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Natuurliefhebbers in het gelijk gesteld!

Lichtmasten langs fietspad
worden weggehaald!
door Diana Baak

Het college van b&w Alphen aan den Rijn heeft
besloten de lichtmasten
langs het Oostvaartpad
tussen het Spookverlaat
en de Rijndijk weg te halen. Ze kiezen ervoor het
ongerepte
polderlandschap overdag en het zicht
op maan en sterren in de
avond en nacht te behouden.
Eerder is in de krant gemeld dat
inwoners overrompeld werden
toen vlak voor de zomervakantie, zonder aankondiging, van
de ene op de andere dag een
hele trits lichtmasten was geplaatst. Al eerder dit jaar waren lichtmasten neergezet tussen Hazerswoude-Dorp en het
Spookverlaat/Kruiskade.
De
krant ontving na een oproep
ruim 60 reacties van inwoners,
bijna allemaal tégen verlichting,
op basis van diverse argumenten. Zij hebben vragen gesteld
en de gemeente opgeroepen de
landschappelijke schade te herstellen door in elk geval een
groot gedeelte van de masten
alsnog weg te halen of te vervangen door iets dat minder
verstorend is.
Wat is er mis met duisternis?
De overgrote meerderheid gaf
aan de lichtmasten te ervaren
als inbreuk op het ongerepte
polderlandschap en de beleving
van mensen om in een natuurlijke omgeving te verblijven, zowel overdag als ‘s nachts. Onderschatting van het belang van
duisternis voor flora en fauna
werd ook vaak genoemd. Zelfs
de voorstanders van betere verlichting (in verband met vervoer naar school en werk) vroe-

De reeds geplaatste lichtmasten - nog zonder lamp erop - zullen weer worden weggehaald
gen zich af waarom het zo véél
lichtmasten moeten zijn en
waarom niet is gekozen voor
een uitvoering die beter in de
omgeving is ingepast: “Het is
maar een klein stukje achter
Alphen en Hazerswoude, laten we daar aub zuinig op zijn”.
De gemeente geeft aan zich qua
keuze voor type verlichting aan
de landelijke richtlijnen te hebben gehouden.
Welk probleem wordt ermee
opgelost?
Ook werd niet duidelijk wat de
gemeente met de verlichting
denkt te bereiken. Probeert men
het aspect ‘sociale veiligheid’
aan te pakken? “Verlichting kan
helpen de subjectieve veiligheid
(= gevoel van veiligheid) te vergroten maar aan de andere kant
niets bijdragen aan de objectieve
veiligheid (aantal incidenten) of
zelfs meehelpen aan een verhoging hiervan. Zonder lichtmasten ben je namelijk nauwelijks
te zien op het fietspad, met ver-

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

lichting ziet iedereen je van verre aankomen. Ook mensen die
kwaad in de zin hebben. Verlichting kan dus schijnveiligheid opleveren,” aldus een van
de inwoners. Of gaat het om het
bevorderen van de verkeersveiligheid? In dat geval zou men de
gehele fietsroute en dus ook het
gedeelte tussen het Spookverlaat en Alphen moeten verlichten, juist daar waar ook auto’s
en landbouwvoertuigen rijden.
De gemeente geeft aan dat je op
het smalle fietspad makkelijk in
de berm zou kunnen geraken
in het donker of een hardloper aanrijden. Het Spookverlaat
is breed en daar speelt dat niet.
Of daar in een later stadium ook
verlichting komt, hangt af van
de ervaringen met de geplaatste
verlichting richting Hazerswoude-Dorp.
Programma Fiets
Gemeente Alphen: “Het ontbreken van openbare verlichting op
fietsroutes in het buitengebied is
genoemd als knelpunt door organisaties die betrokken zijn bij
het opstellen van het Programma Fiets 2019-2022 dat is vastgesteld door de gemeenteraad
op 17 oktober 2019. Vanuit het
Dorpsoverleg
HazerswoudeDorp is ook aandacht gevraagd

voor een verlichte fietsroute.
Daar staat het ook op de uitvoeringsagenda 2019-2020. In
de uitvoering is daarna intern
wel iets mis gegaan, want er
was nog geen opdracht gegeven
voor de route richting Hazerswoude-Rijndijk, maar de uitvoerende dienst is al wel aan de
slag gegaan.” Het gaat nu overigens alleen om de masten zelf
die verwijderd moeten worden,
want de verlichtingselementen
zaten er nog niet op. Dat maakt
het weghalen in elk geval eenvoudiger. Het is de bedoeling de
masten dit jaar nog te verwijderen. Ze kunnen elders opnieuw
worden ingezet.
Hazerswoude-Dorp
Uit de reactie van de gemeente blijkt dat het verlichtingsplan
vooral gericht is op fietsverkeer van en naar Hazerswou-

de-Dorp. Overleg en voorbereiding heeft zich daarom alleen
op dat dorp gericht. Dat geldt
ook voor de uitgevoerde tellingen in 2015 (zo’n 700 fietsers
op werkdagen). In het voorjaar
van 2022 worden nieuwe tellingen uitgevoerd. Langs de alternatieve fietsroute, de Gemeneweg, is maar beperkt openbare
verlichting aanwezig. Fietsers
worden daar in het donker ook
verblind door de koplampen
van tegemoetkomend verkeer.
De verlichting langs het fietspad
tussen Hazerswoude-Dorp en
het Spookverlaat blijft daarom
wel. Openbare verlichting langs
fietsroutes in de buitengebieden
kan volgens de gemeente ook
bijdragen aan meer fietsgebruik
in de donkere maanden. En dat
laatste is weer duurzamer dan
de auto pakken.
Lessen geleerd?
Op de vraag of van deze situatie
iets is geleerd, is het antwoord
van de gemeente: “Er komt een
volgend Programma Fiets en
daarin zullen we ons samen met
andere partijen opnieuw beraden op waar wel en niet verlichting voor fietsers moet komen.”
In het lopende programma zijn
overigens nog de volgende routes in voormalig Rijnwoude opgenomen: Compierekade tussen Burgemeester Smitweg en
Spookverlaat en het Cees Erkelenspad (langs HSL) tussen
Westeinde en Hoogeveenseweg.
Voor beide is nog geen budget.
Laten we hopen dat in het vervolg ook andere partijen worden betrokken en men ervan
uitgaat dat een fietspad in de
polder niet alleen het domein
is van fietsers, maar onderdeel
vormt van het landschap. En het
landschap is van iedereen. Van
planten, dieren, fietsers, wandelaars, hardlopers en recreanten. Dat maakt het wel een
uitdaging om tot juiste keuzes
te komen! In elk geval goed te
merken dat de gemeente zich
heeft opengesteld voor de mening van inwoners.

Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!
Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19
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Familieberichten
Na een mooi, actief en werkzaam leven is van ons
heengegaan, mijn lieve man, zorgzame vader,
schoonvader en fantastische opa

Gerrit van der Meer

- Gerardus Wilhelmus 3 december 1942

4 oktober 2021

Lenie van der Meer - Brouwer
Martin en Astrid
Anne en Dylan
Joep
Tom
Marjon en Micquel, Fred in liefdevolle herinnering
Bart en Rowan
Maureen
Christian
Gertjan en Saskia
Stan in liefdevolle herinnering
Lieke
Niels
Leon en Carla
Evy
Lenn
Lois
Correspondentieadres:
Ammoniet Uitvaartbegeleiding
T.a.v. Familie van der Meer
Wilhelminalaan 1, 2405 EB Alphen aan den Rijn
De uitvaartplechtigheid heeft inmiddels
plaatsgevonden.

Uitvaartonderneming
Schellingerhout

Veilig in Jezus' armen
Verdrietig, maar ook vervult van trots en mooie
herinneringen, laten wij u weten dat van ons is
heengegaan onze lieve zorgzame vader,
schoonvader, opa en overgrootvader

“Ik heb veel steun aan mijn geloof.
Ik probeer een goed mens te zijn. En de
kerk steunt me daarbij. Met elkaar zijn
we er voor iedereen en voor elkaar.
Samen bidden we voor vrede in
de wereld en nemen we initiatieven om
behoeftige mensen in onze omgeving een
handje te helpen. Dat geeft het leven zin
en mij een goed gevoel.
Ik wil straks een eenvoudige begrafenis en wat er dan van mijn spaarcentjes
over blijft, is voor het goede doel. Als ik
straks voor onze schepper sta wil ik het
een beetje goed gedaan hebben.”
Truus van Haveren

Albert van Diggele
Bert

weduwnaar van Bea van Diggele-Spanhaak
Leiden
30 april 1943

Alphen aan den Rijn
3 oktober 2021

Sandra en Anne
Pepijn, Madelief
Roberto en Marita
Faith, Dean
Ellen en Han
Koos en Renée
Wil t
Koos en Lindy, Collyn
Henk en Marielle, Heavenly, Syenne, Jayce
Bea en Bert
Charissa en Franklin, Matthew, Timothy
Bjorn en Josien, Demy, Michael, Wayne
Margret en Bert
Marjolein en Frank, Thijmen, Jonas
Dayenne, Meindert, Angel
Sabrina en Toet t, Jennifer, Damyan,
Kyano, Mila
Evelien en Harry, Luke, Sophie, Jake
Michelle en Michel

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

Persoonlijk, betrokken
en altijd dichtbij
UITVAARTZORG

Correspondentieadres:
Brederodestraat 9, 2394 EE Hazerswoude Rijndijk

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

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden.

arumuitvaartzorg.nl
Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

071 710 74 22 dag en nacht

Esther Raats-Coster nieuwe
voorzitter Issoria Hospice & Thuis

Het was al langer een publiek geheim dat Marcel Verburg na dik 18 jaar de voorzittershamer wilde overdragen. Dit voorjaar fuseerde Hospice Issoria met VPTZ Leiden.
Met de nieuwe naam Issoria Hospice & Thuis komt de organisatie in een nieuwe ontwikkelfase.

Op 1 november wordt Esther Raats-Coster de nieuwe voorzitter van
Issoria Hospice & Thuis. Zij volgt voorzitter van het eerste uur Marcel Verburg op. Esther is een ervaren toezichthouder met een achtergrond in het (internationale) bedrijfsleven.

Een uitgelezen moment om de voorzittershamer over te dragen.
Esther Raats-Coster heeft de ambitie om de kennispoot verder te ontwikkelen door
verbindingen aan te gaan met andere organisaties. Esther: ‘Ik vind het een eer om
voorzitter te mogen worden van Issoria waarbij ik mijn ruime ervaring graag inzet
voor de krachtige organisatie, sterk gemaakt door alle betrokkenen. Een prachtig en
waardevol initiatief in de Leidse regio waar veel mensen jaarlijks geholpen worden.’
Van niets naar gevestigde naam in Leiden en ruime omgeving: Issoria
Op 16 mei 2003 vond de officiële opening plaats van Hospice Issoria aan de Plantage 4. Dat had jaren van voorbereiding gekost. Ondernemer en Leidenaar Marcel Verburg speelde daar
een belangrijke rol in. Marcel was
ruim 20 jaar betrokken bij Issoria
waarvan dik 18 jaar als voorzitter.
Voorofscheweg 15
Samen met de anderen van het eer2771 MA Boskoop
ste uur zorgde hij ervoor dat Issoria
harkesbegrafenissen.nl
opgroeide tot een volwassen orga0172 - 21 21 22
nisatie van naam en faam in Leiden
en de regio.
WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN
In 2013 verhuisde het hospice naar
een groter pand aan de Burggravenlaan. Samen met andere Leidse ondernemers en de Vrienden van Issoria werden daar de fondsen voor
gevonden. Marcel Verburg met zijn
netwerk was daarin een onmisbare factor. Begin 2021 was hij samen
met Sam Schoch, voorzitter van
VPTZ Leiden, de drijvende kracht
achter de fusie die leidde tot de
nieuwe organisatie Issoria Hospice
& Thuis. Deze nieuwe organisatie
verder brengen, wilde Marcel graag
aan een nieuwe voorzitter overlaten. Waarvan akte!

Groene Hart Koerier
woensdag 13 oktober 2021
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Inhoudelijke
van deze rubriek:
Protestantse GeProtestantseverantwoordelijkheid
Gemeente en Rooms-Katholieke
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hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
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KERKDIENSTEN
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zondag 17 oktober Brugkerk 09.30 uur: Dominee W.
Biesheuvel
Zondag 24 oktober Brugkerk 10.00 uur: Dominee P.J.
van der Ende uit Rijnsburg
De kerkdiensten worden ook
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
THEMADIENST 17 OKTOBER
Het thema van deze dienst is
“Genieten van genoeg”. Hoe
kunnen we het goede, dat God
ons nu al schenkt, ook werkelijk beleven? Maar ook: gaan
wij wel goed om met alle goeds
dat wij krijgen? De gesprekken
die gevoerd zijn op een eerder gehouden thema avond,
zullen we op 17 oktober vertalen in woord, gebed en lied.
De dienst wordt gehouden in
de Brugkerk en begint, in afwijking van de normale aanvangstijd, deze zondag om half tien.
Na afloop is er koffie en thee in
de koorzaal. Deze zondag is er
ook kindernevendienst.
VIERINGEN RK PAROCHIE
BERNARDUSKERK
Zondag 17 oktober 11.00 uur:
Woord en Communieviering
waarin pastor Zuidersma voorgaat. De cantors zingen. Dhr.
Nico Wesselingh is de organist.
Zondag 24 oktober 11.00 uur:
Eucharistieviering waarin pastoor Peeters voorgaat. Het
Bernarduskoor zingt o.l.v. Dhr.
Mattijs Vijverberg. Mevr. AnneMarie de Groot is de organiste.
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
13 en 27 oktober. De Brugkerk
is open op 20 oktober.
SOEP EN PRAATJE
Op dinsdag 19 oktober om
18.00 uur in Honswyc. Aanmelden graag uiterlijk het weekend
voorafgaand bij Agaath Koers,
tel. 06 1231 7899 of via jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl.
CHRISTELIJKE MEDITATIE
Op woensdag 13 oktober bent
u om 20.00 uur weer welkom
in de Brugkerk om een uur te
mediteren op een bijbelwoord.
Via dat woord openen we ons
voor de geestelijke bron in onszelf, voor de bron van Gods
liefde. Aanmelden bij dominee
Willem Biesheuvel.
WEEKSLUITING RHIJNDAEL
De Raad van Kerken organiseert elke eerste vrijdag van
de maand de weeksluiting in
Rhijndael. Op 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
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 0713414210. 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.
BERICHT VAN
VERSOEPELINGEN
Nu er steeds meer versoepelingen zijn van coronamaatregelen heeft het corona kernteam van de parochie hierover
gesproken. Er was ook bericht
van de bisschoppen over versoepelingen binnen kerken.
Gekozen is voor een geleidelij-

ke en veilige afschaffing van de
maatregelen.
Wat betekent dit in de praktijk
voor onze parochie?
• U hoeft zich niet meer aan
te melden.
• Kerken vragen niet naar QR
code.
• Er vindt geen registratie
meer plaats.
• Bent u in de kerk geweest
bij een viering en test u enkele dagen later positief
wilt u dit dan a.u.b. ook aan
de parochie melden!
Voor vragen of onduidelijkheden mag u natuurlijk altijd even
bellen naar het lokale secretariaat.

