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Vrijdag 24 september 2021 was de grote dag voor Jacqueline en Peter uit BenThuis!

Een bruiloft zonder beperkingen
Zullen we maar gelijk met
de deur in huis vallen met
de vraag: Is het leven met
een verstandelijke beperking
een beperking om te kunnen
trouwen? Inderdaad geen gemakkelijke vraag om even met
ja of nee te beantwoorden.
Daarom goed om het verhaal
van Jacqueline en Peter even
rustig door te nemen en op je
in te laten werken.
Vrijdag 24 september 2021 was
de grote dag voor Jacqueline en
Peter uit BenThuis! Een hele
mooie dag waren ze samen in 8
jaar naar toe gegroeid zijn.
Jacqueline en Peter zijn andersbegaafd. Jacqueline heeft het
Syndroom van Down. Beiden
wonen sinds de start in december 2011 in het begeleid wonen huis BenThuis in het mooie
dorp Benthuizen.
Jacqueline is de jongste telg uit
een groot gezin van 12 kinderen uit Den Haag. Tot haar 30e
heeft Jacqueline bij onze moeder in Den Haag gewoond. Toen
was het tijd om het huis te verlaten en een eigen plekje te creëren, ook als je een beperking
hebt. Dat werd de nieuwe begeleid wonen locatie BenThuis in
Benthuizen. Wij, haar broer en
schoonzus, wonen daar al bijna 35 jaar en hebben sinds haar
komst naar ons dorp haar waar
mogelijk bijgestaan (tevens in
de rol van curator) en hebben
een goede band opgebouwd.
Peter komt uit Waddinxveen en
heeft twee broers. Zijn moeder
woont nog in Waddinxveen.
Ook Peter woont vanaf de start

in 2011 in locatie BenThuis.
Zoals gezegd kwamen ze in
2011 bij elkaar wonen in BenThuis. Na 2 jaar begonnen ze elkaar steeds leuker te vinden en
groeide er iets moois tussen hen.
Wat begon als samen spelletjes
doen op de IPAD, veranderde in
de loop van de tijd in avondjes
samen en daarna “knuffelavonden”. Tijd voor elkaar.
In de jaren die volgde kwamen
er allerlei, voor iedereen herkenbare, situaties langs met ups
en downs in de relatie. Maar het

werd steeds duidelijker dat ze
echt van elkaar houden. Jacqueline begon al een zoektocht naar
foto’s met trouwjurken die op
verschillende plekken in haar
kamer een bestemming kregen.
De mooiste gesprekken hadden
we met Jacqueline en Peter op
het moment dat we met z’n vieren uit eten gingen en zij openlijk vertelden waarom zij verliefd zijn op elkaar en hoe graag
ze voor elkaar willen zorgen als
man en vrouw.
Die onbevangenheid is gewoon
heerlijk en zo leerzaam voor
ons. Dan vraag ik me echt af:
wie heeft er nu een beperking?
Ruzie bijvoorbeeld, dat hebben
zij nooit gehad.
Als ik Jacqueline kwam ophalen
voor een activiteit, dan sprak ik
altijd een tijd af. Zij ging dan al
10 minuten van tevoren op de
trap in de gang zitten wachten
en als ik dan 10 minuten later
kwam, had zij er al 20 minuten gezeten. Van mijn kant dan
een grote sorry, maar Jacqueline
beantwoordde die steevast met
een grote glimlach “maakt niets
uit hoor”. (Ik denk dan bij mezelf: Hoe zou ik zelf gereageerd
hebben? En wat kan ik veel van
jouw geduld leren!)
Na vele jaren van verkering, ge-

sprekken met professionals in
de zorg, met de manager en begeleiders van BenThuis, met de
familieraad, met het bestuur,
met Philadelphia en stichting
“Op weg met de ander” kwam
er in het voorjaar van 2021 van
allen kanten groen licht dat Jacqueline en Peter kunnen gaan
trouwen en samen ook in BenThuis mogen blijven wonen. Wat
konden wij en zij genieten van
deze mooie mijlpaal!
En dan starten de echte voorbereidingen. Contact met de Gemeente Alphen en als curator

een rechtszitting aanvragen bij
de rechtbank in Gouda. Allemaal stappen in het proces die
met goed gevolg werden afgelegd. En dan komen de overige leuke dingen. Het kopen van
een trouwjurk in de coronapandemie. De winkel was dicht,
maar daar werd een uitzondering voor gemaakt. Helaas niet
mogelijk om daar met alle zussen bij te zijn. Dus met de oudste
zus Hanny en schoonzus Mariette (die alle kleding met haar
koopt) als afvaardiging op pad.
(Lees vervolg op pagina 6)
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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!
Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19
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Nestkastjes
timmeren

Familieberichten
Het is niet de dood waar ik bang voor ben,
die staat voor mij wel vast.
Het is het doodgaan zelf dat ik niet ken
en dat niet in mijn leven past.

Persoonlijk, betrokken
en altijd dichtbij
UITVAARTZORG

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

Na een mooi en intensief leven is in de
leeftijd van 79 jaar overleden, onze vader,
schoonvader en opa

Hans Uljé
22 maart 1942

arumuitvaartzorg.nl
Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

23 september 2021
Christa Uljé-Beckers †
Ilse en Jeroen
Casper
Lisa en Didrik
Diane en Eijsbert
Rick
Sanne en Glenn
Tim

071 710 74 22 dag en nacht
De jeugdcommissie van Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. organiseert weer een
kinderactiviteit in het Spookverlaat. Op zondag 10 oktober gaan we nestkastjes timmeren
en beschilderen.
Je moet wel je eigen hamer mee nemen maar
wij zorgen voor de rest.
Er kunnen maximaal 20 kinderen mee doen
dus geef je snel op.
We beginnen om 14.00 uur en stoppen ongeveer om 15.30.
We gaan dit doen in de “zaagbek” ons onderkomen op het terrein van de familie Kerkvliet,
Spookverlaat 4, Hazerswoude Rijndijk.

Zo kies je
een persoonlijk
grafmonument

Arno en Christina
Mylan
Natasja en Jaco
Marc
Iris
Correspondentieadres:
Ammoniet Uitvaartbegeleiding
t.a.v. Familie Uljé
Wilhelminalaan 1
2405 EB Alphen aan den Rijn

Wil je mee doen, geef je dan snel op via
jeugdcommissie@vogelsrijnwoude.nl

Verbreepark 21
2731 BR Benthuizen

Vanwege het timmeren is de minimale leeftijd
6 jaar tot 12 jaar. De ruimte in de zaagbek is
beperkt dus de meegekomen ouders of grootouders moeten zoveel
mogelijk buiten wachten of de kinderen later
weer op komen halen.

079 - 303 03 00
info@degedenkgroep.nl

Op donderdag 30 september zal om 13.30 uur
de uitvaartdienst plaatsvinden in de H. Engelbewaarderskerk, Dorpsstraat 248 in Hazerswoude Dorp. Aansluitend zullen we Hans
begeleiden naar zijn laatste rustplaats op het
naastgelegen Parochiekerkhof.

www.degedenkgroep.nl

Zien we jou ook op
10 oktober?

Na afloop is er gelegenheid om te condoleren
en elkaar te ontmoeten in Dorpshuis de Juffrouw,
Dorpsstraat 250 in Hazerswoude Dorp.
Onze dank gaat uit naar dokter van der Meij,
de medewerkers van de huisartsenpraktijk
Croiset en van der Meij, Wijdezorg en
de hospicegroep Alphen aan den Rijn.

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

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

alz...
wat

je niet meer weet wat
je net gelezen hebt?
1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. Geef nu voor meer
onderzoek, zodat dementie niet jouw toekomst wordt.
stopdementie.nu

Uitvaartonderneming
Schellingerhout
“Bij ons op de sociëteit praten
we nog wel eens over ons leven en
de dood. Over de manier waarop we
afscheid willen nemen en begraven
willen worden.
Ik heb daar pas, samen met
mijn dochter en met een begrafenisondernemer, over gesproken. Ik wil
namelijk in de nacht worden begraven. ‘s Avonds laat een dienst in onze
kerk en als de stad stil en uitgestorven is, in een lange stoet naar de
begraafplaats.
Ik ben altijd al een beetje een
buitenbeentje geweest en zo wil ik
ook wel worden herinnerd.”
Martijn Swaan

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

en doneer
Scan de code online!
gemakkelijk
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Een leven lang in de auto’s

Afscheid van Leo de Frankrijker
bij garagebedrijf Van Elswijk
Op 1 september kwam er einde aan het werkzame leven van
Leo de Frankrijker. Na ruim 45
jaar stopte hij als medewerker
van het autobedrijf van Elswijk
in Hazerswoude-Dorp. Door
zijn collega’s werd hij afgelopen
week bij een afscheidsetentje
in het zonnetje gezet. Een heel
werkzaam leven in het garagebedrijf.
Op zijn vaste plekje in de kantine van het autobedrijf vertelt Leo
hoe hij als tienjarig jongetje na
schooltijd voor het eerst om de
hoek van de garage ging kijken
en later kleine klusjes daar ging
doen. Het bedrijf van Jack van
Elswijk (Sjaak voor de bekenden)
bestond toen nog uit een schuur
bij de molen in de Dorpsstraat.
Daar werden fietsen en bromfietsen gerepareerd èn er was een
benzinepomp. “Dat eerste dubbeltje werd later een kwartje. Dat
verdiende ik dan met het schoonmaken van brommers enz.”
De benzinepomp zorgde dat er
vraag kwam om kleine reparaties
aan auto’s te doen en zo werd de
fietsenmakerij door Van Elswijk
van de hand gedaan en veranderde het bedrijf in een autogarage.
Na de technische school kwam
Leo gelijk bij hem in dienst, maar
hij moest nog wel zijn dienstplicht vervullen. Ook daar in het
leger waren het (vracht)auto’s
waar Leo zich mee bezig hield.
Na de diensttijd ging hij gelijk

Innamedag
in het
Boomkwekerijmuseum
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Hebt u zoals velen de coronaperiode gebruikt om eindelijk eens
uw zolder, kelder of schuur op te
ruimen? Dan bent u vast allerlei
objecten en geschriften tegengekomen die daar al jaren lagen te
verstoffen, maar die u ook niet
wilde weggooien.
Het Boomkwekerijmuseum biedt
een oplossing: schenk ze aan ons!
Het doel van het museum is immers het cultureel erfgoed van de
sierteeltregio Boskoop e.o. zorgvuldig te bewaren zodat de huidige generatie een goed beeld
krijgt van het verleden en wordt
bijgedragen aan haar culturele
identiteit.

terug naar de garage in Hazerswoude en bleef daar zijn hele
werkzame leven.
Er is veel veranderd in al die jaren en Leo veranderde mee. De
verhuizing van het bedrijf naar
de huidige plek, de veranderingen in de techniek. En de wijziging van (sub)dealerschap van
Opel naar de Bosch Car Service
van nu. Leo was dag in dag uit in
de werkplaats te vinden. Hij had
zijn eigen plek, zijn eigen brug.
Veel collega’s zag hij voorbij komen en gaan en veel jongelui deden hun praktische opleiding bij
Leo in de garage.

Maar die garage was niet zijn enige bezigheid. In zijn ‘vrije’ tijd
was Leo actief en onder meer behulpzaam bij de Egelantier. Daar
hielp hij bij het opzetten van tenten voor party’s en feesten en
was een vaste medewerker op de
Stompwijkse kermis.
Als wij vragen aan Leo wat hij
nu verder gaat doen, kijkt hij een
beetje vragend op. Er is immers
genoeg te doen. Klusjes thuis of
voor de familie, als chauffeur
mensen naar het ziekenhuis rijden. “En ook mijn kleinkind uit
school halen, dat is toch wel erg
leuk” laat Leo weten.

Als afscheidscadeau kreeg Leo
een visuitrusting, zodat hij met
vissen ook een deel van zijn tijd
kan vullen en verder gaat hij
graag met zijn partner fietsen op
zijn nieuwe elektrische fiets.
“Wij gaan hem hier echt missen
“zegt Wianda van Elswijk. “Leo
hoorde bij de werkplaats.
Hij stond altijd voor iedereen
klaar en was niet te beroerd iets
extra’s te doen, ook al was het ‘s
avonds of op zaterdag.
Ook zijn praatje en gezelligheid
gaan we zeker missen.”

Natuurlijk worden alle aangeboden objecten door onze collectiebeheerder Gé Vaartjes getoetst.
Als het object inderdaad bijdraagt
aan de kennis van de geschiedenis van Boskoop en/of de boomkwekerij, zal het in dank worden
aanvaard. U krijgt als schenker
een ontvangstbewijs en wie weet
vindt u uw object terug in een
tentoonstelling waarin we aandacht geven aan een selectie uit
alle schenkingen.
U bent op 2 oktober van harte
welkom van 10.00 tot 16.00 uur.
Reijerskoop 52-54 Boskoop
tel. 0172 217756.

38 verenigingen uit Alphen aan den Rijn
gaan loten verkopen via de Grote Clubactie
Zaterdag 18 september starten
38 verenigingen uit Alphen
aan den Rijn met de verkoop
van loten voor hun club. Een
lot kost € 3,- per stuk waarvan
maar liefst 80% naar de club
gaat. De Grote Clubactie is al
bijna 50 jaar de grootste fondsenwervende actie van Nederland voor het verenigingsleven
en biedt een laagdrempelige manier om ook verenigingen in Alphen aan den Rijn
een steuntje in de rug te geven.
Door heel Nederland starten
meer dan 300.000 leden van
ruim 5.000 verenigingen met
de verkoop van loten aan familie, vrienden en buren.
Extra inkomsten ook dit jaar
meer dan welkom
Vorig jaar brak de Grote Clubactie alle records met een opbrengst van dik € 9,5 miljoen
voor het verenigingsleven. Dit

geld was een welkome aanvulling op de gemiste inkomsten.
Directeur Frank Molkenboer:
“Sommige clubs hebben als gevolg van de coronacrisis het ledenaantal, en daarmee ook de
contributie-inkomsten, zien afnemen. De sponsorinkomsten
lopen terug en veel clubs missen
al ruim een jaar de inkomsten uit
de kantine. Alle extra’s zijn juist
dit jaar meer dan welkom. Daarnaast horen we van veel verenigingen ook dat de actie bijdraagt
aan een saamhorigheidsgevoel,
iets wat we het afgelopen 1,5
jaar door alle maatregelen ook
hebben moeten missen.”
Persoonlijk én innovatief
door gebruik van de QR-code
De kracht van de Grote Clubactie is het enthousiasme waarmee kinderen voor hun club
langs de deur gaan. Maar ook
de Grote Clubactie gaat mee met

de tijd. Als koper koop je direct een lot aan de deur door
de QR-code te scannen. Leden
kunnen nu ook eenvoudig hun
persoonlijke verkooplink delen
via WhatsApp en social media.
Op deze manier kunnen ook fa-

milieleden en vrienden bereikt
worden waarvan de voordeur
nét even wat verder weg ligt.
Directeur Frank Molkenboer:
“Door het enthousiasme van al
die leden die vanaf 18 september

weer de straat op gaan om loten
te verkopen voor hun club én de
kans die je als lotenkoper maakt
op één van de ruim 330.000 prijzen, zouden we dit jaar wel eens
de magische grens van 10 miljoen euro kunnen halen.”

