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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19
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'Verbazingwekkende bijval'
Een kop waarin twee zaken opvallen. 'Verbazingwekkend' omdat er plotseling door de ge-
meente is besloten voorlopig de Week in Beeld toch in de GHK te plaatsen, maar ook 'bijval' 
die verbazingwekkend genoemd kan worden door de grote hoeveelheid reacties die de redac-
tie n.a.v. de bijdrage 'Treurnis in Rijnwoude' mocht ontvangen.

Het blijkt in ieder geval dat u als lezer de Groene Hart Koerier waardeert om haar communicatieve 
en informatieve plek in de gemeenschap van Rijnwoude. Diana Baak heeft interviews gevraagd en 
gekregen met Henk Goes - medestander van het eerste uur bij de "strijd" om de WIB en Peter Ver-
steeg - raadslid uit Hazerswoude-Dorp met een warm hart voor de GHK. Mogelijk dat hierop nog 
een inhoudelijke reactie komt vanuit de gemeente, die wij u natuurlijk graag zullen presenteren. 
Waarom de gemeente heeft besloten toch nog "even" door te gaan met de plaatsing van WIB is 
ons als bestuur niet duidelijk gemaakt.(De extra inkomsten zijn natuurlijk van harte welkom). Op 
pagina 8 en 9 van deze GHK vindt u de interviews en een bloemlezing van de ontvangen reacties.

Conclusie: Wij geven niet op! Als lezers op zo'n massale manier blijk geven van waardering dan moet je daar pro-
beren op in te spelen. Wij zullen de debatten de komende tijd scherp volgen en waar nodig bekritiseren. Genomen 
beslissingen terugdraaien is zo goed als onmogelijk, maar alternatieve oplossingen zijn natuurlijk altijd te vinden 
als de wil daartoe aanwezig is. U kunt daarin een belangrijke steun blijven. Laat u horen....!!!!

Piet Bos, Arie Tuinenburg, Janny van Zoest, bestuur Stichting Groene Hart Koerier

Boodschappen doen zonder plastic? 

Doe mee met de Zero Waste 
Tour op 20 november!
Ben jij al die onnodige 
(plastic) verpakkingen 
voor levensmiddelen en 
andere producten ook zat 
en wil je er wat aan doen? 
Bibliotheek Rijn en Venen 
en Zero Waste Nederland 
organiseren op zaterdag-
ochtend 20 november de 
Zero Waste Tour. 

Tijdens deze tour ontdek je win-
kels in het centrum van Alphen 
en in de Baronie waar het nor-
maal is om je eigen verpakkin-
gen mee te nemen. Daarnaast is 
er gelegenheid om informatie 
en tips met elkaar te delen over 
hoe je slim verpakkingsvrij kunt 
shoppen.  

Deels lopend, deels op de fiets
De Zero Wast (Bike) Tour wordt 
georganiseerd door het Huis 
van Duurzaamheid van de Bi-
bliotheek in samenwerking met 
Zero Waste Nederland en vindt 
plaats in de Europese Week zon-
der Afval (EWWR). Niet alleen 
in Alphen aan den Rijn, maar 
tegelijkertijd ook in 23 ande-
re steden in Nederland. Patri-
cia, Nora en Diana zijn in Alp-
hen de lokale gidsen. De Zero 
Waste Tour start om 9.30 uur 

bij de Bibliotheek in het cen-
trum van Alphen (Aarkade 10) 
en zal gedeeltelijk lopend (in 
Alphen Centrum) en gedeelte-
lijk op de fiets (naar winkelcen-
trum De Baronie) worden afge-
legd. Tot slot praten we na op 
het Duurzaamheidsplein in de 
Bibliotheek. Er wordt rekening 
gehouden met de geldende co-
ronaregels. 

Huis van Duurzaamheid
Patricia Lärche verzorgt de pro-
grammering van het Huis van 
Duurzaamheid, dat onderdeel 
is van de Bibliotheek in Al-phen 
Centrum. 
Als initiatiefnemer van de tour 
hecht ze aan een duurzame le-
vensstijl: “Ik vind het belang-
rijk om in mijn dagelijks leven 
bij te dragen aan een beter mi-
lieu. Dat doe ik onder andere 

door bewust op mijn energie-
verbruik te letten, geen voedsel 
te verspillen, afval te scheiden, 
maar ook door te proberen zo 
min mogelijk afval te produce-
ren. Met name aan plastic kun je 
nauwelijks ontkomen.”

Vrijwilliger en gids voor de tour 
Diana Baak is het daar helemaal 
mee eens: “Ik vond het eerst 
wel raar om mijn eigen verpak-
kingen mee te nemen, maar in 
de winkels vinden ze het juist 
goed als je daarover met ze 
meedenkt. Als we afval kunnen 
voorkomen door boodschappen 

te doen zonder wegwerpplas-
tic, is dat meteen dírecte mili-
euwinst. En het is nog leuk ook! 
Tijdens de Zero Waste Tour deel 
ik graag mijn tips en ervarin-
gen met plasticvrij boodschap-
pen doen. 
Gids Nora Ouwendijk: “Veel 
mensen willen hun steentje bij-
dragen, maar weten niet goed 
waar te beginnen. Terwijl er 
in Alphen en omgeving al heel 
veel winkels zijn waar echt niet 
raar wordt opgekeken van je ei-
gen zakje of bakje. Omdat ik 
ook vrijwilliger ben bij het Taal-
huis, zou ik het leuk vinden om 
ook anderstaligen kennis te la-
ten maken met verpakkingsvrij 
winkelen.” 
 
Zero Waste Nederland
Zero Waste Nederland werd in 
2018 opgericht door psychologe 
Elisah Pals, die zelf toen al enige 
tijd afvalvrij leefde. Inmiddels 
inspireert zij duizenden mensen 
om hun leven met minder afval 
in te richten. Haar organisatie 
zorgde ervoor dat op de ruiten 
van zo’n 7.000 winkels in heel 
Nederland de Zero Waste raam-
sticker te vinden is: een eenvou-
dige en vriendelijke boodschap 
die klanten aanmoedigt vooral 
hun eigen verpakkingsmateriaal 
mee te nemen.

Aanmelden
De Zero Waste Tour vindt plaats 
op zaterdag 20 november van 
9.30 tot 12.00 uur. Start bij de 
Bibliotheek aan het Aarplein. 

Aanmelden kan via https://
www.eventbrite.nl/e/tickets-
zero-waste-wandeltour-alphen-
aan-den-rijn-197909692217 of 
kijk in de agenda op de website 
van de Bibliotheek: www.bi-
bliotheekrijnenvenen.nl.
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Familieberichten

 “Op mijn begrafenis hoor je alleen 
muziek van Led Zeppelin. Van songs als The 
Rain Song, Your Time Is Gonna Come, Thank 
You en Stairway To Heaven krijg ik de ril-
lingen. Ik word zó door die muziek geraakt! 
Het emotioneert me al vanaf het moment 
dat ik in 1971 een LP van Led Zeppelin 
kocht. 
 Ik zou het super vinden als mijn 
vrienden op mijn begrafenis ook even dat 
geweldige gevoel krijgen. En ik wil wel goed 
geluid. Er moet een dikke geluids-installatie 
komen, want Led Zeppelin moet je voelen, 
in je buik. Een stevig glas, iets lekkers te 
eten, dan nemen ze maar een taxi op mijn 
kosten.”
 Wessel Zanderse 

in je buik. Een stevig glas, iets lekkers te 
eten, dan nemen ze maar een taxi op mijn 

 Wessel Zanderse 

Mijn uitvaart, mijn manier.

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Dag en Nacht
071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70

schellingerhout.nl

U I T V A A R T Z O R G

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

“mij geschiede naar Uw woord”

“Ik vertrouw op Boven”

Dankbaar voor haar leven, dat in het teken 
stond van zorg voor haar familie en naasten, 
delen wij u mede dat onze lieve zus, 
schoonzus, tante en oudtante

Quirina
Antonia 
Theresia 

van der Zon
Quirina

op 94-jarige leeftijd is overleden

* Hazerswoude-Rijndijk, 5 april 1927
† Hazerswoude-Rijndijk, 30 oktober 2021

Uit naam van de familie:

Hazerswoude-Rijndijk:
    Mina van der Laan - van der Zon
Blaricum:
    Corrie Calis - van der Zon

Correspondentieadres:
Familie van der Zon
Mozartlaan 52
2394 GG  Hazerswoude-Rijndijk

De uitvaart heeft op vrijdag 5 november 
plaatsgevonden.

Dorcas Voedselactie 
vanwege corona 
aangepast
Vanwege het oplopende aantal besmettingen 
en de coronamaatregelen die het kabinet af-
gelopen dinsdag aankondigde, wordt de Dor-
cas Voedselactie in Benthuizen aangepast. 

Dorcas vindt het onverantwoord om duizenden 
vrijwilligers op de been te hebben in super-
markten en kerken. Tijdens de Dorcas Voedse-
lactie wordt er zoveel mogelijk voedsel ingeza-
meld vooral voor ouderen in Oost-Europa.
De coronacrisis heeft in Oost-Europa voor grote 
problemen gezorgd. In Roemenië bijvoorbeeld 
is het voor Dorcas moeilijk om haar werk te 
doen. Door meerdere lockdowns is het lastiger 
om eenzame ouderen te bezoeken. Die staan er 
vaak alleen voor. Daarom zet Dorcas alles op 
alles om de landelijke actie op een nieuwe ma-
nier vorm te geven. Ook in 2020 moest de actie 
op het laatste moment worden omgezet. Zo’n 
8.000 Nederlandse vrijwilligers hebben er toen 
voor gezorgd dat het voedsel lokaal kon wor-
den ingekocht en op tijd bij de mensen is be-
zorgd.
U kunt bijdragen aan de Dorcas Voedselactie 
door te geven via www.dorcasvoedselactie.nl 
of via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas 
in Almere o.v.v. Voedselactie.

Dorcas is een christelijke hulp- en ontwikkelingsorga-
nisatie en werkt in Oost-Europa, het Midden-Oosten 
en Afrika. De organisatie bestaat meer dan 40 jaar 
en richt zich op blijvende verandering in het leven van 
mensen in nood.

Stichting Lichtjes in het 
Donker start lotgenotencontact 
voor volwassenen en kinderen 
op zondag 14 november
Op zondag 14 november kunt u voor het eerst kennismaken met het 
Rouwcafé (lotgenotencontact voor volwassenen) en Lichtpuntjes 
(ondersteuning van kinderen bij verlies).

Het Rouwcafé, ondersteuning bij verlies Datum: zondag 14 november, 
14.00 – 16.00 uur Locatie: pand Amstelstein, Wilhelminalaan 1 in 
Alphen aan den Rijn Meer informatie en aanmelden: 
www.lichtjesinhetdonker.nl/rouwcafe.html

Het Rouwcafé van Lichtjes in het Donker is bedoeld als een lichtpuntje 
door het hele jaar heen. Hier wordt in een warme huiselijke omgeving 
een kopje koffie en thee geschonken en ontmoeten mensen elkaar die 
een dierbare hebben verloren. Aan de hand van een thema kunnen er 
gedachten worden uitgewisseld. Het gevoel dat je niet alleen bent kan 
helpend zijn en rust geven.

Lichtpuntjes, kameraadjescontact voor kinderen
Datum: zondag 14 november, 14.00 – 16.00 uur 
Locatie: Clubgebouw Scouting Alphen, Verlengde Aarkade 24, 2406 LB 
Alphen
Meer informatie en aanmelden: www.lichtjesinhetdonker.nl/lichtpunt-
jes.html

Stichting Lichtjes in het Donker en jeugdorganisatie de Bende organise-
ren activiteiten voor kinderen die helpend kunnen zijn bij het omgaan 
met verlies. Eén keer per maand gaan we op reis naar Fonkelland, een 
eiland vol lichtpuntjes. Dit fantasieland is een plek speciaal voor kinde-
ren. Het is een eiland waar altijd naar je geluisterd wordt, waar je volop 
mag vertellen of juist stil mag zijn, en waar je kunt spelen en delen met 
andere kinderen. Ga jij mee op ontdekkingsreis?

www.lichtjesinhetdonker.nl
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INTRODUCTIE
Welkom bij de nieuwe rubriek ‘Vragen voor de dierenarts’. Allereerst een korte intro-
ductie van Dierenkliniek Marvan-Kroll in Hazerswoude-Rijndijk. Dierenarts Marvan is 
eigenaar van de praktijk. In september 2018 heeft hij de praktijk van dierenarts Kroll 
overgenomen. Het vaste team bestaat uit 2 dierenartsen en 2 assistentes. Ze behan-
delen huisdieren en vogels. Dierenarts Marvan heeft specialisaties in spoed, orthope-
die en vogels. Dierenarts Natasja is allround en heeft ook veel ervaring met chirurgie, 
konijnen en vogels. Zij worden in hun werk ondersteunt door paraveterinairen Esmee 
en Daniëlle, die met veel liefde de dieren in de praktijk ontvangen. 

