meten met Albert als het gaat om het
ventileren van tenenkrommend en kinderachtig nieuws. Je zult
echter maar het onderwerp van één van Jan’s items zijn; dan durf
je m.i. jaren na de corona-crisis nog steeds niet op straat zonder
mondkapje. Hoewel... ook hier schuilt een addertje onder het gras;
er lopen nogal wat lieden rond die het niet belangrijk vinden wát
erover hen gezegd wordt, maar het uitermate heerlijk achten dát
erover hen gesproken wordt. Je hebt er een woord voor: publiciteits- en nog iets!
Naast de tv-programma’s en roddelrubrieken over min of meer bekende Nederlanders, zijn er ook uitzendingen over lieden die gelieerd zijn aan een koningshuis. Over de Engelse monarchie is uitgebreid gesproken en geschreven en wat te denken over die ouwe
schuinsmarcheerder uit Spanje, Juan Carlos. Als je als vorst zo in
opspraak bent geraakt, dat je niet meer met goed fatsoen over de
Madrileense straten kunt kuieren en moet ‘vluchten’ naar Abu Dhabi (met een flinke zak euro’s), ben je niet meer dan een ongelooflijke eikel.
‘Dat zou bij ons niet kunnen gebeuren!’ Hallo, lees eens ‘Niets was
wat het leek’ van Gerard Aalders, over Bernhard... alleen de titel is
al dodelijk. En over zijn kleinzoon (en naamgenoot) is ook al het
nodige gezegd.
Ik zit er eigenlijk op te wachten dat die andere kleinzoon eens aangepakt wordt. Over het CDA wordt momenteel gezegd: de ooit zo
uit de kluiten gewassen partij loopt op haar laatste benen, want
het reservoir waaruit ze haar kiezers vist, valt droog. En m.i. kan je
dat ook van al die Oranje-fans zeggen. Om nu te zeggen dat onze
W-A heel handig is in het aan de man brengen van zijn Koninklijke Waardigheid... lijkt me een gotspe. Het is dat een minister-president hem regelmatig uit de wind houdt... maar hoe lang lukt het
hem nog om de feestneus geen paar fikse draaien om de oren te
geven.
Ik vermoed dat heel veel mensen allerlei heisa over het Koninklijk Huis in deze toch al moeilijke tijd teveel van het goede vinden.
Maar ik vermoed óók dat je tot een niet zo opzienbarende conclusie
komt, als je heel diep in het hart van heel veel Nederlanders kijkt:
wat doen we in vresenaam met dit achterhaalde instituut!
Wist
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‘Week van Ontmoeten &
Verbinden Rijnwoude’

A new way of living

Donderdag 30 september t/m donderdag 7 oktober

Ok, ok, wellicht heb ik het te kort benoemd in mijn vorige column maar ik ben inderdaad weer even in het buitenland, Griekenland wederom, aangezien dit een soort
van mijn veilige verantwoorde thuishaven is eveneens als Nederland. Gewoon thuiskomen, geen vakantie met toeters en bellen of rondreizen. Dit keer gewoon thuis,
rust en weer even back to base. Het terugkomen van Mykonos in het regenachtige
grauwe weer met Corona kwam hard op mijn dak en binnen no-time had ik een ticket teruggeboekt. Dit jaar had ik Halkidiki nog niet aangedaan en het was een mooie
kans om toch nog te genieten waar naar mijn mening de mooiste baaitjes en afgelegen paradijsjes van Griekenland te vinden zijn.
Een ding weet ik wel zeker, als ik van deze levensstijl mijn leven kan maken met
een goed inkomen, dan ga ik ervoor!! Een mix van Nederland, Griekenland en hier
en daar een nieuwe bestemming om de wereld te verkennen. Ik heb notabene niets
voor niets toerisme gestudeerd! Mijn passie was van jongs af aan al reizen, nieuwe
culturen & fascinerende natuur ontdekken en het van inspirerende mensen. Ultieme vrijheid om te gaan en staan waar je wilt. Er zal toch wel EEN manier zijn om
dit waar te kunnen maken? Ik ben van mening dat alles op het juiste moment komt.
We leven inmiddels in zulke gemoderniseerde tijden dat werken van overal ter wereld goed mogelijk wordt gemaakt en home swapping steeds gebruikelijker aan het
worden is (influencer is overigens niet mijn ding, ik heb echt een haat/liefde verhouding met socials en momenteel ben ik behalve whatsapp volledig offline met andere apps. Heerlijk!)
Ik heb een paar dikke boeken mee die ik wil uitlezen zoals Mythos, (altijd nog in bezig). Gisteren het verhaal gelezen van Eros & Psyche. De liefdesgod was door zijn eigen pijl geraakt en werd op slag verliefd op0 Psyche (wat ziel betekent). Mooi dat de
liefde inderdaad geen uiterlijk hoort te kennen. Het tweede boek heb ik op de luchthaven gekocht en heet Happy 2050. Dit boek van bijna 500 bladzijden is zo interessant. Het gaat erover hoe we elkaar over de hele wereld daadwerkelijk een gemeend
2050 kunnen wensen! Het gezamenlijke doel wereldwijd is geluk en onderwerpen
zoals de wereldeconomie, mensenrechten, ongelijkheid, duurzaamheid, kinderarbeid, de rol van de natuur en vele andere belangrijke actuele onderwerpen worden
aangesneden. Een goed in elkaar gezet stukje realiteit met grafieken en statistieken.
Wisten jullie dat er bv 40 miljoen mijnen in de wereld liggen, of dat Nederland een
belastingparadijs is voor 4 van de 5 rijke multinationals wereldwijd? Een kwart van
alle offshore geldstromen van en via Nederland (4 biljoen Euro). Wie nog een leerzaam boek zoekt raad ik deze zeker aan en ik hoop oprecht dat ieder mens zijn deel
aan een betere toekomst zal bijdragen. Mijn 3e boek heet ‘Terug naar de bron’ en
is van een spirituele goeroe Osho genaamd. Een van mijn inspiraties. Het boek gaat
over het terugkeren naar wat voor jou en het lichaam essentieel is. Vaak worden we
afgeleid door vele factoren die er niet eens meer toe doen, distractions.
Enfin, tijd om een kop koffie te zetten en de dag voort te zetten hoe het komen gaat.
Liefs,
Anthoula

KLEDINGREPARATIE EN STOMERIJ
HAZERSWOUDE RIJNDIJK

Samenwerkingsverband POR (Prettig
Ouder worden in Rijnwoude’ organiseert vanaf donderdag 30 september tot
en met donderdag 7 oktober ‘De week
van Ontmoeten&Verbinden Rijnwoude’
We weten allemaal dat het belangrijk
is om niet de gehele dag thuis te zitten maar om erop uit te gaan, mensen
te ontmoeten, nieuwe vriendschappen
aan te gaan: goed voor je gezondheid en
voor je welzijn.
In Rijnwoude wordt er gelukkig veel georganiseerd. In deze week worden er
echter heel veel (extra) activiteiten aangeboden. Door organisaties die deel uitmaken van de POR, maar ook door andere belangrijke organisaties.
Een opsomming:
• In iedere dorpskern komen we met
een originele bakfiets (bij supermarkten of op de weekmarkten) waar u lekker kunt aanschuiven / een kop koffie
krijgt aangeboden en informatie kunt
ontvangen wat er allemaal te doen is.
• Voor maar € 5,- kunt u (op bepaalde dagen) een maaltijd krijgen in de
mooie horeca gelegenheden Grand
Café De Egel en eet Café Hoek.
• Er zijn allerlei inloopmogelijkheden bij
de koffieochtenden.
• U kunt gaan bewegen met Alphen Vitaal / met Hou Vast / mee lopen en

•
•
•
•

•
•

fietsen bij activiteiten van Actief Rijnwoude / en mee doen met Walking
Football bij Voetbalvereniging Koudekerk.
U kunt kennis maken met de cadeau
en ruilwinkel van Tom in de Buurt.
Er wordt een Arabische lunch gratis
aangeboden.
U kunt gratis meedoen aan ‘Swingo’
waar u natuurlijk mooie prijzen mee
kunt winnen.
Er wordt gratis een originele kennisquiz aangeboden (wat weet u nog van
uw lagere schooltijd) waar ook dan u
leuke prijzen mee kunt winnen.
U kunt mee doen met creatieve activiteiten / kennis maken met een moestuin.
En wie weet wat nog meer.

Voor een aantal activiteiten moet u zich
van te voren opgeven. Volgende week zal
er een pagina grote advertentie staan in
uw Groene Hart Koerier met exacte gegevens waar welke activiteit zal plaatsvinden en hoe u zich kunt opgeven.
Deze agenda staat overigens ook op allerlei websites van de POR organisaties
(zie hieronder).
En wat zou het mooi zijn wanneer, juist
in deze week, u iemand mee gaat nemen
wanneer u besluit naar een activiteit toe
te komen.
Want… Ontmoeten is Verbinden.

Meer dan 30 jaar ervaring in het werken met textiel.
Van het reinigen tot het vermaken en repareren
van onder andere kleding, gordijnen,
kussens en dekbedden.

Voor particulieren en bedrijven!
Neem voor informatie contact op met eigenaar
Vedat Mert, telefoon 06 - 15 82 70 87.
U vindt ons in De Smederij,
Willem Kloosstraat 62b, 2394 BD, Hazerswoude-Rijndijk
(achter Da Costasingel, naast Hoogvliet).
Open op maandag van 13.00-18.00 uur,
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 – 18.00 uur en
zaterdag van 13.00 – 17.00 uur.

Tot en met 9 oktober 25% korting!

Goedemorgenkoffie
Onder voorbehoud en met inachtneming van de corona-maatregelen willen
we in september weer beginnen met het
koffiedrinken op de dinsdagochtend.
De koffie ochtend is de 1ste en 3de
dinsdag in de Korenaar, de 2de dinsdag in de Regenboog en de 4de dins-

dag in het parochiecentrum van de
HH.Engelbewaarders.
De 1ste keer is dan op dinsdag 7 september in de Korenaar.
U bent van harte welkom!
In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn
de tijden van 10.00 uur tot 11.30 uur

Groene Hart Koerier
woensdag 15 september 2021

In deze rubriek worden allerlei onderwerpen over gezondheid en een gezonde
leefstijl besproken waarvoor u bij uw huisarts als eerste aanspreekpunt terecht
kunt. Zijn er vragen naar aanleiding van deze informatie, neem dan contact
op met de eigen huisarts. Meer weten over klachten en hoe die te verhelpen?
Kijk op www.thuisarts.nl.