Dit jaar doen in de gemeente Alphen aan den Rijn de volgende clubs mee:
Hazerswoude-Rijndijk
Boskoop
Hazerswoude-Dorp
Alphen aan den Rijn

Koudekerk aan den Rijn
Zwammerdam
Aarlanderveen
Benthuizen

TV HTC, Aspasia Gym en Volleybalvereniging, S.V. Bernardus
GYMNASTIEKVERENIGING BOSKOOP, AV47, Voetbalvereniging
Floreant, Budocentrum Het Groene Hart
Voetb.- en Athletiekver. Hazerswoudse Boys, Gymnastiekvereniging
Hou-Vast, T.T.V. Avanti, Drumfanfare TTH Hazerswoude-dorp
Sv ARC, Korfbalvereniging Tempo, Basketbalvereniging Alphia,
A.V.V. Alphen (Alphense Voetbalvereniging), V.V. Alphense Boys,
Voetbalvereniging Alphia, HC Alphen, R.K.S.V. Wilskracht,
SV Rijnstreek, Volleybalclub Castellum (een volledige lijst met
deelnemers uit Alphen aan den Rijn kan worden opgevraagd)
Tennisvereniging Artesia, VV Koudekerk, Vereniging IJssport
Koudekerk aan den Rijn
Gymnastiekvereniging UDI
SV Aarlanderveen, Muziekvereniging D.S.S. Aarlanderveen
BSC 68
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Actie t.b.v. de
Voedselbank
De Lions helpen Voedselbank
Alphen a/d Rijn e.o.!
Het geeft de Lions veel voldoening dat het aantal
adressen waar men producten voor de Voedselbank kan afgeven, wederom is uitgebreid:
- Ridder van Montfoortlaan 4
- Ridder van Montfoortlaan 32
(hoek D.A. v/d Boschstraat)
- Berkenhof 1
- Burgemeester Warnaarkade 4
- Jan Lievenslaan 18
- Dorpsstraat 237
- Margaretha van Oostenrijklaan 17
- Gerard Doustraat 4
- Westeinde 2
- Dorpsstraat 13
- Dorpsstraat 180
- Dorpsstraat 210
(hoek Margaretha van Oostenrijklaan)

Heel bemoedigend is ook dat Onno Beugelsdijk
(AH) mee gaat doen met de actie. Het logo van
de Lionsactie is naast dit artikel afgebeeld. Het
logo met de tekst ‘Lions helpen, Oog voor voedsel, hart voor mensen’ ligt in de schappen van
de supermarkt bij de producten die bestemd zijn
voor de Voedselbank. De klant kan dus direct zien
waar de Voedselbank deze week of deze maand
behoefte aan heeft en kan dus heel gemakkelijk
zijn/haar keuze maken.
De Rijnwoudse Lions houden u op de hoogte van
nieuwe ontwikkelingen en hopen van harte dat
u body kunt geven aan deze helaas noodzakelijke
actie. De lijst van de nu gevraagde producten hebt
u (ook) in de vorige GHK kunnen lezen.
Alle gulle gevers bij voorbaat van harte bedankt!

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.

ACTIEF

RIJNWOUDE

2 oktober 2021

Kinderkleding- & speelgoedbeurs
en eetcafé in de Oosterkerk

“Ommetjes
mogen weer”
Zondag 3 oktober bij “Restaurant
Roest Benthuizen weer sportief
genieten en ontmoeten

Vrijwilligers organiseren op zaterdag 2 oktober
2021 een verkoopdag in de Oosterkerk in Oosterheem. Er is een Kinderkleding & speelgoedbeurs,
een eetcafé, loterij en een kleurwedstrijd!
In de kerk is mooie tweedehands kinderkleding te
koop in de maten 50 tot en met 176. Ook wordt
er positiekleding en speelgoed verkocht voor leuke prijsjes. De kleding is uiteraard schoon en heel.
De vrijwilligers sorteren de kleding en zorgen dat
u gemakkelijk kunt zien wat er te koop is.
In de kerk is ook een gezellig eetcafé waar u koffie kunt drinken met iets lekkers erbij tegen een

kleine vergoeding voor het goede doel. Verder is
er een loterij, ook voor kinderen. De opbrengst
van de beurs is bestemd voor het Perronwerk in
de wijk Oosterheem. Meer info over dit goede
doel vindt u op www.perronoosterheem.nl
Datum: zaterdag 2 oktober 2021
Plaats: Oosterkerk, Oosterheemplein 320,
Zoetermeer
Tijd: 09.00 tot 14.00 uur
Welkom! De toegang is vrij.
Meer informatie: www.perronoosterheem.nl

Wat zijn we blij dat we weer Ommetjes mogen organiseren. We
hebben dit echt enorm gemist. Komt u ook weer sportief genieten
en ontmoeten?
Zondag 3 oktober zijn we te gast bij ‘Restaurant Roets Benthuizen’.
Inloop vanaf 10.00 uur, start activiteiten: 10.30 -13.00 uur. Natuurlijk verwachten we dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen van
het RIVM van dat moment. Wordt het te druk dan verzoeken we u
de koffie/thee “mee te nemen”……..
We bieden de volgende activiteiten aan:
• Wandelen: (Ongeveer) 6 km / 11 km / 20 km.
• Fietsen: (Ongeveer) 20 km en 35 km.
• Skeeleren: (Ongeveer 6 km / 11 km / 20 km.
• Scootmobiels: (Ongeveer) 6 en 11 km..
Bij aanvang activiteit ontvangt u koffie/thee en u krijgt een stukje
fruit mee voor onderweg.
Tarieven
Met Actief pas: € 3,-- per persoon.
Met Wandelpas: € 4,-- per persoon.
Zonder pas:
€ 5,-- per persoon.
Kinderen tot 12 jaar en honden (mits aan de lijn) gratis.
Na afloop kunt u genieten van het “Ommetje aanbod”

Week van ontmoeten
en verbinden in
Benthuizen
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Van Greece naar Groningen

Eindelijk is het moment aangebroken: het bewandelen van het blote voetenpad
in Groningen! Wat hebben wij gelachen zeg en hoe heerlijk is het om op blote
voeten door de modder te stappen en diverse parcours af te leggen. Voor kleine
kinderen is dit een fantastisch uitje en wij deden er net zo hard aan mee. Plezier
hebben kent gelukkig geen leeftijd. Op het nummer ‘let's twist again' stonden we
daadwerkelijk te twisten en te glijden op kleigrond en op het einde vroegen 3
jonge blonde kereltjes in het Engels aan ons waar we vandaan kwamen. Die giechelden bij elk woord dat ze zeiden en vonden het maar al te interessant dat wij
in style heel acrobatisch op een been onze voeten een voor een netjes afspoelde
en probeerde onszelf in balans te houden om zonder bagger onze laarzen weer
aan te trekken.
Dit tripje stond vorig jaar al op de agenda maar door de omstandigheden hebben
we deze meerdere malen moeten verzetten. Voor mijn vriendin haar 40ste verjaardag (kan het soms nog steeds niet bevatten dat we richting de 40 gaan, maar
dat even terzijde) had ik haar een overnachting cadeau gedaan. Voor mij is het inDe week van ontmoeten en verbinden, die vooral in het teken zal staan van eenzaamheid, begint op vrijdag 1 oktober. Tussen 10 en 12 uur staat er een bakfiets op middels enige tijd geleden dat ik in Nederland in een hotel heb geslapen en ook
het plein bij de Plus. Daar kan ieder, onder het genot van een kopje koffie en een met deze keten werkte ik samen. Het kwam meteen weer terug, de hospitality
heerlijk koekje, gezellig een praatje maken.
branche, de werkomgeving waar ik jaren lang werkzaam in was, de talloze hotelbezoeken, meetings en overnachtingen en zonder dat ik het doorhad begon ik bij
Dinsdag 5 oktober is er Open dag bij de
het inchecken automatisch weer kritisch te zijn tot ik mij bedacht dat het nergens
gezellige koersbalvereniging in de Bron.
voor nodig is. Ik heb het al losgelaten en de oplettendheid is een karakteristieke
Tussen half twee en vier uur. Heerlijk
eigenschap. Zoals mijn moeder vaak zegt: gewoon geen aandacht aan geven. Wat
ontspannen de ballen laten rollen. Alles
met een lach en een plaagstootje. Dat is
wel jammer is dat alle privileges ook zijn komen te vervallen. In plaats van uphet wat velen nu zo missen. Ondertussen
grades naar grote suites en ‘complimentary’ flessen wijn, hadden we een kleine
genieten van een kopje koffie of thee, inreep chocola op de kamer. Yep, het is even gedaan met het in de watten gelegd
geschonken door gastvrouw Rienke. Dat
worden maar mij hoor je niet klagen (behalve wanneer de nachtrust en het ontis pas genieten.
bijt zullen tegenvallen). Op LinkedIn had ik deze de week ook voor het eerst na
Woensdag 6 oktober is er open dag bij
mijn baanverlies een stukje gepost rondom mijn afwezige status en binnen nog
de jeu de Boules vereniging op de mooie
geen 24 uur was die al meer dan 3200 keer bekeken. Daar zijn wat afspraken uit
buitenbaan bij de Tas. Aanvang 15.00
voortgekomen en ik ga er open in zodat ik hoe dan ook meer vergelijkingsmauur. Ook dit is gezelligheid en plezier op
teriaal heb voor mijzelf. Een vacature die mij aansprak was die van commercieel
een sportieve manier. Zeker een kijkje
waard en… misschien wel iets voor u?
manager bij het Van der Valk hotel op…Bonaire, why nut?
Ook heb ik op de app Clubhouse 2 rooms aangemaakt waarin ik diverse topics
wil gaan bespreken. Een heeft betrekking op “De ideale droombaan" en het vinden/creëren daarvan en de andere room is wat meer gericht voor vrouwen. Deze
week wil ik het gaan uitwerken en een online event aanmaken zodat men overal
ter wereld kan aansluiten. Let's see. Ik moet eerlijk toegeven dat offline zijn zoals
tijdens mijn vakantie veel positieve aspecten met zich mee had gebracht. Alleen is
het nu zo dat het binnenleven weer meer gaat beginnen. Het blijft een love-hate
relatie met social media.
Enfin, volgende week meer updates lieve lezers.
Die grusse aus Grunn
Anthoula

Gespreksbijeenkomst Nabestaandencafé Leiden op 10 oktober
Donderdag 7 oktober een gezellige ontmoetingsochtend, met koffie en wat lekkers bij Allcura, Koningin Julianastraat
16B. En krijgt ook nog een verrassing
mee.
Voor iedereen toch wel een of meerdere
leuke en gezellige activiteiten.
Schroomt u niet om te komen, want iedereen wacht op u om u gezelligheid en
vreugde te bezorgen.

Thema: Wie ben ik zonder de ander?
Tijd: 14.30 - 15.30 uur
Plaats van bijeenkomst: Monuta, Hoogmadeseweg 66, 2351 CV Leiderdorp
Als een dierbare overlijdt, verlies je niet alleen een voor jou belangrijke mens maar
vaak ook iets van jezelf. Je kunt niet meer de rol vervullen die je naar de ander had
als partner, ouder, broer of zus. Wat blijft er van jou over als degene met wie je was
verweven, wegvalt. Wie ben jij zonder die ander? Tijdens de bijeenkomst verkennen
we hoe het is als je na het overlijden van een dierbare ook jezelf voor een deel bent
kwijtgeraakt. Over hoe verwarrend dit kan zijn en over hoe je kunt toegroeien naar
een nieuwe versie van jezelf.
Aanmelden: ivm de coronamaatregelen willen we graag weten op hoeveel mensen
we moeten rekenen. Daarom is vooraf aanmelden noodzakelijk. Graag een berichtje
naar info@nabestaandencafeLeiden.nl
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Online modeshow
Maandag 4 oktober
om 19.30 uur
Waar?
www.winkelvanderlinde.nl
en onze facebook en
instagram pagina

Dorpsstraat 138 - Hazerswoude Dorp
Telefoon: 0172-589203 - Whatsapp; 06-86820002
mode@winkelvanderlinde.nl - www.winkelvanderlinde.nl

(Vervolg van pagina 1)
Ondanks alles werd het wel een droomdag voor Jacqueline! Ze kon nu echt haar
trouwjurk uitkiezen. De hele dag een
grote glimlach van oor tot oor.
Peter ging later met zijn moeder en tante op pad voor een trouwpak en ook dat
was een bijzonder moment voor hen allen. Ook hebben zij met Peter en Jacqueline de trouwringen gekocht.
Vervolgens aan de slag voor de trouwlocatie. Die was al heel snel gevonden: de
mooie Schenkerij van Jan en Mieke Sonneveld tussen de appelbomen om het Jawoord te geven en hier een feestavond te
houden. Als buitengewoon trouwambtenaar (BABS) hebben we met elkaar Annelies van Wijk gevraagd. Annelies was
locatiemanager van het begin van BenThuis tot 2 jaar geleden. Ze kent Jacqueline
en Peter dan ook door en door en heeft
het hele proces van verkering tot trouwplannen meegemaakt. Het was even stil
aan de telefoon toen we haar vroegen of
zij BABS wilde zijn op die datum. Met
een ontroering in haar stem zei ze vervolgens: heel graag! Wat heeft ze er een
mooi moment van gemaakt om hen officieel in de echt te verbinden.
Na de ceremonie heeft het bruidspaar
met de daggasten genoten van heerlijke
en bijzondere bruidstaart. Niemand minder dan Annemarie Pronk, winnares van
Heel Holland Bakt 2016, heeft met Jacqueline en Peter hun eigen bruidstaart
samengesteld. Annemarie is een bekende
van Jacqueline uit de kerk in Den Haag
en zei gelijk volmondig ‘ja!’ op de vraag
of ze de bruidstaart wilde verzorgen. Geheel vrijwillig en met heel veel enthou-