Kerkdiensten
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Benthuizen
Herv. Gemeente

Zondag 17 oktober 09.30 uur Ds A. van
Vuuren 18.00 uur Ds H. Liefting
U kunt de dienst ook volgen via
hervormdbenthuizen.nl

P.G. De Hoeksteen

Zondag 17 oktober 10.00 uur
Inleiding op een serie presentaties over
het leven van Paulus.

Geref. Gemeente

Zondag 17 oktober 09.30 uur Ds P.J. de Raaf;
19.00 uur Ds G.J. van Aalst.
De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.

Hazerswoude-Dorp
Zondag 17 oktober 09.30 uur

R.K. Kerk

Communieviering met voorg. Past. S.
Zuidersma Voor actuele informatie zie:
www.heiligethomas.nl

CURSUSAANBOD 2021
-2022 IN PAROCHIE VAN DE
H. THOMAS.
In de Bijbelcursus wordt ingegaan op het Bijbelboek `Job`.
Vanwege de revalidatieperiode
van Pastoor Ruud Visser, wordt
de Bijbelcursus, tot nadere berichtgeving, uitgesteld. Aanmelden is al wel mogelijk.
De geloofscursus, `Catholicism`, door Pastor Sjoerd Zuiderma. De bijeenkomsten worden gehouden 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. Deze worden
gehouden op de vrijdagavond,
in het Parochiecentrum van
de H.H Engelbewaarders, van
20.00 tot. 22.00 uur. U bent
van harte uitgenodigd! Aanmelden via het mailadres: volwassenencatechese@heiligethomas.nl onder vermelding
van de cursus van jouw keuze.
Werkgroep Volwassenen Catechese.
WERELDMISSIEMAAND
2021: GUINEE
Onder de titel ‘We moeten immers wel spreken over wat we
gezien en gehoord hebben’
(Handelingen 4,20) voert Missio
dit jaar de campagne voor de
Wereldmissiemaand. Op 24 oktober is het Missiezondag. We
worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons
hart naar anderen te brengen,
aldus paus Franciscus. MISSIO
steunt het pastorale werk van
de kerk in Guinee, in het bijzonder het werk van de zusters
Servantes de Marie Vierge et
Mère (Dienaressen van Maria
Maagd en Moeder) in het bisdom N’Zérékoré. Het gebied is
niet erg ontwikkeld. De mensen leven voornamelijk van de
landbouw, die vaak nog am-

Zondag 17 oktober 09.30 uur

De Korenaar

Ds P.M.A. van den Herberg, Woerden
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente

Zondag 17 oktober
09.30 uur Ds M.P.D. Barth, Schoonhoven
18.30 uur Ds G.M. Bijkerk, Moordrecht

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).

bachtelijk en met ouderwetse methodes wordt bedreven.
Het leven is er primitief en er is
veel analfabetisme, met name
onder vrouwen en meisjes. De
zusters willen daar verandering in brengen door voorlichting, bewustwording en onderwijs. Geef aub aan Missio in de

collecte op Missiezondag 24
oktober of stort uw bijdrage op
NL36INGB0006 1923 37 t.n.v.
Parochie H. Thomas omschrijving Missio Guinee. Info: www.
missio.nl.
Hartelijk dank ook namens
werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede.
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Weekaanbiedingen

Lekkere
Turfjes
Stoere burger van mals
half-omhalf gehakt, met een
heerlijke smaakmelange van
oriëntaalse kruiden.
Een aanrader!
per stuk

1.45

Vleeswarentrio:

Vlugklaarpakket:

Gerookte ham
Runderrollade
Kipfilet

4 Blinde
Vinken
4 Roomschijven

4.99

8.49

Uit eigen keuken:

Weektopper:

Mexicaanse
Tortilla’s

Hacheevlees
+ kruiden

2 stuks

500 gram

5.00

6.49

Weekendtip!

Altijd lekker:

Varkenshaasspies

Kip
shoarma

4 stuks

500 gram

6.98

4.98
Aanbiedingen zijn geldig van
11 t/m 16 oktober 2021

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

Aanbiedingen van 14 t/m 20 oktober:

Hazelnoot pistache
slagroomtaartje
Pepernoten 200 gram

5,95
1,50

www.bakkerammerlaanlaan.nl

VAN DER LINDE MODE EN LINGERIE DE MODEWINKEL VAN DE REGIO!
NET EVEN ANDERS, MOOiE MERKEN EN EERLiJK ADViES

WiJ VERKOPEN DE VOLGENDE MERKEN: DAMESKLEDiNG: - ANDCOWOMAN - ANOTHERWOMAN - BATiDA - BRANDTEX - DOLCEViTA
DREAMSTAR - ETAGE - FRANKWALDER - FRANSA - IL DOLCE JEANS - LiZZY&COCO - MAiCAZZ - MEKSTONE - MYRNA BY NED - NED
RiNO&PELLE ROBERTO SARTO - SiGNATURE - TOP SECRET - WONDERJEANS - ZERRES - ZiZO - HERENKLEDiNG: - BAiLEYS - FELLOWS - GiORDANO
MARCO MANZiNi - MEYER - NEWSTAR - LiNGERiE: - FELiNA - MEY - SLOGGi - TRiUMPH - TENCATE

DORPSSTRAAT 138 HAZERSWOUDE-DORP | TELEFOON 0172-589203 | WWW.WiNKELVANDERLiNDE.NL - VOLG ONS OP:
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Spectaculaire dansmarathon live op tv

50 uur dansen en geld ophalen voor het Longfonds
door Diana Baak

Britt Bezuijen en Thomas Klerks doen mee aan het grootste dansspektakel ooit in
Nederland, dat door SBS6 live op tv wordt gepresenteerd op 14, 15 en 16 oktober. Honderd koppels dansen 50 uur op muziek van bekende dj’s en artiesten om
geld op te halen voor goede doelen. Slechts één danskoppel wint een geldprijs van
100.000 euro.

Britt en Thomas gaan er helemaal voor!
Talentvolle dansers
Britt is geboren en getogen in
Hazerswoude-Rijndijk en volgt
(na De Tweeklank en Het Groene Hart College) een opleiding
tot professioneel danser op de
dansacademie in Rotterdam.
Thomas uit Alphen aan den Rijn
heeft recent de theateracademie in Utrecht afgerond. Beide
zijn opleidingen waar je alleen
met veel talent door de selectie komt. Britt en Thomas (allebei 20 jaar) dansen al jaren samen bij de Dance Departement
van Sport2Bfit en zijn goed op
elkaar ingespeeld. Britt: “Ik zag
spotjes op tv voor deze dansmarathon en heb Thomas meteen gevraagd om samen mee te
doen. Hij moest er nog wel even
over nadenken, maar nu gaan
we er samen voor!”
Selectie
Als eerste moest het koppel
door een selectie heen om mee
te doen. “Je moet fysiek natuurlijk heel fit zijn en dat wordt allemaal getest. Daarnaast moet je
kunnen dansen en improviseren op alle soorten muziek. En
het moet er gewoon goed uitzien voor op tv. Daarvoor hebben een we een proef ‘dansmarathon’ gedaan waarin ze

hebben gekeken wat je kan en
waarin wij de sfeer hebben
kunnen proeven. Er doen uiteindelijk heel verschillende paren mee. Moeders met zonen,
vaders met dochters, professionele dansparen, met deelnemers
van 18 tot 60 jaar. Wij zijn een
van de jongste koppels die meedoen.”
Voorbereiding
“We doen al sinds begin juli veel
aan voorbereiding zoals conditietraining, hardlopen en oefenen met dansen. Daarnaast worden we begeleid door een coach
vanuit de organisatie. Die helpt
ons om te bepalen hoe we straks
onze energie het beste kunnen
verdelen en om de tactiek te bepalen rond pauzeren, slapen en
eten. Ook hebben we een outfit moeten kiezen waarin we
qua kleur herkenbaar zijn. Wij
hebben drie setjes in het lichtblauw met wit gekozen. Soms
denk ik wel eens ‘waar ben ik
aan begonnen’, want het is wel
heel intensief. Aan de andere
kant ook heel spannend en leuk
om dit met zoveel verschillende mensen te doen en het hele
circus eromheen mee te maken.
Dat wil je toch niet missen. Als
we al vroeg afvallen is het ook

goed. Meedoen is voor ons belangrijker dan winnen van het
geld. Maar we gaan natuurlijk
wel voor die ton.”
Meedoen is heel bijzonder
Die ton winnen is nog niet zo
makkelijk. “Het is natuurlijk een
uitputtingsstrijd en je mag maar
5 uur pauze houden. Er zijn
scheidsrechters naast de dansvloer aanwezig, die in de gaten
houden of je wel blijft bewegen. Ook onze fysieke conditie
wordt via een smartwatch die
we om krijgen bijgehouden. Er
zijn artsen en fysiotherapeuten
om te ondersteunen. Er staat al
die tijd een lopend buffet klaar,
toiletten en douches, en er zijn
slaapcabines waar je even kunt
rusten of slapen. In de loop van
de marathon zullen steeds meer
paren afvallen. Extra spannend
is het wanneer na 50 uur nog
meerdere danskoppels over zijn.
Dan wint degene die het minste van tijd van de beschikbare 5
uur pauze heeft gebruikt.” Dat is
dus niet alleen fysiek, maar ook
mentaal een slijtageslag. Gelukkig is er ook support voor de
koppels, want ze mogen vrienden en familie uitnodigen om
live aanwezig te zijn in studio
Breepark in Breda. “Wij hebben
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Cursiefje
Onder het vernis
Altijd het idee gehad dat Nederland i.v.m. andere Europese landen een goed aangeharkt parkje was. Ja, er was Nederlandse Joden die de vernietigingskampen hadden overleefd, bij terugkeer
in Nederland onrecht aangedaan, schrijnend onrecht! Ja, er was
de nodige commotie (en terecht!) na een rapport over het kindermisbruik in de parochies van de opvolgers van Petrus. Hartverscheurend, temeer daar de hoogste gezagsdragers geen verband zagen met die idiote regel van het celibaat... hoe dom kan
je zijn!
Maar verder zou het allemaal wel meevallen. Maar langzamerhand gaan je de schellen toch van de ogen vallen. Explosieve
memo’s (toeslagenaffaire) zijn niet alleen jaren onvindbaar, maar
worden ook nog eens afgezwakt als ze ‘eindelijk’ uit die bekende la komen. Het unieke idee van thuis-werken (minder files en
minder kans op besmettingen) blijkt volgens onderzoeken (‘onderzoeker’ lijkt een lucratief baantje te worden) het huiselijk geweld een flinke boost sorry, een lugubere stoot gegeven te hebben. Onze stoere mannen (gevechtstroepen) die de problemen
in conflict-gebieden wel even zouden stroomlijnen, werden óf
als halfzachte heelmeesters afgeschilderd óf niet serieus genomen als ze als veteraan vrij frequent door het lint gingen.
En dan komen de bank-boetes er nog eens overheen. Van de boetes die aan ING en ABN-AMRO in een jong verleden zijn opgelegd, kan je m.i.een complete stad voor woningstarters bouwen.
Van het niet-vlekkeloos bankieren hebben we geleerd... Nee dus.
Een bekende bank wiens topman investeerde in een lokale economie in Tanzania en dat gefinancierd had via een brievenbusfirma, gaf toe dat die investering ‘schuurde met de tijdgeest’. Iedere leek op financieel gebied weet dat brievenbusfirma’s een
penetrant geurtje verspreiden, maar de bank kwam pas met de
toezegging van ‘het schuurt met de moderne mentaliteit’, toen
de Pandora Papers geopenbaard werden. Over de waarde van
een excuus gesproken.
Toen een bekende politicus (heel erg ooit) na een avondje stappen er in een aantal etablissementen een behoorlijk puinhoop
van had gemaakt door asbakken door ruiten te knallen, merkte
Wim Kan op: die jongen rookt te veel!
De conferencier was kort en krachtig en ook nog eens genadeloos. Heel veel mensen plakken zich elke morgen het etiket
‘van-onbesproken-gedrag’ op de borst... En als er dan door bepaalde omstandigheden (publicaties) scheurtjes in dat etiket komen, weten ze als geen ander dat die hypocriete slogan ‘het boetekleed siert de mens!’ hun goed uit kan komen.
Elke huisvrouw of -man weet dat je vastgekleefde etiketten kunt
verwijderen met stickerverwijderaars. Het zou een zegen zijn als
Tweede Kamerleden niet alleen als controleurs maar ook als stickerverwijderaars zouden optreden.
Daar hebben we toch klokkenluiders voor... ja, maar die moeten
constant bang zijn hun baan te verliezen. Stickerverwijderaars
lopen wel kans op een burn-out, want soms duurt het enige tijd
voor het stickertje loslaat; maar goed, zo’n burn-out kan je met
behoud van salaris thuis uitzitten.
.
Wist
al een heel schema gemaakt, zodat er altijd een bekende is om
ons aan te moedigen als we even
een dip hebben, ook ’s nachts.”
Geld ophalen voor goede doel
De Dansmarathon wordt georganiseerd in samenwerking met
de Vriendenloterij. Tijdens de
marathon wordt door heel het
land geld opgehaald voor goede doelen, zoals het Longfonds.
Veel dansscholen doen mee aan
het programma door zelf iets te
organiseren, zoals een (mini-)

marathon in de eigen dansschool. Deelnemers aan die evenementen kunnen zich laten
sponsoren en daarmee geld ophalen voor het goede doel. SBS6
gaat met filmploegen door het
land reizen om opnames te maken.
De live uitzendingen starten
donderdag 14 oktober om 20.00
uur op SBS6. Presentatie door
Wendy van Dijk. Leuk om Britt
en Thomas te volgen. We wensen het danspaar veel succes!