Oogklachten
Je weet dat, als je in een storm op het strand gaat lopen, de kans groot
is dat je zand in je ogen krijgt. Dit is dan ook vaak de reden veel mensen op die dagen het strand vermijden. Soms het je het gevoel dat er iets
in je oog zit zonder dat je het strand hebt bezocht en zie je in de spiegel:
Rode ogen
De randen van de ogen zijn dik, rood en schilferig en de ogen voelen
branderig of jeukerig aan.
Dat komt doordat de oogleden ontstoken zijn, vaak doordat de talgkliertjes in de oogleden zijn verstopt. U kunt het zelf eenvoudig behandelen
door uw ogen met een washandje en warm kraanwater schoon te maken
en de oogleden een beetje te masseren. Doe dit een aantal keer per dag.
Mocht dit niet helpen dan kan de huisarts ooggel voorschrijven. Merkt u
dat u er vaker last van heeft? Maak van het schoonmaken/ masseren een
gewoonte en doe dit elke avond voor het slapen gaan.
Een strontje
Een strontje (raar woord eigenlijk) is een rood, pijnlijk bultje op het ooglid. Het is eigenlijk gewoon een puistje op het ooglid en gaat vaak vanzelf ook weer weg. Uitknijpen is niet nodig. Als u er veel last van heeft
en het puistje is ‘rijp’, leg dan een paar keer per dag een warm, vochtig
washandje op het oog. Hierdoor zal het puistje sneller openbreken en de
pijn verdwijnen.
Een hagelkorreltje
Men spreekt van een hagelkorreltje als er aan de binnenkant van het ooglid hard bultje zit. Dit is een verstopt talgkliertje. Het verdwijnt ook vaak
weer vanzelf dus u hoeft er niets aan te doen. Is het na een aantal weken
nog niet verdwenen en heeft u er veel last van? Ga er dan even mee naar
de huisarts die het eventueel operatief kan verwijderen.

Kinderkledingbeurs
Drie keer beter: U steunt het goede
doel, u vindt mooie kleding voor een
aantrekkelijke prijs én uw kleding
krijgt een tweede bestemming!
Dinsdagavond 5 oktober wordt er van
19.00 – 21.00 uur een kinderkledingbeurs (met nieuwe kleding tegen lage
prijzen als 2de hands kleding) gehouden in Benthuizen. De opbrengst is bestemd voor Mission Aviation Fellowship
(MAF). MAF brengt (medische) hulp
én het Evangelie op moeilijk bereikbare plaatsen door middel van luchttransport. De familie Noordhoek is in dienst
van MAF en wonen en werken in Papua
Nieuw Guinea. Zie voor meer informatie www.maf.nl/staf/fam-noordhoek. Zij
werken daar vrijwillig, maar moeten wel
in eigen levensonderhoud voorzien. Hun
werk is dus alleen mogelijk als zij door
u gesteund worden. Vandaag kunt u helpen en het is nog leuk ook!
Heeft u nog kleding die u niet meer gebruikt maar er nog wel goed uitziet?
Dan kunnen wij die goed gebruiken om

te verkopen. U kunt de kleding afgeven bij Gerdien van Goor (Meentweide
62 Reeuwijk) of bij Aalke Marije Donker
(Zwenkgras 11 Bodegraven) of bij Martina Mensink (Ochtenstraat 17 Benthuizen ) of bij Sharon de Knegt (Oostpolderweg 56 Waddinxveen).
Bent u nog op zoek naar kinderkleding
voor het komende seizoen? Altijd de
moeite waard om eens een kijkje te komen nemen! Kom op 5 oktober kijken
in onze winkel aan Dorpsstraat 74 in
Benthuizen.
We ontmoeten u graag!
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Van Vliet Automotive Group in Nieuwerkerk a/d IJssel is gespecialiseerd in de verkoop
van nieuwe export voertuigen, o.a. het merk MAN. Meertalige sales teams, een voorraad
van meer dan 1200 nieuwe trucks en een eigen werkplaats, maken Van Vliet
Automotive Group een autoriteit in de internationale automotive branche.
Dealerschappen en eigen vestigingen in Afrika maken Van Vliet Automotive Group een
zeer dynamische en uitdagende organisatie.

WIJ ZOEKEN JOU!
(International) Accountmanager– New Trucks (M/V), fulltime
Zoek jij een uitdagende en internationale functie, waarbij je klanten over de hele wereld
adviseert? Dan zoeken wij jou. Geen ervaring in de automotive branche? Geen
probleem, we leren je alle ins en outs!
Jouw werkzaamheden
- Verkopen van nieuwe export voertuigen;
- Opstellen en opvolgen van offertes;

- Beantwoorden van aanvragen;
- Onderhouden van klantcontacten.

EN JOU!
Sales Support Medewerker (M/V) minimaal 32 uur
Op zoek naar een uitdagende en internationale functie waar geen dag hetzelfde is?
Dan zijn wij op zoek naar jou. Voor een uitdagende functie in de automotive branche!
Jouw werkzaamheden
- Maken van offertes;
- Facturatie zowel intern als extern;
- Opstellen van inkooporders;
- Sales documentatie archiveren;
- Compliance checks uitvoeren;
- Ondersteunen van verkoop;
- Opvang van receptietaken bij afwezigheid.

EN SOLLICITEREN!
Meer informatie op: vanvliet.com/vacatures
Mail je motivatie en CV naar: HR@vanvliet.com
T.a.v. Mevr. R. Legel

Activiteiten bij SWOB Benthuizen

WE MOGEN WEER!
Stichting Welzijn Ouderen Benthuizen: SWOB brengt u graag op de hoogte van haar
activiteiten. Zie hiervoor ook onze website : www.swobbenthuizen.nl

Agenda SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2021
SOOS: De Bron, Dorpsstraat, 14.00 - 16.30 uur
Maandag:
20 september, 11 oktober, 1 november, 22 november en 13 december 2021
Informatie over de Soos: Jannie Verwey, tel. 079-3313247
Moed & Durf: Allcuragebouw, Julianastraat, 10.00 - 12.00 uur
Dinsdag:
14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december 2021
Informatie over Moed en Durf: Annie Grootveld, tel. 079-3310972
Elke dinsdagmiddag Koersbal: De Bron, Dorpsstraat, 13.30 - 16.00 uur
Informatie over Koersbal: Piet Pos, tel. 079-3313712
Elke woensdagmiddag Jeu de Boules: naast Dorpshuis de Tas, 15.00 - 16.30 uur
Elke vrijdagmiddag Jeu de Boules: naast Dorpshuis de Tas, 16.00 - 17.30 uur
Informatie over Jeu de Boules: Bernard de Vries, tel 06-29508442
Elke donderdagmorgen Zwemmen: Waddinxveen, 10.00 - 11.45 uur
Informatie over Zwemmen Waddinxveen: Jannie de Graaff, tel. 079-3315112
Elke donderdagmorgen Zwemmen: Zevenhuizen , 9.30 - 10.15 uur
Informatie over Zwemmen Zevenhuizen: Leny Merbis, tel. 079-3313122
U kunt gerust op genoemde tijden eens binnen lopen bij de Koersbal en de Soos
of gaan kijken bij de Jeu de Boules.
6 dagen per week kunnen we u rond het middaguur een gezonde warme
maaltijd laten bezorgen, informatie hierover bij Renske Jonkeren bij Allcura,
tel. 079-3310052
Ook zijn wij dringend op zoek naar een secretaris en algemene bestuursleden.
Meer informatie vindt u op onze website: www.swobbenthuizen.nl
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Expositie
Haarlems Parfum
Dertien kunstenaars die zijn
afgestudeerd aan de kunstacademie Haarlem/Leiden of die
er nog studeren exposeren in
oktober hun werk in atelier
BaZtille in Zoetermeer. Een
ervan is Trudy Drost, opgegroeid in Hazerswoude-Rijndijk.
Trudy Drost
Trudy (55) heeft in de beeldende
kunst haar bestemming gevonden: “Graag breng ik ook anderen in contact met de schoonheid ervan. Ik heb nog veel
familie, vrienden en kennissen
wonen in de buurt van Hazerswoude en zou het leuk vinden
als ook zij de expositie in Atelier BaZtille in Zoetermeer zouden bezoeken. Ik vind dit atelier een inspirerende plek om te
werken. Maar ook om kunst te
exposeren is het een heel mooie
locatie. Ik nodig iedereen bij
deze dus uit om te komen naar
de vernissage op 8 oktober of de
expositie in de 2 weken erna.”

Kunst sprenkelen
Trudy: “Er zijn 13 kunstenaars
die hun werken laten zien, elk
met hun eigen stijl en eigengereidheid. We willen kunst
sprenkelen, vandaar de titel van
de expositie ‘Haarlems parfum’.
Curator van de expositie is beeldend kunstenaar Pieter Kusters,
docent op de HKL en de Rietveld Academie. Van de exposerende kunstenaars is ook werk

onder hun eigen naam op Instagram te bekijken.
Expositie
De expositie vindt plaats in
Ateliers BaZtille aan de Rokkeveenseweg 46 te Zoetermeer.
De opening (vernissage) is op 8
oktober om 18.00 uur. De werken zijn daarna te zien op 9, 10,
15, 16 en 17 oktober van 13.00
– 18.00 uur.