siasme is ze aan de slag gegaan om met
Jacqueline en Peter te bedenken hoe hun
droomtaart er uit moest komen te zien.
En het resultaat mocht er zijn!
Ook de kerkdienst was bijzonder. Jacqueline haar oud-predikant (dominee Wüllschleger) uit Den Haag kent de familie en
Jacqueline in het bijzonder heel goed. Jacqueline had veel steun aan hem toen haar
vader overleed toen zij nog jong was.
Ook voor hem een eer om deze trouwdienst te mogen houden. Hij heeft enkele avonden met Peter en Jacqueline
gesproken over de trouwdienst en hun
geloof. Zo hebben zij zelf de liederen uitgezocht. Het werd een bijzondere dienst
over de Bruiloft in Kana. En de Boodschap door alles heen was: “het mooiste
komt nog”. Terugkijken kan via YouTube – Hervormde Gemeente Benthuizen
– trouwdienst Jacqueline en Peter
Daarna volgde de receptie en het diner
en feestavond met de daggasten.
Terugkijkend op de grote dag zien we
vooral twee gelukkige mensen die verkering kregen en heel veel van elkaar
houden. In de 8 jaar dat ze samen waren
zijn ze naar deze grote stap, die huwelijk
heet, toegegroeid. Het heeft aan meerdere kanten vele uurtjes gekost om hen
hierin goed te begeleiden en met elkaar
hierin de weg te zoeken. Maar deze uren
waren het dubbel en dwars waard als je
ziet met hoeveel geluk ze nu samen zijn.
Wellicht heeft u zelf te maken (of in uw
familie/omgeving) met een soortgelijke
situatie. Ons advies zou zijn om hen serieus te nemen. Stop het niet weg en bespreek met het stel ook de verwachtings-

patronen. Wat kan wel en wat kan niet.
Alsmede ook op welke termijn de volgende stap wordt gezet! Uit ons voorgesprek met ouders in een soortgelijke situatie, zei de getrouwde bruid met down
syndroom: Neem ons serieus! Dat was
voor ons een eye-opener in hoe we Jacqueline en Peter in hun stappen naar het
huwelijk hebben bijgestaan.
Mooi dat juist vorige week een artikel
in een Christelijk Dagblad heeft gestaan
over “Ook cliënt met verstandelijke beperking verlangt naar relatie en seksualiteit”.
Het is een zoektocht die begeleiding nodig heeft, maar niet onmogelijk is. Dat is
het mooie van deze tijd, waarin we binnen de zorg ons juist richten wat mensen zelf kunnen. Niet “zorgen voor” en
alles uit handen nemen. Nee, het is meer
“zorgen dat”. Hoe kunnen wij hen hel-

pen om dingen zelf voor elkaar te krijgen?
Voor ons was dit een bruiloft zonder beperkingen! Een dag waarin we veel van
Jacqueline en Peter konden leren. Hoe
zij in het leven staan en voor elkaar willen zorgen. Er is geen periode afgesloten, maar juist een nieuwe fase begonnen waarin zij met begeleiding verder
naar elkaar op zoek gaan. Mooi om daar
ook met hen de volgende stappen in te
kunnen maken. Daar zien we naar uit.
Tot slot: Dank aan iedereen die (in welke
vorm dan ook) deze geweldige dag mede
mogelijk heeft gemaakt in welke vorm
dan ook. De begeleiders van BenThuis:
Jullie zijn toppers! Dank voor alle voorbereidingen, maar ook voor jullie toekomstige hulp aan dit mooie bruidspaar.
Fotograaf: merelsteenwijkfotografie.com
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KERKDIENSTEN
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zondag 3 oktober 10.00 uur:
Gezinsdienst in de Brugkerk.
Zondag 10 oktober 09.00 uur:
Dominee E. Ezinga
De kerkdiensten worden ook
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
GEZINSDIENST
3 OKTOBER
In deze gezinsviering brengt
Emilia Verdoes uit Katwijk
met haar theater De Regenboog de voorstelling “Jij bent
geliefd!”. Vanuit bijbelse verhalen gaat het in deze voorstelling over pesten en naastenliefde, over eigenwaarde
en de waarde die Gods liefde geeft aan ons leven. Emilia Verdoes zal laten zien
dat ieder kind geliefd is, dat
elk kind het verdient om
zelf¬verzekerd op te groeien. En ook dat wij zelf een
naaste kunnen zijn voor wie
kwetsbaar is. Aan de hand
van o.a. het verhaal van
de Barmhar¬tige Samaritaan wordt duidelijk hoe Jezus het bedoelt. Iedereen is
na¬tuurlijk welkom bij deze
viering, maar neem vooral uw kinderen, kleinkinderen of buurkinderen mee! De
dienst wordt gehouden in de
Brugkerk en begint om 10.00
uur.
PASTOOR VISSER
Pastoor Visser die bij een ongelukkige val zijn heup brak,
is geopereerd. De operatie is
goed geslaagd en nu moet hij
werken aan zijn herstel. Voor
revalidatie is hij in een zorghotel. De revalidatie zal nog
enige tijd duren. Als U hem
een kaartje wil sturen kan
dat via het centraal secretariaat, Paradijslaan 6, 2405CC
Alphen aan den Rijn. De parochieactiviteiten zullen met
extra inzet zoveel mogelijk
doorgaan.
VIERINGEN RK PAROCHIE
BERNARDUSKERK
Zondag 3 oktober Startzondag: Op zondag 3 oktober begint, met de Startzondag, het nieuwe parochiejaar
2021-2022. Net zoals vorig
jaar kan deze officiële start
van de jaarlijkse parochieactiviteiten niet groots gevierd

worden. Dit jaar zal er weer
een gezamenlijke woord- en
gebedsviering in de Bonifaciuskerk zijn, waarbij tegelijkertijd de kerken in de andere
parochiekern ook open zijn.
De viering begint om 10.00
uur. Via de livestream zijn de
4 kerken met elkaar verbonden. Het nieuwe jaarthema
voor onze parochie is “Tel
je zegeningen”. Zegeningen
hebben te maken met “het
goede zeggen, het goede
toewensen”. Tel je zegeningen is daarmee minder een
gebod, maar meer een aanmoediging, een uiting van
dankbaarheid, je gezegend
weten. Zo willen wij op de
Startzondag dit met alle parochianen vieren, in ons eigen hart en samen. Als u op 3
oktober naar de viering komt,
vragen wij u 1 bloem mee te
nemen. Met daaraan een
kaartje met een zegenwens
of zegenspreuk en als u dat
wilt met uw naam. Tijdens de
viering worden alle bloemen
te samen een groot `Bouquet
Zegeningen`.
Zondag 10 oktober 11.00 uur:
Viering om 11.00 uur
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 29
september, 13 en 27 oktober.
De Brugkerk is open op 6 en
20 oktober.
SOEP EN PRAATJE
Op dinsdag 28 september
om 12.00 uur in Honswyc.
Aanmelden graag uiterlijk
het weekend voorafgaand
bij Agaath Koers, tel. 06 1231
7899 of via jaarthemagroep@
pknkoudekerk.nl.

WEEKSLUITING
RHIJNDAEL
De Raad van Kerken organiseert elke eerste vrijdag van
de maand de weeksluiting in
Rhijndael. Op vrijdag 1 oktober, vrijdag 5 november en
vrijdag 3 december bent u
van harte welkom om te luisteren en mee te zingen. Aanvang 19.00 uur. raadvankerken@pknkoudekerk.nl
OPEN HUIS
Iedere eerste dinsdagmorgen van de maand is er Open
Huis in Onder Dak. Op 5 oktober zetten wij de deur weer
open voor een gezellige ochtend om elkaar te ontmoeten
met een praatje en een spelletje. Komt u / jij ook? Van
harte welkom! Vanaf 10.00
uur staat de koffie / thee
klaar. Voor info en/of vervoer: Elsbeth Oosting tel: 071
5231706 e-mail: elsbeth.oosting@pknkoudekerk.nl
Gerda Kroon tel. 071 3415116
e-mail: gerda.kroon@pknkoudekerk.nl
SAMEN
BIJBELLEZEN
Op dinsdag 5 oktober om
20.00 uur in Onder Dak. We
lezen verder uit de eerste
brief van Paulus aan de christenen in Korinthe: hoofd¬stuk
3 deze keer. Aanmelden bij
dominee Biesheuvel.
CURSUSSEN SEIZOEN
2021 - 2022 PAROCHIE
V/D H. THOMAS
De Bijbelcursus, uit het Bijbelboek ‘Job”, gelezen door
pastoor Visser. Deze cursus
wordt helaas tot nadere berichtgeving uitgesteld.
De geloofscursus, ‘Catholicism’, door Pastor Sjoerd Zuidersma.
Een ontdekkingstocht naar het beleven van het
katholieke geloof. Naar aanleiding van DVD filmbeelden volgt
een gesprek. De bijeenkomsten worden gehouden op de
3e dinsdag van de maand van
20.00 tot 22.00 uur. In parochiecentrum van de Bonifacius. Op 19 okt. 16 nov. 18 jan. 15
febr. 15 mrt. 26 apr. en 17 mei.
De cursus, ‘Bijbelverhalen komen tot leven’ door Pastor
Lâm Thê Nguyen.
Samen met jou in een ontspannen sfeer een Bijbelverhaal wat uitdiepen. De Bijbelverhalen wordt verlevendigd
door inspirerende voorbeelden uit de kunstwereld. De
1e avond wordt gehouden
op vrijdagavond 8 oktober,
in het Parochiecentrum van
de H.H Engelbewaarders, om
20.00 uur. Aanmelden kun je
op het emailadres: www.volwassenencatechese.nl
Onder vermelding van de cursus van jouw keuze of via het

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente

P.G. De Hoeksteen
Geref. Gemeente

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk

De Korenaar

Herv. Gemeente
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Zondag 3 oktober 09.30 uur Prof. Dr. H. van
den Belt; 18.00 uur Ds J.H. Lammers
U kunt de dienst ook volgen via
hervormdbenthuizen.nl
Zondag 3 oktober 10.00 uur
Bijeenkomst: Zingen met SELA
Zondag 3 oktober 09.30 uur Ds W. Silfhout;
15.00 uur Stud. A.E.Brijder
De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Zondag 3 oktober 10.00 uur
Startzondag: livestream in de
Engelbewaarderskerk vanuit Alphen
Voor actuele informatie zie:
www.heiligethomas.nl
Zondag 3 oktober 09.30 uur
Ds Carla Melgers
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Zondag 3 oktober
09.30 uur Ds A.B. van Campen
18.30 uur Ds B. Brunt, Alphen aan den Rijn

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).

invulstrookje van de folder in
de kerk. Per telefoon naar jouw
parochiekern - of het Centraal
secretariaat v/d H. Thomas:
0172 475975. Werkgroep Volwassenen Catechese.
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.michael-bernardus@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.
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Weekaanbiedingen
Vleeswarentrio:

Gebraden
gehakt
Gerookte
ham
Grillworst

Cajun
Gehaktrol
Heerlijke gehaktrol met een
smakelijk paneerjasje van
Cajun kruiden.
Heerlijk!
ram
100 g

Vlugklaarpakket:

4 Baconburgers
4 Hazerswoudse
Carrees

4.99

8.49

Lekker makkelijk!

Meepakker:

Kip
Loempia’s
2 stuks

500 gram
HOH gehakt
4 Filetlapjes
samen

3.99

8.98

Weektopper!

Uit eigen oven!

Braadlappen
1 kilo

1. 59 13.98

Gegrilde
Kip
1 voor 5.98
2 voor 10.00

Aanbiedingen zijn geldig van
27 september t/m 2 oktober 2021

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

Aanbiedingen van 30 september t/m 6 oktober:

Appeltaartje
Amandelspeculaas
200 gram

5,2,50

www.bakkerammerlaanlaan.nl

Tweede Inhoudelijke bijeenkomst
Participatietraject Ruimtelijke
Visie ‘Oog van Koudekerk’
Op maandag 11 oktober 2021 van 19.00
tot 21.00 uur vindt de tweede bijeenkomst voor het participatietraject ruimtelijke visie ‘Oog van Koudekerk’ plaats.
De bijeenkomst zal fysiek plaatsvinden
in De Ridderhof, Arie Hogenespad 1 te
Koudekerk aan den Rijn. Tijdens deze inhoudelijke bijeenkomst zullen de vragen
besproken en beantwoord worden die
uit de informatiebijeenkomst zijn gekomen. Tevens is er de mogelijkheid om
deel te nemen aan interactieve sessies.

Aanmelden
Indien u deel wenst te nemen aan de inhoudelijke bijeenkomst kunt u zich tot
en met donderdag 7 oktober 2021 aanmelden via: oogvankoudekerk@alphen
aandenrijn.nl.
Houdt u er rekening mee dat deelname
alleen mogelijk is met een bewijs van
vaccinatie digitaal of op papier.
Mocht u dit op locatie niet kunnen aantonen is het helaas niet mogelijk de bijeenkomst bij te wonen.

BRIL
VAN DE MAAND
OKTOBER

OP STERKTE

€ 130,-

PRIJS
TUIJN JUBILEUM

Tweede verkoopfase Nieuw Rein
in Hazerswoude-Rijndijk van start

Op donderdag 30 september starten Wilma Wonen en
Heembouw Wonen met de online verkoop van de tweede fase
van project Nieuw Rein in Hazerswoude-Rijndijk. De nieuwe
wijk komt direct aan de oevers
van de Oude Rijn. In deze fase
komen (geschakelde) twee-onder-een-kapwoningen, herenhuizen en eengezinswoningen,
allemaal met een prachtige ligging. De eerste 35 woningen van
fase 1 zijn heel succesvol verkocht.
Nieuw Rein fase 2 bestaat uit 52
woningen, waaronder 14 (geschakelde) twee-onder-een-kapwoningen met zicht op de Oude
Rijn (circa 157-180 m2) en 23
herenhuizen aan het toekomstige sloepenhaventje, de centrale
groenstrook of de Oude Rijn (circa 151-159 m2). Er komen ook 15
ruime eengezinswoningen (circa
128 m2). Kopers van een twee-

onder-een-kapwoning hebben de
mogelijkheid een ligplaats in het
haventje te kopen.
Over Nieuw Rein
In de waterrijke woonwijk komen in totaal 102 duurzame woningen, bestaande uit 77 ruime koopwoningen, 10 vrije
sector huurwoningen en 15 sociale huurwoningen. De woningtypen variëren van tweeonder-een-kapwoningen tot een
vrijstaande woning, herenhuizen
en eengezinswoningen. Zichtlijnen vanuit de hele wijk naar de
Oude Rijn, veranda’s in het straatbeeld, een haventje en mooie,
kindvriendelijke groenstroken;
dát is wat Nieuw Rein karakteriseert. De ruime opzet van Nieuw
Rein zorgt ervoor dat men het
water overal beleeft.
Op de locatie wordt al volop gewerkt. Het haventje is al gereed,
de eerste fase van Nieuw Rein is
bouwrijp en de werkzaamheden

om het terrein van fase 2 bouwrijp te maken zijn in volle gang.
Naar verwachting start Heembouw Wonen het 1e kwartaal van
2022 met de bouw van de eerste
35 woningen. De prognose van
de start van de bouw van fase 2
is het tweede kwartaal van 2022.
Informatie start verkoop
Vanaf donderdag 30 september
om 17.00 uur staat alle informatie online op de projectwebsite www.nieuwrein.nl. Naast
de plattegronden van alle woningen zijn dan ook de verkoopprijzen bekend. Geïnteresseerden
hebben tot maandag 11 oktober
om 12.00 uur de tijd om zich
voor hun favoriete bouwnummers in te schrijven. De verkopende makelaars van Nieuw Rein
zijn De Leeuw Makelaardij in Leiden (071 – 405 16 16) en De Pater Makelaardij in Waddinxveen
(0182 – 61 38 22).