Mijn kat plast ineens in huis, waarom doet ze dit?
Als de kat een schone bak tot haar beschikking heeft maar toch plotseling in huis 
gaat plassen heeft dit een reden. Dit kan komen door lichamelijk ongemak of bijvoor-
beeld door stress. Het is dus belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak is zodat u 
dit probleem op de juiste manier kan aanpakken. Om uit te sluiten of er een medische 
oorzaak is kan bijvoorbeeld een urineonderzoek of bloedonderzoek gedaan worden. 
Hierbij denken we aan een blaasontsteking, nierproblemen of diabetes. Als er sprake 
is van stress waardoor de kat in huis plast is een andere behandeling nodig. Is er on-
langs iets in haar omgeving veranderd? Probeer een stabiele en rustige leefomgeving 
te bieden en zorg dat er altijd een schone kattenbak aanwezig is. Verschillende bak-
ken neerzetten kan ook een oplossing zijn. Bijvoorbeeld zowel een open bak als een 
dichte bak en met verschillende kattenbakvullingen. Daarnaast kan de stress vermin-
derd worden door rustgevende voedingssupplementen, speciaal dieetvoer en rustge-
vende feromonen. In huis plassen kan dus tal van oorzaken hebben. Belangrijk is om 
de oorzaak te achterhalen zodat de juiste therapie gestart kan worden. 

Help! Mijn hond heeft chocolade gegeten, wat nu?
De decembermaand komt langzaam weer in zicht en met binnenkort de komst van de 
“Goedheiligman” neemt de verkoop van chocolade aanzienlijk toe. En daarmee ook 
het aantal chocoladevergiftigingen bij huisdieren. We komen in de praktijk vooral cho-
coladevergiftigingen bij honden tegen.  In chocolade zit het stofje theobromine, dat gif-
tig is voor honden. Doorgaans geldt: hoe donkerder de chocolade hoe giftiger. Theo-
bromine wordt door een hondenlichaam heel langzaam afgebroken, waardoor het zich 
kan opstapelen als het dier binnen een korte periode meerdere keren kleine stukjes 
chocolade eet. Hierdoor kan de inname van diverse keren een kleine hoeveelheid als-
nog leiden tot een vergiftiging. Als u ziet dat uw hond (of kat) chocolade eet is het be-
langrijk zo snel mogelijk contact met een dierenarts op te nemen, die kan de hond na-
melijk een middel geven waarvan hij gaat braken. 
Symptomen van een chocoladevergiftiging zijn onder andere rusteloosheid, braken, 
diarree en hijgen. Maar in het ergste geval kan het zelfs leiden tot epileptische aanval-
len, hartritmestoornissen en coma. Chocolade dus goed opbergen! 

Volgende keer meer over andere vergiftigingen die we regelmatig tegenkomen in december. 

Vraag voor de dierenarts
In deze rubriek beantwoorden dierenarts Marvan en zijn team 
ingestuurde vragen over het welzijn en de gezondheid van 
uw huisdier(en). Ook vertellen zij over wat zij meemaken in de 
praktijk. Heeft u een vraag voor de dierenarts? 
Stuur dan een email naar vragen@groenehartkoerier.nl

SCHOONHEID 
IN VERVAL
Foto’s en pentekeningen van oude kwekersloodsjes
Zilveren colliers met daarin diverse bodemvondsten
Rieni Stolwijk-van der Zon exposeert van 18 november tot en 
met 12 februari 2021 in het Boomkwekerijmuseum in Boskoop 
met foto’s en pentekeningen van Boskoopse kwekersloodsjes.

Velen zullen haar en haar werk 
kennen, maar hebt u haar 
prachtige foto’s van oude kwe-
kersloodsjes al eens gezien? Als 
lid van de Alphense fotoclub 
kent ze de fijne kneepjes van het 
vak. Op haar fiets doorkruiste ze 
Boskoop op zoek naar de loods-
jes. Er zijn er nog maar weinig 
over, des te leuker dus dat het 
verleden in de foto’s herleeft. 

Opleiding en ervaring
Geïnspireerd door de foto’s 
maakt zij bijzondere pente-
keningen. Niet alleen van het 
loodsje zelf, maar ook van de-
tails zoals gereedschappen, een 
scheef hangende deur, werkkle-
ding aan een haak.
Op het Gouwe College volgde 
zij tekenlessen bij Han van Ha-
gen. Om zich verder te bekwa-
men nam zij twee jaar deel aan 
de zaterdagcursus van de Kunst-
academie in Den Haag. 
Gedurende zes jaar gaf zij via de 
KBO-Boskoop schilderles aan 
een groepje enthousiaste hob-
byschilders. 
De expositie is natuurlijk een 
must voor alle Boskopers: her-
kent u het gefotografeerde en /
of getekende loodsje? Weet u 
waar het staat? 
Maar ook voor niet-Boskopers 
met belangstelling voor het ver-
leden is deze expositie meer dan 
de moeite waard.

Prachtige sieraden
Op uitnodiging van Rieni Stol-
wijk laat goudsmid Lise Colpa 
prachtige colliers zien. Ook zij 
herkent de schoonheid in ver-
val. In de vitrine toont zij prach-
tige sieraden die alle te maken 
hebben met Boskoop. Zij vindt 
een scherf van een pot of scho-
tel, een stukje oud glas, een deel 
van een oude kraan, (de steel 
van) een pijpenkop, een com-
plete pijpenkop enzovoort in de 
grond en maakt daar een bij-
zondere ketting van.

Met deze expositie geeft het 
Boomkwekerijmuseum een 

voorproefje van 
‘800 jaar Boskoop’.

Denkt u eraan uw vaccinatie-
bewijs mee te nemen? 

Meer info: www.
boomkwekerijmuseum.nl

Hair Change gaat GROEN.!              
Kapsalon Hair Change gaat ook een steentje bijdragen aan het milieu door middel van het scheiden van ons af-
val. Daarom werk is de kapsalon een samenwerking aangegaan met The Green Scissors.

De missie van The Green Scis-
sors: “Het verminderen van 
afval, het bereiken van duur-
zaamheid, circulaire economie 
en iets doen voor mensen die 
het moeilijk hebben”.

Eigenaresse Monica Daniel: "Wij 
willen van Hair Change een 
plek maken waar onze klanten 
zich niet alleen op hun gemak 
voelen maar waar hen ook dui-
delijk wordt dat wij maatschap-
pelijk betrokken zijn en wij ons 
bewust zijn van onze verant-
woordelijkheid ten opzichte van 
het milieu door hun haar terug 
te geven aan de natuur en het 
terugwinnen van grondstoffen 
uit onze bedrijfsvoering.

Wij redden grondstoffen uit de 
vuilnisbak, terugwinning van 
haar, plastics, aluminium tubes, 
folies  en scheermesjes uit de 
vuilnisbak. Haar is geen afval! 
Haar is een bron van proteïnen 
die terug zouden moeten keren 
naar de natuur.
Om het haar terug naar de na-
tuur te krijgen en om te zetten 
in Eco Super Compost, reke-
nen we op de medewerking van 
onze partner GreenFerm".

Mestverwerking
Daniel: "GreenFerm richt zich 
op de verwerking van dierlij-
ke drijfmest. In de Ecofactorij 
in Apeldoorn realiseert Green-
Ferm een grootschalige mest-

verwerking, waarbij het door 
ons ingezamelde haar weten-
schappelijk wordt verwerkt, 
waarbij bestaande en beproef-
de technologieën worden ge-
combineerd met innovatieve 
eco-oplossingen, zodat er een 
nieuw circulair product ontstaat 

dat voedingsstoffen terugbrengt 
naar de natuur met een mini-
male impact op onze planeet.
Met de technologie en het on-
derzoek van GreenFerm kunnen 
we het haar van onze klanten te-
rugbrengen naar de natuurlijke 
kringloop van het leven.
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Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om, als 
gezamenlijke kerken van Hazerswoude-Dorp, in de-
cember een kerstpakketten actie te houden.
Bedoeld voor mensen woonachtig in Hazerswoude en 
Benthuizen, die het financieel zwaar hebben, of op 
een andere wijze een moeilijke periode doormaken. 
We willen hen hiermee een steuntje in de rug geven.

Elk jaar werden er lekkere producten meegenomen 
naar de kerk zodat wij gemiddeld 65 pakketten kon-
den maken en uitdelen! Afgelopen jaar is door corona 
overgegaan naar sponsoring i.p.v. bonnetjes uitdelen 
in de kerk en dit was zo succesvol dat wij dit herha-
len. Er zijn  maar liefst 150 pakketten bezorgd!

Juist in deze moeilijke periode willen wij deze men-
sen niet in de kou laten staan. Vandaar:

SPONSOR EEN 
KERSTPAKKET

En laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp, 
samen onze medemens helpen!  Een kerstpakket 
kost €40,00 Elke bijdrage, groot of klein, is van 
harte welkom! 

U kunt het overmaken naar rekening-
nummer t.n.v. DPGH Kerstpakkettenactie 
NL72INGB0008859771. Op verzoek en na ver-
melding van uw e-mailadres, ontvangt u na-
dien een factuur. Uw gift is aftrekbaar ANBI 
RSIN/Fiscaal nummer 824128114

Bedankt Gerard Kulker 
en welkom Mieke Telder
Afgelopen zaterdag hebben wij Gerard Kulker bedankt voor zijn inzet voor VPTZ Aure-
lia. Als medeoprichter en voorzitter heeft hij zich 23 jaar verbonden aan de organisatie. 

Mieke de Bruin van Antares 
coaching nam ons mee in een 
lezing waar we hebben terugge-
keken. We  hebben aandacht ge-
geven aan het moment en onze 
dankbaarheid geuit. Want af-
scheid nemen kun je maar één 
keer doen. 
'De Juffrouw' in Hazerswou-
de dorp was een fijne plek om 
stil te staan bij dit afscheid. We 

zijn erg blij dat Mieke Telder het 
voorzittersstokje heeft overge-
nomen. Samen met haar gaan 
we VPTZ Aurelia nog meer op 
de kaart zetten en hulp bieden 
daar waar nodig.
'Onze vrijwilligers bieden on-

dersteuning aan mensen in de 
laatste levensfase in hun ver-
trouwde omgeving.' 
Zorg aanvragen? Neem contact 
met ons op: 06-51445726. Meer 
weten? 06-41817431 of mail 
naar info@vptzaurelia.nl.
 

Alphen heeft voortaan 
een Klimaatburgemeester 

In het kader van de Natio-
nale Klimaatweek (28 okto-
ber t/m 4 november) heeft 
het ministerie van Econo-
mische Zaken en Klimaat 
Liesbeth van Bemmel uit 
Benthuizen benoemd tot de 
eerste klimaatburgemeester 
voor de gemeente Alphen 
aan den Rijn. 

Green Deal Duurzaam 
Streekvoedsel
Liesbeth is samen met haar 
man eigenaar en oprichter van 
voedselbos Benthuizen. Van-
uit deze rol heeft zij het initi-
atief genomen voor een Green 
Deal Duurzaam Streekvoedsel. 
Op dinsdag 2 november was 
de aftrap op het gemeente-
huis in het bijzijn van de ‘ech-
te’ burgemeester Liesbeth Spies 
en wethouder duurzaamheid 
Erik van Zuylen. Leuk detail is 
dat beide burgemeesters Lies-
beth heten en even oud zijn.  
In deze Green Deal wil de kli-
maatburgemeester de kansen 
en belangen van duurzame lo-
kale voedselproductie inventa-
riseren en de belemmeringen 
waar mogelijk oplossen. 

Voedselbos voor minder CO2
Wethouder Erik van Zuylen is 
blij dat gemeente Alphen aan 
den Rijn een klimaatburge-
meester rijker is. Ook juicht hij 
het initiatief voor een Green 
Deal Duurzaam Streekvoedsel 
van harte toe. Erik: “Met deze 
Green Deal zetten we geza-
menlijk stappen om te komen 
tot een lokale en breed gedra-
gen duurzame lokale voed-
selproductie. Een voedselbos 
draagt immers bij aan het ver-
kleinen van onze CO2 voetaf-
druk.”