6

Groene Hart Koerier
woensdag 13 oktober 2021

HALLOWEEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK
Geef je snel op en doe mee!!!

Speeltuin de Rode Wip organiseert dit jaar op zaterdag 30 oktober in samenwerking met Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk het jaarlijkse Halloweenfeest
voor het hele gezin.

Gaat weer starten met de
donderdagmiddagactiviteiten
in Grandcafé de Egel.
De volgende activiteiten worden maandelijks georganiseerd:
- 2e donderdag van de maand: Kennisquiz
- 3e donderdag van de maand: Klaverjassen
- 4e donderdag van de maand: Sjoelen
We beginnen om 14.00 uur en het zal rond 16.00 uur weer afgelopen zijn. De activiteiten kosten €1,50 voor leden van Actief Rijnwoude en €3,00 voor niet leden. U hoeft zich niet van tevoren op
te geven en kunt zo binnen wandelen om mee te doen. U hoeft
voor de kennisquiz geen team te hebben, maar kunt ook gewoon
individueel langskomen om mee te doen. Meedoen met een eigen
team kan natuurlijk ook.

Heeft u nog vragen over één van deze activiteiten dan
kunt u contact opnemen met Linda Timmermans, 0645094267 of linda@actief-rijnwoude.nl.

We zijn op zoek naar inwoners van Hazerswoude-Rijndijk die willen meedoen met de wedstrijd voor
het meest mooie Halloween Huis door hun huis te versieren in Halloweenthema. De kinderen mogen op een plattegrond aangeven welk huis hun favoriet is. Degene met de meeste stemmen krijgt een
aardigheidje.
Aanmelden kan via info@derodewip.nl of bel/app 06-12608074.
Zin om mee te doen met pompoenen snijden en/of verven? Er zijn nog plekjes vrij.
Kijk op www.derodewip.nl/halloween voor meer info.

Week van “Ontmoeten
& Verbinden”

Bingo met lunch in de Ridderhof

“Een terugblik”

Afgelopen week was het de landelijke week van “Ontmoeten & Verbinden. In Rijnwoude zijn er heel veel activiteiten aangeboden door allerlei verschillende organisaties.

Swingo in de Juffrouw

Lunch in dorpshuis"De Som"

Ondanks het slechte weer zijn
veel bijeenkomsten goed bezocht: Arabisch eten in de SOM
/ Bingo met lunch in de Ridderhof / creatieve workshops in de
SOM / workshop Bloemschikken in de SOM / Koffiedrinken in Pleyn 68 / de maaltijden
in de Egel en in de Hoek etc. Al
deze activiteiten waren zo goed
als “uitverkocht”.
Maar soms was het weer echt
te slecht. Zo werd de kennisquiz in de Juffrouw matig bezocht en kwam er niemand naar
Jeu de Boule / de Tas (baan was
een zwembad) en kwam er

ook niemand naar het Ommetje (Roest) vanwege constante
enorme plensbuien; in oktober
loop je natuurlijk het risico van
slecht weer.
Reacties hebben we veel gekregen waarbij de belangrijkste waren:
➦ Zouden jullie volgend jaar
e.e.a. niet willen verdelen
over een hele maand? Soms
waren er te veel activiteiten
op 1 dag.
➦ En probeer de activiteiten nog
beter op elkaar af te stemmen
zodat gelijksoortige activiteiten niet gelijk samenvallen.

Inzamelingsactie voor
de Voedselbank!

Groene Hart Koerier
woensdag 13 oktober 2021
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Onder het motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen”

Verrast en met blijdschap heeft de Protestantse gemeente Koudekerk a/d Rijn en
Hazerswoude-Rijndijk (PKN) de mededeling van de Lions Rijnwoude gelezen in
de Groene Hart Koerier van 29 september jl. dat er nu ook inzamelpunten voor de
Voedselbank Alphen aan den Rijn en omstreken zijn in Hazerswoude Dorp.
Het wordt zeer gewaardeerd
dat de Lions deze mogelijkheid
voor deze Dorpskern heeft gerealiseerd. Wat echter in de communicatie niet wordt genoemd
zijn de inzamelpunten, welke in Hazerswoude-Rijndijk en
Koudekerk aan den Rijn al reeds
enkele jaren zijn. Deze locaties
worden sinds de oprichting ervan door de PKN Koudekerk aan
den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk
gecoördineerd en van hier uit
zijn gedurende de afgelopen jaren met regelmaat volle kratten
producten afgeleverd bij het depot van de Voedselbank.
Met andere woorden: Bent u
niet woonachtig in Hazerswoude-Dorp, maar in Koudekerk
a/d Rijn of in HazerswoudeRijndijk dan kunt u gebruik maken van deze inzamelpunten.
Inzamelpunten
Deze inzamelpunten vindt u op
de Ridderhoflaan 97 te Koudekerk a/d Rijn, resp. het Schubertplantsoen 44 te Hazerswoude-Rijndijk.
Bij de PKN Koudekerk en Hazerswoude Rijndijk vraagt men
zich nu af: Is er in Benthuizen
ook een inzamelpunt is voor de
Voedselbank? Mocht dit zo zijn,
meldt u zich dan a.u.b even bij
de Groene Hart Koerier. Het is
toch mooier en effectiever om
dat inzamelpunt tezamen met
de andere inzamellocaties in
Rijnwoude in één artikel in de
Groene Hart Koerier te vermelden. Daarin worden ook de ge-

Vrijwilligersmarkt op
26 oktober in
het gemeentehuis
wenste, houdbare producten
voor de Voedselbank genoemd.
Naast houdbare producten zijn
ook de kassabonnen van Hoogvliet zeer welkom op de aangegeven adressen in Koudekerk
aan den Rijn en HazerswoudeRijndijk.
Op de achterkant van deze kassabonnen staan namelijk zegels, 12 zegels leveren een volle spaarkaart op en daarmee een
gratis product op. Elke 4 weken staan er andere zegels op de
achterzijde van de kassabonnen.
Niet iedereen wil deze producten hebben of komt aan een volle spaarkaart. Door deze zegels
op deze bonnen te verzamelen kan per periode gratis pro-

ducten worden gehaald voor de
Voedselbank.
De Voedselbank zelf is overigens met een pilot gestart in de
Albert Heijn te Koudekerk aan
den Rijn – hier staat een doneerpaal. Deze doneerpaal blijft
tot half december bij AH Koudekerk staan. Met deze paal kunt
u met uw pinpas direct een bedrag doneren, waarbij u de keuze heeft uit diverse bedragen.
Deze doneerpaal bevindt zich
bij Albert Heijn naast de productscanner in de winkel.
Alle giften, hoe klein ook, zijn
van harte welkom!
Wij rekenen op uw ondersteuning.

Op dinsdagavond 26 oktober organiseert Tom in de
buurt samen met het nieuwe Vrijwilligerspunt een
Vrijwilligersmarkt in het gemeentehuis Alphen aan
den Rijn.
Organisaties brengen hier hun vrijwilligersvacatures onder de aandacht. Inwoners worden uitgenodigd om mogelijkheden te verkennen en vrijwilliger te worden. Komen dus!
Vrijwilligerswerk is leuk. Het houdt u betrokken. Het kan zorgen
dat zaken die u belangrijk vindt een duwtje krijgen. U leert nieuwe mensen kennen. Met vrijwilligerswerk helpt u mensen met een
klein gebaar. U kunt er van leren en uw talenten verder ontwikkelen. Het is gezellig en geeft vaak ook structuur. Dit zijn maar
wat voorbeelden. Er zijn heel veel redenen om vrijwilligerswerk te
doen. Dus doet u nog geen vrijwilligerswerk: ontdek eens de mogelijkheden. Vooral nu we minder coronabeperkingen hebben, is
dit zeer de moeite waard.
Kom kijken
Dit is de avond waarop u kunt zien welke vrijwilligerswerk bij diverse organisaties in de gemeente Alphen aan den Rijn er zijn. Ter
plekke is het mogelijk om een talentscan doen en te ontdekken
welk werk bij uw talenten aansluit. U kunt zien welke vrijwilligersvacatures er zijn en over de mogelijkheden in gesprek gaan met organisaties die vrijwilligersvacatures hebben. Na afloop gaat u naar
huis met een tas vol inspiratie.
Deelnemers
De volgende organisatie zijn op de markt aanwezig. 20vAlphen Alphense Oranjevereniging - Alrijne verpleeghuis Oudshoorn Bezoekerscentrum de Veenweiden - De Alphense hondenbezitters
– Dierenambulance - Gemiva Woonlocatie Castorstraat - Gilde Historische Vereniging Alphen - Humanitas Home Start - Humanitas maatjesproject - Inloophuis Koudekerk- Ipse de Bruggen - IVN
Natuureducatie - Lokale omroep studio Alphen - Museumpark Archeon - Nieuwe Alphenaren verbindt - Open Venster - Penitaire Inrichting Alphen aan den Rijn - RKSV Wilskracht- Samenhuis
Alphen - Scouting Alphen - Sportief Besteed Groep- Stichting Alphen Taal - Stichting Geldzorg - Stichting Lumen Holland Rijnland Stichting RESA - Stichting Vrienden van de Adventskerk - Terre des
Hommes - Tom in de buurt - Vogelpark Avifauna - Alphen aan den
Rijn - Volleybalclub Castellum - Volksuniversiteit Alphen aan den
Rijn - VPTZ Aurelia - Werkvinden Alphen - Wielervereniging Alphen- Wijkvereniging de Pionier - Zonnebloem
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Activiteiten in de week
van de eenzaamheid
Op allerlei plekken werd in de week van de eenzaamheid activiteiten ondernomen
om mensen met elkaar in contact te brengen.

Heeft u de nieuwe hoofdvestiging al gezien?

Breng nu je stem uit!

Alphen beste bibliotheek van Nederland?

Wat is de Bibliotheek Alphen trots dat zij genomineerd
is om Beste Bibliotheek van Nederland te worden! Het
zou natuurlijk geweldig zijn als ze ook echt tot de Beste
Bibliotheek benoemd worden. Help je mee? Want iedere stem telt!

In Benthuizen organiseerde Allcura Thuiszorg een gezellige ochtend. De gasten werden met lekkers
ontvangen en speelden o.a. een spelletje Bingo met prijzen. Het belangrijkste was dat er tijd was voor
ontmoeting en dat er weer contact was met elkaar.

Elk kind mag dromen
over later!

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of
tekenen, vier jaar of tien jaar oud, ieder kind is uniek en kan worden waar hij van
droomt. Beroepen als astronaut, kok, timmerman of verpleegster. Kinderen spelen
vaak na wat ze willen worden.
Tijdens de landelijke Kinderboekenweek 2021 op de School
met de Bijbel in Benthuizen mogen kinderen dromen van wat
je later wilt worden.
Volgens juf Aline van groep 3
mijmert en droomt elk kind
over wat hij of zij worden wil.
Haar leerlingen werken over de
boswachter en leren veel over
het beroep. Een echte boswachter uit het Bentwoud, Jonathan
Leeuwis, heeft een bezoek aan
haar groep gebracht. De kin-

deren hoorden van Jonathan
wat het werk van de boswachter inhoudt en leerde veel over
het dierenleven in het bos. Volgens juf Aline is het fijn dat het
thema echt aansluit bij de belevingswereld van kinderen. In
dit thema zijn alle kinderen gelijk want iedereen droomt over
wat je later wilt worden. Daarnaast krijgt het leesonderwijs
een boost door met elkaar boekjes over het thema te bekijken,
zelf woorden lezen en werkjes

Nieuwe vestiging
Vorig jaar is de nieuwe hoofdvestiging van de bibliotheek
Rijn en Venen aan de Aarkade in
Alphen aan den Rijn geopend,
midden in coronatijd. Inmiddels zijn de deuren weer open
én is er extra goed nieuws, want
de bibliotheek is met 4 andere
bibliotheken in Nederland genomineerd voor ‘de beste bibliotheek van Nederland’. En
dat niet alleen omdat er zo’n
mooie vestiging in Alphen is
gekomen, maar vooral vanwege
de vele activiteiten die er worden georganiseerd. Je kunt in de
nieuwe bibliotheek ook gezellig
koffie drinken en lunchen en er
een tijdschrift bij lezen.

Ontdek de Beste Bibliotheek
Ben je benieuwd naar het nieuwe gebouw? En naar het indrukwekkende textielkunstwerk Het
Nest? Je kunt natuurlijk dagelijks
binnenlopen. Maar op 16 oktober staan vanaf 11.00 de deuren
ook open voor een kijkje achter
de schermen in de bibliotheek.
Er is die dag van álles te beleven: speel het escaperoomspel,
neem een kijkje in het kantoor,
doe mee met de Lego Challenge en meer, veel meer! Meer informatie op bibliotheekrijnenvenen.nl.

feestelijke afsluiting met een
voorleeswedstrijd en vervolgens een Kinderboekenverkoop.
Zo mogen de kinderen van de

School met de Bijbel de komende weken heerlijk dromen en
mijmeren over wat zij later willen worden.