Burendag 2021 in
Dorpshuis De Som,
Hazerswoude-Rijndijk
Op 25 september opent Dorpshuis De Som de deuren voor
jong en oud die een kijkje willen nemen. Maak kennis met de
gebruikers van de voormalige
basisschool Rhynenburch onder
het genot van een hapje en een
drankje.
Van 11 tot 4 uur laten kunt u
zien waarvoor ook u terecht
kunt in het nieuwe dorpshuis
van Hazerswoude-Rijndijk.
Om 2 uur zal wethouder K.
van Velzen de officiële opening
verrichten en daar gaan we op
‘proosten’ met een ijsje.
Op de dag wordt de uitslag van
Heel Rijnwoude bakt bekend
gemaakt. De ingeleverde lek-

kernijen kunnen door iedereen
worden geproefd.
Natuurlijk zijn ook de kinderen van harte welkom! Voor
hen is er een springkussen en
een suikerspinapparaat. Er zijn
ook poffertjes verkrijgbaar en
de kinderen mogen een keertje
grabbelen in de grabbelrok.
Nieuwsgierig geworden?
Kom vooral op 25 september
naar Dorpshuis De Som,
J, Haydnlaan 5.

Webinar
Kinderen en
(online) pesten
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Deze activiteit is een initiatief van Actief Rijnwoude, Werkgroep Duurzaam Koudekerk, de schonebuurtcoaches
van de gemeente Alphen aan den Rijn en een aantal enthousiaste inwoners van Koudekerk.

geving? Hoe ga je ermee om als
je kind pest of gepest wordt? En
wat kan jij als ouder doen om je
kind te helpen?
Dit gratis webinar, een lezing
die je thuis kan volgen achter je
computer, vindt plaats op dinsdag 28 september 2021 van
20.00 tot 21.00 uur.
Meer weten over pesten?
Meld je dan snel aan voor dit
webinar bomvol tips!
Aanmelden kan via
www.cjgcursus.nl.

Groene Hart Koerier
woensdag 15 september 2021

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek:
Inhoudelijke
van deze rubriek:
Protestantse GeProtestantseverantwoordelijkheid
Gemeente en Rooms-Katholieke
Parochiekern,
meente
en
Rooms-Katholieke
Parochiekern,
beide
te
beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk /Koudekerk aan
den
Rijn / Hazerswoude-Rijndijk.
Samenstellers:
Kuiper - Reijneveld
Samenstellers:
R. Kuiper - Reijneveld
(Prot. Gem.),R.Beneluxstraat
1,
Koudekerk
M. Kerkvliet
Heemskerk
- Parochiekern),
(Prot.
Gem.),a/d
tel. Rijn;
06-15557257
en-M.
Kerkvliet (RK
- Heemskerk
(RK - Parotel. 071 341
10, mailadres:
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
chiekern),
tel.42
071-3414210,
mailadres:
hh.michael-bernardus@heiligeWebsites:
www.heiligethomas.nl
en www.pknkoudekerk.nl
thomas.nl. Websites: www.pknkoudekerk.nl
en www.heiligethomas.nl

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 19 sept. 10.00 uur: Pastor L.T. Nguyên, Oecumenische
viering i.v.m. Vredeszondag
Zondag 26 sept. 10.00 uur: Dominee W. Biesheuvel. Tevens
kindernevendienst.
OECUMENISCHE
VREDESVIERINGEN
“Wat doe jij in vredesnaam?” Dat
is het motto van vredeszondag
19 september 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 19 sept. 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 Groot-Wesselingh is de organiste.
Zondag 26 sept. 11.00 uur:
Woord en Communieviering
waarin pastor Lam voorgaat. Enkele leden van het Parochiekoor
zingen o.l.v. Mevr, J.v.d. Meer.
Dhr. Nico Wesselingh is de organist
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 betreffen-

de het afstand houden, zijn nog
steeds van kracht.
WAT DOE JIJ IN
VREDESNAAM
Dit is het thema van de vredesweek van 18 t/m 26 september.
Vrede in je leven, in je huis, in
de wereld. Dat willen, daar zijn
we ook naar op zoek. Daar willen we ook om bidden. Al jarenlang ontmoeten katholieken en
protestanten elkaar in de vredesweek tijdens een kerkdienst.
Ook in 2021 is er nog weinig
ruimte om samen te komen in
de kerk voor parochianen en
gemeenteleden. Daarom houden we de kerkdienst op zondag 19 september ook dit jaar
weer op twee locaties. Dominee Biesheuvel gaat voor in de
Bernarduskerk en pastor Lam
in de Ontmoetingskerk. In beide
kerken volgen we dezelfde liturgie. De preek zal (een beetje) anders zijn. U hoeft zich niet aan
te melden maar we houden ons
zoveel mogelijk aan de afstand
van anderhalve meter. Dus dit
geeft wel beperkingen aan het
aantal aanwezigen. U kunt de
kerkdienst ook volgen via www.
kerkdienstgemist.nl of via de radio studio Alphen.
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 15 en 29
september. De Brugkerk is open
op 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 Rhijn-

dael 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

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente

P.G. De Hoeksteen

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.
UITNODIGING AAN DE
PAROCHIANEN VAN DE
PAROCHIEKERN H.H.
MICHAEL EN BERNARDUS
Zoals eerder aangekondigd
heeft het parochiebestuur het
voornemen om het hele Bernarduscomplex Rijndijk 106 en 108
te verkopen en de kerk, de kapel
daarachter, de sacristie, de Rijnzaal en de hal te gaan huren van
de nieuwe eigenaar. Dit voorstel
ligt bij de bisschop, maar voordat de bisschop een beslissing
neemt, moet het parochiebestuur hierover de parochianen
van de parochiekern HH. Michaël en Bernardus raadplegen. Het
parochiebestuur nodigt u daarvoor uit op woensdag 22 september om 20 00 uur in de Bernarduskerk. Het bestuur zal dan
het voorgenomen besluit toelichten. Daarna horen we graag
uw mening hierover. Gezien de
coronamaatregelen verzoeken
wij u vriendelijk om u, liefst per
mail, aan te melden vóór 20 september bij het Secretariaat H.H.
Michaël-Bernardus hh.michaelbernardus@heiligethomas.nl
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Zondag 19 september
09.30 uur: Prop. H. Meijer;
18.00 uur: Prop. A.N.J. Scheer
Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
Zondag 19 september
10.00 uur: Geen dienst
Aanmelden verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk

De Korenaar

Herv. Gemeente

Zondag 19 september
09.30 uur: Leesdienst;
15.00 uur: Ds. H.J. Achteresch
De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Zondag 19 september
09.30 uur: Communieviering.
Voorganger Past. S. Zuidersma
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 19 september
09.30 uur: Prop. Pieter Bijl. Papendrecht
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Zondag 19 september
09.30 uur: Ds. A.B. van Campen
18.30 uur: Ds. K.E. Schonewille, Waardenburg

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:

Boerenachterham
Grillworst
Boterhamworst

Kip-briejantje
Supermalse kipfilet
in een krokant jasje,
gevuld met een heerlijke
romige brie.
Een smaakmaker!

100 gram

1. 59

Vlugklaarpakket:

4 Blinde
Vinken
4 Roomschijven

4.99

8.49

Altijd handig!

Lekker stoven!

Kipfilet

Runder
riblappen

1 kilo

1 kilo

9.98

12.98

Uit eigen keuken!

Weekendtip!

Mexicaanse

Tortilla’s

Varkenshaas

2 stuks

500 gram

5.50

7.98
Aanbiedingen zijn geldig van
13 t/m 18 september 2021

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

Aanbiedingen van 16 t/m 22 september:

Appelmeisje
Speculaasbrokken

1,50
3,-

www.bakkerammerlaanlaan.nl

KINDERKLEDING

BEURS

Leuke oefenavonden
Doel van Fame is het opbouwen van een breed repertoire met koorarrangementen
die iedereen fijn vind om te zingen. Met voldoende afwisseling tussen vrolijke, gevoelige en swingende nummers. En ook zeker met musicalnummers om Fame een
eigen karakter te geven.
De arrangementen zijn, zeker in het begin, eenvoudig, Engel- en Nederlandstalig en
3- of 4-stemmig. Met ingezongen bestanden, dus kennis van notenschrift is niet nodig.
Doel is zeker ook er elke week weer een leuke oefenavond met elkaar van te maken
op de sfeervolle locatie van De Egel.

verkoop van tweedehands kinderkleding

5 oktober 2021, 19:00 – 21.00 uur
Dorpstraat – Benthuizen
74 kleding kan gebracht worden bij:
Aalke Marije Donker
Zwenkgras 11
Bodegraven

Martina Mensink
Ochtenstraat 17
Benthuizen

Op woensdagavond 6 oktober a.s. start Popkoor FAME met haar allereerste repetitie. Van 20.00-22.00 uur in De Egel (bovenzaal) te Hazerswoude-Dorp.
Enthousiast
Fame is een compleet nieuw koor! Voor oprichters Cokky Koetsier en Edith Broer is
zingen in een popkoor al heel lang een leuke muzikale hobby. Cokky ontdekte dat
in haar woonplaats Hazerswoude-dorp nog geen popkoor bestond raakte in gesprek
met Edith over het starten van een nieuw koor. Cokky had al ervaring met de organisatie-kant en Edith als songcoach en beide dames besloten enthousiast hun krachten te bundelen. En nu, na de nodige voorbereiding, is popkoor Fame klaar om van
start te gaan.