Eetbaar Alphen
De gemeente Alphen aan den 
Rijn jaagt duurzame voedsel-
productie aan via Eetbaar Alp-
hen. Zij beschouwt een bewus-
tere omgang met toegankelijk, 
lokaal voedsel als een belang-
rijke bijdrage aan de gezond-
heid, leefbaarheid en samen-
leving. Eetbaar Alphen streeft 
naar meer eetbaar groen in de 
stad en informeert, stimuleert 
en ondersteunt initiatieven die 
hier een positieve bijdrage aan 
leveren.
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Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: 
Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, 
beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk / 
Samenstellers:  R. Kuiper - Reijneveld (Prot. Gem.), Beneluxstraat 1, 
Koudekerk a/d Rijn;  M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Parochiekern), 
tel. 071 341 42 10,  mailadres: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
Websites: www.heiligethomas.nl en www.pknkoudekerk.nl

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente Zondag 14 november  09.30 uur Ds H. 

Schipaanboord; 18.00 uur Ds J. Domburg
 U kunt de dienst ook volgen via 

hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 14 november 10.00 uur 
 Tweede samenkomst over het leven van Paulus
Geref. Gemeente Zondag 14 november  
 09.30 en 18.00 uur Ds J.W.Verweij
 De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 14 november 09.30 uur 

Communieviering met voorg. 
 Past. S. Zuidersma 
 Voor actuele informatie zie:  
 www.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 14 november   10.00 uur 
 Ds Marielle van Diepen, Reeuwijk 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 14 november   09.30 uur geen 

Opgave; 18.30 uur  Ds T. de Ridder, Ochten 

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: Protestantse Ge-
meente en Rooms-Katholieke Parochiekern, beide te Koudekerk aan 
den Rijn / Hazerswoude-Rijndijk. Samenstellers: R. Kuiper - Reijneveld 
(Prot. Gem.), tel. 06-15557257 en M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Paro-
chiekern), tel. 071-3414210, mailadres: hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl. Websites: www.pknkoudekerk.nl en www.heiligethomas.nl 

KERKDIENSTEN 
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zondag 14 november 
10.00 uur: In deze dienst 
nemen enkele kinderen af-
scheid van de basiscateche-
se. De viering wordt geleid 
door dominee W. Biesheu-
vel. 
Zondag 21 november 
10.00 uur: Laatste zondag 
van het kerkelijk jaar. De ge-
dachtenisdienst wordt geleid 
door dominee W. Biesheuvel 
en pastor L. Hoogerwerf. 
De kerkdiensten worden ook 
uitgezonden via www.kerk-
dienstgemist.nl 

GEDACHTENISZONDAG
Op zondag 21 november zul-
len wij de leden van onze 
gemeente gedenken die tus-
sen 1 november 2020 en 31 
oktober 2021 zijn overle-
den. Hun namen zullen wor-
den genoemd en voor elk 
van hen zal een kaars wor-
den aangestoken: teken van 
onze hoop en vertrouwen 
dat zij zijn thuisgekomen in 
Gods Licht. De families van 
de overledenen hebben een 
uitnodiging ontvangen om 
de dienst bij te wonen. We 
hopen dat we, met inacht-
neming van de dan geldende 
coronaregels, aan iedereen 
die de gedachtenisviering 
wil meemaken een plek kun-
nen geven. 

WEEKSLUITING 
RHIJNDAEL

De Raad van Kerken orga-
niseert elke eerste vrijdag 
van de maand de weekslui-
ting in Rhijndael. Op vrijdag 

3 december bent u van har-
te welkom om te luisteren 
en mee te zingen. Aanvang 
19.00 uur. raadvankerken@
pknkoudekerk.nl 

VIERINGEN RK PARO-
CHIE BERNARDUSKERK

Zondag 14 november 
11.00 uur: Eucharistievie-
ring waarin pastoor Peeters 
voorgaat. Het Bernardus-
koor zingt tijdens de vie-
ring een mis gecomponeerd 
door dhr. Bram Wesselingh 
o.l.v. dhr. Mattijs Vijverberg. 
Mevr. Anne-Marie de Groot-
Wesselingh is de organiste.
Zondag 21 november 
11.00 uur: Woord en com-
munieviering waarin de 
werkgroep voorgaat. De 
cantores zingen tijdens deze 
viering. Dhr. Nico Wesse-
lingh is de organist.

LIVESTREAM 
Op zondagmorgen om 9.30 
uur kunt u via de livestream 
de eucharistieviering vol-
gen vanuit de Bonifacius-
kerk. Hiervoor gaat u naar 
de website van de Thomas-
parochie (www.heiligetho-
mas.nl). 

SOEP & PRAATJE
Op dinsdag 9 november 
staat in Honswyc de soep 
klaar om 18.00 uur en op 
dinsdag 23 november om 
12.00 uur. Graag vooraf op-
geven bij Agaath Koers, 
0612317899.

CHRISTELIJKE MEDITATIE
Op woensdag 10 november 
bent u om 20.00 uur weer 

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Huisartsen Hazerswoude/Koudekerk:
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-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 huisartsen zorg: 
Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Zieken huis, 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 10.00-
12.00 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).

welkom in de Koorzaal van 
de Brugkerk om een uur te 
mediteren op een bijbel-
woord. Deze keer zal dat de 
tweede bede van het Onze 
vader zijn: “Laat uw Konink-
rijk komen”. Aanmelden bij 
dominee Willem Biesheuvel.

OPEN KERK
Op alle woensdagen tussen 
10.30 en 11.30 uur is één 
van onze kerken open. U 
bent welkom om een kaars-
je 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 aan-
wezige pastor. De Ontmoe-
tingskerk is open op 10 en 
24 november. De Brugkerk is 
open op 17 november en 1 
december. 

SECRETARIAAT  
RK PAROCHIE

Het secretariaat in de Cho-
pinlaan 10 is er voor o.a. vra-
gen, aanmelden voor vie-
ringen, het opgeven van 
misintenties en is bereikbaar 
per mail: hh.michael-bernar-
dus@heiligethomas.nl of per 
telefoon 071-3414210. Dit te-
lefoonnummer is doorge-
schakeld, dus graag even ge-
duld. Intenties kunnen ook 
per briefje (in een gesloten 
envelop onder vermelding 
van misintentie) in de brie-
venbus van het secretariaat 
gedaan worden

GERARDUSKALENDER 
De nieuwe kalender voor 
2022 is weer te koop na de 
vieringen in de Bernardus-
kerk of u belt met Ria Heems-
kerk 071 3414927 en dan 
komt het ook in orde. Maar 
dan krijgt u ook iets: iedere 
dag een spreuk, soms een 
aardig stukje of een gebed 
of gedicht op de achterkant 
van het blaadje en u kunt le-
zen hoe laat de zon opkomt, 
de maan ondergaat of wan-
neer het volle maan of nieu-
we maan is. En dat alles voor 
€ 8,50.

SINT-MAARTEN 
HAZERSWOUDE-RIJNDIJK 
Door de aangescherpte maatregelen van het kabinet zal de gezamenlijke rondgang door het dorp 
met een lichtjesparade – die voor het eerst zou plaatsvinden – helaas komen te vervallen. Hope-
lijk volgend jaar weer!

Vanuit speeltuin De Rode Wip roepen we zoveel mogelijk inwoners van onze dorpskern op donder-
dag 11 november tussen 18:00 en 20:00 uur een kaars of lichtje voor het raam te zetten als kinderen 
mogen aanbellen om te zingen en een snoepje te verdienen. 
Het is mogelijk je adres weer door te geven via info@derodewip.nl en deze wordt dan geplaatst op 
www.derodewip.nl/sintmaarten. We maken dit jaar ook een groep aan op Facebook waar je zelf ook 
je adres kunt neerzetten en leuke foto’s kunt plaatsen. Ouders en kinderen die lopen kunnen eveneens 
hun avonturen delen.

Tussen 18:00 en 20:00 uur kunnen de kinderen een bekertje limonade halen bij Mozartlaan 108. 
Met een leuk liedje krijg je misschien ook wel iets lekkers!

Jeugddienst 14-11
Zondag 14 november zal er weer een jongerendienst zijn in de 
Hervormde kerk van Hazerswoude-dorp. Voorganger in deze 
dienst is legerpredikant ds. T. de Ridder. Hij zal voorgaan met 
het thema ''Waarom laat een goede God zoveel lijden toe? ''.

De muzikale begeleiding wordt dit keer verzorgd door Romans 
Twelve uit Katwijk. Iedereen is weer van harte uitgenodigd om de 
dienst bij te wonen in de kerk! Ook deze jeugddienst zal live uitge-
zonden worden via de kerkomroep en op YouTube. 
Anders als voorheen starten wij vanaf nu iedere jeugddienst om 
18:30 met zingen om vervolgens de dienst te beginnen.
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Roomboter                             
amandelstaaf                                                  4,-
Aanbiedingen van 11 t/m 17 november:

Speculaasjes  200 gram                                                                   2,50

Herfsttijd..... speculaastijd

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

Ambachtelijke slagerij De Vries

Lekkere
Westernschijf

Heerlijke schijf van 
half-om-half gehakt, 
met een Western 
smaakmelange, 
verpakt in plakjes ontbijtspek. 
Een aanrader!

Vleeswarentrio:

Boeren-
achterham

Runder-
rollade

Grillworst

4.99
Weektopper!

Kipfilet 
1 kilo

9.49

Vlugklaarpakket:

4 Gehakt-
schnitzels

4 Blinde
Vinken

8.49
Voor in de oven:

Gevuld 
stokbrood 

per stuk

3.98
Meepakker!

Shoarma
vlees 

500 gram

4.49

Uit eigen keuken

Erwten
soep
1 liter

5.00

Weekaanbiedingen

per stuk

1.45

Aanbiedingen zijn geldig van 
8 t/m 13 november 2021

Bewegen zonder zorgen voor heren!
Laatst kwam er een meneer in de winkel met artrose klachten in de voorvoeten. 
Deze meneer liep al enige tijd met pijn in zijn voeten en het was dan ook hoog tijd 
om hier wat aan te doen. Na het maken van een 3D voetscan, het meten van de 
voeten en het goed luisteren naar meneer zijn verhaal, was het tijd op schoenen te 
gaan passen. Belangrijk is om de voorvoet te ontlasten. De Meindl Identity met een 
A/B loopzool voor het wandelen was een schot in de roos, de stabiele en stevige 
loopzool, zorgt voor afwikkeling en stabiliteit. Zomaar een voorbeeld hoe ik met 
gezonde schoenen mensen op de been hou.

Belangrijk bij het aanschaffen van schoenen is dat er goed gelet wordt dat de 
lengte en de breedtemaat goed bij het beeld van de voeten passen. Zo hebben 
we schoenen voor de zeer smalle, tot de zeer brede voeten, in lengte maat 39-50. 
Ook voor de gevoelige voeten, door bijvoorbeeld reuma, neuropathie en diabetes 
zijn er schoenen in ons assortiment. Heb je last van rugklachten? Een passende 
schoen kan helpen! Wacht dan niet langer en breng een bezoekje aan 
Beterlopenwinkel. Samen zorgen we dat bewegen weer leuk wordt!

BeTerLoPenwInKeL
Splinterlaan 158, Leiderdorp, 071 - 542 2765.

openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 09:30 - 17:30 uur
zaterdag 09:30 - 17:00 uur

www.BeTerLoPenwInKeL.nL 
www.BeTerLoPenweBwInKeL.nL

GRATIS
VOETENSPREEKUUR
Zaterdag, even weken van 10.00 - 12.00 uur

Wij helpen u via preventieschermen,
veilig via voorschriften rivm!

10% KorTIng
Leden AcTIvITe, MArenTe

en vIerSTrooM 

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt 
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechterop te 
staan.