Feestelijke start van een nieuw seizoen
van de Hervormde gemeente van
Hazerswoude-Dorp
In het weekend van 25 en 26
september is het nieuwe seizoen van de Hervormde gemeente van Hazerswoude-Dorp
van start gegaan. Op zaterdag
was er een gezellige dag voor de
jeugd en op zondag was er voor
de gehele gemeente een openluchtdienst op het terrein van
de Hazerswoudse Boys.
Gezellige startdag voor de
jeugd
Op een zonovergoten zaterdagmiddag verzamelden meer dan
60 kinderen bij Hervormd centrum “De Regenboog”.
Samen met de leiding is er aan de
Heerenlaan een leuke spelmiddag geweest met onder andere
touwtrekken, spijkerbroekhangen, de lekke-emmerrace en een
potje voetbal. De middag is afgesloten door met elkaar een patatje te eten bij de Regenboog. Aansluitend was het de beurt aan de
oudere jeugd. Zij startten met het

eten van een patatje om daarna
gezellig bij de vuurkorf marshmallows te roosteren, te voetballen, het kubb-spel te spelen en
natuurlijk gezellig met elkaar bij
te praten.
Openluchtdienst
Op zondagmorgen was er op
het terrein van de Hazerswoudse Boys een openluchtdienst die

op veel belangstelling kon rekenen. Er scheen een heerlijk zonnetje en de aanwezigen genoten
van de ongedwongen sfeer. De
dienst werd geleid door dominee
Arnold van Campen en de muzikale begeleiding werd verzorgd
door de eigen muziekgroep
TOV. Tijdens de dienst werd Peter van Rossum welkom geheten
als nieuwe kerkelijk werker. Na

Gezellig spelletjes spelen tijdens de startmiddag
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Cursiefje
Solidariteit
Er mag dan een scherpe scheiding zijn tussen Kerk en Staat, het is
gelukkig(!) niet zo dat de kerk niet met de maatschappij verbonden
is (geweest). De diaconie was toch een kerkelijke instelling die zich
het lot aantrok van burgers die moeite hadden het hoofd boven
water te houden... wel of niet aangesloten aan een bepaald kerkgenootschap. (En de meeste kerken doen dat nog steeds!) In dat opzicht was (is) de kerk solidair: door saamhorigheid verbonden. Dat
‘solidair’ heeft ook iets te maken met hoofdelijke aansprakelijkheid.
Allerlei deskundigen willen ons voortdurend overtuigen van het
oprukkend individualisme in onze samenleving. Ik heb het onbehaaglijke idee dat ze gelijk hebben, want als er ook maar een klein
beetje vrijheid van ons wordt afgepakt, zijn de demonstraties van
‘dat-maak-ik-zelf-wel-uit’ niet van de lucht. In de kern van de zaak
willen de demonstranten niets weten van solidariteit, willen ze niet
accepteren dat er ook nog ‘een ander’ is die misschien wel baat
heeft bij af en toe een drukje op de solidariteitsknop. Ook al gaat
dat dan ten koste van...
Diverse religieuze groeperingen weigeren bij kerkdiensten de corona-pas te controleren. En dan ook nog eens met het ijzersterke argument: het past niet bij kerkelijke bijeenkomsten. Ja, zo lust ik er
nog wel een paar. In een of ander artikel las ik nog een ander argument voor het bagatelliseren van het inenten: niet-vaccineren getuigt van een rotsvast geloof in God. Oké, dat weten we dan weer.
Maar ik las ook ergens dat een dominee zich solidair verklaarde
met de horeca- en de cultuursector waar de corona-pas wél vereist
is en de gemeenteleden opriep de dienst niet bij te wonen als zij
niet beschikken over een corona-pas. Het moge duidelijk zijn dat ik
sympathie koester voor deze persoon; hij laat in ieder geval weten
dat hij zich niet verlaagt tot enghartig individualisme.
In Frankrijk en Duitsland is de corona-pas verplicht en de pas (b)
lijkt door heel veel mensen geaccepteerd te zijn: de enige uitweg
om niet weer geconfronteeerd te worden met een irritante lockdown.
Ik heb er geen zin in al die vaccinatie- en pasweigeraars flink de les
te lezen, wie ben ik... Het zou echter een flinke aderlating zijn als
we het begrip solidariteit langzaamaan uit ons vocabulaire zouden
laten verdwijnen.
Ik dacht aan al het bovenstaande toen ik het sonnet van Jean Pierre
Rawie las, Intensive Care. Hoewel het gedicht enigszins sarcastisch,
of misschien wel cynisch en toch ook weer humoristisch eindigt,
luidt het eerste kwatrijn als volgt:
Daar lig ik door mijn ingewand geveld,
op de Interne Afdeling, vier hoog,
waar men mij prikt en tempt, mijn polsslag telt
en flesjes aftapt voor de uroloog.
Dat is nou net niet het blij vooruitzicht dat mij streelt.
Als u dit leest is het tijdperk van Mutti Angela passé. Het is te hopen dat haar geest (van solidariteit) nog lang blijft rondwaren in
onze wereld.
Wist
dit weekend gaan alle activiteiten in de gemeente weer beginnen. Voor de jeugd starten onder
andere de clubs en de catechisaties. Voor de volwassenen gaan
de kringen en verenigingen weer
beginnen. Ook wordt er een Alphacursus georganiseerd voor iedereen die op een laagdrempelige manier kennis wil maken met

het christelijk geloof. Deze cursus start op 3 november. Voor
alle activiteiten, neem gerust een
kijkje op de website www.hervormdhazerswoude.nl Voor vragen kunt u contact opnemen met
dominee Arnold van Campen
(predikant@hervormdhazerswoude.nl).

Voor de openluchtdienst bij de Hazerswoudse Boys was veel belangstelling
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CDA Alphen toont ambitie en gaat onder het motto
CDA SAMEN DOEN met maar liefst 12 TOP kandidaten
de strijd aan voor de gemeenteraadsverkiezingen
Op 13 september heeft de Algemene Ledenvergadering van
het CDA Jeroen van Gool (41)
als de nieuwe lijsttrekk er en de
overige kandidaten voor de top
12 voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 gekozen. Opvallend is de goede mix van
vernieuwing&ervaring, man &
vrouw, stad&dorpen, ondernemers & onderwijzers, volksverte
genwoordigers&beleidsmakers.
Marly de Blaeij (bestuu rsvoorzitter) sprak de ALV toe: Wij zijn
als bestuur ontzettend blij dat
we ook voor de volgende periode weer zoveel goede kandidaten voor de nieuwe fractie hebben
gevonden. Een TOP team, waarin
we SAMEN, zij aan zij, aan de slag
gaan. Het CDA laat met de ze lijst
duidelijk zien dat het een brede
middenpartij is.
Op 2 staat de ervaren Boskoopse
Helma van der Louw (65) zij reageerde op haar plek als 1e vrouw
op de lijst: ik ben er trots op om
me weer voor het CDA in te mogen zetten, juist omdat deze partij
een verbindende factor speelt met
daarin normen en waarden centraal.
Geen individualisme, maar zorgen voor en communiceren met
elkaar. Mijn motto: Samen met
collega s maken we een sterke samenleving met plek voor iedereen. Dus voldoende betaalbare
huizen bouwen en zorgen voor
goede verkeersoplossingen.
Ik ben er klaar voor.
Op nummer 3 een nieuwkomer,
maar bij velen wel bekende Alphense ondernemer, Winfried

Ponsioen (65). Winfried zet zich
al jaren op verschillende wijze in
o.a. met het herontwikkelen van
oude panden tot betaalbare appartementen, daarnaast zet hij
zich voor veel goede doelen in
zowel als bestuurder als vrijwilliger.
Zijn drive: Het mag wel wat sneller en transparanter bij de gemeente, dat aanjagen en wat meer
ondernemers chap in de politiek
brengen, daar ga ik voor Op de
vraag waarom bij het CDA, ant-

woordt hij: Met name de zorg
voor elkaar, het misschien wat
ouderwetse woord naastenliefde
en de gematigde lijn van het CDA
trekken me aan.
Daar draag ik graag mijn steentje
aan bij.
Naast deze ervaren mensen, kiest
het CDA voor een goede mix
van vernieuwing en ervaring en
spreiding over stad en kernen en
diversiteit qua personen en achtergrond.
Achtereenvolgens staan op de lijst:

Floris Out
HazerswoudeDorp (24), Cheryl Oosterman
Aarlanderveen (42), Vanessa
Scholtens Alphen (41), Mark
Vermeulen Alphen (39), Bert
Helder Boskoop (59), Kirsten
Bruijnes Alphen (41), Marise
van 't Wout Boskoop (22),
Ronald Hendrix Alphen (58),
Henk Oostdam Boskoop (55).
Juist in deze onzekere tijden
waar populisme de boventoon
voert en veel mensen op zoek

zijn naar identiteit, geeft het CDA
met gevoel en verstand vanuit
onze waarden Solidariteit, Gespreide Verantwoordelijkheid,
Gerechtigheid en Rentmeesterschap antwoord op vele vragen.
Omdat we ons niet inzetten voor
maar een deel van Alphen of het
individuele belang, maar voor
het algemeen belang gaan! Houdt
onze website en Facebook in de
gaten voor meer informatie.
CDA SAMEN DOEN!

Rabo ClubSupport: iedereen verdient een club

Steun lokale jeugdclubs met uw stem
Iedereen verdient een club. Het
is als een tweede thuis. Een plek
waar je elkaar ontmoet, elkaar
sterker maakt en helemaal jezelf
kunt zijn. Daarom steunt Rabo
Clubsupport lokale clubs. Dat is
goed voor de club & geweldig
voor de buurt. Voetbalvereniging BSC’68, Scouting Hubertus-Brandaan en Voetbalvereni-

ging SEV doen mee met Rabo
Clubsupport en hebben uw stem
nodig, want iedere stem is geld
waard!
De genoemde drie verenigingen
spelen een actieve rol voor de lokale maatschappij, zo beoordeelt
ook de Rabobank. Daarom geven
zij graag financiële steun. Klanten en leden vanaf 12 jaar bepa-

len welke verenigingen een bijdrage krijgen. Iedere stem is dus
geld waard! Als coöperatie geeft
Rabobank jaarlijks een deel van
de winst terug aan de maatschappij. De leden van de bank hebben
inspraak op de verdeling van dat
deel.
Gezonde buitenlucht
De lokale verenigingen organiseren graag leuke en sportieve activiteiten voor de jeugd. Ze maken
plezier met elkaar, zijn in beweging en maken vrienden voor het
leven. Kortom, een vereniging is
een belangrijke schakel in het leven van veel kinderen en mensen.
Vaak is van subsidie geen sprake,
dus zoeken verenigingen andere
mogelijkheden om leden een leuke, sportieve vrijetijdsbesteding te
blijven bieden. BSC’68 uit Benthuizen spaart voor de activiteiten
tijdens het Jeugdkamp Voetbal,

Scouting Hubertus-Brandaan uit
Voorburg voor een nieuwe zeilvlet omdat zij een nieuwe speltak de Woeste Vaart heeft en SEV
uit Leidschendam spaart voor uitbreiding en begeleiding van de
jeugdteams. Breng uw stemmen
uit op deze verenigingen, zodat
de jeugd lekker bezig kan blijven
in de gezonde buitenlucht!
Stem op ons!
Dat kan in de stemperiode tussen
maandag 4 en maandag 25 okto-

ber 2021. Klanten en leden van de
bank kunnen via de website of de
app van de Rabobank vijf stemmen uitbrengen, waarbij u maximaal twee stemmen per club
kunt uitbrengen. Uw stem maakt
voor ons echt een groot verschil.
Veel dank voor uw hulp!
Op de websites van de verenigingen staat meer informatie:
www.bsc68.nl
www.hubertus-brandaan.nl
www.sev.nl.

Scouting Rheijnewoud
voortaan rookvrij
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Ingezonden bijdrage

Veranderen …
Als je een medemens in problemen wilt helpen, dan kan je deze
soms bereiken met rationele, goed onderbouwde argumenten en
oplossingen. Maar dat vraagt betrokkene lang niet altijd. Dan is
een luisterend oor, bij emoties een arm om de schouder of een
andere blijk van medeleven (‘empathie’) het meest effectief. Maar
als een medemens in existentiële nood (bijv. doodsangst na een
hartstilstand of hartaanval) is, dan bereik je iemand nauwelijks.
Begrip tonen voor angst die jij kunt invoelen, accepteren dat iemand anders in elkaar zit dan jij, aandacht blijven geven, blijven
dan over. Dat speelt momenteel bij veel mensen die zich niet willen laten vaccineren. Afwijzen, onbegrip tonen en politiek veroordelen kan averechts werken. Net als hen leiding geven.
Maar stel dat je professionele hulpverlener, bestuurder van een
onderneming of (eerste) minister van een land bent? Dat je betaald wordt om een mens in geestelijke nood te helpen, een bedrijf in financiële en/of operationele of management crisis te leiden of een samenleving van een land te leiden bij een pandemie?
Of beslissingen moet nemen als de ijskappen op aarde in een snel
tempo smelten, delen van de wereld in woestijnen veranderen,
gigantische stormen en branden enorme schade veroorzaken? Als
overstromingen en een enorme zeespiegelstijging de leefruimte
en voedselvoorziening op aarde bedreigen?

Van links naar rechts: Ties Welman, Paula Neuteboom en Bas Verheij.
Op de avond van het ‘overvliegen’ heeft het jongste scoutinglid samen met de voorzitter het bord
onthuld waarop wordt aangegeven dat zowel de
binnen- als buitenruimtes van de scouting én de
directe omgeving ervan voortaan volledig rookvrij is.

geworden. Het jongste lid van de vereniging, Ties
Welman (6 jaar) nam samen met voorzitter Paula
Neuteboom de honneurs waar. In aanwezigheid
van de leden van de vereniging heeft Ties de vlag
van het bord getrokken en ook het bord aan de
andere kant van het gebouw onthuld.