. familie Noordhoek
ten bate van steunfonds

Sharon de Knegt
Oostpolderweg 56
Waddinxveen

Nieuw Popkoor
FAME van start

Gerdien van Goor
Meentweide 62
Reeuwijk

Informatie en contact
Fame gaat van start op woensdag 6 okt. 2021. Iedereen is welkom.
Kijk op de website voor meer informatie en contact:
www.popkoorfame.nl
Mailen of bellen mag ook:
cokkykoetsier@gmail.com, 06 - 5795 4785
edithbroer@ziggo.nl, 06 - 1311 4228

Groene Hart Koerier
woensdag 15 september 2021
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Poldervarken cruise 2021 2 zilveren medailles
voor Stan de Graaf
op het NK inline

Zaterdag 4 september was de
Poldervarken cruise. De Poldervarkens is de naam van een
club uit Alphen aan den Rijn
die samen lowrider en cruiser fietsen opbouwt en rijdt.
Het wordt door veel mensen
gezien als bikers op fietsen.
Naast de Poldervarkens zijn er
door heel Nederland en wereldwijd vele clubs. Vele clubs
zijn te herkennen aan hun grote patch achter op de rug.
De opkomst was groot. We waren in totaal met een groep van
61 mensen: jong, oud, Nederlanders, Duitsers en zelfs een
dove jongen die een gebarentolk had meegevraagd om hem
te ondersteunen. De meeste
mensen rijden al een tijd mee
en kennen elkaar daarom ook
goed. De Rit begon in Alphen
aan den Rijn bij pannenkoeken-

restaurant De Schaapskooi. Vanuit Alphen zijn we richting Hazerswoude-Dorp gegaan voor
de eerste stop bij De Egel. Vanuit
daar zijn we doorgereden richting Westeinde, naar de Groenendijk, om vervolgens richting Café De Hoek te gaan via
de Rijndijk voor de volgende
stop. Nadat daar genoten is van
een drankje en wat eten was het
tijd voor de laatste etappe naar
het Rijnplein in Alphen aan den
Rijn voor de afsluiting. Achter de groep "bikers" reed een
sleepauto met aanhanger mee.
Deze was beladen met 3 reserve
cruiser fletsen voor het geval iemand onderweg problemen zou
krijgen met zijn of haar fiets.
Dit kwam goed van pas, aangezien er 2 keer iemand was met
panne onderweg. De auto werd
bestuurd door de vader van de
2 oprichters van de Poldervar-

kens, met ondersteuning van
een clublid die helaas niet mee
kon rijden op de flets.
Naast gezell ig fietsen met een
groep mensen, komt er vooraf en tijdens de cruise nog een
hoop bij kijken. Voor een cruise
die ongeveer 7 uur duurt, zijn
we maanden van tevoren aan
het plannen. De route moet uitgestippeld worden, er moet onderweg gestopt worden voor
een drankje en hapje en de club
die de cruise georganiseerd
heeft, moet zorgen dat de rit
soepel en veilig verloopt. Vanuit de Poldervarkens kijken we
terug op een geslaagde cruise.
De opkomst was groot en iedereen had het zichtbaar naar zijn
zin. De dag erna kregen we van
velen die gekomen waren complimenten en bedankjes voor de
leuke dag.
Op naar de volgende cruise!

Op vrijdag 27 en zaterdag 28
augustus vond in het Gelderse
Heerde het Nederlands Kampioenschap inline op de piste plaats. Deelnemers in diverse leeftijdscategorieën vanaf 13
jaar streden om de Nederlandse
titels op de 200 meter, 500 meter, 1.000 meter, afvalkoers en
puntenkoers. Dit jaar was VIJK
met drie deelnemers vertegenwoordigd. Niels Pennings en
Stan de Graaf stonden aan de
start bij de kadetten en Maarten
Pennings streed mee bij de junioren B.
De 500 meter en de afvalkoers
stonden vrijdag op het programma. Stan behaalde op de
500 meter een 6e plek en zowel
Maarten als Niels behaalde de
15e plek.
De afvalkoers bij de kadetten
werd een zinderende wedstrijd
over 25 ronden. Vanaf de start
domineerde de rijders van de
opleidingsploeg Zuid-Holland
(waar Stan deel van uitmaakt) de
wedstrijd. Een valpartij halverwege de wedstrijd zorgde ervoor
dat het veld uit elkaar geslagen
werd waar Niels helaas achter
zat en als 16e eindigde. Met nog
zo’n 10 ronden te gaan nestelde
Stan zich op kop en maakte de
wedstrijd hard waardoor de kopgroep met nog 5 rijders overbleef. In een moordend tempo
werden de laatste rondes afgelegd, waarbij het constant stui-

vertje wisselen was om de koppositie. Met het ingaan van de
laatste ronde lag Stan nog op positie 4 waarna hij met een fantastische eindsprint zijn skeelers
een fractie achter de winnaar
over de finishlijn drukte en zilver haalde. Een super prestatie!
Maarten eindigde in de afvalkoers bij de junioren B als 11e.
De zaterdag begon met de 200
meter waar alleen Stan aan deelnam maar geen rol van betekenis speelde. Op de 1.000 meter
stonden ook de broers Pennings
weer aan de start. Maarten eindigde als 15e in zijn categorie en
Niels behaalde de 16e plaats. En
ook op deze afstand wist Stan
boven zichzelf uit te stijgen in
de finale. 5 ronden pure spanning met 6 rijders die enorm
aan elkaar gewaagd waren en
met vier man tegelijk over de
finish kwamen. Op 1-honderste achter de nummer 1 betekende dit een tweede zilveren
medaille voor Stan! Een buitengewoon goede prestatie op zijn
eerste Nederlandse Kampioenschap. Helaas werd de finish
ontsiert door een nare valpartij
waar ook Stan bij betrokken was
en hij geen puntenkoers meer
heeft gereden. Maarten en Niels
hebben deze nog wel gereden
en hebben het Nederlands Kampioenschapsweekend afgesloten
met respectievelijk een 10e en
9e plaats op de puntenkoers.

'Prikken zonder afspraak'
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.

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

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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WEEK 37
15 september 2021

Week in beeld

Aangepaste
dienstverlening gemeente

Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Kom naar de lezing ‘Financieel
veilig ouder worden’

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.

Naarmate mensen ouder worden, neemt hun kwetsbaarheid toe en daarmee ook de kans om slachtoffer te worden
van fraude of financieel misbruik. Maandag 20 september
vindt daarom de lezing ‘Financieel veilig ouder worden’
plaats in wijkcentrum Swaenswijk in Alphen aan den Rijn.

Lees het laatste nieuws op:

https://www.alphenaandenrijn.nl/
nieuws

Financieel misbruik voorkomen
Om financieel misbruik te voorkomen of zo vroeg mogelijk
te stoppen, hebben we binnen de gemeente Alphen aan
den Rijn een zogenaamde lokale alliantie financieel
misbruik opgericht. Dit is een samenwerking van verschillende partijen binnen de gemeente, die zich inzetten voor
het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik. Deze lezing wordt door een aantal van
deze partijen (Gemeente Alphen aan den Rijn, Opgeruimd

is Netjes, Notariskantoor Kroes & Partners, Rabobank en
ABN AMRO) georganiseerd. Tijdens de lezing gaan we in
op het voorkomen van fraude, het levenstestament,
bewindvoering en het voorkomen van financieel misbruik.
Locatie en aanmelden
De lezing start om 14.00 uur en vindt plaats in wijkcentrum Swaenswijk aan de Jongkindt Coninckstraat 2B in
Alphen aan den Rijn. De lezing duurt ongeveer een uur.
Daarna heeft u nog ruim de gelegenheid om vragen te
stellen (dit kan ook één op één). Toegang en koffie en thee
zijn gratis. Vanwege de coronamaatregelen is er een
maximaal aantal aanwezigen toegestaan. U kunt zich
aanmelden via bestuur@wijkcentrumswaenswijk.nl of bel
met 06 – 22 33 32 60.

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

Buurtmoeders zorgen voor een
schone Diamantflat
In veel Alphense wijken zetten bewoners zich in voor de
leefbaarheid van hun buurt. Zo startten de bewoners van
de Alphense Diamantflat in 2018 met een schoonmaakploeg. Ze houden de hal, trappen en liften netjes en zorgen
voor een prettige sfeer. Nuurto en Fatour vertellen enthousiast over dit initiatief.
Prettige sfeer
"Het begon met een klein groepje" vertelt Fatour. “We
willen in een schone buurt wonen. En als moeders het
goede voorbeeld geven aan onze kinderen.” Samen met
twee andere vrouwen begon ze met het opruimen van vuil
en het schoonmaken van de flats en portieken. Eerst
kregen de dames vreemde blikken van medebewoners:
“Waarom doen jullie dit? Hebben jullie straf?” Langzaamaan
kwamen er ook positieve reacties. Het werd netter en er
ontstond een prettigere sfeer tussen de bewoners in de
flat. De verhuurder waardeert de inspanningen ook. Woonforte zorgt nu voor de schoonmaakspullen en de groep
buurtmoeders heeft voor het drinken van koffie en thee de
sleutel gekregen van de ontmoetingsruimte onder in de
flat.
Rustige zomer
Ook Nuurto is vanaf het begin actief. Ze vertelt dat het
werk uit meer dan alleen schoonmaken bestaat. Ze praten
met bewoners, spreken jongeren aan en houden samen
met andere buurtouders een oogje in het zeil. Ook hebben
ze goed contact met de huismeester en de wijkagent zodat
problemen snel aangepakt kunnen worden. Ze hebben een

Ontmoeting met koffie en thee in het Topaasplantsoen
rustige zomer achter de rug in de Edelstenenbuurt. Nuurto:
"Wij letten elke dag op. We willen dat onze kinderen in een
fijne buurt opgroeien. Wij laten de kinderen zien dat je zelf
voor de buurt kunt zorgen."
Contact met buurtgenoten
Nuurto en Fatour zijn naast de schoonmaak actief als gastvrouw in het buurthuis aan de Diamantstraat en vrijwilliger bij kinderactiviteiten van ‘Kom Erbij’. Ook organiseren
ze binnenkort een vrouwenfeest. Ze kunnen geen van
beiden stilzitten. Nuurto: “Toen ik hier pas kwam wonen
was ik bang en verlegen. Nu ken ik veel mensen. Het voelt
nu meer als ons huis.”

Groene Hart Koerier
woensdag 15 september 2021

Zonder reservering geen toegang tot Ecopark
Sinds de zomer van 2020 is afvalbrengstation
Ecopark De Limes alleen toegankelijk via een reservering. Inwoners die hun afval willen wegbrengen,
zijn verplicht om vooraf een online afspraak te
maken via de website van de gemeente. Deze maatregel is in eerste instantie ingevoerd om lange
wachtrijen in coronatijd te verminderen. Vooraf
reserveren bleek echter zo succesvol, dat eind
vorig jaar besloten is om dit permanent in te
voeren. Inwoners die niet hebben gereserveerd,
krijgen geen toegang meer tot het Ecopark.
Hoe maakt u een reservering?
1. Ga naar alphenaandenrijn.nl/ecopark.
2. Selecteer een dag en tijdvak.
3. Voer uw naam, e-mailadres en kenteken in en
maak een afspraak.
4. Neem uw afvalpas mee naar het Ecopark. Zonder
afvalpas heeft u geen toegang.
5. Geen internet? Bel dan naar 14 0172 voor het
maken van een afspraak.