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt 
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechterop te 
staan.

ontlast hiel
en voorvoet.
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Cursiefje

Lurven
Vandaag begonnen met ‘Ik ga leven’ van Lale Gül. Dat hakt er be-
hoorlijk in. In een flits dacht ik: met Lale hebben we geen Wilders 
of Baudet meer nodig... Maar dat is niet helemaal eerlijk; een meisje 
dat zich wil ontworstelen aan een streng islamitisch gezin, moet je 
niet in verband brengen met politici die regelmatig populistische 
spelletjes spelen. Via Lale kom je er overigens wel achter dat het 
getiranniseerd worden door een religieuze ideologie het leven er 
niet vrolijker op maakt. Plotseling realiseerde ik me - met de nodi-
ge weerzin - dat er in allerlei ‘moderne samenlevingen’ nog steeds 
fanatiek gestreefd wordt voorschriften uit pre-middeleeuwse tijden 
na te leven. Fanatisme laat niet zelden diepe sporen na.
Er drong zich echter ook een andere associatie bij me op: Lale wil 
graag gaan leven, maar er zijn ook veel mensen die graag dood 
willen. En altijd zijn er dan wel lieden te vinden die daar uit (ui-
teraard) zeer nobele motieven op in willen spelen. Dat er na de 
euthanasiewetgeving (o.a. Els Borst 2002) zomaar uit het niets de 
Coöperatie Laatste Wil opgericht is, spreekt in wezen boekdelen. 
Zelf bepalen hoe het einde van het leven ‘beleefd’ wordt, blijkt in 
toenemende mate populair te worden; uiteindelijk lijkt het volledig 
selfsupporting-zijn hét ideaal van de toekomst. Ik denk aan die pas-
sage uit het gedicht van Willem Elsschot (Het Huwelijk).
Als de nevel van de tijd de vonken in de ogen van zijn vrouw heeft 
uitgedoofd, zint de man op een manier om definitief van haar af te 
komen; zover komt het echter niet:

Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad
staan wetten in de weg en praktische bezwaren,
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

Inderdaad, die wetten tussen die droom en die daad en dan ook 
nog die praktische bezwaren... Ik kan me voorstellen dat er wetten 
worden gemaakt om artsen in staat te stellen ondraaglijk lijden te 
voorkomen, maar om nou allerlei charlatans de kans te geven een 
handeltje in dubieuze poedertjes op te zetten, lijkt me niet juist. 
Maar let op: charlatans zijn niet zelden charmante praters!
Het is echter een veeg teken dat al die gewiekste babbelaars steeds 
weer gewillige oren vinden. Het lijkt erop dat er ongelooflijk veel 
mensen achter wetten, achter algemeen aanvaarde normen en ge-
woontes, de communis opinio dus, complotten zien van duistere 
machten die ons in hun macht willen krijgen.
We zijn nog maar net bekomen van de schrik inzake dat verrek-
te virus dat maar liefst meer dan vijf miljoen doden op zijn conto 
heeft staan of ijdeltuitige dominees brengen het virus in verband 
met Het Beest uit het Bijbelboek Openbaringen en schetsen de na-
bijheid van een angstaanjagende eindtijd.
Ik ben ervan overtuigd dat er behoorlijk wat dames en heren in al-
lerlei instanties (nationaal en internationaal) rondstruinen die er 
alleen maar op uit zijn ons te grazen te nemen... het lijkt me echter 
flink overdreven - understatement - om van al dat kwaad een con-
crete duivel te creëren die ons de bekende loer wil draaien, ons in 
de luren wil leggen of bij de lurven wil pakken

Wist

Hazerswoudse Boys pakt in slot-
minuut volle buit tegen GSV
Hazerswoudse Boys en GSV, die elkaar voor het eerst in competitieverband troffen, 
brachten weinig opwinding in de 1e helft. Pas na rust kwam de wedstrijd los door 
de ingebrachte wisselspelers en golfde het spel heen en weer. 

Ben jij ook zo gek op het bordspel 30 Seconds? 
Het Open Kampioenschap van Hazerswoude komt er aan!
Ben jij thuis de held in het bord-
spel 30 Seconds? Dan maak jij ze-
ker kans op de felbegeerde titel: 
Kampioen 30 Seconds van Ha-
zerswoude. Na vele succesvolle 
andere edities in verschillende 
gemeentes komt het kampioen-
schap nu naar Hazerswoude!. 
Bij de Egel wordt namelijk op 
zaterdag 13 november het open 
Kampioenschap 30 Seconds ge-
houden en daar kan jij met jouw 
team aan meedoen! Trommel je 
vrienden en familieleden op om 
een team samen te stellen van 
twee tot vier personen en schrijf 
je in voor de Open Kampioen-
schappen 30 Seconds van Ha-
zerswoude. Naast eeuwige roem 
maak je ook kans op mooie prij-
zen, waaronder een fantastische 
hoofdprijs. Ben je nou niet zo 
heel erg goed maar houd je wel 
van gezelligheid, ook dan moet 
je je zeker aanmelden, het be-
loofd een topavond te worden! 
De Inschrijving is reeds begon-

nen en zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Aanmelden kan via 
www.jeroencitroen.nl/aanmel-
den (deelname is 5 euro p.p.)   
Info over dit toernooi
Wij organiseren het bij Grand-
cafe De Egel in Hazerswoude
Zaterdagavond 13 november 
(start om 19:30)

Teams van 2 tot 4 personen 
kunnen zich aanmelden
Deelname is 5 euro p.p.
De Winnaars krijgen een fantas-
tische hoofdprijs en mogen zich 
Kampioen van de gemeente Ha-
zerswoude noemen
Aanmelden kan via 
www.jeroencitroen.nl/aan-
melden

Omdat aan beide kanten ver-
zuimd werd om de kansen te 
verzilveren leek de wedstrijd af 
te stevenen op een doelpuntloos 
gelijkspel tot in de slotminuut 
Leo de Ruiter alsnog wist te sco-
ren en het moegestreden GSV 
moest capituleren.
Hazerswoudse Boys begint de 
wedstrijd opnieuw zonder de 
licht geblesseerde Ivo Vogelaar 
en Jari Meertens. Leo de Ruiter 
is wel terug in de basis ten koste 
van Tyler van Buuren.
De eerste helft is van matig ni-
veau. Beide teams hebben moei-
te om de bal lang in te ploeg te 
houden waardoor er voor de 
toeschouwers weinig valt te be-
leven. Hazerswoudse Boys heeft 
rond de 10e minuut een korte 
periode waarin het 3x gevaar-
lijk verschijnt in het zestienme-
tergebied van GSV maar zonder 
resultaat. Silvester Blonk is het 

dichtst bij een treffer als hij met 
de rug naar de goal een voor-
zet van Nick Moerland contro-
leert op de borst en de bal via 
een omhaal boven op de lat ziet 
stuiteren boven de versteen-
de keeper Bert Jan Marchand. 
De grootste kans in de 1e helft 
is echter voor Laurens Bogaard 
van GSV wanneer keeper Pa-
trick van der Reest een lage 
voorzet voor de voeten tikt van 
de Goudse aanvaller maar van 
dichtbij weet hij de bal niet tus-
sen de palen te schieten.
In de rust zijn Justin van Vliet 
en Silvester Blonk achterge-
bleven in de kleedkamer. Hun 
vervangers zijn Tyler van Buu-
ren en Ivo Vogelaar en zij bren-
gen samen met de later ingeval-
len Glenn Bennis meer pit in de 
ploeg uit Hazerswoude. Toch is 
het de thuisploeg die de eerste 
grote kans na rust krijgt wan-

neer Patrick van der Reest de 
bal uit een hoekschop niet goed 
weet weg te boksen en Nicky 
Ottevanger de bal uit de draai 
van dichtbij net naast schiet. 
Binnen de minuut is er reactie 
van Hazerswoudse Boys via Jus-
tin Meijer die de bal rand zes-
tienmeter ontvangt van Tyler 
van Buuren en op doel schiet 
maar zijn schot wordt gepakt 
door keeper Marchand. Na 20 
minuten spelen in de 2e helft is 
GSV gevaarlijk bij een corner via 
invaller Leroy Brank maar zijn 
kopbal gaat net over. Vijf minu-
ten later weet Justin Meijer een 
voorzet van Leo de Ruiter van 
dichtbij niet te promoveren tot 
doelpunt en omdat ook het aan-
sluitende schot van Glenn Ben-
nis geen doel treft blijft de bril-
stand staan. Een minuut later 
komt Hazerswoudse Boys met 
de schrik vrij als GSV’s spelver-
deler Dennis Jongenelen inval-
ler Hishee Berhane vrij voor Pa-
trick van der Reest zet maar zijn 
schot gaat voorlangs. Met nog 
ruim een kwartier op de klok 
duikt Ivo Vogelaar 2 keer alleen 
op voor keeper Marchand. Eerst 
krijgt hij de bal na een scherpe 
steekpass van Leo de Ruiter en 
probeert hij de keeper met een 
lob te verschalken maar rolt de 
bal net langs de verkeerde kant 
van de paal over de achter-
lijn. De 2e kans ontstaat na een 
vlijmscherpe counter na goed 

doorkoppen op de middenlijn 
van Tyler van Buuren maar Ivo 
krijgt de bal niet lekker mee en 
schiet daarom van te ver om 
keeper Marchand te verrassen. 
Met nog 5 minuten te spelen 
is keeper Marchand opnieuw 
alert bij een schot in het straf-
schopgebied van Justin Meijer 
dat hij met een reflex tot cor-
ner kan verwerken. En ook bij 
een schot van Leo de Ruiter een 
minuut later laat de Goudse kee-
per zich niet verschalken. GSV, 
dat veel spelers op leeftijd heeft, 
is moegestreden maar zoekt nog 
wel regelmatig de aanval maar 
geeft daarbij steeds meer ruimte 

weg voor de tegenaanval. In de 
slotminuut weet Hazerswoud-
se Boys hiervan te profiteren als 
Jochem van Vliet de bal weet te 
onderscheppen in de GSV de-
fensie en daarna met een punt-
gave voorzet Leo de Ruiter bij de 
2e paal bereikt die resoluut de 
0-1 binnen schiet en daarmee 
Hazerswoudse Boys de winst 
brengt. Door de overwinning 
wipt Hazerswoudse Boys over 
GSV heen naar plaats 4.
Hazerswoudse Boys speelt dinsdag 16 no-
vember thuis om 20.00 uur de inhaal-
wedstrijd tegen SPV`81. Op zaterdag 
20 november komt Floreant op bezoek 
(14.30 uur).
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Ingezonden bijdrage

Bureaucratie??!!
DE GROENE HART KOERIER

Ingezonden brief

Gemeenteraads-
verkiezingen zinloos?
Met stijgende verbazing het artikel “Treurnis in Rijnwoude” 
gelezen over het ontbreken van “Week in Beeld” wat door in-
dividuele ambtenaren is beslist.  Letterlijk staat er: “Ondanks 
adviezen van onze politici, gesteund door juristen en raads-
fracties voeren zij hun eigen koers die zij vrij eenvoudig heb-
ben kunnen aanpassen. Ik ga er van uit dat het college van 
B&W en de gemeenteraad de betrokken ambtenaren gaat op-
sporen en dat ze per direct worden ontslagen. De reden is dui-
delijk. Het is namelijk verboden om het bevoegd gezag te on-
dermijnen en daarmee te passeren. Als dit wordt nagelaten dan 
zijn de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar zinloos!

A.Rijkaart Hazerswoude Dorp

Ingezonden stuk

Wie regeert hier nu eigenlijk?
Het bericht in de laatste Groene Hart Koerier onder de kop “Treurnis in Rijnwoude” heeft mij 
zeer verbaasd. Het blijkt volgens het bericht zo te zijn dat een stelletje ambtenaren er over be-
slissen of het “Week in Beeld” in onze GHK wordt opgenomen of niet. Dat kan toch niet waar 
zijn?!?!? Voor mijn gevoel zou het normaal zijn dat ambtenaren een door het College van B&W 
genomen en door de  Raad goedgekeurd besluit zouden uitvoeren. Waarin zijn we met elkaar 
beland als ambtenaren zo maar hun eigen koers kunnen varen?

Wat hebben we dan nog meer te verwachten?
Het lijkt me goed dat College en Raad hun plaats innemen, met de betreffende ambtenaren een 
hartig  woordje wisselen en hen op hun (lagere) plaats wijzen.
En natuurlijk met het gevolg dat dit volslagen belachelijke besluit wordt teruggedraaid.