Tot 22 oktober kun je je stem
uitbrengen op bibliotheekblad.
nl.

over de boswachter maken. De
kinderen worden ondergedompeld in letters en dat is juist zo
belangrijk voor het leesproces.
Er gaat een wereld voor kinderen open!
De andere groepen van de
School met de Bijbel maken
kennis met de beroepen van
politieagent,
doktersassistente, kraamverpleegkundige, timmerman, illustrator en architect. Ook zij hebben verteld en
laten zien wat hun beroep inhoudt, voor veel kinderen is dit
een kennismaken met een nieuwe wereld!
Daarnaast hebben de ouders van
de oudercommissie hun bijdrage geleverd. Via marktplaats
werden er paspoppen gekocht
om zo het thema van de kinderboekweek beeldend te maken.
De poppen zijn aangekleed als
verpleegkundige en boswachter.
De kinderen kunnen ook zelf
tijdens workshops ervaren hoe
het is om bakker, kapper, bloemist, ict-er en architect te zijn.
Op 15 oktober 2021 is er van
10.00 uur tot 10.30 uur een
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Stichting Nieuwe Alphenaren zoekt vrijwilligers!
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De stichting helpt met vrijwilligers de vluchtelingen/
statushouders die in Alphen komen wonen in te burgeren in de Alphense gemeenschap.
We bestaan inmiddels ruim 5
jaar en hebben dankzij de inzet
van veel vrijwilligers in die tijd
bijna 400 vluchtelingen met hun
gezinnen geholpen! De vrijwilligers hebben gedurende langere tijd als koppel een wekelijks
contact met de vluchteling om
te helpen met dagelijkse vragen.
Daarnaast organiseert de stichting ook gezamenlijke activiteiten voor de vrijwilligers en de
vluchtelingen en hun families,
zoals een jaarlijks bezoek aan
Avifauna.
Nu de corona-maatregelen versoepeld zijn, is het ook weer
mogelijk andere gezamenlijke activiteiten te organiseren.
Zo hebben we recent weer een
boottocht georganiseerd door
het “groene hart”, van Alphen
via Woubrugge naar de Braassemermeer voor meer dan 125
deelnemers om de omgeving
van Alphen te leren kennen.
Wilt jij als vrijwilliger kennis
maken met zo’n nieuwe Alphenaar, hem of haar regelmatig
helpen in zijn nieuwe omgeving
en er zelf ook wat van te leren?
Hieronder het verhaal van Ton
Belksma als vrijwilliger bij de
familie Mohammad Alhariri.
Ton kwam 5 jaar geleden in
contact kwam met Stichting
Nieuwe Alphenaren. Zo leerden
Ton Belksma en Mohammad Alhariri elkaar kennen, een paar
weken nadat Mohammed in
Alphen aan den Rijn was komen
wonen in de zomer van 2016. In

november van dat jaar zag Mohammad na 1,5 jaar zijn vrouw
Nisreen en zoontjes Omar en
Ali eindelijk weer terug. Het
was moeilijk om in een andere
omgeving, met een andere taal
en gewoontes, een weg te vinden. De zorgen over de familie
in Syrië leverde continue spanning op, zeker toen het dorp
van Mohammad’s moeder werd
gebombardeerd. Er is sinds die
moeilijke begintijd heel wat
veranderd. De oudste twee kinderen zitten nu in groep 3 en 5
op de basisschool. Ton hielp bij
het zoeken naar werk voor Mohammad. Dat lukte uiteindelijk
bij het bedrijf Uipkes Houten
Vloeren. Mohammad kon daar
begin vorig jaar als parketlegger
aan de slag. Inmiddels heeft Mohammad een vast werkcontract.
Voor Mohammad zelf is het heel
belangrijk dat hij nu zelf zijn
kost verdient.
Na al die jaren is er een vriendschapsband gegroeid tussen de
familie Hariri en Ton en zijn
vrouw Aleid. Ze zijn op elkaar
gesteld. “Wanneer komen opa
en oma weer?” vragen de kinderen regelmatig. Ton helpt nu
nog af en toe wanneer het nodig
is, maar de familie kan zich tegenwoordig gelukkig uitstekend
zelf redden. Ton kijkt met plezier terug op de afgelopen jaren.
Jij kunt ook helpen! Meldt je aan
bij de stichting Nieuwe Alphenaren als vrijwilliger!

Workshop ‘Tekenen voor
Jongeren’ in de herfstvakantie
Creatief Rijnwoude organiseert in de herfstvakantie op 23 oktober een workshop
tekenen voor jongeren van 12 tot 15 jaar. De workshop wordt gegeven door Marja
Zwaan in Dorpshuis De SOM.		

Tekening van Marja Zwaan (foto rechts)
Tijdens deze workshop ligt het
accent op het leren tekenen van
personages voor een cartoon of
stripverhaal, waaraan je het karakter ook kunt zien. Is het een
held of een schurk?

personages en karakters tekenen en ’s middags maak je zelf
een karakter naar je eigen idee.
In totaal ben je bezig van 10.00
uur tot 16.00 uur, uiteraard met
pauze voor de lunch.

De workshop duurt twee dagdelen: ’s morgens leer je vanuit een basisvorm verschillende

Creatief Rijnwoude zorgt voor
iets te drinken en wat lekkers,
een lunchpakket neem je zelf

mee. Extra drinken is eventueel
te koop in het Dorpshuis.
Ben jij iemand of ken jij iemand
van 12 tot 15 jaar, die graag tekent en het leuk vindt om zijn/
haar tekentechniek te verbeteren? Je kunt je aanmelden via
creatiefrijnwoude@gmail.com .
De workshop kost € 10,-

Johannes Post heeft €4180,35 opgehaald
voor de Kinderpostzegelactie!

Vanaf woensdag 29 september zijn bijna 145.000 kinderen uit groep 7 en 8 door
Meer informatie op https:// het hele land langs de deuren gegaan om kinderpostzegels en andere producten te
nieuwealphenaren.nl/
verkopen.
Ook groep 7/8 van de Johannes
Postschool heeft dit jaar meegedaan aan de actie en heeft
maar liefst €4180,35 opgehaald!
Met als topverkoper Nathan van
Rooijen; hij heeft €602,20 opgehaald!
Met als thema ‘Geef meer
kracht’ wil Stichting Kinderpostzegels kinderen helpen om
beter uit deze coronacrisis te
komen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de coronacrisis een ingrijpend effect heeft
gehad op de levens van alle anderhalf miljoen basisschoolkinderen in Nederland en er een
toename is van huiselijk geweld, armoede en mentale problemen. Daarom wordt er dit
jaar door de Kinderpostzegelactie extra aandacht besteed aan
projecten die kinderen helpen
meer veerkracht te ontwikkelen.

Vanaf woensdag 29 september 12.15 uur zijn de kinderen
van start gegaan met verkopen.
Er konden postzegels verkocht
worden, maar ook kaarten voor
de feestdagen en andere producten zoals bloembommetjes, een
shopper en blikjes met Gorgelpleisters. Daarnaast kon er ook
gekozen worden voor een eenmalige donatie. Kinderen hadden dit jaar ook de mogelijkheid
om digitaal langs de deuren te
gaan door een persoonlijke videoboodschap op te nemen en
deze door te sturen middels een
QR-code.
7 oktober was de actie afgelopen en zijn we op een opbrengst
gekomen van €4180,35. We zijn
trots op de leerlingen van groep
7 en 8 en hopen volgend jaar
ons steentje weer te kunnen bijdragen!
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Week in beeld

Aangepaste
dienstverlening gemeente

Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Rijvaardigheidstest voor 50-plussers
met naast u een rijinstructeur. U moet dus met uw eigen
auto komen. Daarnaast krijgt u een theoriegedeelte, een
reactietest, een gehoortest en een gezichtsvermogenstest.
U betaalt voor deze ochtend of middag een eigen bijdrage
van €15 (contant). De overige kosten worden betaald door
Gemeente Alphen aan den Rijn en Regio Holland Rijnland.
Het meedoen aan de rijvaardigheidsritten heeft geen
gevolgen voor uw rijbewijs. Het gaat om een test, niet om
een herexamen.

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

Op donderdag 18 en vrijdag 19 november 2021 wordt in
Alphen aan den Rijn weer de rijvaardigheidstest voor
50-plussers gehouden. Automobilisten van 50 jaar en
ouder kunnen dan hun rijvaardigheid en verkeerskennis
testen. Gemeente Alphen aan den Rijn organiseert, in
samenwerking met Regio Holland Rijnland en Rijschool
Rijnland, deze rijvaardigheidsritten al ruim 25 jaar. Samen
hechten we veel belang aan een goede verkeersveiligheid
met als doel minder verkeersslachtoffers. Nu en in de
toekomst.
Rijvaardigheidstest
Tijdens de rijvaardigheidstest komen alle onderdelen van
het autorijden aan bod. Door mee te doen aan deze test,
wordt uw rijvaardigheid getest via een rit in uw eigen auto

Wat neemt u mee?
• rijbewijs
• eigen auto
• groene kaart
Waar en wanneer?
• Datum: 18 en 19 november 2021
• Tijd groep 1: van 9.00 uur tot 12.30 uur
• Tijd groep 2: van 13.30 uur tot 17.00 uur
• Locatie: Rijschool Rijnland, Schans 21, 2405 XX Alphen
aan den Rijn
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar
BROEMalphen@outlook.com of bel naar 06 - 26 58 64 41.
Geeft u hierbij aan of u een voorkeur heeft voor de ochtend
of de middag.

Advies over maatregelenpakket Beter
Bereikbaar Gouwe naar colleges

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

In het programma Beter Bereikbaar Gouwe werken de
gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, de regio Midden-Holland en de provincie
Zuid-Holland samen om de bereikbaarheid en leefbaarheid
rond de Gouwe te verbeteren en de economie te versterken.
Deze samenwerkende overheden leggen nu een advies
voor aan de colleges van burgemeester en wethouders
(B&W) en Gedeputeerde Staten. Dit advies gaat over een
voorgesteld pakket met maatregelen en het vervolgproces.
Na de collegevergaderingen in november wordt het advies
openbaar gemaakt.
Ingewikkelde keuzes
In de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) van 30 september
2021 bespraken de bestuurders de effecten van de maatregelen op de bereikbaarheid en andere criteria, de kosten en
het advies aan de colleges van B&W en Gedeputeerde
Staten. Ook kwam het draagvlak voor de maatregelen aan
bod. Het is duidelijk is dat er ingewikkelde keuzes moeten
worden gemaakt. Maar die zijn wel nodig om de knelpunten
in het gebied op te lossen. Daarover is iedereen het eens.
Pakketvoorstel
In mei is een voorstel met maatregelen bekendgemaakt.
Op www.beterbereikbaargouwe.nl/pakketvoorstel kunt u
deze vinden. Onderdelen van een mogelijk pakket zijn
fietspaden, maatregelen op de Gouwe, de Bodegravenboog en een nieuwe weg van Boskoop naar de N11 (met
de naam W20). Tussen mei en juli 2021 zijn gesprekken
gevoerd met bewoners, bedrijven en belangenorganisaties. Alle reacties zijn vervolgens verwerkt in een draag-

vlakanalyse. De bestuurders hebben gesproken over de
varianten voor de W20 en de rest van het pakket. Hoe het
definitieve maatregelenpakket eruitziet, is onderwerp van
gesprek in de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten.
Planning en besluit
In oktober bespreken de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten het advies van de BAG. Als zij daarmee
instemmen, dan gaat het naar de commissies van de
betrokken gemeenten en de provincie Zuid-Holland.
Daarna nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten
een besluit over de maatregelen. Geïnteresseerden kunnen
inspreken bij de vergaderingen. De data van de vergaderingen worden begin november bekendgemaakt.
Openbare informatiebijeenkomsten
In november volgt informatie over het maatregelenpakket
en het vervolgproces. Daarvoor worden weer openbare
informatiebijeenkomsten georganiseerd. U vindt alle
beschikbare informatie op www.beterbereikbaargouwe.nl.
Daarnaast houden wij u via onze website, social media en
de Week in beeld op de hoogte van de verdere voortgang.

Commissie bezwaarschriften
Op dinsdag 19 oktober 2021 staan de volgende openbare
onderwerpen op de agenda van de Commissie bezwaarschriften:

21.30 uur: Bezwaar tegen het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen op
de Parklaan in Boskoop.

19.30 uur: Bezwaar tegen WOB-besluit verkoop van grond
en het Snippergroen-project Boskoop.
20.10 uur: Bezwaar weigeren vergunning V2021/341 inen uitrit Stationsstraat.
20.50 uur: Bezwaar omgevingsvergunning 118 appartementen Baronie Haven fase 3 (V2020/892).

De hoorzitting verloopt via Skype. Als u meer informatie
wilt over deze 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 telefoonnummer 0172-46 59 83.
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In de GGD-prikbus ben je welkom
voor je 1e prik. Daar maken we

meteen een afspraak voor de 2 e prik.

Die is dan na minimaal drie weken.
• 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
Ontvangst aanvraag ontheffing
vetafscheider Julianastraat 34, Alphen
aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft
op 4 oktober 2021 een aanvraag voor een ontheffing voor het plaatsen van een vetafscheider
ontvangen op Julianastraat 34 in Alphen aan den
Rijn. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk
2021279870.
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 even-

tueel 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.

Melding Activiteitenbesluit Wet
milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente
heeft de volgende meldingen ontvangen:
- Sushi Sakura Delivery, Van Nesstraat 35 in Alphen
aan den Rijn: het oprichten van een bedrijf in het
bereiden en verkopen van sushi

Raad in beeld

informatie van en over de gemeenteraad

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 14 oktober 2021, raadsvergadering (20.00 uur, raadzaal)
• Inspreken over aanpassing verkeersmaatregelen Hazerswoude-Dorp (kruispunt N209-Dorpsstraat
Hazerswoude-Dorp)
• Toekomstvisie begraafplaatsen
• Economische Agenda
• Actualisatie nota Bovenwijkse voorzieningen
• Bestemmingsplan Dorpsstraat 30, 32, 34 en 38 Aarlanderveen
• Voornemen vestiging gemeentelijk voorkeursrecht (Wvg) op locatie Hazerswoude-Dorp noordoost
• Voornemen vestiging gemeentelijk voorkeursrecht (Wvg) op locatie Hazerswoude-Dorp zuidwest
• Bestemmingsplan Westvaartpark-Eco, Hazerswoude-Rijndijk
• Governance Jeugdhulp Holland Rijnland
• Doordecentralisatie maatschappelijke zorg

Donderdag 28 oktober 2021, raadsvergadering (19.30 uur, raadzaal)
• Vaststelling Programmabegroting 2022
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.

- R.W.C. van der Werf, Lansing 23a in
Boskoop: het veranderen van activiteiten door het wisselen van een
propaantank
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer
kunt u geen bezwaar indienen of beroep
instellen.