Openingstijden
Het Ecopark is geopend van maandag tot en met
zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur. Het Ecopark is
gesloten op Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag.
Coronamaatregelen
Op het Ecopark gelden nog steeds coronamaatregelen.
• We laten 12 voertuigen met maximaal 2 inzittenden tegelijk toe.
• We handhaven de afstand van 1,5 meter tussen
bezoekers en medewerkers van de gemeente.
Dit betekent dat onze medewerkers u helaas niet
kunnen helpen. Heeft u een lichamelijke beperking, dan mag u een extra persoon meenemen
om te helpen.
• Kom op het afgesproken tijdstip. U heeft
maximaal 10 minuten speling voor en na het
afgesproken tijdstip.

BEN JIJ KLAAR
VOOR DE
NATIONALE
SPORTWEEK?
17 T/M 26
SEPTEMBER
Kom zingen en
dansen en word
een musicalster!

Zet je hersens aan het
werk tijdens het openlucht
snelschaaktoernooi

Dol op water?
Kom dan suppen,
zwemmen of surfen

Sport en bewegen voor iedereen, meld je aan! alphenaandenrijn.nl/altijdfit

In de GGD-prikbus ben je welkom
voor je 1e prik. Daar maken we

meteen een afspraak voor de 2 e prik.
Die is dan na minimaal drie weken.

Haal zonder afspraak je
coronavaccinatie in de
GGD-prikbus in Boskoop
en Hazerswoude-Rĳndĳk
Boskoop: elke zondag vanaf 19 september
van 11.00 - 17.00 uur, Westpark 1

Hazerswoude Rĳndĳk: elke donderdag
vanaf 16 september van 11.00 - 17.00 uur,
Frederik van Eedenplein

• vanaf 12 jaar
• zonder medische indicatie
Wat neem je mee?

Prikk
e
zond n
afsp er
raak

Commissie
bezwaarschriften
Op dinsdag 21 september 2021 staat het volgende
openbare onderwerp op de agenda van de
Commissie bezwaarschriften:
20.50 uur: bezwaar tegen afwijzing ontheffing
gesloten verklaring Reijerskoop in Boskoop
De hoorzitting verloopt via Skype. Als u meer informatie wilt over bovenstaand onderwerp of de
zitting wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met
het secretariaat van de Commissie bezwaarschriften
via het e-mailadres commissiebezwaarschriften@
alphenaandenrijn.nl
of
telefoonnummer
0172 - 46 59 83.
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Europese Mobiliteitsweek 2021
Elk jaar vindt van 16 tot 22 september de
Europese Mobiliteitsweek plaats.
Gemeente Alphen aan den Rijn roept
inwoners in deze week op om vaker gebruik
te maken van diverse vormen van
duurzaam vervoer. Laat wat vaker uw auto
staan en pak de fiets, het openbaar vervoer
of maak gebruik van deelvervoer. Deze

In 2023
de ﬁetsbrug!

Stal hier
gratis
uw ﬁets.

vormen van vervoer zijn veilig, comfortabel
én minder belastend voor het milieu.
Wij helpen u graag op weg!
Wij bewaken hier
gratis uw ﬁets:

Pak eens wat vaker de fiets

OV

- Fietsenstalling Castellum
- Fietsenstalling De Vest

Gemeente Alphen aan den Rijn stimuleert fietsgebruik.
Fietsen is gezond en het is beter voor het milieu!
Tot Fiets! laat zien dat de fiets en e-bike vaak een geschikt
vervoermiddel is voor de korte (0-7,5 km) en middellange
(15-20 km) afstand. Tot Fiets! laat ook zien wat verschillende organisaties binnen de gemeente doen op het
gebied van fietsen. Wilt u op de hoogte gehouden worden?
Volg ons via Facebook.com/totfiets.

Fietsenstallingen
en oplaadpunten
voor elektrische
ﬁetsen

OV

Het Alphense
zangﬁetspad

1. Ecopark de Limes
2. Zegerplas (Sportlaan 3b)
3. Boskoop (Flora Parklaan 4)

(Ravelijnpad)

Voor nachtegaaltjes
én valse kraaien

Pak hier
uw OV-ﬁets

Fiets uw:
Rondje Alphen aan den Rijn
Route +/- 10 km

Rondje Gemeente Alphen aan den rijn
Route +/- 50 km

Route: Benthuizen, Hazerswoude-Rijndijk, Boskoop,
Zwammerdam, Aarlanderveen, Alphen – Noord (Ridderveld),
Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-Dorp, Benthuizen.

Gratis e-biketraining op woensdag 22 september 2021
9.00 tot 12.00 uur of in de middag van 13.00 uur tot
16.00 uur. Het volgen van de training is gratis. Meld u aan
voor de training door een e-mail te sturen naar
vvnalphenaandenrijn@gmail.com of via telefoonnummer:
06 24 90 29 01. Vermeld hierbij de volgende gegevens:
- naam
- telefoonnummer
- of u met uw eigen e-bike wilt deelnemen of gebruik wilt
maken van een testfiets
- voorkeur voor de ochtend, middag of geen voorkeur

Een duurzaam, prettig en gezond alternatief voor de auto
of scooter, voor langere afstanden, is de e-bike. Gemeente
Alphen aan den Rijn vindt het belangrijk dat iedereen zo
veilig mogelijk op een e-bike kan fietsen. Tijdens de
Europese Mobiliteitsweek organiseren we daarom op
woensdag 22 september een gratis e-biketraining! Veilig
Verkeer Nederland verzorgt samen met onder andere Fietsenwinkel Gek van Fietsen de training op locatie bij Fietstoerclub Avanti.
Leer veilig en comfortabel fietsen
Tijdens de training krijgt u in een ontspannen sfeer informatie over veilig en prettig fietsen op een e-bike. De
cursus is bedoeld voor gebruikers of toekomstige gebruikers van een e-bike.
De cursus bestaat uit twee onderdelen:
- theorie: opfrissen verkeersregels, eigenschappen van
de elektrische fiets, verschillende types elektrische
fietsen, kwetsbaarheid van de gebruiker, veilig gebruik
- praktijk: u rijdt op uw eigen e-bike of testfiets een kort
parcours om te oefenen en ervaring op te doen met het
rijden op een e-bike. Op het parcours kunt u oefenen met
opstappen, bochten rijden, links- en rechts afslaan,
slalom, rem/noodstop en evenwicht.

Zien we u woensdag 22 september?
Deze cursus wordt aangeboden door:
Heeft u nog geen e-bike?
Geen probleem! Gek van Fietsen stelt voor deze cursus
enkele testfietsen beschikbaar. Dit kunt u aangeven bij het
aanmelden.
Aanmelden
De e-biketraining is op woensdag 22 september op het
terrein van Fietstoerclub Avanti, Amerikalaan 163, Alphen
aan den Rijn. U kunt de training volgen in de ochtend van

Groene Hart Koerier
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van 16 september t/m 22 september

Deelvervoer:
milieuvriendelijk én goedkoper
Heeft u wel eens een (extra) auto nodig om ergens te komen? Door gebruik te maken van deelauto’s komt u er wellicht
achter dat u geen eigen auto of tweede auto nodig hebt en dat u dan zelfs goedkoper uit bent. Zeker als u dit
combineert met meer gebruik van de (elektrische) fiets, lopen en/of het openbaar vervoer. Ook een deelscooter
behoort tot de mogelijkheden.

Alphense Rebecca heeft al 10 jaar een
abonnement op Greenwheels!

“Voorheen moest ik voor mijn
werk in de geestelijke gezondheidszorg dagelijks meerdere
huisbezoeken in de regio afleggen. Ik had toen echt
een eigen auto nodig. Vier jaar geleden ben ik dichterbij bij huis gaan werken. Op werkdagen stond
mijn auto nagenoeg stil, zonde eigenlijk.”

“Ik heb pas op mijn dertigste mijn rijbewijs gehaald en
was het eigenlijk wel gewend om zonder auto te leven. Na
de scheiding met mijn man gebruikte ik de auto helemaal
niet meer, alles was goed te doen met de fiets. De auto
stond veel stil en daarom begon ik de auto te delen met
vrienden die in de buurt woonden, die een auto nodig
hadden voor hun werk. Over de kosten en samenwerking
hadden we nooit problemen gehad. Na ruim 8 jaar kochten
zij een eigen auto en deden we onze auto weg. Ik gebruikte
hem amper.”

Lenen
“Een buurvrouw vroeg of ze mijn de auto mocht
lenen op de dagen dat zij moest werken. Zonder
twijfel zei ik direct ‘ja’, Nadat deze buurvrouw
regelmatig de auto leende, vroeg een andere buurvrouw of ze de auto mocht gebruiken voor
uitstapjes. Waarom ook niet dacht ik? Zodoende
deel ik mijn auto met mijn buren.”

Leven zonder auto
“Mijn hele leven heb ik ingericht op het leven zonder auto.
Ik bepaal wat ik ga doen en stel daar mijn vervoersmiddel
op in. Voor een boodschap of uitje in de buurt ga ik
wandelen, pak ik lekker de fiets of gebruik ik mijn ov-jaarkaart. Voor een dagje uit met mijn kinderen of het
bezoeken van mijn familie in Zeeland open ik de app van
Greenwheels en reserveer ik een auto. Ik heb de kosten
wel eens berekend en ik ben een stuk goedkoper uit met
deze levensstijl!”

✁

Bij SnappCar huurt u auto's of busjes van mensen bij
u in de buurt voor bijvoorbeeld een paar uur, een
dag of meerdere dagen. Ook kunt u een keer een
wat luxere of bijzondere auto huren. Voor iedere
gelegenheid staat er een geschikte auto op SnappCar.
Iedereen die een auto bezit die niet dagelijks wordt
gebruikt, kan op SnappCar zijn auto aanbieden.
Door auto’s te delen, hebben we in totaal minder
auto's nodig. Op die manier zorgen we samen voor
minder uitstoot van CO2 en meer ruimte voor groen
in plaats van parkeerplaatsen.