Borden opgehangen
Bas Verheij, zelf tot voor kort roker, is de initiatiefnemer voor het rookvrij maken van de scouting. Voordat het zover was dat er rookvrijborden
besteld konden worden, is bij de leden en hun
ouders gepeild of er draagvlak was. Zelf kon Bas
helaas niet bij de onthulling aanwezig zijn, maar
met een goede reden. Hij is namelijk net vader

Overvliegen
Na de onthulling werd het een feestelijke avond,
want de jaarlijkse ceremonie van het ‘overvliegen’
vond plaats. Alle kinderen die de leeftijd hebben
bereikt dat zij naar een hogere speltak over kunnen, doen dat op die avond. Het overvliegen gebeurt via het afleggen van een parcours en het
uitvoeren van opdrachten.

Geslaagde Bentwoud
wandeltocht

Het was prima wandelweer.
Ruim 200 wandelaars kwamen
mede daardoor af op de Bentwoudtocht, een evenement dat
de wandelafdelingen van SC
Antilope en AV '47 op 19 september 2021 voor de derde keer
organiseerden.
Vanwege corona waren er gespreide starttijden om drukte
bij de inschrijving te voorkomen. De te lopen afstanden wa-

ren 5, 10, 15, 20 of 25 kilometer. Omdat de start en finish in
Boskoop waren, liepen alle routes door het Bentwoud, waarbij
de 20 en 25 kilometer de provinciale weg overstaken naar
Benthuizen en Zoetermeer. Het
grootste deel van de wandelaars
(1/3 van het totaal) koos voor
de 15 kilometer, een kwart koos
de 10 kilometer. De 20 en 25 kilometer waren samen ook goed
voor een kwart van de wande-

laars. De overigen, een kleine
10 procent, liepen de 5 kilometer. Er werd genoten van mooie
routes in het zich ontwikkelende Bentwoud, deels over onverharde paden, deels over verharde paden.
Gezien de goede opkomst zijn
de organisatoren van SC Antilope en AV '47 zeer tevreden. Volgend jaar september organiseren ze de wandeltocht voor de
vierde keer.

In de wereld van de professionele en vrijwilligers hulpverlening
heb ik uit waarneming en als bestuurder geleerd dat het lang niet
altijd lukt om iemand weer zonder hulp zelfstandig te leren leven.
Maar fantastisch wat hulpverleners met liefde, begeleiding en inzet weten te bereiken.
In de wereld van het bestuur van maatschappelijke organisaties,
overheid en bedrijven is het vooral kennis, inzicht, ervaring in
de bedrijfstak, communicatie en leiderschap - directief of coachend, afhankelijk van de omstandigheden - dat het resultaat bepaalt. Dat was lang mijn werk. Als strategie en inzicht in de markt
worden vervangen door machtsdenken, dan kan het snel bergafwaarts gaan.
Maar op samenlevingsniveau wordt het moeilijk. Dat is het domein van “de politiek”. Ook daar zou veel op kennis, inzicht,
ervaring, communicatie en leiderschap gebaseerd kunnen zijn.
Maar de krimp in ledenaantallen van politieke partijen en de vergrijzing daarbinnen hebben kennis, inzicht en ervaring onder
kandidaat-bestuurders sterk gereduceerd. Nieuw is het potentiële
coalitiepartners tot extremisten zonder bestuurlijke ervaring verklaren door partijen die zich christelijk of bestuurlijk buitengewoon competent wanen. Terwijl er veel voorbeelden zijn die dat
weerspreken.
Tot 20-30 jaar geleden kon de ambtelijke top dat compenseren.
Maar het goedbedoelde personeelsbeleid en de afslanking van de
departementen hebben die compensatiemogelijkheid vernietigd.
Dat is pijnlijk zichtbaar gemaakt…
Het leiderschap m.b.t. bijvoorbeeld de corona pandemie is zwak
en getuigt van gebrek aan kennis van en inzicht in veranderingsprocessen. De mensen met angst voor vaccineren worden in de
armen gedreven van gevaarlijke populisten door een niet goed afgestemde communicatie.
Het leiderschap m.b.t. de klimaatcrisis ontbreekt geheel. Kennis
en inzicht van deskundigen wordt genegeerd. Europa barst van
de kennis en inzicht. ‘Brussel’ staat te trappelen. Maar er is bij ons
geen plan voor de industrie. Er is geen sprake van een existentiële
crisis bij de boeren. Er is genoeg ervaring in het verleden opgedaan met ruilverkaveling, er is genoeg kennis bij de universiteit
in Wageningen, maar de tijd om plannen uit te werken is niet gebruikt. Veranderen kost tijd. Niet durven beslissen vanwege al of
niet gespeelde emotie nog meer.
Leiderschap in verandering vraagt goed luisteren, plan opstellen, overleg met
belanghebbenden, beslissen, helder communiceren en voorspelbaar uitvoeren.
Waar zijn de kandidaat ministers en de topambtenaren om te
voorkomen dat onze (achter)kleinkinderen hun leven eindigen
door gebrek aan ruimte, voedsel, bomen en frisse lucht?
Robert Hagendoorn
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Week in beeld

Aangepaste
dienstverlening gemeente
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.

Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Ontwerp Transitievisie Warmte gereed
Vijf verkenningsgebieden voor onderzoek naar
aardgasvrij wonen

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.

Lees het laatste nieuws op:

https://www.alphenaandenrijn.nl/
nieuws

Of volg ons via:
Twitter:

https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

of via Instagram:

https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

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

of LinkedIn:

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

De Ontwerp Transitievisie Warmte is gereed. In dit plan
beschrijft Gemeente Alphen aan den Rijn de meest
geschikte duurzame alternatieven voor aardgas in onze
gemeente. Om de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan, is landelijk in het Klimaatakkoord afgesproken dat we uiterlijk in 2050 van het aardgas
afgaan. Alle gemeenten maken vóór 1 januari 2022 een
plan over hoe zij dit aanpakken: de Transitievisie Warmte
(TWV). In de Ontwerp-TVW worden vijf verkenningsgebieden voorgesteld. Dit zijn de buurten waar we vóór
2030 willen onderzoeken of het haalbaar is om van het
aardgas af te gaan en op welke manier we deze buurten
willen verwarmen. De gemeenteraad neemt begin 2022
een besluit over de Transitievisie Warmte.
Verkenningsgebieden
De verkenningsgebieden zijn de Planetenbuurt, omgeving
Archeon, Ridderveld-West, Zeeheldenbuurt/Groene Dorp/
Tolstraat en Boskoop-West. Hier willen we verder onderzoek doen. De overstap naar een andere warmtebron is
voor veel inwoners ingrijpend. Dit onderzoek doen we
daarom samen met onder andere inwoners, bedrijven en
woningcorporaties. We schrijven dit op in een wijkuitvoeringsplan. We vinden het als gemeente belangrijk dat het
alternatief voor inwoners en bedrijven haalbaar, betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar is. De gemeenteraad
beslist begin 2022 uiteindelijk definitief welke verkenningsgebieden worden gekozen. In de Planetenbuurt is al
veel onderzoek uitgevoerd en zijn we al begonnen met de
uitwerking. In 2022 staan onderzoeken in omgeving
Archeon en Ridderveld-West op de planning. In 2023 en
2024 willen we starten in Zeeheldenbuurt/Groene Dorp/
Tolstraat en Boskoop-West. Alle inwoners die in een
verkenningsgebied wonen, hebben hierover vorige week
een brief en informatiefolder ontvangen van de gemeente.
Fasering overige buurten
Naast de verkenningsgebieden is in de Ontwerp TVW een
voorlopige fasering aangebracht voor de (overige) buurten
in de gemeente Alphen aan en Rijn. Hierdoor is er in grote

lijnen bekend wanneer welke buurt aan de beurt is om
aardgasvrij te maken. We benoemen buurten die op de
korte termijn (2022-2035) aan de beurt zijn. Dit zijn de
verkenningsgebieden. En buurten die op de middellange
termijn (2025-2040) en de lange termijn (2035-2050) van
het aardgas afgaan.
Gemeentebrede aanpak
Naast het onderzoek in de verkenningsgebieden gaan we
in de hele gemeente, in alle buurten, aan de slag. Als
gemeente ondersteunen we inwoners (woningeigenaren
en huurders) om zich alvast voor te bereiden op aardgasvrij wonen. Denk aan het isoleren van de woning, energiebesparing en advies over tussenoplossingen zoals een
hybride warmtepomp.
Terinzagelegging
De Ontwerp-TVW wordt van 30 september tot en met 10
november 2021 ter inzage gelegd. Dit betekent dat u in deze
periode op het plan kunt reageren. Zo'n reactie heet een
zienswijze. Daarin kunt u beschrijven met welke ideeën u
het wel of niet eens bent en of u zaken zou willen toevoegen
of
aanpassen.
Op
alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij
staat beschreven hoe dit in zijn werk gaat. De Ontwerp
TVW en de publieksversie staan vanaf 29 september online
op alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij.
Online informatieavond op 29 september
De gemeente organiseert op 29 september om 20.00
uur een online informatieavond over de Ontwerp TVW
en de terinzagelegging. De online informatieavond is
van te voren opgenomen. Tijdens en na afloop van de
online informatieavond kunt u in de chat vragen stellen
aan de projectleider vanuit de gemeente en aan
wethouder duurzaamheid, Erik van Zuylen. U hoeft zich
niet van te voren aan te melden. Meer informatie en
een link naar de informatieavond vindt u op de website
alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij. De opname van de
online informatieavond kunt u na 29 september ook
terugkijken op deze webpagina.

Commissie bezwaarschriften
Op dinsdag 5 oktober 2021 staan de volgende openbare
onderwerpen op de agenda van de Commissie bezwaarschriften:
20.10 uur: Bezwaar tegen het verlenen van een vergunning (V2021/318) voor het aanleggen van een in- en uitrit
aan de Boezemlaan 4 in Boskoop.
21.30 uur: Bezwaar tegen plaatsen van een ondergrondse

perscontainer nabij de Baronie in Alphen aan den Rijn.
De hoorzitting verloopt via Skype. Als u meer informatie
wilt over bovenstaande onderwerpen of de zitting wilt
bijwonen, kunt u contact opnemen met het secretariaat
van de Commissie bezwaarschriften via het e-mailadres
commissiebezwaarschriften@alphenaandenrijn.nl of telefoonnummernummer 0172 - 46 59 83.

Groene Hart Koerier
woensdag 29 september 2021

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

2e

prik.
Die is dan na minimaal drie weken.
• vanaf 12 jaar
• zonder medische indicatie

Haal zonder afspraak je
coronavaccinatie in de
GGD-prikbus in Alphen
aan den Rĳn, Boskoop en
Hazerswoude-Rĳndĳk
Hazerswoude-Rĳndĳk: elke donderdag
van 11.00 - 17:00 uur, Da Costasingel 1-2
(vooraan de weekmarkt)
Alphen Noord: elke vrijdag van 12.00 uur – 18.00 uur,
Zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2
(parkeerplaats bij de ingang)
Alphen West: elke zaterdag van 12.00 – 18.00 uur,
Prinses Beatrixlaan 1 (naast snackbar Sam Sam op
het voetpad aan het water, bij de Rijnstreekhal)

Prikk
e
zond n
afsp er
raak
Wat neem je mee?

Boskoop: elke zondag van 11.00 – 17.00 uur,
Westpark 1, Boskoop (parkeerplaats Karwei)

Publicaties
Ontwerpbesluit afwijken
bestemmingsplan voor maatschappelijke
zorgfunctie, gerelateerd aan agrarische
activiteiten, J.C. Hoogendoornlaan 37,
Alphen aan den Rijn
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen
aan den Rijn maken bekend dat zij van plan zijn om
met toepassing van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (artikel 2.12, eerste lid, sub a,
onder 3º, in combinatie met artikel 3.10, eerste lid)
af te wijken van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Alphen Zuid, voor een maatschappelijke zorgfunctie, die is gerelateerd aan
agrarische activiteiten, op J.C. Hoogendoornlaan
37, Alphen aan den Rijn. Rondom het vooroverleg
zijn geen reacties ingediend.
Waarom is een afwijkingsprocedure nodig?
De ontwikkeling past niet binnen het geldende
bestemmingsplan
Buitengebied
Alphen
Zuid.
Volgens het bestemmingsplan heeft de locatie de
bestemmingen Agrarisch met waarden-landschap 1
en Verkeer, de dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie 2 en de medebestemming Agrarisch gebied
met landschappelijke waarden. De bebouwing en het
perceel worden voor een maatschappelijke functie
gebruikt. Met het doorlopen van de uitgebreide
afwijkingsprocedure worden de gewenste ontwikkelingen juridisch-planologisch mogelijk gemaakt en
kan de omgevingsvergunning verleend worden.
Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt
vanaf 30 september 2021 gedurende zes weken ter
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis
in Alphen aan den Rijn. Vanwege het coronavirus
kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172. U kunt het ontwerpbesluit
ook inzien via www.overheid.nl.
Zienswijze
Gedurende de genoemde termijn kunt u schriftelijk
een gemotiveerde zienswijze indienen bij het college
van burgemeester en wethouders, postbus 13, 2400
AA Alphen aan den Rijn onder vermelding van zaaknummer 394145. Voor het kenbaar maken van een
mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt
u contact opnemen met M. le Febre van team Vergunningen, via telefoonnummer 14 0172. Alleen
personen die tijdig zienswijzen indienen, kunnen
later beroep instellen tegen een uiteindelijk besluit.

Bekendmaking 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 melding ontvangen:
- Bam Woningbouw B.V. W&R (Bouwlocatie), Aarkade
100, Alphen aan den Rijn: het tijdelijk plaatsen
van propaantanks voor het drogen van beton
Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Ontvangst aanvraag APV-ontheffing
Spoortraject Leiden - Woerden - Gouda
t.h.v. Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft
op 27 juli 2021 een aanvraag voor een APV-ontheffing ontvangen. Het gaat om een aanvraag ontheffing geluid van 22-10-2021 tot en met 25-10-2021
voor werkzaamheden op het station in Alphen aan
den Rijn. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk
2021218665. De aanvraag gaat over het vernieuwen
van een wissel en het aanpassen van het perron.
Procedure
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere
procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld, neemt
de ODMH namens Gemeente Alphen aan den Rijn
een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen
acht weken na ontvangst van de aanvraag. De
termijn kan worden opgeschort als er aanvullende
gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan
eventueel ook één keer worden verlengd met zes
weken. U kunt nu geen bezwaar maken. Als de
vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment
kunt u de documenten met informatie over het
besluit bekijken en bezwaar maken.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer
088 - 54 50 000.