IJsbrand Bol

Groot was mijn verbazing 
toen ik in de Groene Hart 
Koerier van vorige week 
las, onder de kop ‘Treurnis 
in Rijnwoude’, dat ‘Week in 
beeld’ met onmiddellijke in-
gang verdwijnt uit de krant.
Na eerdere beloftes, onder 
andere van Gerard van As 
al jaren geleden, werd ruim 
een jaar geleden toegezegd 
dat dit onderdeel ook in de 
meest gelezen krant van onze 
dorpen zou komen. Dus in de 
Groene Hart Koerier. En nu, 
ondanks alle goede bedoe-
lingen van gemeenteraad en 
B en W, is dit voorbij? Amb-
tenaren van de gemeente 
Alphen aan den Rijn, in de 
volksmond personeel van de 
gemeente, hebben een deal 
gemaakt met de uitgever van 
de Gouwe Koerier, die ook 
uitgever is van het Alphens 
Nieuwsblad.

Onbegrijpelijk! Waarom 
kan dit ook niet met de 
GHK?
De GHK mist een stukje in-
komsten en de lezers mis-
sen een brok informatie. 
Dat ambtenaren zoiets kun-
nen bedenken doet mij den-
ken aan de toeslagenaffaire. 
Waarom niet eerst een dui-
delijk onderzoek gedaan?
Deze week heb ik de Gouwe 
Koerier eens goed gelezen: er 
stonden 11 artikelen in over 
Boskoop en 11 over Alphen. 
Verdere nog 3 artikelen over 
Parkvilla. Wat hebben inwo-
ners van Bent-huizen en Ha-
zerswoude hieraan? Als dor-
peling heb je meer interesse 
in de plaatselijke ditjes en 
datjes, zoals de huttenbouw, 
het kerkkoor, bijeenkomsten 

van verenigingen, bietenop-
tocht en Halloween. En nieuws 
van de plaatselijke voetbalver-
eniging of een wedstrijdverslag. 
En wat te denken van de agenda 
van Actief Rijnwoude met dui-
delijke artikelen hierover. Dit 
alles vind je niet in de Gouwe 
Koerier, maar wel in onze eigen 
GHK.

Dit alles zou de bewuste amb-
tenaren tot nadenken moeten 
stemmen.
Ik heb de afgelopen drie da-
gen met de gemeente gebeld 
om dit duidelijk te gaan maken, 
maar de enige die mij aanhoor-
de was de vriendelijke telefo-

niste. Zij deed verschillende po-
gingen om personen te pakken 
te krijgen, maar niemand was 
bereikbaar….. Degenen die op 
de hoogte zouden moeten zijn, 
daarbij moest ik mijn bood-
schap inspreken en dan zou ik 
teruggebeld worden. Helaas, 
nog niets gehoord. Daarom heb 
ik maar een brief aan B en W 
gestuurd, hopend daar wel ant-
woord op te krijgen.
In Benthuizen zijn we De Tas al 
kwijt en de huishoudelijke hulp 
van Allcura. Laat nu ook niet 
door de bureaucratie de Groe-
ne Hart Koerier verdwijnen, die 
een stukje van ons allemaal is.

ALLCURA
Al 15 jaar is Allcura een begrip in Benthuizen. Heel veel mensen 
hebben hulp in de huishouding van hen en er is in de loop der ja-

DE TAS
Op eenzelfde manier zijn we onze eet-en drinkgelegenheid De 
Tas kwijt geraakt. De gemeente (of Participe) besloot om met 
onmiddellijke ingang de beheerder, Rein Kamphuis, op straat te 
zetten. Rein had met hard werken en vakmanschap een gezel-
lige eet- en drinkgelegenheid opgebouwd. Menig Benthuizenaar 
ging daar op verjaardagen, maar ook gewoon als ze zin hadden, 
lekker eten. Maar nee de gemeente had, zonder eerst poolshoog-
te te nemen of met de gasten te spreken, dit dorpshuis een klan-
tonvriendelijke bestemming gevonden…..
Nu na twee maanden is er voor Benthuizen nog steeds geen dui-
delijk nieuws over. De Tas is telefonisch niet bereikbaar en toen 
ik er naar toe ging, schrok ik van de ongezelligheid. Wat eens 
een eigen iets van Benthuizen was, ziet er nu donker, stil en bij-
na verwaarloosd uit.
Opnieuw mist Benthuizen een stukje dorpseigenheid 
door……. bureaucratie!

ren veel vertrouwen opgebouwd. De mensen konden ervan op 
aan dat alles in de persoonlijke en vertrouwelijke sfeer werd ge-
daan. Iedereen was hier tevreden over en de band met elkaar 
was hechter dan ooit.

Tot plots, een half jaar geleden, een brief van Allcura kwam, dat 
Participe had besloten om met een andere zorginstelling ver-
der te gaan. Dat betekent dat ieder die huishoudelijke hulp van 
Allcura in Benthuizen had, opeens die vertrouwelijke en zeker 
heel goede hulp, kwijt was en dat een vreemde figuur dit nu zou 
overnemen. Dat was voor veel mensen die de brief vol ongeloof 
nog eens overlazen, echt schrikken. Mijn vraag is nu: Waarom 
is er niet eerst een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van 
de mensen die hulp krijgen? Dat moet toch meetellen in de ver-
zorging, vooral voor ouderen. En gelijk kom nog een vraag op; 
Hoe gaat het verder met de thuiszorg van Allcura? Komt daar 
ook plotseling een negatief besluit over?

Zelf heb ik sinds drie maanden thuiszorg en geloof me, stuk 
voor stuk zijn het toppers! Ze zijn lief, behulpzaam, aardig, ver-
trouwelijk en vooral zich bewust van hun taak voor een opti-
male verzorging. Onbegrijpelijk dat Benthuizen dit stukje dorp-
seigen zorg door de bureaucratie kwijt raakt.

Bas van Vliet
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Heeft het college voldoende in de hand wat ambtenaren doen? 

Belofte maakt schuld, 
maar niet in Alphen

door Diana Baak

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft - tegen het nadrukkelijke verzoek van de 
gemeenteraad in -  publicatie van Week in Beeld voor alle regio’s louter op basis 
van het kostenaspect gegund aan een groot mediaconcern. Dat betekent dat het ge-
meentenieuws binnenkort weer uit de Groene Hart Koerier verdwijnt. 

De raadszaal in het gemeentehuis... worden hier wel èchte besluiten genomen?

De krant heeft deze opdracht echter 
(naast inkomsten uit advertenties en 
donaties) nodig om het financieel 
te kunnen bolwerken. Henk Goes 
was degene die eind 2019, als PvdA 
raadslid en Koudekerker, de handen 
op elkaar kreeg in de raad voor ge-
meentelijke ondersteuning van de 
Groene Hart Koerier.  We hebben 
hem om zijn reactie gevraagd. Ook 
Peter Versteeg, die als inwoner van 
Hazerswoude-Dorp en raadslid van 
Nieuw Elan de Groene Hart Koe-
rier een warm hart toedraagt, is ge-
vraagd te reageren.  

Unanieme steun in de 
gemeenteraad
Eind 2019 heeft Henk Goes van de 
PvdA  een motie ingediend in de 
gemeenteraad over het belang van 
het vergroten van de bestaanszeker-
heid van de Groene Hart Koerier 
door het gemeentenieuws ‘Week in 
Beeld (WIB)’ erin te plaatsen. Deze 
motie is door de raad indertijd una-
niem gesteund. “Iedereen was 
overtuigd van het unieke karakter 
van de Groene Hart Koerier en het 
belang van deze krant voor de soci-
ale cohesie in de dorpen van voor-
malig Rijnwoude. Daarbij onder-
steunt de krant het bereiken van de 
doelen van het Wijken en Kernen-
beleid dat we als raad hebben vast-
gesteld”, vertelt Goes. PvdA-er en 
jurist Peter Bakker heeft vervolgens 
met wethouder Gert Jan Schotanus 
en een ambtenaar om de tafel geze-
ten en geadviseerd op welke wijze 
er bij een nieuwe aanbesteding in 
2020/21 kansen gecreëerd zouden 
kunnen worden voor de Groene 
Hart Koerier om naast grote uitge-
verijen toch mee te kunnen din-
gen. Goes: “Dat advies hield in om 
de aanbesteding in drie stukken op 

te knippen en voor één van die on-
derdelen specifieke voorwaarden te 
stellen als het gaat om het voorop 
kunnen stellen van de lokale con-
text en belangen van betrokken 
dorpen. Dat om te voorkomen dat 
publicatie van Week in Beeld alleen 
gegund zou worden aan een partij 
op basis van ‘wie is het goedkoopst’ 
en zonder het meewegen van loka-
le binding en daarbij horende in-
houdelijke kwaliteit.” Voor de over-
gangsperiode tot aan gunning van 
de aanbesteding heeft de gemeente-
raad ervoor gezorgd dat er een bud-
get voor WIB aan de Groene Hart 
Koerier is toegekend.  

Desinteresse van de 
wethouder
In de praktijk is nu gebleken dat de 
door de Groene Hart Koerier inge-
diende aanbieding terzijde is ge-
legd en ongeldig is verklaard omdat 
‘de Groene Hart Koerier de vak-
bekwaamheid inzake het uitgeven 
van een weekblad niet kon aanto-
nen’. Daarbij hebben de ambtena-
ren de motie van de gemeenteraad 
naast zich neergelegd en zijn de 
voorwaarden over lokale binding 
überhaupt niet gesteld. Er is puur 
gegund op basis van prijs-presta-
tie verhouding. Alle drie de perce-
len zijn nu aan een grote uitgeverij 
uit Noord Holland, RODI-media - 
sinds afgelopen zomer eigenaar van 
het A;phens Nieuwsblad en de Gou-
wekoerier - gegund.  
We zullen het dus weer moeten 
doen met Het Alphens Nieuws-
blad voor de gemeenteberichten, 
een advertentieblad zonder noe-
menswaardige inhoud. Goes: “De 
ambtenaren hebben de voorwaar-
den voor lokale binding niet mee-
genomen in de aanbesteding en 

zijn hun eigen gang gegaan. Wet-
houder Schotanus heeft het op zijn 
beloop gelaten en heeft, ook nadat 
ik er meermalen om heb gevraagd, 
geen vinger aan de pols gehouden. 
En nu blijft hij maar zeggen ‘dat hij 
er alles aan heeft gedaan’ en dat is 
natuurlijk kul.  Schotanus heeft zo-
wel de krant als de gemeenteraad 
geschoffeerd met zijn desinteresse.” 

Weer een motie
Goes: “We gaan in de komende 
raadsvergadering weer een motie 
indienen, want de wethouder heeft 
niet naar de wensen van de ge-
meenteraad geluisterd. Het was een 
win-win situatie voor de gemeente 
geweest. Je weet dat het gemeente-
nieuws goed gelezen wordt als het 
in de Groene Hart Koerier staat en 
je weet dat het ten gunste werkt van 
het wijken- en kernenbeleid in de 
betrokken vier dorpen. Zo wordt 
de afstand naar ‘Alphen stad’ alleen 
maar groter. Het vraagt om een an-
dere bestuurscultuur en om creati-
viteit en lef bij de ambtenaren. Dat 
moet je als wethouder wel aanstu-
ren en de juiste instructies meege-
ven. Dit gaat helaas nog veel te vaak 
mis, zoals bijvoorbeeld ook bij het 
dorpshuis in Hazerswoude-Rijn-
dijk. Als de gemeente onvoldoen-
de rekening houdt met de mensen 
uit de dorpen en niet voor gelijk-
waardige behandeling zorgt, delft 
men uiteindelijk het onderspit. De 
kans om Week in Beeld tegen een 
bescheiden meerprijs ook in de 
Groene Hart Koerier te plaatsen is 
nu verkeken. Maar wie zijn billen 
brandt, moet op de blaren zitten. 
Met de motie zullen wij erop aan-
sturen om dan maar extra midde-
len aan de Groene Hart Koerier toe 
te wijzen. En dan ook voldoende 

geld en niet dat, zoals nu gebeurt, 
de krant voor drie pagina’s betaald 
krijgt, terwijl men er regelmatig vijf 
moet plaatsen.”

Hoe verder?
Peter Versteeg, raadslid van Nieuw 
Elan, is eveneens teleurgesteld in 
het feit dat met de aanbesteding niet 
het doel is bereikt dat de raad met 
de motie uit 2019 voor ogen had.  
“We kunnen de zaak echter niet te-
rugdraaien en ik wil graag daarom 
graag vooruitkijken. We moeten 
ons ook niet blindstaren op Week 
in Beeld, want de Groene Hart Koe-
rier verdient zijn bestaansrecht na-
tuurlijk vooral vanwege de ande-
re belangrijke informatie die aan 
de inwoners wordt gegeven: van 
rouwadvertenties, aankondigingen 
en verslagen van lokale evenemen-
ten, voetbaluitslagen, tot aan reac-
ties op voornemens en besluiten 
vanuit de politiek. Allen zaken die 
ook van belang zijn voor de samen-
hang en samenwerking in de dor-
pen". 