Even kennis maken?
Gebruik de code ‘GOMobiliteitsweek’ en
maak 20 minuten een gratis ritje met
een elektrische deelscooter!
De code is geldig t/m 23 september 2021.

✁

Bent u al bekend met de elektrische deelscooters
van Go Sharing, het milieuvriendelijke én duurzame
vervoersmiddel in ons groene hart?

Om gebruik te kunnen maken van SnappCar maakt
u eerst een account aan via www.snappcar.nl.
Vervolgens maakt u €5 over ter verificatie van uw
gegevens. Door elke gebruiker te verifiëren kan
SnappCar de betrouwbaarheid van het platform
blijven garanderen. Als u een SnappCar huurt, bent
u altijd allrisk verzekerd en hebt op elk moment
hulp bij pech.

Al ruim 25 jaar biedt Greenwheels deelauto’s aan
voor particuliere en zakelijke rijders. Autodelers
zorgen ervoor dat het milieu minder wordt belast
en dat er minder auto’s onnodig stilstaan op straat.
Als je een auto deelt, betaal je alleen wanneer je de
auto gebruikt. Dat zijn dus de voordelen van een
auto, maar niet de lasten.

✁

Heeft u zelf een eigen auto die u niet altijd gebruikt?
Bied hem aan op SnappCar en verdien de kosten van
uw auto eenvoudig terug en draag een steentje bij
aan uw buurt.

Ga duurzaam op pad met één van de 2.150
deelauto’s van Greenwheels. Meld u aan
tijdens de Europese Duurzame Mobiliteitsweek bij Greenwheels en ontvang € 20
korting op uw eerste rit!

Wilt u SnappCar uitproberen? Dan ontvangt u
nu €10 korting op uw eerste huur bij SnappCar
met de code: Snappcarmobiliteitsweek. De
code kan worden gebruikt tot en met 15 maart
2022. Veel rijplezier!

Mondelinge afspraken
“We hebben afgesproken dat ze hem af en toe
voltanken of door de wasstraat halen. De overige
kosten zoals verzekering en apk zijn voor mij. Dit
gaat prima. We hebben mondelinge afspraken, een
contract vind ik niet nodig.
En als ik hem een keer nodig heb op een dag dat
mijn buren hem zouden willen, dan komen we daar
altijd samen wel uit. Ik ben blij dat ik ze kan helpen
en dat mijn auto regelmatig rijdt. En zij zijn blij dat
ze zelf geen auto aan hoeven te schaffen. Een
win-win situatie!”

✁

Geld besparen én duurzaam
“Na 30 jaar ben ik er helemaal aan gewend om geen auto
meer te hebben. Niet iedereen ziet het zo, maar in mijn
beleving is het hebben van een auto een luxe. Voor mij is
het logisch om zo leven. Sommige vrienden pakken altijd
de auto, zelfs voor een stuk van 500 meter. Sinds de
opkomst van de e-bike merk ik dat steeds meer mensen
de auto voor kleine stukken laten staan. Daar ben ik blij
mee. Doordat steeds meer mensen duurzaamheid belangrijker vinden, gaan ze ook meer nadenken over de keuzes
die zij maken en daar is vervoer er een van! Ik zie er alleen
maar voordelen in: geld besparen én goed voor het milieu.
Ik merk dat steeds meer mensen auto’s delen. Vroeger was
ik een geitenwollensokkenfiguur en nu ben ik hip!”

Alphense Sakia,
36 jaar, deelt haar auto
met haar buren: een
win-win situatie!

✁

✁
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van 16 september t/m 22 september

Kosteloos uw banden controleren!
Deze week is het perfecte moment om stil te staan bij uw
vervoersmiddel(en). Wist u bijvoorbeeld dat meer dan de
helft van de auto’s in Nederland met een te lage bandenspanning rijdt? Die auto’s verbruiken 2 tot 5% meer brandstof per jaar. Dat zorgt in Nederland jaarlijks voor 150
miljoen liter extra brandstofverbruik en 360 miljoen kilo
extra C02-uitstoot.
Het rijden met de juiste bandenspanning levert voordelen
en geld op:
- 2-5% besparing op uw brandstofkosten
- betere verkeersveiligheid door een korte remweg en
betere wegligging
- minder bandenslijtage en daardoor minder fijnstof
uitstoot
- minder CO2-uitstoot en een schonere lucht
Wilt u ons helpen om schoner, zuiniger en veiliger te
rijden? Controleer dan (minimaal) 4 keer per jaar uw
banden. Kijk voor meer informatie op de website
www.bandopspanning.nl.

Kosteloos uw banden laten controleren door Band op Spanning? Kom langs:
- Donderdag 16 september bij de Euromarkt in Alphen aan den Rijn, tussen de Gamma en de Aldi.
- Vrijdag 17 september, parkeerterrein van de Jumbo en Hoogvliet in Hazerswoude-Rijndijk
- Zaterdag 18 september, parkeerterrein van de Karwei in Boskoop

✁
Reizen met het openbaar vervoer is een duurzaam
alternatief voor de auto. Arriva laat u deze week
kennis maken met haar dienstverlening. Vraag
aan de chauffeur om de Alphense-dagkaart.
Voor slecht € 4 kunt u dan de hele dag
(doordeweeks vanaf 9.00 uur) met de bussen
van Arriva in Zuid-Holland reizen.
Plan uw reis op arriva.nl.

✁

In de bus kunt u alleen met pin betalen. Deze actie
is geldig van 16 tot en met 22 september 2021.

Groene Hart Koerier
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Publicaties
Ontwerpbesluit aanvraag
omgevingsvergunning Steekterweg 27,
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 2021190631. Dit betreft
het aanpassen van voorschriften als gevolg van een
verlaagd geluidscherm op de Steekterweg 27 in
Alphen aan den Rijn. 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.
Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze
over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U
kunt deze sturen naar ODMH, postbus 45, 2800 AA

Gouda of mailen naar info@odmh.nl. Vermeldt u
daarbij het kenmerk 2021190631. 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.

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:
- Hillsafety B.V., Ondernemingsweg 2 in Alphen aan
den Rijn: het oprichten van een bedrijf als kantoorfunctie en als opslagmagazijn voor klein materiaal
- WK techniek, Tankval 11A 2 in Alphen aan den
Rijn: het veranderen van het bedrijf door verhuizing naar een andere locatie
Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Anterieure overeenkomst ruimtelijke
procedure Voshol 45, Boskoop
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat zij met AJBB B.V., gevestigd
op Voshol 45 in Boskoop, een overeenkomst
hebben gesloten volgens artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening voor het beëindigen van de melkvee-

houderij en het realiseren van een opslag voor volumineuze goederen in de bestaande gebouwen. De
gemeente is bereid de hiervoor benodigde planologische procedure te voeren. De kosten van planontwikkeling en de daarvoor noodzakelijke onderzoeken komen voor rekening van de initiatiefnemer.
De initiatiefnemer vergoedt aan de gemeente
mogelijke planschade die voortkomt uit dit plan.
Ter inzage
Een zakelijke opgave van de inhoud van de overeenkomst ligt van 16 september 2021 tot en met
27 oktober 2021 ter inzage bij de ontvangstbalie in
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.
Hoe kunt u reageren?
Voor meer informatie over de zakelijke opgave kunt
u contact opnemen met mevrouw H.T.J. de Jong van
het
team
Ruimte,
via
telefoonnummer
14 0172.

Vergunningen
2 t/m 8 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.

Alphen aan den Rijn

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 16 september 2021, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein (19.30
uur, fysiek in de raadzaal)
• Kort bespreken collegebeantwoording vragen raadslid De Vries (D66) over Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
• Kennismaken met nieuwe partner sociaal domein voor huishoudelijke hulp
• Bespreken quick scan 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 (21.15-22.30 uur) en
voormalig raadhuis Alphen aan den Rijn (22.00-22.30 uur) (digitaal, live te volgen via de
website)
Donderdag 23 september, raadswerkgroep Gedragscode c.a. (21.00 uur, digitaal)
Donderdag 30 september 2021, raadsvergadering (20.00 uur, fysiek in de raadzaal)
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.

- Lupinesingel 71
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak
(V2021/724)
- Fonteinkruid 8
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/725)
- Frederik Hendrikstraat 2
verlengen tijdelijke vergunning opslagruimte (10
jaar) (V2021/726)
- Hoorn 80
plaatsen erfafscheiding, bouwen veranda en
aanleggen steigers en vlonders (V2021/728)
- Bedrijfsweg 1A
plaatsen tijdelijke kantoorunit eigen terrein (3
jaar) (V2021/730)
- Binkhorst 30
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak
(V2021/732)
- Meteoorlaan 4
brandveilig in gebruik nemen diverse afdelingen
in verband met interne verbouwing (V2021/733)
- A. van Leeuwenhoekweg 36A4
afwijken bestemmingsplan voor v.o.f. Broodjes
Direct (V2021/734)
- Van Lennepstraat 13
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak
(V2021/736)

Boskoop
- Acerstraat 3
realiseren dakopbouw (V2021/722)
- De Biezen
tijdelijk aanleggen in- en uitrit op N207
(V2021/723)
- Omloop 18
bouwen loods (V2021/729)
- Burgemeester Colijnstraat 31
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur
(V2021/731)
- Cluytstraat 19
plaatsen vlonder (V2021/737)
- Insteek 82
verbreden bestaande inrit (V2021/738)

Hazerswoude-Dorp
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.