Voorlopig aanwijzingsbesluit
locaties ondergrondse
afvalcontainers
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 oktober 2021 ingestemd
met het voorlopige aanwijzingsbesluit
locatie ondergrondse afvalcontainers aan het
Stationsplein in Alphen aan den Rijn. Het gaat
om de locatie: Stationsplein in Alphen aan den
Rijn (links tegenover de entree van de parkeergarage).
Inzien stukken
De volgende stukken zijn vanaf
13 oktober 2021 digitaal op te vragen via
gemeente@alphenaandenrijn.nl
of
telefoonnummer 14 0172 onder vermelding van Aanwijsbesluit OGC t.a.v. Afvalbeheer:
- het aanwijsbesluit
- een overzichtskaart
- een overzicht met foto’s van de gewenste locaties
Ook liggen deze stukken vanaf 13 oktober 2021
zes weken ter inzage op 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.
Indienen zienswijzen
Belanghebbenden die het niet eens zijn met een
voorlopig aangewezen containerlocatie kunnen
binnen zes weken na deze publicatie een zienswijze indienen tegen dit voorlopige aanwijzingsbesluit (op grond van afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht). Dit kan per e-mail aan
zienswijze@alphenaandenrijn.nl of per brief aan
het college van burgemeester en wethouders, ter
attentie van Afvalbeheer, postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn. Het college neemt de ingebrachte zienswijzen mee in de definitieve besluitvorming. Vermeld in de zienswijze uw volledige
naam- en adresgegevens, uw (mobiele) telefoonnummer, de locatie en het tekeningnummer van de
aangewezen container en de reden waarom u het
niet eens bent met de aangewezen locatie. Zienswijzen kunnen worden ingediend tot 24 november
2021. Zienswijzen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Vergunningen
30 september t/m 6 oktober 2021
Vanwege het coronavirus is de balie van Vergunningen gesloten. Wilt u plannen inzien? Neem dan
contact op met telefoonnummer 14 0172 of per
e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
- langs de Kromme Aarweg (nabij Golfclub
Zeegersloot) uitvoeren diverse werkzaamheden
voor kadeverbetering (V2021/786)
- Albert Einsteinweg
bouwen bedrijfsverzamelgebouw (V2021/787)
- Zwanendrift 4
vervoeren en opslaan grond, vrijgekomen uit
projectlocatie Afrikalaan (V2021/788)
- Verlengde Marnixstraat 18A
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/789)
- Produktieweg 12
vervangen bestaande handelsreclame/reclamezuil
(V2021/792)
- Afrikalaan 45
plaatsen aircobuitenunit met ombouw
(V2021/793)
- Hooiberg, naast Heimansbuurt 1
afwijken bestemmingsplan voor gebruik logies/
recreanten (V2021/794)
- Hofzichtstraat 64
vervangen bestaande dakkapel achtergeveldakvlak, vervangen kozijnen achtergevel en plaatsen
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kleine uitbouw achterzijde (V2021/797)
- Gouwelandenlaan 15
verplaatsen entree en vervangen dakinstallaties
(V2021/798)
- perceel tussen Steekterweg (ter hoogte van
nummer 88) en Oude Rijn
bouwen recreatiewoning (V2021/799)

Benthuizen
- Croesinck 25
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak
(V2021/791)
- Geerweg 4 en 5
vervangen dakkapel achtergeveldakvlak
(V2021/796)

Boskoop
- tussen Voshol 37 en 39
betreft aanvulling op verleende vergunning,
bouwen kas (V2021/795)

Hazerswoude-Dorp
- Voorweg 79B
aanleggen verharding (V2021/790)
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
Aarlanderveen
- Achtermiddenweg 2C (06-10-2021)
bouwen machineberging (V2020/945)

Alphen aan den Rijn
- Trappistenlaan 2 (30-09-2021)
plaatsen terrasoverkapping in achtertuin
(V2021/761)
- Kopenhagensingel 57 (05-10-2021)
plaatsen kozijn voorgevel 2e etage (V2021/783)
- Zwanendrift 4 (06-10-2021)
vervoeren en opslaan grond, vrijgekomen uit
projectlocatie Afrikalaan (V2021/788)

Boskoop
- Kievitstraat 56 (05-10-2021)
bouwen kleinschalige woon-/zorgvorm, plaatsen
erfafscheiding en aanleggen inrit (V2021/612)
- De Biezen (05-10-2021)
tijdelijk aanleggen inrit (V2021/723)
- Laag Boskoop 113 (06-10-2021)
verbouwen en uitbreiden bestaand kantoor
(V2021/682)

Hazerswoude-Dorp
- Engelandlaan 25 (04-10-2021)
plaatsen nieuwe overheaddeur en vlaggenmast
(V2021/759)

Hazerswoude-Rijndijk
- Rijndijk 5A (5) (01-10-2021)
bouwen schuur (V2021/666)
- Prins Bernhardstraat 34 (06-10-2021)
plaatsen dakopbouw (V2021/771)
Bezwaar
Op bovenstaande besluiten is de bezwaarclausule
van toepassing, zie colofon.

Verlengen beslistermijn
Boskoop
- Acerstraat 3
realiseren dakopbouw (V2021/722)
- Rijneveld 71
bouwen foliekas (V2021/690)

Hazerswoude-Dorp/HazerswoudeRijndijk/Koudekerk aan den Rijn
- tijdelijk plaatsen vier projectborden op vier
locaties voor aanleg glasvezel (6 maanden)
(V2021/639)

Drank- en horecavergunning
Verleende vergunningen
Boskoop
- Koninginneweg 13 (01-10-2021)
Drank- en horecavergunning (7Days slijterij)
(D2021/083)

Exploitatievergunning

Verleende vergunningen

- Dorpsstraat 80 (30-09-2021)
bouwen schuur (V2021/746)

Alphen aan den Rijn

Colofon

Bezwaarclausule

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.
De Raad in beeld is onder redactie van de griffie van de gemeenteraad
van Gemeente Alphen aan den Rijn.
Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn
Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl

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

Plaatsen en verwijderen
gehandicapten-parkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben
besloten tot plaatsen van de onderstaande
individuele gehandicaptenparkeerplaats
met de bijbehorende borden.

Alphen aan den Rijn
- Europalaan 84

Koudekerk aan den Rijn

Benthuizen

Week in beeld is onder redactie van Gemeente Alphen aan den Rijn en

Exploitatievergunning Koning Kip
(2021/079)

Bezwaar
Op bovenstaand besluit is de bezwaarclausule
van toepassing, zie colofon.

Publicatie verlengen
seizoenstandplaatsen
Op grond van het standplaatsenbeleid Alphen
aan den Rijn maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat voor onderstaande locaties de vergunning wordt verlengd
van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022:

Alphen aan den Rijn:
-Rijnplein
-Stationsplein
-Baronie
-Euromarkt
-Ridderhof
-Herenhof
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 12 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 bovenstaand besluit is de bezwaarclausule van
toepassing, zie colofon.

- Stuifzwam 28 (05-10-2021)

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 beschikking

- de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college

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

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

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

is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van burge-

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

meester en wethouders te wenden.

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift
moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit

Voorlopige voorziening

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

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

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den

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

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

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen.

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

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

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het

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

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

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn

istockphoto e.a.).

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

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening

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

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank,

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

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

Seniorenbijeenkomst “Prettig
ouder worden is een uitdaging!”
Onder de titel “Prettig ouder worden is een uitdaging” nodigt het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO), Alphense senioren van harte uit om op woensdag 17 november deel te nemen aan de Seniorenbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst waarvoor ook de lokale politiek is uitgenodigd, zullen onder leiding van de
organisatieadviseur Jaap Peters, een aantal panelleden en een tweetal Alphense senioren gevraagd worden hoe zij denken over hoe seniorvriendelijk onze gemeente
is en wat daarvoor nodig is. De panelleden zijn naast wethouder Sociaal Domein Han de Jager, huisarts Ruud Gebel, directeur Woonforte Monique Brewster en Koos
van Arkel, voorzitter van de Adviesraad Samenleving.
De bijeenkomst wordt gehouden in het Parkrestaurant van Avifauna aan de Hoorn en is van 13.30 uur tot 16.30 uur. (zaal open vanaf 13.00 uur). Bijzonder bij deze
bijeenkomst is dat leerlingen van het MBO aanwezig zijn om het evenement mede in goede banen te leiden.
Inschrijven is noodzakelijk en kan via de website oso-alphen.nl of via de secretarissen van de ouderenorganisaties ASVA, KBO en PCOB. De geldende entreeregels zijn
van toepassing en dat betekent dat naast een QR-code op de telefoon of schriftelijk een ID pas getoond moeten worden. Schrijf u zo snel mogelijk in want vol is vol!
Voor informatie: Kees Slingerland voorzitter OSO. Tel. 06 51614413.
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De computerclub
helpt u op afspraak
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Geen inloop, maar spreekuur

Zoals eerder in deze krant vermeld, gaat de Computerclub van de Korenaar vanaf 26 oktober weer van start
en zijn de vrijwilligers elke dinsdagochtend weer aanwezig in de Korenaar in Hazerswoude-Dorp.

De eerste kratten
naar de Voedselbank

U kunt dan op dinsdagochtend tussen 9.30 en 11.00 uur weer terecht met vragen over uw computer, laptop, tablet of smartphone. Echter het is géén
inloopspreekuur, maar
u wordt gevraagd om
u tevoren aan te melden en ook aan te geven
met welke vraag u zit.
U kunt tot 24 uur tevoren u aanmelden en uw
vraag sturen naar
computerclub@
pghkorenaar.nl
De medewerkers weten dan hoeveel mensen er komen en kunnen
het aanbod regelen en er ook voor zorgen dat de juiste teamleden
beschikbaar zijn. Het gaat hierbij om individuele vragen.
Een aantal mensen heeft zich gemeld om beter te leren omgaan met
hun smartphone. Deze groep proberen wij apart te nemen en in de
vorm van enkele sessies te helpen om meer uit hun mobiel te halen.

Vorige week hebben de Rijnwoudse Lions de eerste krattten naar de Voedselbank
Alphen aan den Rijn kunnen sturen. Dankzij de straatcoördinatoren konden de Lions 12 goed gevulde kratten afleveren op het bestemde adres... een heel mooi re- Installeren van software, updates van besturingssystemen kost
soms uren. Dan maken de teamleden een afspraak wanneer u uw
sultaat.
Er is in diverse publicaties vaak gesproken over ‘een actie’ maar de Lions willen wel benadrukken dat
er sprake moet zijn van ‘continuïteit. Iedereen zal beseffen dat - denk maar aan de gestegen gasprijzen
- hulp aan mensen die moeite hebben met het hun toebedeelde geringe huishoudgeld, niet van de ene
dag op de andere geregeld kan zijn.
We geven u nogmaals de adressen van de straatcoördinatoren. Het gaat dus om de plaatsen van de
witte voedselbakken:

HAZERSWOUDE-OOST:
Ridder van Montfoortlaan 4
Ridder van Montfoortlaan 32
Burgemeester Warnaarkade 4
Dorpsstraat 13
Dorpsstraat 80
Berkenhof 1
HAZERSWOUDE-WEST:
Dorpsstraat 210
Dorpsstraat 237
Margaretha van Oostenrijklaan 17
Gerard Doustraat 4
Jan Lievenslaan 18
Westeinde 2
]In de maand oktober vragen de Lions om dezelfde producten als in de maan september: koffiepads, houdbare
melk, suikerstroop, rijst, macaroni, mayonaise, blikworst,
pindakaas, jam, kippenragout,
handzeep(pompj) en afwasmiddel. Het is heel fijn dat de
plaatselijke super u via kaartjes
aan de schappen attendeert op
de gevraagde producten. Zodra
er sprake is van een nieuwe lijst
zullen de Lions dat via de ge-

bruikelijke media bekend maken. U begrijpt dat er nog steeds
behoefte is aan méér straatcoördinatoren, vooral aan de Westkant van het Dorp en in PlanZuid. De Lions houden u ook op
de hoogte van de diverse ontwikkelingen én op de website
van de Lions (rijnwoude.lions.
nl) én op Facebook.
Het is altijd afwachten of een
bepaald project bij ‘de mensen’
aanslaat. Met 12 kratten mogen
de Lions (We Serve) echter stel-

apparatuur weer kunt ophalen. De kosten voor deze hulp zijn: een
bijdrage voor koffie of thee en een bijdrage voor hulp van €5 of
€10 per keer.

Buiten de periode van het inloopspreekuur, dan wel als iemand
niet in staat is naar de Korenaar te komen of een vaste PC thuis
heeft, kan een afspraak gemaakt worden voor een bezoek aan huis.
Meld u aan via computerclub@pghkorenaar.nl; en vermeld uw telefoonnummer. Dan nemen zij contact met u op en maken een afspraak op maat.
.

LENNEKE RUITEN –
'From Russia with love'

Wat velen niet weten, is dat de Nederlandse sopraan
Lenneke Ruiten tot de absolute wereldtop behoort. Ze
zingt de mooiste rollen bij de grootste operahuizen
onder de meest eminente maestro’s, op de beroemde
operapodia van Salzburg, Parijs, New York en Milaan.

len dat er van een positief begin
sprake is. Ze hopen van harte
dat u hen zal blijven steunen in
hun activiteiten inzake de stelregel: mensen die het moeilijk
hebben, verdienen onze steun.
Op zaterdag 6 november hopen
de Lions op het plein voor de lokale super (persoonlijk) contact
met u op te nemen en uw mening te horen over het voedselbanktraject. Helpen helpen... het
blijft voldoening geven.
Lionsclub Rijnwoude

In een intieme setting brengt zij
een concert getiteld "From Russia with love". Samen met Peter
Brunt (viool), Jeroen den Herder (cello) en Thom Janssen
(piano) spelen zij deze avond
bekende werken van Rachmaninov, Tsjaikovski, Glière en
Sjostakovitsj.
De fraaie Oudshoornse Kerk
met zijn bijzondere akoestiek
is deze avond het podium voor
klassiek dicht bij huis.

Aanvang concert: 20.15 uur.
Kerk open: 19.45 uur
De kerk is rolstoltoegankelijk.
Gratis parkeren in de directe
omgeving van de kerk.
Kaartverkoop:
Kaarten zijn verkrijgbaar via:
- www.cornelisdevlaming.nl
- penningmeester@cornelisdevlaming.nl
N.B.