Ondersteuning noodzaak!
Versteeg: "We zijn als gemeente 
verplicht dit te faciliteren en moe-

ten media als Studio Alphen en 
de Groene Hart Koerier daarom 
ook een plek geven in de infor-
matievoorziening. Als gemeente-
raad moeten we kijken hoe we de 
krant nu kunnen ondersteunen, bij 
voorkeur via plaatsing van Week in 
Beeld, maar wellicht via een andere 
oplossing. Ik heb er vertrouwen in 
dat we daar wel uitkomen.”  
 
Gemeenteraadsverkiezingen
In het voorjaar zijn er weer ge-
meenteraadsverkiezingen. Bij de 
verkiezingsbijeenkomst in Het An-
ker, nu bijna 4 jaar geleden, heeft 
wethouder Gerard van As publieke-
lijk toegezegd dat de Groene Hart 
Koerier op steun van de gemeente 
kon rekenen. A
an die belofte blijven we het col-
lege houden. Mijn stem bij de ko-
mende verkiezingen zal gaan naar 
de partij die met concrete plannen 
komt voor bestuurlijke cultuurver-
andering én die met een echt plan 
komt voor het centraal stellen van 
de wensen van inwoners in álle 
kernen van de gemeente. Want nu 
is Alphen aan den Rijn karakterloos 
en op veel fronten ‘een grijze stad 
zonder lef’. 

Ingezonden brief

Aanbesteding Week in Beeld
Geachte leden van de Gemeenteraad,

U zult het hopelijk niet zover laten komen, maar er gebeurt iets 
merkwaardigs. Uw afdeling inkoop heeft de gemeente-advertentie 
“ Week in Beeld”  aanbesteded als ik het goed heb begrepen. Het 
kan toch niet zo zijn dat u met een grote advertentie in  een regio-
naal blad voorschrijft wat de inwoners van dorpen in de gemeente 
moeten lezen?  Ik ken  geen wet die de overheid van ons land of 
een ander land in de EG deze bevoegdheid of verplichting geeft. 

De Groene Hart Koerier wordt wel goed gelezen in de dorpen van 
de voormalige gemeente Rijnwoude. Goed leesbaar, veel redacti-
onele artikelen, kerkelijke informatie en informatie over wonen 
en culturele gebeurtenissen uit alle dorpen en een vaste column 
(‘Wist’). Ook ingezonden stukken van wisselende inzenders die 
zichtbaar maken wat er onder de inwoners van de dorpen leeft. De 
advertenties zijn van leveranciers uit alle dorpen van de voorma-
lige gemeente. 

De Groene Hart Koerier, gedragen door vrijwilligers, heeft het fi-
nancieel moeilijk gehad toen de gemeente ‘Week in Beeld’ er niet 
meer in plaatste. Met spontane bijdragen van inwoners is het fi-
nancieel net gelukt. Het was fijn dat er het laatste jaar weer de ge-
meentelijke advertentie is geplaatst. Zo’n krant valt niet onder een 
aanbesteding. Uw advertentie vreemd genoeg wel, waardoor u in-
direct bepaalt wat de inwoners van deze dorpen mogen lezen. Bij 
een diverse gemeente als Alphen aan den Rijn met een Groene Hart 
Koerier die in zoveel dorpen tot grote tevredenheid gelezen wordt 
is aanbesteden van een advertentie misplaatst. Onderhandel over 
de prijs, maar wees u bewust dat u een belangrijk en geliefd com-
municatiemedium anders moet gaan subsidiëren. 

Robert Hagendoorn

P.s. Wij krijgen in onze brievenbus sinds 4 jaar een advertentiekrantje genaamd 
“ Gouwekoerier”. Het richt zich uitsluitend op Boskoop, niet op Waddinxveen of 
andere dorpen in de omgeving. Van enige redactionele inhoud of informatie is geen 
sprake. De titel dekt de inhoud niet. 

Een  artikeltje met wat informatie over verkeersknelpunten en andere oplossingen 
dan de Provinciale plannen waarvan de redactie ook maar denkt dat dit het College 
van Alphen ad Rijn onwelgevallig is, wordt niet geplaatst. 
Het slechtste medium om een gemeenteadvertentie te plaatsen, want advertentie-
blaadjes gaan meteen bij het oud papier. 
De Boskopers zouden beter af zijn met een formule als die van de Groene Hart Koe-
rier. Maar laat hen dat zelf maar opzetten.
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Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  G e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

WEEK 45
10 november 2021

Dienstverlening gemeente
We willen het risico op besmetting met het corona-
virus zo klein mogelijk houden. Kom alstublieft alleen 
naar het gemeentehuis als het echt noodzakelijk is. 

Openingstijden en afspraken
Bekijk hieronder de  openingstijden voordat u langs-
komt. Soms is het maken van een afspraak verplicht. 
Voor de informatiebalie heeft u geen afspraak 
nodig. U kunt het Serviceplein eventueel ook 
zonder afspraak bezoeken. Houdt u dan wel rekening 
met een langere wachttijd. Maak een afspraak op 
www.alphenaandenrijn.nl/afspraakmaken. Of bel met 
14 0172. Heeft u verkoudheidsverschijnselen of 
koorts, stel dan uw bezoek uit. Waar mogelijk regelt u 
zaken online of stuurt u ons een e-mailbericht.

Balie Burgerzaken (met afspraak)
• maandag: 13.00-16.30 uur
• dinsdag tot en met vrijdag: 9.00-16.30 uur
• vrijdagavond: 16.30 tot 20.00 uur (alleen voor 

paspoort, rijbewijs, ID-kaart, verhuizing, verklaring 
omtrent gedrag en uittreksels)

Serviceplein (met én zonder afspraak)
• maandag: 13.00-16.30 uur
• dinsdag tot en met vrijdag: 9.00-16.30 uur

Telefonisch contact
• maandag tot en met vrijdag: tussen 8.30–17.00 

uur, via 14 0172 (vanuit het buitenland: 00 31 172 
465 231)

• voor vragen over uitkeringen, Wmo, schulden en 
leerplicht: kies optie 1

• voor alle andere vragen: kies optie 2 
• voor dringende meldingen kunt u ons ook buiten 

kantoortijden bellen 

Mondkapje
Komt u naar het gemeentehuis, vergeet dan niet uw 
mondkapje. 

Meer informatie
Op de website www.alphenaandenrijn.nl/contact leest 
u alle details over onze dienstverlening, openings-
tijden en contactmogelijkheden. Voor contact met 
Rijnvicus kijkt u op www.rijnvicus.nl.

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

Twitter: 
https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

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

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

of via Instagram: 
https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

Of volg ons via:

Nu het vroeger en langer donker wordt, is het extra belang-
rijk dat de verlichting op uw fiets het doet. Zonder licht 
fietsen in het donker is gevaarlijk voor uzelf en vervelend 
voor andere weggebruikers. Ook kunt u een bekeuring 
krijgen. Op zaterdag 13 november vindt daarom een fiets-
verlichtingsactie in Boskoop plaats. 

Waar kunt u terecht?
Op de zaterdagmarkt aan de Burgemeester Colijnstraat 
kunt u tussen 10.00 en 14.00 uur gratis uw verlichting 
laten controleren bij de stand van de Fietsersbond. Als 
reparatie nodig is, betaalt u alleen de materiaalkosten. U 
betaalt dus geen arbeidsloon.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website 
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn.

Fietsverlichtingsactie zaterdag 
13 november Boskoop
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Publicaties
Anterieure overeenkomst 
herontwikkeling Aarhof 
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat zij met SB Alphen BV, statu-
tair gevestigd en kantoorhoudend in te Rotterdam, 
een overeenkomst hebben gesloten als bedoeld in 
artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening over de 
herontwikkeling van winkelcentrum de Aarhof in 
Alphen aan den Rijn. Hierbij is ongeveer 30.000 m2 
BVO (Bruto-vloeroppervlakte) bestemd voor 
woningbouw en 9.000 m2 BVO voor commerciële 
ruimtes.

Inzage
Een zakelijke opgave van de inhoud van de over-
eenkomst ligt van 1 november 2021 tot en met 13 
december 2021 ter inzage bij de informatiebalie in 
het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. 

Hoe kunt u reageren?
Voor informatie over de zakelijke opgave kunt u 
contact opnemen met de heer C. van Rosmalen van 
de afdeling Ruimte, 14 0172.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning 
Gnephoek 26, Alphen aan den Rijn
Op 2 november 2021 heeft de Omgevingsdienst 
Midden-Holland (ODMH) namens Gemeente Alphen 
aan den Rijn een besluit genomen op de aanvraag 
met kenmerk 2021057405. De beschikking heeft 
betrekking op Van Schie B.V.. Door de uitbreiding 
van de capaciteit voor de op- en overslag van grond 
die voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit wordt 
de inrichting aangemerkt als een inrichting 
waarvoor op grond van artikel 2.1 lid 2 van de 
Wabo een vergunning noodzakelijk is. Dit betreft de 
inrichting op de Gnephoek 26 in Alphen aan den 

Rijn. De vergunning is toegekend. Het besluit 
betreft de milieuvergunning.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter 
inzage bij Gemeente Alphen aan den Rijn. Het adres 
en de openingstijden kunt u vinden op de website 
van de gemeente Alphen aan den Rijn. De inzage-
periode is zes weken en start op de eerste werkdag 
na de publicatiedatum van deze bekendmaking. 
Een dag na de start van inzageperiode start de 
beroepstermijn. De inzageperiode en beroepster-
mijn eindigen zes weken na de start van de 
beroepstermijn.

Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode 
van zes weken een beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 
20302, 2500 EH Den Haag. De termijn start op de 
eerste werkdag na de publicatiedatum van deze 
bekendmaking. Het beroepschrift moet worden 
ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, 
de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en 
de motivering van het beroep bevatten. Verder 
verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit 
mee te sturen en aan te geven op welk telefoon-
nummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Een 
beroepschrift kan ook digitaal worden ingediend 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Het 
indienen van beroep betekent overigens niet dat 
het besluit niet geldt.

Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang is, kunt u de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag 
(postbus 20302, 2500 EH Den Haag) vragen een 
voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om 
voorlopige voorziening moet worden ondertekend 
en moet ten minste uw naam en adres, de dagteke-

ning, een omschrijving van dit 
besluit en de motivering van het 
verzoek bevatten. Verder verzoeken 
wij een kopie van het bestreden 
besluit mee te sturen en aan te geven 
op welk telefoonnummer en e-mail-
adres u bereikbaar bent. Er kan alleen 
een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning worden ingediend als ook bezwaar 
is gemaakt. Een voorlopige voorziening 
kan ook digitaal worden aangevraagd op 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Hiervoor is een elektronische handtekening 
(DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoon-
nummer 088 - 54 50 000.

Ontwerpbesluit wijzigen 
omgevingsvergunning Energieweg 4, 
Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn 
bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld met 
kenmerk 2016182291. Dit betreft de telecom- en 
datatoren van Cellnex (voorheen Alticom) op de 
Energieweg 4 Alphen aan den Rijn. In het ontwerp-
besluit wordt de vergunning geactualiseerd. Het 
ontwerpbesluit betreft de milieuvergunning.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij Gemeente Alphen aan den Rijn. 
Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de 
website van de gemeente. De inzageperiode is zes 
weken en start op de eerste werkdag na de publica-
tiedatum van deze bekendmaking. Vanwege de 
landelijke maatregelen om verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan, hanteren veel gemeente 
aangepaste bezoektijden. Wij bieden u daarom de 
mogelijkheid om de stukken die u wilt inzien naar u 
te e-mailen. U kunt hiervoor contact opnemen met 
de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 
088 - 54 50 000.

Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze 
over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U 
kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 
2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. 
Vermeldt u daarbij het kenmerk 2016182291. Na 
afloop van de inzagetermijn wordt een definitief 
besluit genomen. Bij de bekendmaking van het 
definitieve besluit informeren wij u verder over de 
vervolgprocedure.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoon-
nummer 088-54 50 000.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning 
Handelsweg 8, Alphen aan den Rijn
Op 28 oktober 2021 heeft de Omgevingsdienst 
Midden-Holland (ODMH) namens Gemeente Alphen 
aan den Rijn een besluit genomen op de aanvraag 
met kenmerk 2020330457. Dit betreft de aanvraag 
van Aspatec Holland BV voor de oprichting van een 
inrichting voor de opslag, de overslag, het trans-
port, de retourname en bewerking van verbruikt 
filtermedia (verzadigd actief kool), gelegen aan de 
Handelsweg 8 in Alphen aan den Rijn. De vergun-
ning is toegekend. Het besluit betreft de volgende 
onderdelen: milieuvergunning.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter 
inzage bij Gemeente Alphen aan den Rijn. Het adres 
en de openingstijden kunt u vinden op de website 
van de gemeente. De inzageperiode is zes weken 
en start op de eerste werkdag na de publicatie-
datum van deze bekendmaking. Een dag na de start 
van inzageperiode start de beroepstermijn. De 
inzageperiode en beroepstermijn eindigen zes 
weken na de start van de beroepstermijn.

Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode 
van zes weken een beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 
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20302, 2500 EH Den Haag. De termijn vangt aan 
met ingang van de dag na die waarop het besluit ter 
inzage is gelegd. Het beroepschrift moet worden 
ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, 
de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en 
de motivering van het beroep bevatten. Verder 
verzoeken wij een kopie van het besluit waar u 
tegen in beroep gaat mee te sturen en aan te geven 
op welk telefoonnummer en e-mailadres  
u bereikbaar bent. U kunt ook digitaal een beroep- 
schrift indienen via de website  
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Het 
indienen van beroep betekent overigens niet dat het 
besluit niet geldt.

Voorlopige voorziening
Als er een spoedeisend belang is, kunt u de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Den Haag (postbus 
20302, 2500 EH Den Haag) vragen een voorlopige 
voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige 
voorziening moet worden ondertekend en moet ten 
minste uw naam en adres, de datum van uw 
verzoek, een omschrijving van dit besluit en de 
motivering van het verzoek bevatten. Verder 
verzoeken wij een kopie van het besluit  
waar het om gaat mee te sturen en aan te geven op 
welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar 
bent. Er kan alleen een verzoek om een  
voorlopige voorziening worden ingediend als ook 
bezwaar is gemaakt. U kunt ook digitaal een voorlo-
pige voorziening aanvragen via de website  
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor 
heeft u een elektronische handtekening (DigiD) 
nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 
088 - 54 50 000.

Melding Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval (Wet milieubeheer) Henry 
Dunantweg 1, Alphen aan den Rijn
Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfs-
afvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf 
heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met 
een mobiele breekinstallatie geen omgevingsver-
gunning nodig, het doorgeven van een melding is 
voldoende. Op 27 oktober 2021 heeft de Omge-
vingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens 
Gemeente Alphen aan den Rijn een melding 
ontvangen over de Henry Dunantweg 1 in Alphen 
aan den Rijn. Het gaat om de Melding Mobiel breken 
van 29 oktober 2021 voor H. Dunantweg 1 in Alphen 
aan den Rijn. De werkzaamheden vinden plaats in de 
periode van 1 september 2021 tot en met 1 
december 2021, van 7.00 uur tot 16.00 uur gedu-
rende negen werkdagen. De melding is geregistreerd 
onder kenmerk 2021302838. Tegen een kennisge-
ving op grond van het Besluit mobiel breken bouw- 
en sloopafval kunt u geen bezwaar indienen of 
beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de Omgevingsdienst Midden-Holland 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:
-  Thunnissen Groep B.V., Speenkruid 22 in Alphen 

aan den Rijn: het starten van bedrijf in het drogen 
van beton via gietbouw -verwarmingsinstallatie 

-  Groot Rozenburg, Lagewaard 76 in Koudekerk aan 
den Rijn: het veranderen van het bedrijf vanwege 
het vervangen van kuilplaten door sleufsilo's  

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

Vergunningen
28 oktober t/m 3 november 2021

De balie van Vergunningen is gesloten. Wilt u 
plannen inzien? Neem dan contact op met telefoon-
nummer 14 0172 of per e-mail: gemeente@alphen-
aandenrijn.nl.

Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
-  Klipper 13 
 plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak 

(V2021/852)
-  A. van Leeuwenhoekweg 46 
 vervangen terreinafscheidingen (V2021/855) 
-  Staalweg 
 bouwen 26 bedrijfsunits, plaatsen permanente 

handelsreclame per bedrijfsunit en aanleggen 
twee inritten (V2021/856) 

-  Prunusstraat 20 
 plaatsen airco buitenunit (V2021/859) 
-  Zadelmaker 126 
 vervangen dakplaten schuur (V2021/860)
-  De Rijpstraat 13 
 plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 

(V2021/861) 
-  Steekterweg 77 
 bouwen steiger bij bedrijfsgebouw (V2021/862) 
-  Zadelmaker 122 
 vervangen golfplaten dak schuur (V2021/864) 
-  Ahornstraat 16 
 aanpassen afmetingen schuur (correctie op 

aanvraag V2021/584) (V2021/867) 
-  Krabbescheer 1 
 plaatsen airco unit eerste verdieping 

(V2021/868) 
-  Griekenlandstraat 20 
 realiseren uitbouw achterzijde (V2021/871) 
Boskoop
-  Biezenlanden, kavel 2
 bouwen villa en aanleggen inrit (V2021/853) 
-  Halve Raak 68 
 bouwen foliekas (V2021/854) 
-  Reijerskoop 104 
 aanleggen tijdelijke bouwbrug/in - en uitrit 

(V2021/857) 
-  Biezenlanden, kavel 23
 bouwen woning (V2021/865) 
-  Spoelwijkerlaan 3 
 realiseren poldergemaal in opdracht van Hoog-

heemraadschap van Rijnland (V2021/866) 
-  Zuidwijk 70 
 verbouwen entree voorzijde (V2021/870) 
Hazerswoude-Dorp
-  Voorweg 26 
 verwijderen draagmuur tussen woonkamer en 

keuken (V2021/858) 
-  Voorweg 95 
 tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor een 

zorgboerderij (5 jaar) (V2021/863) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 95A 
 afwijken bestemmingsplan voor woonbestem-

ming (V2021/869)

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Klaproosstraat 68 (28-10-2021) 
 vervangen dakkapellen voor- en achtergeveldak-

vlak (V2021/842) 
-  Kooikerstraat 62 (02-11-2021) 
 realiseren opbouw achterzijde woning 

(V2021/767) 
Benthuizen
-  Dijk 16 (03-11-2021) 
 plaatsen veranda (zonder trap) aan woning 

(V2021/848) 
Boskoop
-  Valkenburgerlaan 63 (28-10-2021) 
 realiseren aanbouw en erker (V2021/774) 
-  Burgemeester Colijnstraat 105 (03-11-2021) 
 plaatsen dakkapel (V2021/741) 
-  Dokter Hamburgerlaan 18 (03-11-2021) 
 realiseren opbouw op bestaande uitbouw 

(V2021/808) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Spookverlaat 2 (28-10-2021) 
 afwijken bestemmingsplan voor wijzigen van 

agrarisch naar exploitatie horeca 
(V2021/735) 

Koudekerk aan den Rijn
-  J.G. van der Stoopweg 6 
 (28-10-2021) 
 realiseren nieuwe bedrijfshal 

(V2021/743) 

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

Verleende vergunningen uitgebreid
Aarlanderveen
-  Achtermiddenweg 10 (03-11-2021) 
 brandveilig gebruiken en verbouwen stal 

tot maatschappelijke functie en verblijfsre-
creatie (V2021/088) 

Beroep
Op bovenstaande besluiten is de beroepsclau-
sule van toepassing, zie colofon.

Verlengen beslistermijn
Benthuizen
-  ter hoogte van kruising met Nieuwe Hoefweg 

(N209) 
 plaatsen nieuwe geluidsschermen bij hogesnel-

heidslijn (HSL) (V2021/755) 
Boskoop
-  Insteek 82 
 verbreden bestaande inrit (V2021/738) 

Evenementen
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
-  Rijnplein en rondgang door het centrum
 Intocht Sinterklaas op 13 november 2021 

(E2021/165)
-  Sportpark en noordelijk deel geluidswal Kerk en 

Zanen 
 Veldrijwedstrijd op 14 en 20 november en 5 

december 2021 (E2021/178)
Boskoop
-  Hoogeveenseweg 19 
 Flora Cross 2021 op 6 november 2021 

(E2021/137)
Koudekerk aan den Rijn
-  Dorpsstraat 53 en 55 
 PKN Bazaar op 6 november 2021 (met ontheffing 

drank en horeca) (E2021/169)

Exploitatievergunning
Ingekomen aanvragen 
Alphen aan den Rijn 
-  Eikenlaan 18 
 (Horeca-)exploitatievergunning (Ketelhuys b.v.) 

(D2021/084) 

Drank- en horecavergunning
Ingekomen aanvragen 
Alphen aan den Rijn 
-  Eikenlaan 18 
 Drank- en horecavergunning (Ketelhuys b.v.) 

(D2021/085)

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen en/of verwijderen van de onder-
staande individuele gehandicaptenparkeer-
plaats(en) met de bijbehorende borden.

Plaatsen:
Alphen aan den Rijn
-  Nijverheidsweg 34 
Zwammerdam
-  Molenstraat 40 
Verwijderen:
Alphen aan den Rijn
-  Saffierstraat 17 
Hazerswoude-Rijndijk
-  nabij Rijndijk 110a 

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

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@alphenaan-
denrijn.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 besluitvor-
ming. U kunt pas bezwaar maken als de vergun-
ning is verleend. 
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Ook Vrijwilligerscollege van Actief Rijn-
woude gaat weer starten

Woensdag 17 november van 14.00 – 15.30 uur in de Juffrouw
Thema: Introductie cursus ‘’ POWER’

Wat zal ik eens gaan doen vandaag? Kinderen de deur uit…. minder of geen betaald werk meer, 
behoefte aan contact met anderen (maar geen bingo.....). Als alles goed gaat heb ik nog wel zo'n 
20-25 jaar te gaan, nog voldoende energie, maar ja.... hoe ga je dat nu invullen?

Helemaal geen rare vraag na-
tuurlijk, heel veel mensen die in 
deze situatie zitten hebben hier 
last van.

Mieke de Nooijer van ’t Gilde 
Alphen aan den Rijn komt tij-
dens dit Vrijwilligerscollege in-
formatie geven over de cursus 

‘POWER’ 

Cursus POWER gaat over veer-
krachtig ouder worden en be-

staat uit 6 workshops, begeleid 
door 2 getrainde coaches, waar-
in onderwerpen aan bod komen 
die bij veel ouderen spelen. Sa-
men met een klein groepje leef-
tijdgenoten denkt en spreekt u 
over onderwerpen die u raken, 
bijvoorbeeld:  lichaam en geest, 
vrijwilligerswerk en ontspan-
ning, inspiratie en zingeving, 

sociale contacten, materiële- en 
woonsituatie toekomst gericht.
De 6 workshops vinden plaats 
in januari/februari/maart 
2022 in Dorpshuis de Juf-
frouw te Hazerswoude Dorp.

Entree is gratis / inloop vanaf 
13.45 uur / opgeven is niet no-
dig

In gebruik nemen openbaar 
gebied
Burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn maken bekend 
dat er een ontheffing is verleend voor 
het in gebruik nemen van openbaar 
gebied binnen de gemeente. De Vries 
Werkendam B.V. heeft ontheffing 
gekregen om van 1 oktober 2021 tot en 
met 31 december 2022 diverse objecten 
te plaatsen in het openbaar gebied aan de 
Zuidkade te Boskoop. 

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 10 december 2021 
ter inzage bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis. 

Bezwaar
Op bovenstaande besluit(en) is de bezwaar-
clausule van toepassing, zie colofon. 

Ontheffing brede voertuigen
Burgemeester en Wethouders van Alphen aan 
den Rijn maken bekend dat op grond van art. 62 
van het Reglement verkeersregels en verkeerste-
kens 1990 ontheffing voor het berijden van 
wegen met brede voertuigen binnen de gemeente 
is verleend. Avedko B.V. heeft tot 1 november 
2022 ontheffing gekregen voor het met brede 
voertuigen berijden van de Ziendeweg in Zwam-
merdam. 

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 14 december 2021 ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. 