Ontheffing geluid APV Ontheffing Station
Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn
bekend dat een ontheffing is verleend van het
verbod op het veroorzaken van geluidhinder, in
verband met werkzaamheden op het station Alphen
aan den Rijn en aan een wissel 100 meter ten
zuiden van het station. De werkzaamheden vinden
plaats (ook gedurende de avond- en nachtperiode)
in de periode van 22 oktober 2021 van 01.00 uur
tot 25 oktober 2021 05.00 uur. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2021218665.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het
besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op
afspraak worden ingezien bij Gemeente Alphen aan
den Rijn. Vanwege het coronavirus kunt u het
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172.
Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de

website van Gemeente Alphen aan
den Rijn.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit
besluit een bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen aan den Rijn.
De termijn voor het indienen van een
bezwaar start op 22 september 2021 en
bedraagt 6 weken. Het besluit blijft ook bij
het indienen van een bezwaarschrift gewoon
geldig. Het bezwaarschrift kunt u bij voorkeur
digitaal indienen via de website van de
gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.
Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Het
bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend via gemeente@alphenaandenrijn.nl of per
post worden gestuurd naar College van burgmeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
t.a.v. bezwaarschriftencommissie, postbus 13,
2400 AA Alphen aan den Rijn. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en bevat ten minste uw
naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift,
een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de
reden van de bezwaren. Verder vragen wij een kopie
van het besluit waar het om gaat mee te sturen en
uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang is, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag
(postbus 20302, 2500 EH Den Haag) verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om
voorlopige voorziening moet worden ondertekend en
moet ten minste uw naam en adres, de datum van uw
verzoek, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken
wij een kopie van het besluit waar het om gaat mee te
sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en
e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een
verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen op de
website
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor heeft u een elektronische handtekening
(DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
het team Geluid en Lucht van de ODMH, via
info@odmh.nl of telefoonnummer 088 - 54 50 000.

Terinzagelegging Ontwerp Transitievisie
Warmte
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat de Ontwerp Transitievisie
Warmte van 30 september tot en met 10 november
2021 ter inzage ligt.
Wat is de Transitievisie Warmte?
De Transitievisie Warmte beschrijft het tijdspad
naar een CO2-neutrale en aardgasvrije gemeente in
2050. De afgelopen jaren is onderzoek gedaan
naar de warmtevraag en kansrijke duurzame warmtebronnen binnen de gemeente. Ook is onderzocht
welke mogelijke duurzame alternatieven er zijn
voor het verwarmen met aardgas. De Transitievisie
Warmte geeft per wijk/buurt aan wat de voorkeursalternatieven zijn voor aardgas en in welke
periode deze wijken/buurten aardgasvrij zouden
kunnen worden gemaakt. In de uitvoeringsstrategie staat hoe de gemeente samen met bewoners,
bedrijven en andere betrokkenen gaat samenwerken en tot keuzes komt om de gemeente aardgasvrij te maken.
Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?
De Ontwerp Transitievisie Warmte ligt vanaf
donderdag 30 september 2021 tot en met
woensdag 10 november 2021 ter inzage. U kunt de
stukken op de volgende manier bekijken:
- Digitaal via www.alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij.
- Op papier bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn.
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt u
hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172.
- In
het
elektronische
gemeenteblad,
via
www.officielebekendmakingen.nl.
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Hoe kunt u een zienswijze indienen ?
Op grond van de bepalingen van afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht kunnen inwoners
en belanghebbenden binnen de genoemde periode
van terinzagelegging mondeling of schriftelijk
zienswijzen op het ontwerpbesluit indienen bij de
gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Dat kan op
de volgende manieren:
- Uw schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de
gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, postbus
13, 2400 AA, Alphen aan den Rijn, onder vermelding van zienswijze ontwerp TVW.
-U
kunt
uw
zienswijze
mailen
naar
griffie@alphenaandenrijn.nl, onder vermelding
van zienswijze ontwerp TVW.
- Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
kunt u een afspraak maken met medewerkers van
het projectteam Transitievisie Warmte via
duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl of door
te bellen naar het algemene telefoonnummer van
de gemeente 14 0172 met het verzoek uw zienswijze op de ontwerp TVW te willen toelichten.
Wat gebeurt er met uw reactie?
Na de periode van terinzagelegging beantwoordt
de gemeente de ontvangen zienswijzen in een Nota
van beantwoording. In deze Nota reageert de
gemeente op alle ingediende zienswijzen en geeft
zij aan hoe deze verwerkt zijn in de definitieve
versie van de Transitievisie Warmte. De definitieve
Transitievisie Warmte wordt naar verwachting
begin 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de
gemeenteraad. De wettelijke procedure eindigt na
de vaststelling van de Transitievisie Warmte door
de gemeenteraad. Tegen de Transitievisie Warmte
staat geen beroep open.

Informatiemoment tijdens de terinzagelegging
Op 29 september organiseert de gemeente een
webinar over de Ontwerp Transitievisie Warmte.
Tijdens dit webinar kunt u via de chat uw vragen
stellen. Het webinar is van tevoren opgenomen dus
ook na 29 september te bekijken. U kunt dit
webinar bekijken via een link op de website van de
gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij.
Ook vindt u op deze pagina meer informatie over
de Ontwerp Transitievisie Warmte, een publieksversie en een overzicht met veelgestelde vragen en
antwoorden.

Vergunningen
16 t/m 22 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.

Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht van plan zijn
een vergunning te verlenen voor:
- J.C. Hoogendoornlaan 37, Alphen aan den Rijn
afwijken bestemmingsplan voor maatschappelijke
zorgfunctie gerelateerd aan agrarische activiteiten
(V2020/1029)
- Meteoorlaan
4,
Alphen
aan
den
Rijn
brandveilig in gebruik nemen van diverse afdelingen vanwege interne verbouwing (V2021/733)

Raad in beeld

informatie van en over de gemeenteraad

De gemeenteraad
vergadert tijdelijk deels
digitaal vanwege het
coronavirus.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt
vanaf 30 september 2021 gedurende 6 weken ter
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor
contact op via telefoonnummer 14 0172.
Zienswijze
Gedurende voornoemde termijn kunt u schriftelijk
een gemotiveerde zienswijze indienen bij het
college van burgemeester en wethouders, postbus
13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Voor het mondeling laten weten van een zienswijze of voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met de heer A.
Messaoudi van team Publieksdienstverlening op
telefoonnummer 14 0172. Alleen personen die
tijdig zienswijzen indienen, kunnen later beroep
instellen tegen een uiteindelijk besluit.

Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
- Rietveldsepad 13 A
bouwen werktuigenberging voor agrarisch
gebruik (V2021/756)
- Marnixstraat 29
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/757)
- Volkerak 16
kappen boom in voor- en achtertuin (V2021/758)
- Julianastraat 18
realiseren aanbouw (V2021/760)
- Trappistenlaan 2
plaatsen terrasoverkapping achtertuin
(V2021/761)
- Magazijnweg
realiseren tijdelijk bedrijfspand (5 jaar)
(V2021/762)
- Doornenburg 216
plaatsen aircobuitenunit voorkant woning
(V2021/763)
- Helmhof 28
aanpassen bestaande vergunning, puntdak wordt
plat dak (V2021/764)
- Hoorn 130
bouwen botenhuis (V2021/765)

Benthuizen

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 23 september, raadswerkgroep Gedragscode ca (21.00 uur, digitaal)
Woensdag 29 september, raadscommissie economisch en ruimtelijk domein (20.00 uur,
raadzaal, in verband met de beperkte capaciteit zonder publiek, met live-uitzending)
• Debat over de ontwikkeling van de stadsranden (Noordrand en Gnephoek), met presentatie over de
propositie Alphen aan den Rijn, en de motie over het inbrengen als ontwikkellocatie van de Gnephoek
Wilt u inspreken, neemt u dan contact op met de griffie: griffie@alphenaandenrijn.nl

Donderdag 30 september 2021, raadsvergadering (20.00 uur, raadzaal)
• Beschikbaar stellen investeringskrediet Winkelcentrum De Ridderhof
• Vaststellen Participatiekader 'Iedereen aan zet, participatie in gemeente Alphen aan den Rijn'
• Verlenen definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van het bestemmingsplan
‘Alphen Stad’ voor nieuwbouw van zeven woningen op de Swaenswijkplaats in Alphen aan den Rijn
• Vaststellen bestemmingsplan Kerkvaartsweg 63 Aarlanderveen
• Bekrachtigen opgelegde geheimhouding geheime anterieure en koopovereenkomst Aarhof
• Wensen en bedenkingen (geheime) anterieure en koopovereenkomst Aarhof
• Intrekken subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn
2020-2022

Woensdag 6 oktober 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein (20.00
uur, digitaal)

- ter hoogte van kruising met Nieuwe Hoefweg
(N209)
plaatsen nieuwe geluidsschermen bij hogesnelheidslijn (hsl) (V2021/755)

Boskoop
- Dokter Hamburgerlaan 62
aanleggen inrit (V2021/766)

Hazerswoude-Dorp
- Engelandlaan 25
plaatsen nieuwe overheaddeur en vlaggenmast
(V2021/759)
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.
Of per post: Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v.
team Vergunningen, postbus 13, 2400 AA Alphen
aan den Rijn. Uw zienswijze wordt meegenomen
in de verdere besluitvorming. U kunt pas bezwaar
maken als de vergunning is verleend.

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
- plan ‘Landgoed Verboom’, kavel 3 (21-09-2021)
bouwen nieuwbouwwoning met bijbehorend
bijgebouw (V2021/647)
- Westkanaalweg perceel 7177, kavel 1 (21-092021)
bouwen woning met bijgebouw (V2021/672)
- Aletta Jacobsstraat 18 (22-09-2021)
vervangen houten keukenraam door kunststof
keukenraam (V2021/749)

• Technische toelichting programmabegroting 2022

Benthuizen

Donderdag 7 oktober 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (19.30 uur,
raadzaal)

- Dijk 10 A (22-09-2021)
plaatsen nieuw kozijn en dakkapel achtergeveldakvlak (V2021/739)

• Agenda volgt
Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergaderstukken in het Raadsinformatie systeem (RIS) https://ris2.ibabs.eu/alphenaandenrijn.
Raadspraak
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en besluiten van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de
Raadspraak, de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad, via www.alphenaandenrijn.nl/raadspraak.

Boskoop
- Biezen 116 (17-09-2021)
bouwen vrijstaande woning (V2021/533)
- Noordeinde 291 (22-09-2021)
realiseren opbouw op platte dak voor extra slaapkamer (V2021/638)
- Zijde 24 (22-09-2021)
realiseren bovenwoning en dakterras en wijzigen
achtergevel (V2021/693)

Groene Hart Koerier
woensdag 29 september 2021

Zwammerdam

Benthuizen

- Ds. Bennink Boltstraat 5 (21-09-2021)
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/658)
- Molenstraat 15 (22-09-2021)
transformeren garage/werkplaats naar woning en
maken dakopbouw (V2021/578)

- Heerewegh 30
Rommelmarkt op 2 oktober 2021 (E2021/132)

Bezwaar
Op bovenstaande besluiten is de bezwaarclausule
van toepassing, zie colofon.

Bezwaar
Op bovenstaande besluiten is de bezwaarclausule
van toepassing, zie colofon.

Exploitatievergunning
Verleende vergunningen
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Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 3 november 2021 ter
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor
contact op via telefoonnummer 14 0172.
Bezwaar
Op bovenstaande besluiten is de bezwaarclausule
van toepassing, zie colofon.

Boskoop

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
- A. Van Leeuwenhoekweg 28
vervangen gevelbeplating aan west- en noordgevel en dichtzetten binnenterrein (V2021/577)
- Venusstraat 2
vervangen bestaande uitbouw en plaatsen erker
voorzijde (V2021/642)

Benthuizen
- Sportlaan 14
realiseren aanbouw (V2021/611)
- Langelandsepad 5
afwijken bestemmingsplan voor omzetten
bedrijfswoning naar plattelandswoning
(V2021/683)

Boskoop
- Noordeinde 291
realiseren opbouw op plat dak voor extra slaapkamer (V2021/638)

Hazerswoude-Rijndijk
- Rijndijk 5A-5
bouwen nieuwe schuur (V2021/666)

Evenementen
Ingekomen aanvragen

- Bootstraat 6 (17-09-2021)
(Horeca-)exploitatievergunning (Café Lion D'or)
(D2021/064)
- Reijerskoop 120 (20-09-2021)
(Horeca-)exploitatievergunning (Brasserie M'n
Schoonouders) (D2021/055)
Bezwaar
Op bovenstaande besluiten is de bezwaarclausule
van toepassing, zie colofon.

Drank- en horecavergunning
Verleende vergunningen
Boskoop
- Reijerskoop 120 (20-09-2021)
Drank- en horecavergunning (Brasserie M'n
Schoonouders) (D2021/056)
- Bootstraat 6 (17-09-2021)
Drank-en horecavergunning (Café Lion D'or)
(D2021/078)
Bezwaar
Op bovenstaande besluiten is de bezwaarclausule
van toepassing, zie colofon.

Aarlanderveen

In gebruik nemen openbaar gebied

- Kerkvaartsweg 61
Heropening Molenviergang na restauratie op
1 oktober 2021 (E2021/150)

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend
voor het in gebruik nemen van openbaar gebied
binnen de gemeente. Visser & Smit Hanab heeft
ontheffing gekregen om van 16 september 2021
tot en met 17 december 2021 diverse objecten te
plaatsen in het openbaar gebied ter hoogte van de
Zuiderkeerkring Alphen aan den Rijn.

Verleende vergunningen
Aarlanderveen
Alphen aan den Rijn
- Dillenburg 1 (17-09-2021)
ANWB Streetwise op 10 november 2021
(E2021/099)

Colofon

Bezwaarclausule

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

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders

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

kan beroep worden ingesteld door:

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

- de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college

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

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

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

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van

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

burgemeester en wethouders te wenden.

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift

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

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

Voorlopige voorziening

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

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

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den

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

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

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen.

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

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

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het

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

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

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn

istockphoto e.a.).