Locatie: Oudshoornse Kerk,
Oudshoornseweg 90, 2401 LC
Alphen a/d Rijn.
Datum: 14 oktober 2021

Om dit concert te kunnen bezoeken dient u in het bezit te zijn van
een coronatoegangsbewijs.
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Jaap’s rookworst
pakt het GOUD!
Geen enkele rookworst is hetzelfde, maar als deze met liefde en vakmanschap is
gemaakt, dan proef je dat. Tijdens de jaarlijkse rookworstkeuring op 17 september
werd er door een vakbekwame jury een graadmeter gegeven aan de rookworst. Vol
trots kan Jaap en zijn team weer zeggen dat ze het predicaat GOUD hebben gekregen!

95e PKN Bazaar in
Koudekerk aan den Rijn
Vorig jaar ging de Bazaar niet door vanwege de Coronamaatregelen, alleen de Grote Verloting kon doorgang vinden.
Ook dit jaar weer een aangepaste Bazaar omdat de omstandigheden nog steeds niet alles mogelijk maken.
ZO GAAT HET ER VOORALSNOG UITZIEN:
• vrijdag 5 november van 08:00 - 18:00 en zaterdag 6 november van 08:00-16:00 verkoop van oliebollen bij de Brugkerk
• Zaterdag 6 november van 10:00-12:30 en 13:30-16:00 Rad
van avontuur in de koorzaal van de Brugkerk en een boekenmarkt in OnderDak
• Voorverkoop van loten op de dinsdagavonden van 19:0020:00 en donderdagochtenden van 09:00-11:00 in OnderDak, Dorpsstraat 55 in Koudekerk, en per email via peter.
van.poelje@pknkoudekerk.nl. Op vrijdag 5 en zaterdag 6
november zijn de loten te koop bij de oliebollenkraam. De
loten kosten dit jaar €10,00 - maar de oplage is kleiner dus
de winkans is groter!
• De trekking van de winnende loten is op zaterdag 6 november omstreeks 16:00 uur.
De organisatie hoopt dat het Coronavirus zich de komende tijd
een beetje koest houdt en niet weer roet in het eten gaat gooien……

Jaap Lalau - uiteraard trots met zijn prijs!
Elk jaar weer steekt Jaap veel
tijd in het perfectioneren van
de worst. Deze wordt dan tijdens de landelijke keuring getest door een vakjury.
Proeven!
Om te vieren dat het rookworst
seizoen weer is begonnen en dat

Jaap zijn rookworst bekroond is
met goud, krijgen klanten van
11 oktober t/m 16 oktober de de
2e rookworst gratis! Het seizoen
is daarmee, als het aan Jaap ligt,
officieel geopend.
Jaarlijkse rookworstkeuring
De Vereniging van Keurslagers

organiseert elk jaar de keuring,
waarbij een onafhankelijke vakjury de rookworsten blind beoordeelt op samenstelling, bite,
smaak, kleur en geur.
Naast een uitgebreid juryrapport ontvangen alle winnaars
een certificaat.

Basisschool De Rank neemt
deel aan The Daily Mile!
Donderdag 23 september j.l. vond er een sportochtend plaats bij de atletiek vereniging AAV '36. Dit evenement draagt de naam: The Daily Mile en werd dit maal
georganiseerd door de Atletiekvereniging AAV36 in samenwerking met Alphen Vitaal.
Aan dit evenement namen twee
basisscholen deel, t.w.: BS De
Rank uit Koudekerk en RKBS

Bonifatius uit Alphen. De 300
deelnemers voerden vier atletiek onderdelen uit, t.w. hard-

lopen, in estafettevorm, waarbij de kinderen in 4 of 5 teams
tegen elkaar rennen. Hierbij

wordt een stokje doorgegeven
en ze verplaatsen zich op verschillende manieren (rennen,
huppelen, hinkelen of achteruit
rennen). Ook wordt loopspringen gedaan. Hier leren ze met
een korte aanloop zo ver mogelijk te springen met loopsprongen, waarbij de snelheid zo veel
mogelijk behouden wordt. Dan
is er nog het kogelstoten. Dat
wordt gedaan met kogels van
verschillend gewicht en grootte, waarbij de kinderen elkaar
uitdagen. Tot slot volgt dan de
The Daily Mile. Dit is ca. 5 minuten achter elkaar rennen en je
een zo groot mogelijke afstand
moet afleggen.
Echte BN-er erbij
Olympisch meerkampatlete Nadine Broersen was daarbij aanwezig als ambassadeur om de
sport promoten namens NOC
& NSF en de Atletiekunie. Daarnaast is eveneens wethouder J.G.
Schotanus aanwezig. Zij openden tezamen dit evenement met
een korte toespraak.
Wat houdt de Daily Mile in principe in? Dat is het dagelijks onderbreken van de les of dag en
de kinderen ca.15 minuten in

hun eigen tempo een rondje laten rennen of joggen. De impact
hiervan kan enorm zijn; niet alleen de conditie van de kinderen, maar ook hun concentratieniveau, stemming, gedrag
en algehele welzijn kan vooruit
gaan.
Alphen Vitaal voorop
Alle kinderen deden fanatiek
mee en ze keken tegen Nadine
Broersen op: Wat zij allemaal
niet heeft gepresteerd? Uiteraard
werd nadien door alle kinderen
bij Nadine naar haar handtekening gevraagd.
Ter afsluiting van dit evenement
werden de kinderen nog getrakteerd op een gezonde snack.
Kortom: The Daily Mile was een
groot success en zeker voor herhaling vatbaar!
Het doel van The Daily Mile is
om kinderen te motiveren om
te gaan sporten en het sporten
te promoten onder hun schoolgenootjes. Daarnaast wil Alphen Vitaal in ’t algemeen de
kinderen bewust maken, welke voordelen het beoefenen van
een sport heeft en daarmee voldoende bewegen, gezonde voeding, het buiten zijn.
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Team 431 de Rhijndrifters bracht
dit jaar ruim € 9.404 bijeen voor
Stichting Roparun!
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door Frits Nijhof
In het weekend van 02 en 03 oktober jl. werd door team 341 de Rhijndrifters uit voormalige gemeente Rijnwoude de laatste etappe hardgelopen in Zuid-Limburg. Er werd gestart op het Megaland terrein in Landgraaf vertrok in de richting Gulpen, Maastricht, Elsloo, Stein, Susteren, Echt
en Weert naar het Brabantse Lieshout en Deurne om vervolgens via Venlo, Roermond en Sittard
weer te finishen in Landgraaf.

De twee lopers groepen liepen bij
toerbeurt ca. 50 km om vervolgens te wisselen en te vertrekken
naar ons base-camp in Nederweert. Daar was er even tijd om
wat te eten en rusten of slapen
voor zover dat mogelijk was…
,want na 2,5 – 3 uur ‘moest de
groep weer aan de bak’.
Samenwerking
Met 8 lopers, begeleid door 4 fietsers, 10 begeleiders werd de vereiste 310 km na ca. 27,5 uur de
finish op het Megaland terrein in
Landgraaf tot een goed einde.
Het einde van deze etappe van
de Roparun, de run van het leven, is het landschap in Limburg
wel te vergelijken met de heuveltjes in Frankrijk. Ons team ziet dit
alvast als oefening voor komend
jaar……
In het Pinksterweekend werd de
eerste etappe van 202 km tussen
de vier dorpskernen van Rijnwoude, waarmee de totale afstand
overeenkomt met de afstand van
de échte Roparun Parijs - Rotterdam. Immers dit jaar kon en
mocht deze route vanwege de coronapandemie niet gelopen worden.
Het was voor het gehele team, die
de run m.n. voor de eerste maal
mee deden, een onvergetelijke ervaring!
Om de deelname aan deze loop
mogelijk te maken, werden o.a.
loten verkocht, activiteiten georganiseerd, ging het team op zoek
naar sponsoren en werd bij diverse bedrijven en winkels aangeklopt voor een financiële en/of
materiele ondersteuning. Verder

werd er een speciaal biertje geïntroduceerd: het Vaige Blondje, gebrouwen door Brouwerij Elegant
uit Leiderdorp (lees meer hier
over in de Koerier van 22 september jl.). Deze bijzondere actie
loopt als een trein. Daar de oplage beperkt was en belangstelling
groot komt er misschien nog ’n
tweede oplage. Houdt daar voor
de Koerier in de gaten!
Hulp van velen
Door de coronacrisis zitten veel
bedrijven in een ontzettend onzekere tijd. Enkele bedrijven hebben
het juist goed in deze tijd, terwijl
andere het heel zwaar hebben; zij
zagen hun omzet dalen. Desondanks waren een aantal bedrijven, winkels en supermarkten
bereid ons team steunen middels
financiële en materiële middelen.
Bike Totaal van der Post uit Hazerswoude Rijndijk stelde belangeloos ‘n aantal fietsen met reparatiesets ter beschikking, Albert
Heijn in Koudekerk regelde twee
maal een statiegeldactie, Albert
Heijn Hazerswoude-Dorp deed
ook mee met een statiegeld actie
en stelde etenswaar beschikbaar,
Easy Unit stelde hun laadbusje ter
beschikking, Eetcafé De Hoek en
Grandcafe De Egel verkopen exclusief ons Rhijndrifters bier,
Dakdragerverhuur.nl uit Alphen
stelde de fietsdragers ter beschikking. De shirt sponsors; Nijssen
B.V. uit Leiden, Tripel R B.V., ArlaFoods,
onlinekozijnshop.nl,
Vonders, Coera, Easy Unit, EFMI.
steunden ons financieel, zodat we
mee konden doen aan dit spektakel. Bij mini-camping De Riet in

Nederweert mochten we tegen
sterk gereduceerde prijs ons basecamp gedurende twee dagen inrichten en gebruik maken van alle
faciliteiten. Vermeldenswaardig is
wellicht dat op het base-camp in
tenten werd gebivakkeerd. Langs
deze weg wil het team de Rhijndrifters de sponsoren en donateurs heel hartelijk bedanken
voor hun ondersteuning, in welke vorm dan ook.
Met hun bijdragen werd dit jaar
door team 341 maar liefst €
9.404,- bijeen gebracht. Een mijlpaal die genoemd mag worden
(vorig jaar was dit ruim 6186
euro). We hopen dat we bij de
volgende Roparun wederom bij
hun mogen aankloppen. Bij de
Stichting Roparun te Rotterdam
bleef de teller steken op maar
liefst € 2.030.030,Alles voor kankeronderzoek
Volledigheidshave wil ik nog vermelden dat de opbrengsten van de
Stichting Roparun besteed wordt
aan kleine directe initiatieven die
de kwaliteit van leven verbeteren
voor mensen die lijden aan kanker. Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer
kunnen worden toegevoegd aan
het leven. Daarbij valt te denken
palliatieve zorg, pruiken, keppies
of bijvoorbeeld een koppelbed
voor een lokale hospice.
Lees hier over meer op https://
roparun.nl/nl/2021/01/nieuwjaar-nieuwe-ondersteundedoelen/. Wilt u de Rhijndrifters
volgen dan kan dat via www.
Rhijndrifters.nul of via social
media

Tweede poging: Excursie
in natuurgebied De Wilck
Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o. organiseert op zondag 17 oktober a.s. nog een keer de excursie voor iedereen die geïnteresseerd is in het mooie
unieke Natura 2000 natuurgebied: De Wilck

Doordat het op 3 oktober erg
slecht weer was hebben we besloten om u nog een keer de
kans te bieden om met deze excursie mee te gaan.
Tijdens deze jaarlijks terugkerende excursie komen we steeds
weer voor verrassingen te staan.
Onze gids verteld onderweg
over de geschiedenis van het gebied terwijl er o.a. ganzen, roofvogels, verschillende weidevogels en hazen te zien zijn. Neem
een verrekijker mee als je die
hebt voor het observeren van de
vogels in de weilanden. Op zondagochtend is het heerlijk rustig
en kan je volop genieten van al
het moois dat De Wilck te bieden heeft.
We verzamelen om 9.00 aan

het begin van de Vier Heemskinderenweg (bij de molen de
Rode Wip aan de Gemeneweg
(N209)) en vandaar gaan we
richting De Wilck waar we de
auto's en fietsen parkeren en lopend verder gaan. De excursie
duurt ongeveer tot 12 uur. Kom
gerust eens (gratis) kennis maken met dit gebied en met onze
vogelwerkgroep.
JE HOEFT JE NIET VAN TE VOREN OP TE GEVEN.
Voor meer informatie kijk op
www.vogelsrijnwoude.nl.
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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

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

Vanwege handicap ONGEBRUIKTE STEELSTOFZUIGER AEG QX6-1-46DB. Bellen tussen 18 en 19: 0172
588 589.ng

GEVRAAGD

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

Gevraagd een HULP IN HUIS voor 3
uurtjes, om de week in HazerswoudeRijndijk. 06-10983293

TE HUUR GEVRAAGD: LOODS minimaal 10m x
10m. Met elektra en water. Omgeving Boskoop/
H'woude. Voor minimaal 3 maanden, liefst langer.
tel. 0621418855
TE KOOP GEVRAAGD OUDE SPEELGOEDAUTO'S jaren 50/60/70 Antiek speelgoed of Pokemon kaarten. tel. 0640022896

DIVERSEN
THOMAS EN BRITT heel veel succes bij de dansmarathon bij SBS6. Oma
Nieuw! Popkoor Fame repeteert op woensdagavonden in De Egel in Hazerswoude-dorp.
Kijk voor meer info op www.popkoorfame.nl
Sinds 7 september is er weer elke dinsdag van de

"Gezocht HUISHOUDHULP voor 4 uur
per week in Zoeterwoude Rijndijk.
Bent of kent u iemand? We horen het
graag op 06 1418 4545 of
fleurvandersteen@hotmail.com."
Wie wil mij één keer per maand
helpen met het SCHOONMAKEN
VAN MIJN APPARTEMENT Tel. 0657230335

STOOKDROOG OPENHAARDHOUT
Zowel per m3 als in zakken verkrijgbaar
NU mix hout: 3 grote zakken € 20,00
12 zakken € 60,- OF 66 zakken € 299,00
Speciaal deze week:

• Elstar appels, nieuwe oogst - per kilo € 0,99
• Goudreinette appels, nieuwe oogst - per kilo € 0,99
• Ongekookte kroten/bieten - 1,5 kilo zak € 0,99
• Verse eieren - tray a 30 stuks € 4,99
• Boerenkaas en boerenzuivel
• Pure honing en vele andere streekproducten

Buitenplanten en grond van de week:
• Alle olijfbomen/palmbomen - 30% korting
• (Oranje) pompoenen van klein tot groot
• (Winterharde) heide planten - 3 voor € 5,00
• Winterharde violen - 30 stuks € 5,00
• Bloembollen zoals tulpen, narcissen en amaryllisbollen
• Tuinaarde 30 liter - 10 zakken € 12,50
• Potgrond 30 liter - 5 zakken € 10,00
• Mediterrane grond 40 liter - per zak € 5,99
Uniek - persoonlijk & lekker!
Dat zijn de (herfst)cadeaupakketten,
bij Verswinkel G.J. v/d Kooy vandaan.
Kerstpakketten/relatiegeschenken showroom nu ook OPEN!
Zowel zakelijk als particulier mogelijk......