- Middelweg 2A
aanleggen buitenrijbaan en plaatsen laag
hekwerk binnen bouwblok (V2021/727)
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Hazerswoude-Rijndijk

Hazerswoude-Dorp

- Spookverlaat 2
afwijken bestemmingsplan voor wijzigen van
agrarisch naar exploitatie horeca (V2021/735)

- Finlandlaan 5 (02-09-2021)
bouwen corridor (V2021/614)
- Dorpsstraat 9 (06-09-2021)
realiseren overkapping voor autotransporter
(V2021/687)
- tussen Voorweg en PCT-gebied (07-09-2021)
realiseren fietsbrug (V2021/542)

Koudekerk aan den Rijn
- bedrijventerrein J.G. van der Stoopweg, perceel 5
plaatsen porto-cabin, afrastering en aanleggen
inrit (V2021/721)
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
Aarlanderveen
- Zuideinde 22 (08-09-2021)
bouwen schuilstal (fase 1a) (V2021/719)

Alphen aan den Rijn
- Woubrugseweg 5 (06-09-2021)
aanleggen extra oprit (V2021/608)
- De Schans 15 (07-09-2021)
aanbrengen gevelwijzing t.o.v. verleende vergunning (V2021/720)
- Standaardmolen 26 (08-09-2021)
realiseren dakkapel zijgeveldakvlak (V2021/708)

Benthuizen
- Verbreepark 25 (06-09-2021)
verbouwen, uitbreiden en verduurzamen
bestaande sporthal (V2021/509)
- Noordpolder 37 (08-09-2021)
afwijken bestemmingsplan voor gebruik woning
als plattelandswoning (V2021/576)

Boskoop

Geweigerde vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
- Anna van Burenlaan 9 (06-09-2021)
aanleggen inrit (V2021/662)
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.

Evenementen

Ingekomen en verleende aanvragen
Alphen aan den Rijn
- Steekterweg 51 (03-09-2021)
Bedrijfsfeest met sportactiviteiten, barbecue en dj
op 17 september 2021 (E2021/114)

- Enterij 2 (03-09-2021)
vervangen bestaande beschoeiing ten gevolge
van reconstructie woonstraat (V2021/605)
- Halve Raak 62 (06-09-2021)
bouwen veldschuur (V2021/679)
- achter Zuidkade 103 (06-09-2021)
bouwen verwerkingsruimte (V2021/443)
- Julianastraat 30 (07-09-2021)
dichtzetten loggia en plaatsen houten kozijn
(V2021/520)

Verwijderen gehandicaptenparkeerplaatsen

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

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na de openbare bekendmaking van dit besluit
in de Staatscourant een gemotiveerd 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.

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot
het verwijderen van de onderstaande individuele
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbehorende borden.

Alphen aan den Rijn
- Magnoliastraat 41

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
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

De Lions helpen Voedselbank Alphen aan den Rijn e.o.!

ONDERSTEUNERS GEZOCHT!

Vanaf september zal de Lionsclub Rijnwoude de actie “Oog voor voedsel, hart voor mensen” opstarten. Hiervoor zijn De Lions nog op zoek naar straat-coördinatoren in Hazerswoude-Dorp, die erbij willen helpen om het door de voedselbank benodigde voedsel te verzamelen.
Meer informatie over deze actie is te vinden op de website van Lionsclub Rijnwoude https://rijnwoude.lions.nl/ en in de Groene Hart Koerier editie van 9 Juni jl.

Meld je aan als vrijwillige helper bij deze actie via: rijnwoude@lions.nl
De Lions zullen z.s.m. contact met je opnemen.

Groene Hart Koerier
woensdag 15 september 2021

Sas-Ki opent weer met
Yoga lessen
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Ingezonden bijdrage
Yoga bij Sas-Ki is vanaf september weer volop in
beweging in het geven van diverse yogalessen. Bij
haar kun je terecht voor Yin yoga, Do-In Yoga,
Yin /Yang Yoga, Yoga/Pilates, YogaDans, workshops en vanaf oktober ook Stoelyoga.
Wil jij weer in beweging komen meld je dan
aan voor een gratis proefles. Ben je enthousiast

of heb je interesse, aarzel dan niet en neem dan
contact op met Saskia van Bakel; mail haar .yogabijsaski@gmal.com of bel gerust 0618548160.
Saskia verwelkomt je met alle plezier in haar studio aan de Hoogewaard 165 Koudekerk a/d Rijn.
Voor meer info kijk op: www.yogabijsaski.nl en/
of facebook yoga bij Sas-Ki

Burendag 2020
Graag nodigen we jullie uit voor Burendag op:
ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021.

Zet alles wat je kwijt wilt in je kofferbak en verkoop het. Simpel en leuk!

Dit jaar organiseren we voor de tweede keer de
kofferbakverkoop van 10.00-13.00 uur.

Doe je mee? S
tuur dan een mailtje naar: pr@pleyn68.nl.
We hebben plek voor 30 deelnemende auto's.
Heb je geen spullen te verkopen? Kom dan even
snuffelen, wie weet zit er iets voor je bij.

Hoe werkt het?
Ga op zoek naar spullen die je niet meer gebruikt.

Prioriteit leefomgeving
dorpen aquaduct en tunnel,
woningbouw jongeren en
ouderen en meer
https://redgroenehart.petities.nl/
Teken Petitie:
Alphen ad Rijn stel gebiedscommissie in
voor de dorpen van v.m.
Rijnwoude + Boskoop
Zoals voorspeld is de samenvoeging van de dorpen van Rijnwoude en Boskoop met de stad Alphen aan den Rijn, op niets
uitgelopen. Alphen-stad profiteert, de dorpen zijn slachtoffer.
In de commissievergadering van 9 september liet Wethouder
VOOR DE DORPEN van Velzen weten dat de N207 Zuid prioriteit krijgt boven Aquaduct en Tunnel!
Vorming van een gebiedscommissie is noodzakelijk om de
Dorpen, huisvesting en leefomgeving de aandacht in het
Gemeentebestuur te geven die sinds de fusie ontbreekt.
Dorpen zijn geen achterstandswijken van een stad.
De argumenten samengevat op de petitiepagina en via een link in
de petitie volledig naslaan.
Als u het voorstel in de petitie ook bestuurlijk en democratisch wenselijk lijkt,
➣ Volg bovenstaande link of de QR code
➣ 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 dit artikel in uw supermarkt, het dorpshuis, sporthal, voetbalclub, tennisclub, uw
kerk enz.
Robert Hagendoorn
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Kleine advertenties
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

Wesp in de nesten

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

06-24822768

Het estafettestokje
van Rijnwoude!
Deze week: Miranda Lambermont

wima.hazerswoude@gmail.com

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

TE HUUR/TE KOOP
OVERDEKTE STALLING in Hazerswoude-Dorp beschikbaar. Ideaal voor aanh./tent/vouwwagen. Bel of bericht naar Jan op
0642551271
TE HUUR GEVRAAGD: LOODS minimaal 10m x 10m. Met elektra
en water. Omgeving Boskoop/
H'woude. Voor minimaal 3 maanden, liefst langer. tel. 0621418855
TE KOOP GEVRAAGD OUDE SPEELGOEDAUTO'S jaren 50/60/70 Antiek speelgoed of Pokemon kaarten. tel. 0640022896

DIVERSEN
Nieuw! Popkoor Fame start op
woensdag-avond 6 oktober in
De Egel in Hazerswoude-dorp.
Kijk voor meer info op
www.popkoorfame.nl

Vanaf 7 september is er elke dinsdag van de maand KLAVERJASSEN in Dorpshuis de Juffrouw.
Aanvang 20.00, afsluiting rond
22.30. Voor de deelnameprijs van
€ 4,- p.p. krijgt u een gezellige
avond met een hapje en maakt u
kans op een mooie prijs. Iedereen is welkom. Aanmelden kan
bij Ineke Langhout, telefoon 06
- 23 62 03 24.
VOEDSELBOS BENTHUIZEN is geopend als pluktuin en theetuin
voor Vrienden. Lees hier hoe je
Vriend kunt worden: www.voedselbosbenthuizen.nl

GEVRAAGD
ZELFSTANDIGE HUISHOUDELIJKE HULP voor 3 uur per week
(uitgezonderd schoolvakanties)
in Hazerswoude Rijndijk.
Tel. 0630703041.

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

Deze Jonge Held
heeft je nodig.
Je ziet het vaak niet aan ze,
maar opgroeien met een
nierziekte eist ongelooflijk
veel van kinderen.
Maar ze geven niet op. Elke
dag weer vragen deze door
zetters het uiterste van
zichzelf om gewoon te léven.
Jonge helden zijn het. Voor
hén willen wij er zijn.
Nu en later.

Mij is dit keer gevraagd een stukje te schrijven voor deze rubriek. En dan ook nog over mezelf!
Iets waar ik ‘normaal’ gesproken niet zo van ben... Maar ja, wat is normaal? Misschien ben ik
gezwicht voor het vriendelijke verzoek van mijn overbuurman, de frisse wind van een nieuw
schooljaar voor de boeg, of was het weer tijd om iets buiten mijn dagelijkse patronen te doen.
Dit laatste ervaar ik als heel gezond! Ja, want hoe goed kennen we onszelf nu eigenlijk? Wat
voor nieuwe interesses en talenten zijn er te ontdekken als je alleen datgene doet waarvan je
weet dat je er goed in bent.
Enfin, mijn naam is Miranda Lambermont. Ik ben opgegroeid in Leiden en sinds 2005 woon
ik samen met mijn man in Hazerswoude Rijndijk. Dat is voor mij al een hele lange tijd en komt
mede door de vriendelijke sfeer van de buurt en de mooie ligging van enerzijds het weidse
polderlandschap en anderzijds de nabijheid van de dynamiek van Leiden.
Het is altijd een plezier om Hazerswoude Rijndijk langs de oevers van de oude Rijn binnen te
komen. Ik hou ontzettend veel van water met haar passerende boten, kwakende eenden en
sfeervolle bruggetjes. Water is constant in beweging en creëert een plek waar natuur en mens
samen kunnen komen.
Nu ik weer regelmatig op kantoor kan werken, ga ik met de fiets naar Leiden waar ik werk met
jongeren van 16 tot 23 jaar. Als consulent probeer ik jongeren te motiveren hun opleiding af
te maken, te ondersteunen in het maken van een beroepskeuze of in het vinden van werk met
perspectief. Ik vind het leuk om jongeren te stimuleren om na te denken over hun toekomst
en ze aan te moedigen om zelf hun kwaliteiten en talenten te ontdekken. Elk gesprek is
anders, want niemand is hetzelfde. Ieder is uniek en heeft iets te bieden in deze maatschappij.
Naast werk heb ik ook altijd vrijwilligerswerk gedaan, zoals bewegen voor ouderen, workshops
aangeboden aan vrouwen over zelfleiderschap en welzijn, en bijeenkomsten georganiseerd rondom
theater, dans en muziek. De afgelopen 2 jaar heb ik mij bezig gehouden met het ontwikkelen van
een ervaringswandeling rondom zelfvertrouwen voor mensen van alle leeftijden. In een bos, weg
van alle drukte, om verbinding te maken met het natuurlijk zelfvertrouwen dat in ieder leeft. Een
plek creëren waar mensen kunnen ervaren dat ze niet iets hoeven te zijn, anders dan wie ze zijn.
Momenteel ben ik aan het kijken hoe dit aangeboden kan worden aan jongeren, daar ik hier een
grote behoefte zie. Ik vind het ontzettend leerzaam en leuk om te doen. Om mezelf uit te dagen
iets nieuws te ontwikkelen en daarin anderen te ontmoeten.
Ik draag dit estafettestokje over aan Daisy Bos. Ik ben benieuwd wat haar zoal bezig houdt als
jongedame in deze tijd

Geef daarom voor een toe
komst waarin we nierziekten
kunnen genezen.
Ga naar nierstichting.nl
Scan de
code met
uw smart
phone en
doneer
eenvoudig
online.