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

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening

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

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank,

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

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

Rijnwoude haalt € 11.460,81 op voor KWF Kankerbestrijding
Het was een mooie collecteweek
Tijdens de KWF-collecteweek in
Koudekerk, Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen is door vrijwilligers maar
liefst 11.460 euro opgehaald. Extra bijzonder: In een groot aantal wijk zijn alle donaties aan de
deur via een QR-collectebord gegeven. Daarnaast werd er dit jaar
ook via WhatsApp gecollecteerd.
Dankzij deze giften kan KWF
niet alleen levensreddend onderzoek financieren, maar zich
ook inzetten voor een beter le-

ven voor iedereen die leeft met
kanker.
Gemotiveerde vrijwilligers
Iedere Nederlander krijgt ooit
te maken met kanker. Of je het
nu zelf hebt, of iemand om wie
je geeft, kanker ontwricht je leven. Onderzoek en zorg blijven
hard nodig. “Dat motiveert onze
vrijwilligers elk jaar weer om
langs de deuren te gaan, en we
zijn iedereen heel dankbaar voor
hun inzet, en alle gevers voor

hun gift”, zegt Judith Werkman,
voorzitter van collecteteam Rijnwoude.
Persoonlijke QR
Nieuw dit jaar was dat collectanten in Hazerswoude-Dorp en
Rijndijk geen collectebus, maar
alleen een QR-collectebord bij
zich hadden. “Dat is natuurlijk
even wennen, en soms moest
je wat extra uitleg geven aan de
deur. Leuk was wel dat we elke
dag online konden zien hoeveel

er al was opgehaald. Veel collectanten vonden het spannend,
maar zeiden achteraf dat het heel
erg was meegevallen en dat ze
het volgend jaar graag weer op
deze manier willen doen.” Landelijk is de totale cashless opbrengst van de KWF-collecteweek dit jaar gegroeid van 1,6
naar 1,9 miljoen euro.
In Benthuizen en Koudekerk is
gecollecteerd met een combinatie van collectebus en QR-bord,
wat vooral in Koudekerk een ho-

gere opbrengst dan normaal gesproken tot resultaat had.
Collectant gemist?
Er waren helaas niet voldoende
collectanten om alle straten te
collecteren dit jaar. Wilt u volgend jaar meecollecteren voor
KWF? Dan kunt u zich aanmelden via kwf.nl/collecte. Heeft u
de collectant gemist en wilt u
alsnog een bijdrage leveren? Dat
kan door online te doneren via
kwf.nl/collecte.
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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
Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen. De kopij ALLEEN PER MAIL inleveren!

TE HUUR/
TE KOOP

H'woude. Voor minimaal
3 maanden, liefst langer. tel. 0621418855

OVERDEKTE STALLING
in Hazerswoude-Dorp
beschikbaar.
Ideaal
voor aanh. / boot /
vouwwagen. Bel of
bericht naar Jan op
06-42551271

TE KOOP GEVRAAGD
OUDE SPEELGOEDAUTO'S jaren 50/60/70
Antiek speelgoed of
Pokemon kaarten. tel.
0640022896

Te huur aangeboden
per direct: 4 k. APPARTEMENT 80m2 in Hazerswoude RD. Huurprijs € 1125.- per mnd.
Tel. 06-25328431

DIVERSEN

GROTE
POMPOENEN
VERKOOP! Div. soorten
o.a Halloween. De hele
week open ook op zondag (24/7).Landlustweg t.o. nr. 7 Alphen/
Koudekerk.
TE HUUR GEVRAAGD:
LOODS minimaal 10m x
10m. Met elektra en water. Omgeving Boskoop/

...... En we zijn zo blij,
want Koudekerk heeft
er een ABRAHAM bij.
Van harte gefeliciteerd.
Een gezellige dag en
heel veel succes met
je voornemen toegewenst. Ruud en Mary
Nieuw! Popkoor Fame
start op woensdagavond 6 oktober in
De Egel in Hazerswoude-dorp.
Kijk voor meer info op
www.popkoorfame.nl

Sinds 7 september is
er weer 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.
Iemand die onze zoon
van 15 jaar kan helpen
met DUITS. Tegen een
redelijke vergoeding,
tel. 0653136530.

Kledinginzameling
Beste vrienden en alle die de “Stichting ZoBeRo” een warm hart toedragen, ja voor al degene die wat
kleding overhebben of schone matrassen e.d.
Deze week op zaterdag 2 oktober
van 9.00 tot 11.00 uur verzamelen
we weer kleding in, op de Bredeweg 22 te Moerkapelle.
We zijn net weer terug van Roeme-

nië waar we 3 vrachtwagens met
spullen van jullie hebben afgeleverd Deze zullen daar weer uitgedeeld worden, aan degene die het
goed kunnen gebruiken.
Hartelijk dank daarvoor, de loods
is weer leeg dus is kleding weer
welkom. Ook een gift zijn we heel
blij mee; bank nummer; NL87RABO0325944776. TOT ZIENS.

Het estafettestokje
van Rijnwoude!
Deze week: Daisy Bos
Als eerste wil ik Miranda bedanken dat ze het
stokje aan mij heeft overgedragen. Vooral omdat
ze in haar stukje onder andere over jongeren
heeft verteld en dit ben ik. Op Valentijnsdag, 17
jaar geleden werd ik geboren in Alphen aan de
Rijn. Mijn ouders gaven mij de naam Daisy wat
in het Engels Madeliefje betekent. Ik heb een
oudere zus en een broer. Toen ik 3 jaar was
kwam ik in Hazerswoude-Rijndijk wonen. Mijn
ouders hadden hier een nieuwbouwhuis gekocht.
Ik ben toen naar de Peuterspeelzaal Wonderland
gegaan omdat mijn moeder hier vrijwilligers
werk deed. Daarna ben ik naar de basisschool
de Rhynenburch gegaan. Door de sluiting van de
Rhynenburch heb ik mijn laatste jaar basisschool
in Hazerswoude-Dorp doorgebracht op de
Johannes postschool. Hierna heb ik havo gedaan
op het Bonaventura College in Leiden. Sinds
september dit jaar ben ik studente in Den Bosch,
hier volg ik de opleiding Enviromental innovation
ook wel Milieukunde genoemd. In mijn studie leer ik onder andere over het milieu en de
klimaatverandering. Ik vind dit zelf hele interessante onderwerpen omdat het grote invloed heeft
op onze toekomst. De reis naar Den Bosch duurt ongeveer 2 uur met de trein. Dit komt vooral
omdat je eerst moet opstappen in Alphen aan de Rijn. De reis zou veel aangenamer zijn, als het
treinstation wat hier lange tijd geleden zou komen, er nu zou staan. Dit zou het reizen naar school
voor andere studenten uit de omgeving en voor mij een stuk gangbaarder maken omdat hiermee
de reistijd wordt verkort. Het positieve aan het wonen in Hazerswoude vind ik de omgeving. Ik
hou zelf erg van de natuur en wandelen. Er zijn veel mooie wandelgebieden, denk aan de polder
maar ook aan het Bentwoud. De polder is erg dichtbij wat het ideaal maakt om gewoon even een
rondje te gaan lopen. Het Bentwoud vind ik een fijne plek om even te ontspannen en een frisse
neus te halen. Als ik wandel vind ik het leuk om mijn camera mee te nemen en zo foto’s te maken
van de mooie omgeving en de dieren die hierin leven. Naast wandelen en fotograferen doe ik
in mijn vrije tijd aan sport. Ik train elke week en beoefen de Indonesische vechtsport genaamd
Pencak Silat. Hierdoor leer ik bewust te zijn van mijn houding en ademhaling. Dit komt goed van
pas in het dagelijks leven. Ook hou ik van reizen, ik zou het liefst een keer naar Australië willen
of het noorderlicht bewonderen in Noorwegen of Finland. Het estafettestokje draag ik over aan
Pepijn van Diggele om dit ook een beetje onder de jongeren te houden.

Meld je aan bij de Grrroentjes!
Wie zijn de Grrroentjes?
In 2020 was een klein groepje vrienden het saaie Hazerswoude-Rijndijk zat.
Ze stoorden zich aan het vele zwerfvuil
en waren boos dat de bomen waarin ze
hun boomhut hadden gemaakt, gekapt
werden. Ze konden geen nieuwe bomen
vinden om een goede hut in te maken.
Nergens konden ze goed in de natuur
spelen! Dat maakte ze boos. Ook vonden
deze kinderen van basisscholen de J.P.F.
Steijaert en de Tweeklank de schoolpleinen niet goed voor het milieu, want er
zijn teveel stenen.
Af en toe wat doen!
Dit kleine groepje vrienden besloten hun
andere vrienden erbij te halen om hier
verandering in te brengen. En zo ontstond de groep “De Grrroentjes”, kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar
met verschillende ideeën over wat er anders moet in het groen van Hazerswoude-Rijndijk met het oog op hun toekomst
en belangen. Ze komen op niet vastge-

zette tijden bij elkaar en hebben contact
via een groepsapp (eigen gsm of die van
ouders).
Wat zijn hun ideeën?
Voorbeelden van ideeën zijn:
• Minibos maken met een paar klimbomen
• Waterspeelplaatsen in ieder geval 1
• Zwerfvuil opruimen met prikstokken
(1x per maand)
• Groene schoolpleinen
• Vogelbosjes maken (in de buurt vogelhuisjes ophangen)
• Meer avontuur kunnen beleven (zoals
langs het spoor)
• Basketbalveld (voetbalveld is goed,
maar sommige kinderen houden meer
van basketbal)
• Skateveld (kan je ook gebruiken met
je crossfiets)
• Veel meer bloemen en bomen planten
voor beter milieu
• Appel- en perenbomen planten zodat
je die mag plukken en eten

• Tegels uit voortuinen halen en planten
erin zetten (als bewoners dat willen
doen wij mee met NK-tegelwippen)
• Vogelhuisjes en bijenhotels timmeren
(en ophangen door heel Hazerswoude)
• Meer schaduwplekken voor na het
rennen (bijvoorbeeld op schoolplein/
voetbalveld)
• Plekken voor honden maken
(zodat wij niet steeds in de
poep staan)
De ideeën bespreken de Grrroentjes met de Werkgroep
Groen van het Dorpsoverleg om zo te kijken hoe ze
het beste die plannen tot uitvoering kunnen brengen. De
Werkgroep Groen ondersteunt
de belangen van kinderen en
werkt samen met gemeente
Alphen aan den Rijn, ouders,
vrijwilligers en organisaties
zoals Scouting Rheijnewoud
en vogelsrijnwoude.nl.

Aanmelden
Heb je ook ideeën of wil je gewoon meehelpen? We zouden het heel leuk vinden
als je je bij ons aansluit. Meld je aan op:
info@dorpsoverleghazerswouderijndijkoost.nl.
Een aantal Grrroentjes ruimen zwerfvuil op…
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Nieuw dorpshuis voor Hazerswoude-Rijndijk
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Dorpshuis De Som geopend

Ingezonden bijdrage
Zaterdag 25 september is in
Hazerswoude-Rijndijk
het
dorpshuis De Som officieel
geopend. Wethouder Van Velzen, geassisteerd door twee
‘betoverende meisjes’ van de
muziekschool, onthulde het
naambord naast de ingang van
het voormalige schoolgebouw.
Het dorpshuis is al enige tijd ‘in
bedrijf’, maar door de coronamaatregelen was het nog niet
mogelijk geweest om iedereen
te laten zien wat er in dit gebouw allemaal voor mogelijkheden zijn. Het was zaterdag, de
dag van de opening, ook burendag. “Een mooie gelegenheid
om vandaag Open Huis te houden” zei Bernadette Verhoef van
het dorpsoverleg, in haar welkomstwoord.

De Som staat voor Samenzijn,
Ontwikkelen en Meer. En dat er
in dit dorpshuis heel wat te doen
is bleek wel bij een rondgang
door het gebouw. Het is bijna niet
meer te zien dat De Som is gevestigd in een oude basisschool.
Veel ruimtes zijn opengebroken
en er is plaats gemaakt voor allerlei activiteiten. Voor veel mensen was al duidelijk dat de bibliotheek in dit gebouw huist en ook
de kinderopvang en de BSO. Ook
dit gedeelte, waar Junis huist,
opende de wethouder zaterdag
nog eens officieel. Verder is er
een onderkomen voor Tom in de
buurt, maar daarnaast is er ook
een creatieve ruimte, waar onder
meer Creatie Rijnwoude gebruik
van kan maken. Zij kregen veel
belangstelling met hun expositie van werk van leerlingen. Er is

ruimte voor het jeugd- en jongerenwerk, ruimte voor de muziekschool, een gymzaal en diverse
spreek- en vergaderruimtes. In
de gang is een bar, daar konden
bezoekers zaterdag kennismaken
met de nieuwe coördinator, Nancy van der Zalm.
Ook de buitenruimtes zijn veranderd. Van een stenen tegelvlakte en een troosteloze tuin, is
het terrein rondom het gebouw
omgetoverd tot een prachtige
groene ruimte met allerlei fraaie
perken en planten- en bloembakken. Zowel binnen als buiten is er enorm veel werk verricht door vele vrijwilligers. Nu
het Anker gesloten is kan De
Som dienen als een prachtige
ontmoetingsplaats en plek voor
vele activiteiten in Hazerswoude-Rijndijk.

Sportiviteit en gezelligheid
tijdens NK Stoepranden
Afgelopen weekend hebben
vier kinderen uit Hazerswoude-Rijndijk meegedaan aan het
Nederlands
Kampioenschap
Stoepranden in Arnhem. In het
Nederlands Openluchtmuseum
werd door Jantje Beton een leuke, feestelijke dag georganiseerd
waar de winnaars van de voorrondes uit het hele land tegen
elkaar konden strijden. Hoewel
Twan, Hailey, Xavi en Levi het
alle vier tot de knock-outs hebben gered, lukten de kids het
uiteindelijk net niet om de finale te bereiken. Desondanks
was het een fantastische, spor-

Prioriteit leefomgeving
dorpen, aan echte knelpunten,
woningbouw, niet alles over
ons hoofd en meer
https://redgroenehart.petities.nl/
Niet gefrustreerd blijven, maar deze petitie tekenen: Alphen ad Rijn stel gebiedscommissie in voor de dorpen van vm.
Rijnwoude + Boskoop
Zoals voorspeld is de samenvoeging van de dorpen van Rijnwoude en Boskoop met de stad Alphen aan den Rijn, op niets
uitgelopen. Alphen-stad profiteert, de dorpen zijn slachtoffer. Wilt u dat er overlegd wordt met inwoners van de dorpen over verkeersknelpunten, wegen, fietspaden, fietspadverlichting, woningbouw enz.? Dan niet in uw schulp blijven
met ‘ze doen toch altijd hun zin’, maar uw stem laten horen
via deze petitie.
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.

tieve en vooral gezellige dag
waar ze met trots op terug kunnen kijken. De voorrondes in
Hazerswoude-Rijndijk werden
afgelopen juni georganiseerd

door Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk. Binnenkort
worden er ook gewone wedstrijden georganiseerd voor kinderen en hun ouders.