Lever uw kopij voor de
Groene Hart Koerier
uiterlijk zaterdagavond
in! Mail naar
info@groenehartkoerier.nl

BEZORGER GEZOCHT
Voor een wijk in Groenendijk/Rijndijk/
Geerestein (±200 kranten) zoekt de
Groene Hart Koerier een bezorger.

Aanmelden 0172-430151

GROENTEKWEKERIJ EN
VERSWINKEL G.J. VAN DER KOOY
Slootweg 10 - 2731 BZ Benthuizen
079-3315321 - 06-27451697
info@gjvdkooy.nl - www.gjvanderkooy.nl
Ook te volgen via Facebook

Zet in de agenda! We gaan weer beginnen met de
bingo en met klaverjassen bij de Hazerswoudse
Boys in Hazerswoude-dorp

(ook graag inspreken!)

Data bingo:
5 november
10 december
28 januari
4 maart
8 april

Spreekuur QR
code installeren

Data klaverjassen:
2021
2021
2022
2022
2022

Aanvang 20.30 uur

15 oktober 2021
19 november 2021
17 december 2021
7 januari 2022
4 februari 2022
11 maart 2022
22 april 2022
13 mei 2022
Aanvang 19.45 uur

Tom in de buurt Rijnwoude organiseert op woensdag 20 en 27 oktober een spreekuur om de QR code te installeren op uw mobiele telefoon.
Medewerkers van Tom zijn die ochtend aanwezig om u daarbij te helpen.

Tijd:
Locatie:

van 9.30 tot 11.30 uur
Tom in de buurt, Joseph Haydnlaan 5
2394 GJ Hazerswoude Rijndijk

U kunt zich hiervoor aanmelden via het algemene nummer van Tom in de buurt
088- 900 4567

Vergeet niet om uw DigiD code en smart telefoon mee te nemen.

Kijk ook eens op onze site:

http://www.hazerswoudseboys.nl
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Julia Chaudron uit Rijndijk deelnemer

Acht Leidse studenten
organiseren online benefiet
voor leerlingen in Ghana
Acht studenten van de Hogeschool Leiden, onder wie Julia
Chaudron uit Hazerswoude-Rijndijk, organiseren op vrijdagavond 29 oktober een online event, genaamd: Fiada.
De volledige opbrengst van het
evenement gaat naar een project
van de goededoelenorganisatie
Edukans. Eén van de studenten
zegt hierover: “We vinden het
erg mooi dat we op deze manier een steentje kunnen bijdragen aan het werk van Edukans .”

schriften kunnen de kinderen effectiever leren. Daarnaast
traint de organisatie docenten
in Ghana om actiever les te geven. Met behulp van deze methode streeft Edukans naar een
wereld waarin ieder kind zorgeloos en eindeloos kan leren.

Het doel van Fiada is om minimaal € 750 op te halen voor
een project van Edukans, genaamd: Eindeloos leren. Met
dit project wil de goededoelenorganisatie Ghanese leerlingen voorzien van duurzame en
innovatieve Correctbooks: uitwisbare schriften. Door deze

Het programma
Geïnteresseerden kunnen het
online evenement bijwonen op
vrijdagavond 29 oktober van
19.00 uur tot 21.00 uur. Het
evenement vindt plaats via Microsoft Teams. Het programma zal onder andere bestaan uit
een cocktailworkshop, gegeven

door een professionele cocktailshaker. Daarnaast is er een optreden in Afrikaanse sferen. Tot
slot is er een loterij waar prijzen
te winnen zijn als een hotelovernachting in Scheveningen.
Fiada is een evenement met een
missie, daarom zijn alle activiteiten bedoeld om zoveel mogelijk geld op te halen voor Edukans.

te koop voor de loterij. Deze zijn
€ 3,50 per stuk. Al het opge-

BSC '68 pakt koppositie na winst
op Zestienhoven 				
3-1
Bernardus krijgt flink klop van
Teylingen 		
				
0-5

door Martin van Soest
Hazerswoudse Boys heeft de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Moerkapelle met 4-2 gewonnen. Al
na 1 minuut bracht Justin Meijer vanaf de penaltystip de Boys op voorsprong. Vlak na rust kwam
Moerkapelle op gelijke hoogte waarna Ivo Vogelaar met een hattrick de wedstrijd besliste.

te houden om de Boys met een
voorsprong de rust in te laten
gaan.
Vogelaarshow
Thuisploeg Moerkapelle komt
een stuk scherper uit de kleedkamer dan de Boys. Binnen de
minuut schiet Jeffrey Kievit de
gelijkmaker binnen na slap verdedigen van de Boys. Na 5 mi-

In de slotfase wist Moerkapelle
voor de 2e keer te scoren maar
echt spannend werd het niet
meer.

Ivo vogelaar maker van 3 doelpunten tegen Moerkapelle.
se Boys begint daarna iets beter
te combineren en weet wat vaker de spitsen te bereiken. Twee
goede combinaties leveren kansen op voor Ivo Vogelaar en Leo
de Ruiter maar bij beide is de

haalde geld gaat naar het project
van Edukans.

Kaartverkoop
Toegangskaartjes voor Fiada zijn
te koop vanaf € 7,50 via de link
op het Instagramkanaal @edukanseventure. De tickets bevatten een gratis lot voor de loterij.
Verder zijn er ook losse lootjes

Hattrick Ivo Vogelaar beslist
wedstrijd tegen hekkensluiter

Een aangenaam zonnetje heeft
aardig wat toeschouwers gelokt
naar het sportpark in Moerkapelle. Zij zien dat scheidsrechter
Van der Heiden om 14.30 uur
de wedstrijd in gang zet met zijn
eerste fluitsignaal. Zijn 2e fluitsignaal volgt binnen de minuut
wanneer Jari Meertens wordt
gevloerd in het strafschopgebied van Moerkapelle en Van
der Heiden de bal op de stip
legt. Aanvoerder Justin Meier
schiet de penalty resoluut binnen en zet de Boys op een 1-0
voorsprong. Vijf minuten later
is Moerkapelle dicht bij de gelijkmaker (en hun eerste doelpunt van het seizoen) als Timon
van Dam een voorzet tegendraads inschiet maar de bal belandt buiten bereik van keeper
Van der Reest op de paal. Daarna is het lang wachten tot er
weer iets opwindends gebeurt,
het spel is rommelig en ligt
veelvuldig stil vanwege overtredingen. In de 30e minuut is
er eindelijk weer opwinding als
Leo de Ruiter wordt gelanceerd
en alleen op keeper Lorenzo
Sloof af kan maar hij schiet via
de keeper naast. Hazerswoud-
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hoek te lastig om keeper Sloof
te verschalken. Aan de andere
kant van het veld moet keeper
Patrick van der Reest zich voor
de voeten van Stef van der Salm
gooien om hem van scoren af

nuten in de 2e helft herpakt
Hazerswoudse Boys zich en realiseert zich dat er meer energie in de wedstrijd moet worden gestopt om de fysiek op het
randje spelende tegenstander te

verslaan. Al snel levert dat resultaat op als Jari Meertens in een
fel duel de bal verovert rond de
middenlijn en met een perfecte
pass Ivo Vogelaar wegstuurt die
oog in oog met keeper Sloof de
bal langs de keeper in het doel
schuift. Nog geen 5 minuten
later is het opnieuw Jari Meertens die de bal verovert op de
helft van Moerkapelle en met
een messcherpe steekpass weer
Ivo Vogelaar wegstuurt die besluit vanuit een lastige hoek met
zijn “chocolade-been” op doel
te schieten en ziet de bal, net als
de aan de grond genagelde keeper Sloof, schitterend in het dak
van het doel verdwijnen. Twintig minuten later beslist Ivo het
duel door uit een voorzet van
Robby Kraan zijn derde treffer
binnen te schieten. Dat is direct zijn laatste actie want een
minuut later wordt hij met applaus vervangen door Silvester
Blonk. Het tot dan toe afwachtende Moerkapelle probeert
in het restant van de wedstrijd
druk te zetten op de Boysdefensie maar dat leidt zelden tot
gevaar voor het Hazerswoudse
doel. Hazerswoudse Boys laat
zich alleen in de slotfase verrassen bij een vrije trap van de zijkant die door Stef van der Salm
wordt binnengetikt maar een
spannend slot heeft de treffer
niet tot gevolg. Zo wint Hazerswoudse Boys de wedstrijd met
4-2. Door de overwinning blijft
Hazerswoudse Boys gedeeld 3e
met 2 punten achterstand op de
koppositie.
Volgende week speelt Hazerswoudse Boys thuis om 14.30
uur tegen koploper Haastrecht.
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Koudekerk rekent af
met Kickers’69

Na een week vol sacherijn; qua weer was het nu goed toeven op het sportpark aan
de Gruttolaan. De nodige oude bekenden voor uw verslaggever die begin 2000 actief was als trainer in Leimuiden. De Koudekerker Dennis Bos verving de zieke Erwin van der Zee als eindverantwoordelijke op de Leimuidense bank.

kerk herpakte zich razendsnel.
Van Tulder trok vanaf de rechtervleugel naar binnen en zijn
schot kon niet onder controle
gehouden worden door keeper
Dio Mollers. De teruggekaatste bal werd slim opgepakt door
Van Heerdt die de keeper omspeelde en de bal voor de goal
bracht. Daar was het een koud
kunstje voor good old Yvar de
Groot om de bal in het lege doel
te schuiven: 2-1.

Beide teams begonnen in een
1:4:3:3 formatie waar Kickers’69
koos voor een punt naar achteren, kozen de trainers van Koudekerk voor een “punt naar voren”. Beide teams waren niet
geheel compleet, maar desondanks gingen ze vol vuur de
strijd met elkaar aan. VVK liet
vanaf zien dat ze zeer gebrand
waren op een goed resultaat na
de domper tegen SJZ en het niet
doorgaan van de wedstrijd tegen Woubrugge. Binnen enkele minuten kreeg de thuisploeg
al een paar mogelijkheden, Joep
van Tulder stuurde met een
slim balletje aanvoerder Bas van
Heerdt weg, maar die kwam

voor de goal uit met zijn rechterbeen en produceerde een rollertje.
Ondanks dat optische overwicht voor de thuisploeg was
Kickers’69 een aantal keren
dreigend met de counter door
een lange bal achter de laatste lijn van Koudekerk te leggen. Daar lagen kansen voor de
Leimuidense formatie, maar ze
speelden dat niet goed uit of de
verdedigers van VVK konden
ternauwernood repareren. De
thuisploeg drong steeds meer
aan en bij een aanval over diverse schijven werd Sem van
Aalst onreglementair gestuit en

wees scheidsrechter Remco van
der Ploeg gedecideerd naar de
stip. De jongeling zette zichzelf
achter de bal en schoot onberispelijk binnen, 1-0 VVK en dat
was ook de verhouding van dat
moment.
Daarna ontstonden er wat ruzietjes op het veld die uiteindelijk
werden gesust, maar wellicht
toch beetje van invloed waren
op de concentratie want vanuit
het niets lag ineens de 1-1 achter
de verbouwereerde Roy Dorrepaal. Een voorzet vanaf links
door Chendo van der Weijden
werd door Niels Castenmiller in
de verre hoek geprikt. Koude-

Arie Schellingerhout Lid van
Verdienst van de KNVB!!
Voor de aftrap van Koudekerk - Kickers is Arie Schellingerhout benoemd tot Lid
van Verdienste van de KNVB. KNVB-Ambassadeur Michele Weyne reikte de Gouden Bondsspeld en de daarbij horende oorkonde uit aan het kersverse Erelid van
Koudekerk.
Glimmend van trots verliet Arie
afgelopen zaterdag het terrein
van Koudekerk. Trots was hij
op zijn cluppie dat tegenstander
Kickers uit Leimuiden met maar
liefst 7-1 had verslagen. Een afsluiter van een gezellige én bijzondere middag.
Maar de middag begon voor
Arie toen hij net voor de wedstrijd ineens zijn vrouw op de
tribune zag zitten. "Dat kan niet
goed zijn", had hij zich bedacht.
Gelukkig was het wel goed. Net

voor het begin van de wedstrijd was het KNVB-ambassadeur Michele Weyne die Arie de
gouden bondsspeld opspeldde
en benoemde tot Lid van Verdienste van de KNVB.

onderscheiding en de bijbehorende oorkonde verliet Arie, begeleid door zijn familie het veld
dat hij al zo vaak gekeurd had
voorafgaande aan al die wedstrijden.

In haar toespraak vertelde zij het
vele publiek over de verdiensten
van Arie voor Koudekerk, maar
bovenal voor de KNVB. 42 jaar
was Arie als consul actief voor
de KNVB, naast alle werkzaamheden die hij voor de club al
deed en nog steeds doet. Met de

Onlangs werd Arie door de Algemene Ledenvergadering ook
al benoemd tot Erelid van Koudekerk.

En trotse Arie Schellingerhout
met Oorkonde en bloemen!