Balletstudio

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

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
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De Lions helpen
Voedselbank
Alphen a/d Rijn
e.o.!

ONDERSTEUNERS
GEZOCHT!
Vanaf september zal de Lionsclub
Rijnwoude de actie
“Oog voor voedsel, hart voor
mensen” opstarten.
Hiervoor zijn De Lions nog op
zoek naar straat-coördinatoren in
Hazerswoude-Dorp, die erbij willen
helpen om het door de voedselbank
benodigde voedsel te verzamelen.
Meer informatie over deze actie is te
vinden op de website van
Lionsclub Rijnwoude
https://rijnwoude.lions.nl/
en in de Groene Hart Koerier
editie van 9 juni jl.
Meld je aan als vrijwillige helper bij
deze actie via:
rijnwoude@lions.nl
De Lions zullen z.s.m. contact
met je opnemen.

WIJ GAAN WEER STARTEN MET
Gezellig eten bij De Juffrouw
23 september om 17.30 uur

Geen zin om alleen te eten!! Kom dan gezellig eten bij De Juffrouw en laat u verrassen door
een eenvoudige goede maaltijd, bestaande uit voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht.
Maximaal 25 deelnemers.
Deze maaltijd kost 8,50 euro, exclusief consumpties. Ontvangst is vanaf 17.30 uur. Eten
serveren wij om 18.00 uur. De maaltijd bestaat uit, voorgerecht courgettesoep,
hoofdgerecht Thaise kip, rijst, boontjes en komkommersalade. Het nagerecht is hangop met
slagroom en honing.
Bent u slecht ter been? Geen probleem. Wij halen en brengen u tot de deur.

3 oktober 20 21
16.00 tot 16.30u in de Korenaar
Kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn van harte welkom samen met hun ouders, broer(s),
zus(sen), opa's en oma's, de buurvrouw en iedereen die zin heeft om mee te gaan.
Na afloop kunnen jullie knutselen en is er limonade met iets lekkers (en koffie/thee
voor de volwassenen).

Kom je het verhaal over Jona mee beleven?
Neem je een muziekinstrument en kussen mee?
Tot dan! groetjes van ds. Carla Melgers, Elske, Mariska en Sabine

Wij verwelkomen u graag namens alle vrijwilligers.
Graag opgeven voor 20 september bij:
Caroline Devilee,
0621897218
Daatje van Dijke,
0653814782
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Lions gaan helpen

‘Belofte maakt... en die gaan we
vereffenen.’ Via de GHK hebt u
kunnen lezen dat de Lions de
Voedselbank Alphen gaan helpen. Sinds de corona-perikelen
was het de Voedselbank niet
meer mogelijk de tweewekelijkse inzamelingsacties bij de
diverse supermarkten te houden. Het gevolg laat zich raden:
de stellingen met gezonde en
gevarieerde voedselpakketten
raakten leeg.
De Lions hebben de handen ineengeslagen en voedselkratten
aangekocht en gezorgd voor
straatcoaches die fungeren als
inzamelingsadressen; bij hen
staan de dozen waarin de maandelijks gevraagd producten

kunnen worden gedeponeerd...
voor het huis.

dakaas, jam, kippenragout,
handzeeppompje, afwasmiddel.

Het gaat om de volgende
adressen:
- Ridder van Montfoortlaan 4
- Ridder van Montfoortlaan 32
(Hoek D.A. v/d Boschstraat)
- Berkenhof 1
- Burgemeester Warnaarkade 4
- Jan Lievenslaan 18
- Dorpsstraat 237

Natuurlijk zijn ook andere basis-producten van harte welkom
mits het houdbare artikelen zijn.
Het is misschien een goed idee
ook eens te letten op de ‘1&1gratis-aanbiedingen’.

Uiteraard hopen de Lions dat
het aantal straatcoaches snel
toeneemt, zodat het voor de inwoners van Hazerswoude heel
gemakkelijk wordt bij te dragen aan een actie die - helaas
- noodzakelijk is. De straatcoaches geven u desgevraagd graag
informatie over deze actie.
Via de GHK laten de Rijnwoudse Lions maandelijks weten aan
welke producten de Voedselbank behoefte heeft. Het gaat
in deze maand om de volgende
producten:
koffiepads, houdbare melk, suikerstroop, rijst, macaroni, mayonaise, blik lunchworst, pin-

Het zal u duidelijk zijn dat deze
actie niet een eenmalige is. In
een eerder in de GHK geplaatst
artikel hebben de Lions u verteld dat tientallen gezinnen uit
Hazerswoude steun ondervinden van de Voedselbank en de
Lions hopen wel degelijk dat de
hulp aan hen gecontinueerd kan
worden. En dat kan eigenlijk alleen als heel veel Hazerswoudenaren gewoon zeggen: hier doe
ik aan mee!
De actie start zodra u de Groene
Hart Koerier van deze week op
de mat hebt horen vallen. Het
behoeft geen betoog dat de Lions ervoor zorgen dat de voedselkratten regelmatig op de juiste bestemming komen.
De Lions helpen; helpt u mee?

Open huis bij Zuivel Van Zus
Zaterdag 11 september hield de
familie Van der Burg open huis
op hun boerderij ‘Nieuw Bethlehem’ aan het Westeinde in
Hazerswoude-Dorp. De familie is trots op hun melkveebedrijf en wil dat laten zien ook.
De bezoekers konden niet alleen
de hypermoderne stallen bekijken, of de koeien en kalfjes aai-

en, maar er was een ware markt
opgezet. Naast het bewonderen
van de melkstal en de kaas- en
zuivelmakerij, was er een bakker met zijn kaasbrood, een geitenboer met zachte geitenkaas,
de aardappelboer van de overkant met nieuwe aardappels en
de kalverenhoudster met heerlijke hamburgers. Natuurlijk

werd de inwendige mens niet
vergeten en was er verse friet,
heerlijk ijs en een lekkere kop
koffie. Aan alles was gedacht en
vele familieleden ,vrienden en
bekenden waren ingezet om de
bezoekers te informeren. Er was
veel te zien, te leren, te proeven
en te doen voor jong en oud.

Wie zijn wij?
Cliëntenraad Driehof
De Cliëntenraad Driehof komt ongeveer éénmaal per 6 weken bijeen. Tijdens deze
bijeenkomsten in aanwezigheid van de manager zorg en manager wonen worden
verschillende onderwerpen besproken die betrekking hebben op de zorg die wordt
geleverd aan cliënten in Driehof en de cliënten die thuiszorg ontvangen.

Vacatures cliëntenraad
In verband met o.a. het aflopen van de zittingstermijn zijn we voor onze cliëntenraad
op zoek naar nieuwe leden en een bedreven voorzitter. Dit om de belangen van de
bewoners van Driehof en thuiszorg cliënten te behartigen en de kwaliteit van onze
zorg binnen onze mooie zorglocatie hoog te houden! Wil je meer informatie of wil je
lid worden? Neem gerust contact op met secretaris Janny Burggraaf.
tel. 06-129 37 492 of jannyenarie@gmail.com

Informatie en contact
De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van Driehof en heeft
belangstelling voor uw (positieve of negatieve) ervaringen van uw verblijf of dat van
uw familielid. De Cliëntenraad is er voor iedereen die zorg ontvangt zowel in als
vanuit Driehofl. Dit betekent dat ook de mensen die thuis zorg ontvangen niet uit het
oog mogen worden verloren. Mocht u als cliënt of familie/mantelzorger, vragen of
opmerkingen hebben dan horen wij dit graag! U kunt altijd met ons in contact komen
door een mail te sturen naar: jannyenarie@gmail.com of tel. 06-129 37 492
Op de website en op de webpagina’s van de WIJdezorg locaties:
www.wijdezorg.com vindt u meer informatie over Driehof en de Cliëntenraad Driehof.

De Hazelaar
Het zwemseizoen van zwembad
de Hazelaar is weer voorbij gevlogen.
Ondanks Covid hebben we met
fantastische vrijwilligers ervoor
kunnen zorgen dat we coronaproof open konden.
Vanwege alle regels en versoepelingen was het constant aanpassen voor iedereen.
Ook voor ons als bestuur was
dit zoeken hoe we het voor iedereen goed weg konden zetten.
Wij zijn alle vrijwilligers enorm
dankbaar voor hun flexibiliteit
en hulp!

Afgelopen zaterdag 11 september hebben we het seizoen afgesloten met een heerlijk warm
en koud buffet als dank naar al
onze vrijwilligers toe.

Trots zijn we dat het zwembad
al zolang gerund word door
vrijwilligers!!
Maar helaas hebben we nog
steeds een te kort aan vrijwilligers!
We hebben nog meerdere vacatures open die we graag opgevuld willen hebben voor het
nieuwe seizoen begint:
- Voorzitter
- Secretaris
- Activiteitencommissie
- Planners zwemzaken
We hopen dat we nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen
en dat we er volgend seizoen
weer een geweldig seizoen van
kunnen maken!
Namens het bestuur van
zwembad de Hazelaar