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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ACTIE IS T/M ZATERDAG 9 OKTOBER 2021

Zaterdag 2 oktober sluit onze winkel in Hazerswoude om 14.30 uur.
Wij vieren dan Marrie haar 65ste verjaardag!
Dorpsstraat 138 - Hazerswoude Dorp
Telefoon: 0172-589203 - Whatsapp: 06-86820002

Dorpstraat 33 - Waddinxveen
Telefoon: 0182-612579 - Whatsapp: 06-86813322

WWW.WINKELVANDERLINDE.NL

De Boomgaard in Koudekerk vierde weer Burendag
Bekend is dat ieder jaar op de 4e zaterdag in
september de Burendag wordt gevierd. Hiermee werd destijds op initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds mee gestart. Burendag is de dag waarop de buurt gezellig
samenkomt. Er wordt gezellig gekletst; de bewoners leren elkaar onder genot van ’n hapje
en een drankje elkaar wat beter kennen. Niet ’s
morgens slechts even ‘Doei’ bij het toevallig bij
het instappen in de auto of sprong op de fiets
en dan verdwijnen naar werk of school.
In de Boomgaard in Koudekerk had men het
dit jaar weer als van ouds een burendag georganiseerd, met dien verstande dat ook bewoners van Achterom een uitnodiging in de bus
vonden. Vorig jaar werd er weliswaar ook deze
dag voorbereid, echter toen werd er uit voorzorg een tent opgezet, vanwege slechte weersvoorspellingen… dan kon én mocht allemaal
net tussen de beperkende coronaregels door. ’s
Nachts moest er halsoverkop ingegrepen worden: de tent dreigde een speeltje van de wind
te worden…. Gelukkig liep dat goed af.
Dit jaar was het voortreffelijk weer, zonnetje,
droog en aangename temperatuur. Onder genot van wat fris, een biertje, of wijntje werd
er druk gekeuveld. Nieuwe bewoners werden

door degenen die er wat langer wonen ‘wegwijs’ gemaakt. Enkelen onder hen behoren volgens mij bijna het inventaris van de wijk; zij
wonen er immers vanaf het moment dat de
eerste huizen in de Boomgaard werden gebouwd – dat was begin 80-er jaren.
Omstreeks half zeven werd het buurfeest door
een van de organisatoren nog officieel geopend, geassisteerd door een van de jongste
bewoners, die nog even wat toelichtte….
Naast ’n drankje was er ook ‘wat eetbaars’ – er
werd een tweetal koks op de BBQ vlees, worst
e.d. bruin gestookt. Dat zag er allemaal heerlijk uit. Het vlees werd lekker opgepeuzeld met
’n heerlijke salade, gemaakt door een aantal
bewoonsters. De kleinste bewoners zijn ook
niet vergeten: een lange tafel met lege borden,
drinktuutjes, gemaakte tekeningen en niet
te vergeten de stevige, groene, rechthoekige
(lege) krukjes van een bekende brouwer uit de
regio, getuigen daarvan.
Kortom: er kan terug gekeken worden op een
geslaagde burendag onder perfecte weersomstandigheden en de goed verzorgde sponsering door onze supermarkt Albert Heijn aan de
Prins Bernardstraat. Bij deze hartelijk dank namens de organisatoren.

Hazerswoudse Boys wint
seizoensopening van WDS

Na bijna een jaar zonder competitievoetbal stonden afgelopen
zaterdag de elftallen van Hazerswoudse Boys en WDS uit Driebruggen aan de aftrap van een
nieuw seizoen. Onder ideale omstandigheden en op een goedgevuld sportpark hadden spelers en
supporters weer zin in een spannende pot competitievoetbal.
Hazerswoudse Boys bleek het
beste uit de lange rustperiode te
zijn gekomen, want in de beginfase werd WDS zonder heel goed
te spelen teruggedrongen op hun
eigen helft. Grote kansen bleven
in eerste instantie nog uit. Maar
binnen het eerste kwartier was
het toch raak. Jari Meertens zette met een fraaie steekbal Leo de
Ruiter alleen voor de keeper. De
Hazerswoudse routinier deed
wat hij heel zijn carrière al gedaan heeft: hij schoof de bal rustig langs de uitkomende keeper
Tim vd Heuvel (1-0). Na de 1-0
hield Hazerswoudse Boys het betere van het spel. Want een paar
minuten na de openingstreffer
was het spits Jochem van Vliet die

na een fraaie aanval mocht uithalen. Zijn schot van de rand van
het strafschopgebied werd net uit
de benedenhoek getikt door de
keeper van WDS. Voor rust kreeg
de Boys nog twee mogelijkheden maar beide keren legde spits
Jochem van Vliet de bal net niet
goed breed. WDS stelde daar in
de eerste helft bar weinig tegenover: één keer moest Patrick vd
Reest handelend optreden, maar
het schot van ongeveer tien meter leverde geen problemen op.
In de tweede helft speelde de
Boys minder geconcentreerd dan
in de eerste. De ploegen waren
gelijkwaardig aan elkaar, maar
voor beide doelen gebeurde in
eerste instantie weinig. Totdat
een kwartier na rust Jari Meertens zich knap vrijspeelde en een
geweldig dieptebal gaf op Ivo Vogelaar. De Hazerswoudse spits
kwam alleen voor de keeper en
rondde beheerst af (2-0). De wedstrijd leek beslist; Hazerswoudse
Boys kreeg nog wel een aardige
kans want Jochem van Vliet (hij
verving vandaag de in de voorbereiding geblesseerd geraakte Vito

Martens) kapte zichzelf knap vrij
maar zijn schot werd onschadelijk gemaakt door keeper Tim van
de Heuvel. Intussen was de talentvolle Chiel vd Salm ingevallen en mocht hij zijn eerste minuten maken in competitieverband.
Toen iedereen zich al leek te verzoenen met de overwinning van
de Boys werd het plotseling toch
nog spannend. Een vrije trap van
WDS van de linkerkant van het
veld werd half verwerkt door de
Hazerswoudse verdediging. De
bal viel rond de strafschopstip in
een menigte van spelers. Eén van
de WDSspelers nam de bal ineens
op zijn slof en schoot hem strak
in de bovenhoek (2-1). WDS leek
nu opeens wakker en de Boys
moest in de blessuretijd nog alle
zeilen bijzetten om de overwinning over de streep te trekken. Dit
lukte want om even voor half vijf
floot de prima leidende scheidsrechter de Roo af en startte de
Boys zonder echt te overtuigen
met drie punten.
Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Bergambacht op het
programma.

B.S.C.’68 – S.V. Ommoord 3 - 2
Het werd toch nog even billenknijpen voor iedereen die B.S.C.’68 warm hart toedroeg. Na een goede eerste helft verzuimde B.S.C.’68 het werk in het
begin van de tweede helft af te maken. Een tweede
helft die steeds rommeliger en grilliger werd. Wat
ook gold voor de scheidsrechter die, zoals hij zelf
beaamde, geen uitblinkende dag had. Met wat gele
kaarten en een rode kaart voor een speler van Ommoord eindigde de wedstrijd, met een late Ommoordse aansluittreffer, uiteindelijk in 3 -2 voor
B.S.C.’68. En daarmee was de eerste confrontatie
voor B.S.C.’68 met een Rotterdamse tegenstander
in dit ‘post-corona-seizoen’ een feit. Er zullen er
nog meer volgen!
En ja, natuurlijk is het 1e elftal het vlaggenschip en
het visitekaartje naar buiten, maar er gebeurt zovéél meer bij B.S.C.’68! Zo is op zaterdag 18 september de Grote Club Actie van start gegaan. In één
week tijd heeft onze jeugd inmiddels bijna 2500

loten verkocht! Dat doen ze heel graag, want met
die verkoop is door hen prachtige B.S.C.’68-clubkleding te verdienen. Van t-shirt tot volledig trainingspak. Bij de Grote Club Actie snijdt het mes bij
B.S.C.’68 aan drie kanten. Zo kan er dus van die
mooie kleding worden verdiend, is de totale opbrengst bestemd voor activiteiten en materialen
voor de jeugdafdeling en is de Grote Club Actie ook
nog eens een loterij waarin mooie prijzen te winnen zijn. Op de foto Sofia Akoudad die een heuse wedstrijdbal in ontvangst neemt als verkoopster
van lot 1968!
Dat bij B.S.C.’68 de jeugd op de eerste plaats komt
bleek ook weer afgelopen zaterdag. In een momentje tussen de ruim twintig thuiswedstrijden
door, tekende Hugo Hoek met jeugdvoorzitter Michael van Baarle een overeenkomst waarmee Hugo
zich als keeperstrainer voor de jeugd aan B.S.C.’68
verbond.

Groene Hart Koerier
woensdag 29 september 2021
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Ingezonden bijdrage
Geachte meneer Uljee...
met interesse uw pleidooi voor windmolens gelezen. Met name
de stelling: er moet echt iets veranderen en snel, willen we nog
een leefbare wereld overhouden. Roerend mee eens. De volgende punten zijn zeer urgent om te veranderen:
1. De bevolkingsgroei (mede door het asielbeleid) zal moeten
worden erkent als zijnde een bedreiging voor de leefbaarheid. (1500 asielaanvragen per maand)
2. De taakstelling die gemeenten verplicht om aanzienlijke
aantallen statushouders voorrang te verlenen als woningzoekende moet worden herzien. Mede daardoor ontstaat er voor
jongeren een uitzichtloze situatie, en stimuleer je die enge
PVV!
3. De ruim elf miljard euro voor de bouw van 600 nieuwe Biomassacentrales die (bewezen) veel stikstof uitstoten mag niet
doorgaan, en moet worden besteed aan betaalbare woningen voor woningzoekenden.
4. Steeds meer mensen kunnen hun energienota niet meer betalen. Dit wordt ook wel energiearmoede wordt genoemd.
Ze zien de kosten enorm stijgen,……. en de windparkfabrikanten hun winst. Milieu is een uitstekend verdienmodel.
5. Ook de ernstige beschadiging van onze polders en de Noordzee door windparken en zonnevelden moet bestreden worden. Dit omdat het zeer onrealistisch is te veronderstellen
dat hiermee het milieuprobleem wordt opgelost. Bovendien
is de relatief beperkte oppervlakte te kostbaar om te vernietigen. Kernenergie is het enige alternatief voor behoud van
ons landschap. Al deze bovenstaande veranderingen zijn
hard nodig omwille van?.... Inderdaad: de leefbaarheid!
Gezond verstand. Tevens deed u een oproep om het gezonde
verstand te gebruiken. Ook helemaal mee eens. Nederland is
slechts een “postzegel” in Europa. De vele (bruin) koolcentrales in Duitsland en Oost-Europa blijven gewoon doordraaien.
Maar geen nood. Mocht u vanuit Duitsland ons land binnen rijden dan is er terstond frisse lucht vanwege de geweldige prestaties van “klimaatdeskundigen” die kennelijk het idee hebben
dat er een “luchthek” bij de grens staat.
Verder raadt ik u aan om artikelen van Prof. Dr. Ir. Guus Berkhout te lezen. Het zijn geen artikelen waarvan je zegt: “hier kan
ik met mijn verstand niet bij” Nee, hij geeft glashelder weer
wat gezond verstand is. Ook een aanrader voor uw en mijn
kleinkinderen!
Ps: mijn mailadres is bij de redactie bekend. Daar dit een (niet
politiek correcte) mening is, en er steeds meer idioten zijn, die
een mes niet alleen gebruiken om vlees mee te snijden leek mij
dit wel zo... (gezond)verstandig.

Kroon Totaalbouw nieuwe
sponsor JO11-1

Zaterdag 18 september is de sponsorovereenkomst met Kroon Totaalbouw getekend. Kroon Totaalbouw sponsort het komende 3
seizoenen de JO11-1, dat uit zal komen in de hoofdklasse. Het talentvolle team zit momenteel in één
van de hoogste poules van de regio, met onder andere DSO JO111, Alphense Boys JO11-1 en Jodan
Boys JO11-1 als tegenstanders.
Bij Kroon Totaalbouw kunt u terecht voor de bouw van een bad-

kamer, keuken, tuin, dakkapel
of woning. Net als de JO11-1 beschikt Kroon Totaalbouw over
een geweldig team, waar in het
geval van Kroon Totaalbouw met
elektriciens, loodgieters en timmerlieden elk project tot een goed
eind wordt gebracht.
BSC’68 dankt Kroon Totaalbouw
voor de sponsoring van deze talentvolle ploeg en wenst hen veel
succes in het aankomende seizoen.
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MOETEN WE
EEN HOGER
BOD DOEN?

HELAAS,
VERKOCHT!

R0TARY
CLEAN UP EN
TEGELACTIE:
Hier begint
de zee!
Leden van de Rotaryclub Rijnwoude hebben maandag 20
september jl. de eerste tegel
neergelegd op de inrit van het
Ambachtsplein in Hazerswoude-Dorp met de tekst: HIER BEGINT DE ZEE.
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NU ONS HU
VERKOPEN IS
OF
WACHTEN?

Weet jij het ook niet meer
op de huidige woningmarkt?
Kom, vrijblijvend en zonder afspraak, op zaterdag 2 oktober
tussen 10:00 en 13:00 uur bij ons op kantoor en stel al je vragen!
Heel Nederland zit al maanden met vele woon-

Kom vrijblijvend langs: Pr. Bernhardstraat 25

vragen en daarom is de NVM Open Huizen Dag

in Koudekerk aan den Rijn. Koffie en thee met iets

vernieuwd. Dit keer geen woningbezichtigingen,

lekkers staat voor je klaar.

maar je kunt nu op zaterdag 2 oktober zonder

Komt deze dag niet uit? Maak dan een afspraak

afspraak naar Yvonne Segaar Makelaars voor

via 071 341 66 36 dan komen we er met elkaar uit.

al jouw vragen en deskundig advies!

Yvonne Segaar Makelaars regelt het!

Uw NVM Makelaar voor verkoop, aankoop, taxatie en hypotheek

071 341 66 36 • yvonnesegaar.nl

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

om 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!

Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

Deze tekst is bedoeld om mensen bewust te maken van het feit,
dat van elk stukje weggegooid
afval de kans bestaat, dat het in
het water terecht komt en uiteindelijk de zee kan bereiken. Of
ondertussen in de voedselketen
kan worden opgenomen door
bijvoorbeeld vogels of vissen.
In alle kernen van de voormalige gemeente Rijnwoude worden deze tegels op veelbezochte
plaatsen neergelegd in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn, die de actie
van harte ondersteunt.
Maar met het neerleggen van
een tegel ben je er natuurlijk nog
niet. Dus hebben de leden van de
Rotaryclub Rijnwoude besloten
de daad bij het woord te voegen
en in aansluiting op de World
Clean Up-day hun clubavond te
besteden om met elkaar de leefomgeving van HazerswoudeDorp te ontdoen van zwerfafval
op straat en in de bermen.
Een nuttige actie, geheel in lijn
met de strategie van Rotary International, die al jaren actie
voert met de term: END PLASTIC
SOUP NOW!
Met veel enthousiasme en gewapend met prikstokken, handschoenen, hesjes en tassen zijn
de leden op pad gegaan om zelf
ook te handen uit de mouwen te
steken en zoveel mogelijk rommel op te ruimen. Met het doel
om zo een persoonlijke bijdrage
te leveren aan het einde van de
vervuiling van onze woonomgeving en uiteindelijk de zee.
DOET U OOK MEE?
Hondenbezitters gaan altijd op
pad gewapend met zakjes, maar
iedereen kan een zakje in zijn jas
stoppen om daarmee onderweg
vuil op te rapen en thuis weg te
gooien! In een opgeruimde omgeving wordt minder vuil weggegooid en zo houden wij met
elkaar onze dorpen schoon!
Yeah, let’s clean up!!