Koudekerk kreeg steeds meer
controle over de wedstrijd. Van
Heerdt ontfutselde de bal van
een verdediger en bleef koelbloedig in de 1-tegen-1 met de
keeper met de 3-1 tot gevolg.
Een mooie stand om aan de
thee te gaan. Kickers’69 begon
wat agressiever aan de tweede
helft zonder dat Dorrepaal echt
op de proef werden gesteld. Dit
kwam mede doordat de defensie onder leiding van de gebroeders Roosenbrand stond als een
huis. Met name de weer van een
blessure teruggekeerde Fabian
Roosenbrand speelde een bijna
foutloze wedstrijd zowel aan de

bal als verdedigend vanuit zijn
taak.
Beide trainers voerden de nodige wissels door en vlak daarna
kopte Sidney de Schepper de 4-1
tegen de touwen uit een vrije
trap van Van Heerdt. Toen stond
Peter Hup al onder de douche
na zijn tweede gele kaart. Daarna was het verzet gebroken en
liep Koudekerk snel uit naar
7-1 door goals van Ricardo van
Rijswijk en - onder het toeziend
oog van een trotse vader - Olaf
Bakker (2x).
Vermeldenswaard was nog het
debuut van de 16-jarige Kevin Vonk in het eerste elftal
van Koudekerk - dat deze wedstrijd met meerdere jonge, eigen jeugdspelers in de basis begon. Zo stonden Stan van Veen
en Wessel Bakker samen op het
middenveld en leverden beide
spelers een verdienstelijke wedstrijd af.
Dit wedstrijdverslag is geschreven
door Ronald Rosdorff namens Leiden
Amateurvoetbal
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Heel veel lichtjes tijdens
de Bietenoptocht

Writersblock
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Afgelopen zaterdag 9 oktober vond de 49ste editie van de Rabobank Bietenoptocht
in Benthuizen plaats. ’s Morgens konden de kinderen een suikerbiet ophalen, die
Nu heb ik het wel eens van tevoren horen vallen dat schrijvers wel ter beschikking zijn gesteld door de familie van Eeden Petersman.
eens last hebben van writersblocks en ik denk dat ik er ook een
beetje in zit. Had laatst een leuk gesprek in de supermarkt in Hazerswoude en er werd mij gevraagd of het niet lastig is om elke
week wat te verzinnen? Verzinnen dacht ik? Ik ga gewoon zitten
en het typen gaat vanzelf. Toen bedacht ik mij, wellicht kan ik wel
een onderwerp gaan bedenken en daarover schrijven, iets wat interessant en actueel is maar dat komt in mijn ogen minder spontaan over dan het typen zonder na te denken. Deze column heet
ook ''Anthoula's belevenissen'' en er gebeurt ook een heleboel en
van alles en nog wat. Afgelopen week heb ik mijzelf getrakteerd op
een reeks acteerlessen waar ik einde van de maand mee ga beginnen aan de toneelschool in Rotterdam! Ik heb er helemaal zin in
en ga me er helemaal aan overgeven! Dit had ik nog niet eerder gedaan en gezien ik mijn creativiteit moet blijven uiten, leek mij dit
een goede uitlaatklep! Ook heb ik een tripje naar Verona geboekt
in Italië waar ik mijzelf al helemaal zie zitten aan de Vino op een
plein midden in het historische centrum en wellicht weer mijn poëzie kan opkrikken gezien ik daar juist een hele tijd geen inspiratie
meer voor heb. Ook heb ik gister gesproken met een filmregisseur
die een short movie gaat produceren en schrijvers nodig heeft voor
zijn script die (hoe toevallig) zich in Italië zal afspelen. Hij wil input op liefdesgebied en ook het neerzetten van de juiste personages.
Het is een korte film van 15 minuten over een stel die jaren geleden uit elkaar zijn gegaan en zij is daarna naar Italië verhuisd waar
ze de Bed & Breakfast van haar tante is gaan runnen. Na jaren komt
haar ex Oliver zonder enig idee daar verblijven en hebben zij 30
uur ''samen'' tijd om door te brengen. Ik heb wat huiswerk gekregen om wat films te bekijken die een soortgelijk verhaallijn bevatten en ik ben benieuwd wat hieruit gaat komen! Als ik mij ergens
geen zorgen om maak is dat het theatrale echt iets Grieks is en wat
betreft de liefde ik het e.e.a al heb meegemaakt van het ene naar het
andere uiterste.
De personal training is ook van start gegaan en de spierpijn is pretty heavy! Mijn hemel zeg en dit was nog maar de eerste les... Ook
heb ik gister met het mooie weer de opblaasbare kano uit de schuur
gepakt en ben een stuk gaan kanoën richting Leiden centrum. Met
een lekker tempo en muziekje op ging ik door de grachten, wat
was dat heerlijk zeg. Inene dacht ik dat ik de kano hoorde leeglopen en raakte in paniek! Een stel wat ff verderop in een bootje zat
schoten direct te hulp maar er was dus helemaal niets aan de hand?!
Hoe ik daar weer bijkwam is mij nog steeds een raadsel. We hebben er wel hard om moeten lachen. Misschien kwam het door de
lichte shock die ik in het begin van het kano avontuur had gekregen: een meneer zag mij in de weer met het opblazen van de kano
en kwam een praatje maken en hielp mij om het water in te gaan.
Toen ik erin ging zitten kwam er allemaal water in de kano waardoor ik er heel snel uit ben gesprongen. Bleek dat ik de onderste 2
stoppen niet had dichtgedaan... Hahahahah, tsjah het is inmiddels
maaanden geleden dat ik er gebruik van heb gemaakt

😊

Liefs Anthoula

Kruispunt Hazerswoude-Dorp

Vrijwilligers waren aanwezig
om de suikerbieten voor de kinderen uit te hollen, waarna ze
thuis de suikerbieten konden
versieren en voorzien van een
lichtje. Het thema van dit jaar
was Prins(ess)en en Ridders.
Het weer was deze dag stralend,
wat in het verleden wel eens
anders is geweest. De opkomst
bij de optocht ’s avond was dan
ook groot. Alle versierde bieten
werden beoordeeld door een
suikerbieten kenners bij uitstek,
het echtpaar van Straalen. Hierna werd er een optocht gelopen
door Benthuizen, onder begeleiding van drumfanfare VIOS
uit Zoeterwoude. Tijdens de optocht werd het langzaam donker
en kwamen de lichtjes in de bieten en lampionnen nog mooier
uit.
Tot slot werden de mooiste bieten beloont met een prijs en
kregen alle kinderen iets lekkers
en een klein cadeautje.
De ECB wil alle vrijwilligers,
de hierboven genoemde sponsoren, de Vermeulen Groep,
aannemersbedrijf Gräper en de
vrijwilligers van de Historische

kring en Molen de Haas en de
familie Smit hartelijk danken

voor hun bijdrage dit evenement.

Ingezonden brief

De vraag is of H-Dorp het probleem van een drukke N209 moet oplossen. In het laatste voorstel (GHK 6-10-‘21) is het niet meer
mogelijk vanuit West naar het zuiden te rijden; dat kan alleen door moeizaam laveren door plan zuid en de Weidelanden. Of je
moet eerst naar de rotonde ten noorden van het dorp om te keren. Mogelijk zullen mensen een sluiproute vinden via het Ambachtsplein en de Ridder van Montfoortlaan. Dat geldt nog meer voor mensen uit Oost die via het Ambachtsplein zullen gaan rijden om
naar het zuiden te kunnen.
In de 44 jaar dat ik in het Dorp woon, leven we zonder veel problemen met de verkeerssituatie; de voorstellen leveren een heleboel
nieuwe problemen op die voor het dorp geen verbetering zijn. Dus nogmaals de vraag waarom dit nodig is. Ik schrik van de mededeling dat het gemeentebestuur en de gemeenteraad al akkoord zijn met de te nemen maatregelen; het inspreken door bewoners
lijkt kansloos te zijn voor wijzigingen.
De toekomst zal uitwijzen dat we een heleboel geld gaan uitgeven aan een achteraf te betreuren oplossing.
Peter Vink, Hazerswoude-Dorp

DierenLot.nl
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Het Grote Gymfeest
Editie '21; Gymmen én dansen

HISTORIE KOUDEKERK
DICHTERBIJ MET LEZEN,
WANDELEN EN FIETSEN
Natuurlijk kun je meer van de geschiedenis te weten komen

Je hoeft je niet te vervelen in de Herfstvakantie. Ben je graag aan het bewegen en
door boeken te lezen, maar in Koudekerk kun je dat nu ook door
wil je energie kwijt? Zet dan 'Het Grote Gymfeest' in je agenda en doe mee!
te wandelen en/of te fietsen. Na twaalf jaar
Op zaterdagochtend 23 oktober van 10.00 - 12.00 uur is het
in de Landvliethal weer groot
FEEST. We toveren de hele zaal
om in een klim, klauter en jump
parcours voor alle basisschoolkinderen. Daarnaast geeft onze
dansdocent Demi een aantal
gratis dansclinics. Dus naast
gymmen kan je ook komen
dansen. Hoe leuk is dat! Je hoeft
geen lid te zijn van Hou Vast,
want dit feest is voor iedereen.
Neem je broertje, zusje, klasgenootje, familie, vrienden en
vriendinnen mee.
GRATIS TOEGANG
GRATIS DANSCLINICS
Voor alle basisschoolkinderen
Kinderen onder begeleiding
van een volwassene
Uw support is voor onze vereniging goud waard
Hou Vast organiseert graag leuke en sportieve activiteiten voor
de jeugd. Hierdoor stimuleren
wij plezier en gezelligheid met
elkaar, vrienden maken en het
lekker in beweging zijn. Omdat
Hou Vast een vereniging is en
geen winstoogmerk heeft, doen
wij mee met diverse sponsoracties. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld de contributie zo laag
mogelijk houden en nieuwe
materialen kopen. Steun Hou
Vast door mee te doen met de
Rabo ClubSupport..

heeft Historisch Genootschap
Koudekerk weer een nieuw jaarboek uitgegeven. Tegelijk is ook
een aantal wandel- en fietsroutes ontwikkeld. Met deze Kastelenroutes kun je vanaf nu de bijzondere historie van Koudekerk
met zijn
vier kastelen ontdekken.

Rabo ClubSupport
Vanaf maandag 4 oktober tot en
met maandag 25 oktober kan
je (gratis) je stem uitbrengen.
Klanten en leden van de Rabobank kunnen via de website of

de app van de Rabobank 3 stemmen uitbrengen, waarbij maximaal 2 stemmen per club uitgebracht kunnen worden.
Stemt u mee voor Hou Vast?

Een 'peukvrij' Koudekerk is
echt mooier dan je denkt!

De uitgave van het
Ja a rb o e k
nr. 17 met
84 bladzijden betekent dat
er 21 artikelen te
lezen zijn
over allerlei historische onderwerpen
vanaf de Middeleeuwen tot onze
tijd. Hoe zit het met de Luttike
Rijn? Hoeveel jaar heeft kasteel
Groot Poelgeest er gestaan? Wat
werd er vroeger in café De Hoek
gedaan? Hoe is Park Ypenburg
er gekomen? Hoe klonk het dialect van het Rijnstreeks? Deze
vragen en nog veel meer worden beantwoord in het jaarboek
dat ook nog eens veel foto’s bevat. Het Jaarboek kun je bestellen voor 10 euro via info@historischgenootschapkoudekerk.
nl. Het boek wordt dan na betaling gratis thuisbezorgd.
Heb je geen zin om te lezen,
maar wel om te wandelen of te
fietsen? Bij Eetcafé De Hoek kun
je een gratis folder afhalen met
drie routes, een korte, middel-

lange en lange, die je zowel kan
wandelen als fietsen. De folder
vertelt je in beknopte zin over
de historie van Koudekerk. Verder kun je de informatieborden
onderweg bekijken en lezen en
voor nog meer informatie kun
je de website www.historischgenootschapkoudekerk
raadplegen. Op de website kun je
de folder overigens ook downloaden. De folder is op zaterdag 2 oktober namens het Historisch Genootschap Koudekerk
door voorzitter Albert Dorrestein aangeboden aan Anjo van
Houdenhoven van Eetcafé De
Hoek en wethouder Erik van
Zuijlen van Cultuur en Erfgoed
(zie foto).
De historie van Koudekerk
houdt je niet alleen in beweging, maar daagt je ook nog
eens uit om je te verdiepen in
hoe het leven ooit in het dorp
Koudekerk was.

Foto: Jan Kamphuis

Op zaterdag 16 oktober a.s. wordt het oud papier door Aspasia opgehaald en dat is
een goede aanleiding om onze woonomgeving zwerfafvalvrij te maken. Wonen en
leven zonder storend zwerfafval maakt per slot van rekening jouw straat, buurt, jolande@actief-rijnwoude.nl of oktobera.s.? Je hoeft je niet aan
06-22168847.
te melden, maar aangeven bij
wijk en dorp schoner en mooier.

Bij vorige acties haalden we heel
veel sigarettenpeuken op. Vooral de filters zijn slecht afbreekbaar als ze in het leefmilieu terecht komen. Wie denkt dat een
peuk in een put een goed idee
is, vergeet dat deze zo in het afvalwater komt. Een peuk opbergen in een zakasbak of afvalbak
is daarom milieutechnisch ge-

zien het beste.
Wil je alleen of samen met je
buren jouw straat peuk- en
zwerfafvalvrij maken, haal dan
twee afvalknijpers op bij het
verzamelpunt bij de Koudekerkse Ruilboekenkast. Als je jouw
straat regelmatig een schoonmaakbeurt wil geven, kun je

trouwens die
a fva l k n ijpers
bij je houden.
Vanuit
Actief Rijnwoude
fungeert
kerncoördinator Jolande van
Wetten als het
centrale punt.
Mocht je tussendoor nog
materiaal willen lenen, dan kun
je contact met haar opnemen via

Op zaterdag 16 oktober a.s. verzamelen we met degenen die
dat willen, om 10.00 uur bij
de Koudekerkse Ruilboekenkast
bij Rhijndael om van daaruit
aan de slag te gaan, eventueel
na onderling overleg over wie
waar zwerfafval gaat jutten. Om
12.00 uur komen wij daar weer
terug om na praten onder het
genot van koffie of thee en een
versnapering. Eventueel kun je
daar je materiaal inleveren als je
het niet bij je wil houden.
Doe je ook mee op zaterdag 16

Jolande van Wetten dat je meedoet, is handig vanwege de hoeveelheid werkmateriaal. Hopelijk hebben we zoals meestal
lekker weer om Koudekerk jouw
straat, buurt of wijk peuk- en
zwerfafvalvrij te maken.
Deze activiteit is een initiatief
van Actief Rijnwoude, Werkgroep Duurzaam Koudekerk, de
schonebuurtcoaches van de gemeente Alphen aan den Rijn en
een aantal enthousiaste inwoners van Koudekerk.