Bezwaar
Op bovenstaande besluit(en) is de bezwaarclausule 
van toepassing, zie colofon. 

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. 

De gemeenteraad 
vergadert tijdelijk deels 
digitaal vanwege het 
coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 

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 11 november 2021, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein 
(19.30 uur, digitaal) 

• Kort bespreken diverse stukken buurt en wijkcentra

Donderdag 11 november 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein 
(19.30 uur, raadzaal) 

• Eerste debat over 1,5 uur gratis parkeren
• Eerste debat wensen en bedenkingen over ontwerpbesluit om in te stemmen met het verzoek 
   versterking kapitaalstructuur van Alliander NV

Donderdag 11 november 2021, informatiemarkt dierenwelzijn (20.00 uur, digitaal) 

Donderdag 11 november 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein 
(21.00 uur, digitaal)

• Eerste debat bestemmingsplan Inbreidingslocaties Woningbouw Alphen Stad Klompenmaker
• Eerste debat tijdelijke woningbouw locatie Kavelpaspoort ’s Molenaarspad

Donderdag 25 november 2021, gemeenteraadsvergadering (20.00 uur, raadzaal)

Bezwaarclausule

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

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

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschikking 

een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burgemeester 

en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen 

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

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

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

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

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

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

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

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

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

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

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

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

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat 

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

meester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit 

actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

De Raad in beeld is onder redactie van de griffie van de gemeenteraad 

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

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

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

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

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

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

istockphoto e.a.).
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Ingezonden bijdrage

Kiezen is ingewikkeld 
geworden
2 eeuwen geleden was er geen democratie, maar een aristocra-
tie die Nederland bestuurde. Koning Willem I werd als opvolger 
van de Lodewijk Napoleon, wat daadkrachtiger dan de aristo-
cratie (omhooggevallen handelaren en ‘landadel’) had bedoeld. 
Infrastructuur is altijd de basis geweest van economische ont-
wikkeling. Willem I liet kanalen graven, later spoorlijnen aan-
leggen en bruggen bouwen enz. De kerk en de opvolgers van 
de gilden waren toen nog dominant. Het liberalisme kwam op 
als stroming om de door de ambachten en handelsrelaties vast-
gelopen samenleving open te breken. De aristocratie zag het 
als een bedreiging, maar Koning Willem II zag de onrust in 
het buitenland en vroeg de inmiddels bekend geworden Prof.
Dr.J.R.Thorbecke de grondwet te wijzigen. 

In 1848 was het zover, maar van kiesrecht zoals wij dat nu ken-
nen was nog geen sprake. Bezit speelde nog een rol, waardoor 
slechts iets meer dan 10% van de mannen van 25 jaar en ouder 
kiesrecht kreeg. Pas in 1917 kregen de mannen en in 1919 de 
vrouwen van 25 jaar en ouder kiesrecht. De leeftijd is in stap-
pen omlaag gebracht naar 18 jaar.  Toen werd ook het meerder-
heidsstelsel in districten omgezet in een evenredige vertegen-
woordiging. Het districtenstelsel dat in de VS nog bestaat toont 
aan hoe een minderheid met allerlei trucs toch de meerderheid 
kan krijgen. 
Nog lange tijd domineerden de hoofdstromingen Christen-
’democratie’, Socialisme en Liberalisme de politiek. De KVP was 
al snel vooral een machtspartij. De CHU behoudend en de An-
tirevolutionairen de christelijke versie van het socialisme. Het 
CDA bleek een onmogelijke fusie en werd een machtspartij, al-
lang ‘van God los’. Het socialisme werd ‘salon-socialisme’ dat 
de belangen van de laagbetaalden en slecht gehuisvesten niet 
meer dient. Het Liberalisme veranderde in een belangenpartij 
van ondernemers en welgestelden. Gevolg: de partijen verloren 
leden, en er werden partijen opgericht of afgesplitst die claim-
den de voormalige stroming beter te vertegenwoordigen, dan 
wel vooral ergens tegen te zijn. De kiezer raakte de weg kwijt. 

De laatste 20 jaar laat volslagen tegengestelde economische op-
vattingen zien. De financiële crisis leidde tot keiharde bezui-
nigingen in de vorm van ‘decentralisatie’ zonder financiering. 
Corona tot een gigantische financiële steun aan bedrijven. Het 
eerste brak de overheid af, het tweede redde vooral de werkge-
legenheid en het economisch herstel. 

Mark L. Adriaanse geeft in zijn NRC-column “Inspraak in het 
land van voldongen feiten” het bestuurlijke probleem in ons 
land weer: decentralisatie naar de gemeenten leidde tot fusie-
gemeenten waar niemand wat mee heeft en ook niet aan heeft. 
Gemeenten kregen taak na taak over de schutting gegooid, zon-
der het geld, de kennis en de mensen om het goed te regelen. 
Nadat er is besloten mogen de burgers er nog wat van vinden, 
maar daarna verandert er weinig. Dat is ‘participatie’: koffie, een 
commissie mogen toespreken en de illusie van inspraak. 

Er is nog steeds onvoldoende kennis bij de gemeenten, de Pro-
vincie heeft die op het terrein van de Ruimtelijke ordening en 
infrastructuur door ongecontroleerd uitbesteden ook niet. De 
Rijksoverheid heeft geen regie meer. Politieke partijen zijn klein 
en vergrijsd. Het verloop in de 2e Kamer en Provinciale Staten is 
veel te hoog om goed toezicht te houden en tegenmacht te zijn. 
Coalitie-akkoorden die fracties unaniem moeten steunen om de 
macht maar vast te houden. Waardoor van luisteren naar wat de 
burgers er van vinden geen sprake meer is. 

Het enige dat je nu als kiezer nog kunt doen is stemmen op een 
andere partij dan die in de coalitie zit als straf voor het niet naar 
jou als kiezer luisteren. Of die andere partijen het beter zullen 
doen is maar de vraag, maar dan heb je in ieder geval laten blij-
ken wat je belangrijk vindt.

De Gemeenteraadsverkiezingen komen eraan…

Robert Hagendoorn

Statiegeldactie AH brengt ruim € 200, -- op! 
Gedurende de maand oktober werd de statiegeldactie bij Albert Heijn in Koudekerk gehouden 
tbv. team 341 van de ROPARUN 2021, t.w. de Rhijndrifters uit voormalige gemeente Rijnwoude. 

Dit jaar geen Sinterklaasintocht in Koudekerk!
De organisatie van de Sinterklaasintocht heeft na het bekend worden van de aan-
gescherpte coronamaatregelen gewikt en gewogen en besloten dat er dit jaar is er 
geen Sinterklaasintocht in Koudekerk zal plaatsvinden. 

Daar de non-stop estafette dit 
jaar vanwege de coronapande-
mie niet in België en Frankrijk 
gelopen mocht worden, werd 
door het team in het Pinkster-
weekend door Rijnwoude en in 
het weekend van 2 en 3 okto-
ber in Zuid Limburg,  ruim 200, 
resp. 300 km gelopen. Met de 
statiegeldactie bij Albert Heijn 
heeft het team € 229, 65 inge-
zameld. Het was de tweede keer 
dat AH-Koudekerk ons team de 
gelegenheid gaf om in de super-
markt te  Koudekerk van deze 
inzamelingsactie gebruik te mo-
gen maken. 
Bij deze hartelijk dank aan Arjan 
Konincks en Edwin Plasmeijer 
voor hun persoonlijk inzet! 

Chapeau! Dit bedrag wordt toe-
gevoegd aan het behaalde resul-
taat van onze sponsoren, giften 
ed. De teller stond begin okto-
ber op € 9.404,--. Een geweldig 
eindresultaat! 
De opbrengst van de Stichting 
Roparun 2021 komt geheel ten 
goede van de palliatieve zorg 
van kankerpatiënten. Wat ver-
staat men onder palliatieve 
zorg?  Dit is de zorg om de kwa-
liteit van het leven verbetert van 
de patiënten en hun naasten die 
te maken hebben met levensbe-
dreigende aandoeningen, dan 
wel kwetsbaarheid, door het 
voorkomen en verlichten van 
lijden, door middel van vroeg-
tijdige signalering, en zorgvul-

dige beoordeling en behande-
ling van problemen van fysieke, 
psychische, sociale en spirituele 
aard.   
Daarbij valt te denken aan prui-
ken, mutsen of bijvoorbeeld een 
koppelbed voor een lokale hos-
pice. Bij de Stichting ROPARUN 
2021 bleef de teller steken op 
maar liefst € 2.030.030,--
Bent u geïnteresseerd over de 
verdere bestedingen en ontwik-
kelingen? Kijk dan op https://
roparun.nl/nl/2021/01/nieuw-
jaar-nieuwe-ondersteunde-doe-
len/. 

De activiteiten van team 341, de 
Rhijndrifters, zijn te volgen via 
www.rhijndrifters.nl.

De intocht was gepland op za-
terdag 20 november a.s. 
Wat normaal gesproken voor 
alle kinderen een groot feest 
is: de aankomst op de Stoom-
boot SPANJE aan de Rijn, vindt 
men nu met de hoogoplo-
pende coronacijfers onverant-
woord. Een grote groep men-
sen en kinderen bij elkaar aan 
de Rijn om dan vervolgens rich-
ting het winkelcentrum te wan-
delen is niet verantwoord.  Vei-
ligheid van onze vrijwilligers en 
alle bezoekers staat boven alles. 
Hoe vervelend en sneu het ook 
is, met elkaar moeten we ervoor 
zorgen dat we het coronavirus 
de baas zijn. Dit betekent voor 
dit jaar: Geen groot onthaal van 
Sinterklaas aan de Rijn.  
De Sint komt wel in Hazers-
woude-Rijndijk aan en wel 
op zaterdag 20 november om 
10:15 u op de Da Costasingel. 

Maar..… er zijn wel cadeautjes!
Betekent dat dan geen cadeau-
tjes dit jaar? Nee, de Sint slaat 

ons dorp natuurlijk niet over. 
De basisscholen zijn druk be-
zig om te bedenken, hoe de Sint 
toch een bezoekje kan brengen 
aan de leerlingen. 
“De organisatie Piet bedenkt 
vast wel iets om het dit jaar spe-
ciaal voor de kinderen extra bij-

zondere te maken”. Dus kinde-
ren van Koudekerk: ‘Braaf zijn 
en ‘s avonds voor het slapen 
gaan, even een liedje zingen’.  
Jammer genoeg kan het dit jaar 
niet groots gevierd worden, hoe 
vervelend we het allemaal ook 
vinden.
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Kapsalon Haarfijn 
verhuist!                                                                                                                
De komende jaarwisseling, van oud- en nieuwjaar 2021-2022, is een goed moment 
om even, met u, terug te kijken naar de afgelopen twee jaar.

Zoals u weet nam ik op 1 janu-
ari 2020 Kapsalon HAARFIJN 
over van Ciska. Niets vermoe-
dend werd mijn start als zelf-
standige bruut verstoord. Op 15 
maart 2020 werden o.a. kapsa-
lons vanwege het Coronavirus 
gedwongen de zaak te sluiten. 
Na een periode van 9 weken 
gingen we op 12 mei 2020 weer 
open. Vervolgens moesten we 
op 14 december 2020 de salon 
weer voor 11 weken sluiten tot 
3 maart 2021. Het was voor u en 
voor mij geen pretje met al die 
maatregelen, strikte afspraken, 
handen ontsmetten en mond-
kapjes. 

De jaarwisseling is ook een 
ogenblik om vooruit te kijken, 
van oud náár nieuw. 
Helaas, Kapsalon HAARFIJN 
sluit, in de namiddag van 24 de-
cember 2021, na ruim 45 jaar, 
definitief haar deuren in Kou-
dekerk aan den Rijn.
Ik werkte 31 jaar in dienst van 
Ciska en daarna 2 jaar als zelf-
standig ondernemer. 
In deze perioden heb ik met 
veel plezier uw haar verzorgd en dank ik u oprecht voor al 

die jaren dat u een trouwe klant 
was van de salon. 
Op 7 januari 2022 start ik Kap-
salon Haarfijn op de eerste ver-
dieping van de Graaf Florisstraat 
1, in Alphen aan den Rijn, te-
lefoonnummer, 0614377396. 
Vanzelfsprekend verwelkom ik 
u graag in mijn nieuwe salon, 

waar u mag rekenen op mijn 
vertrouwde zorg en service.

Hulp van Ciska
In de dagen voor Kerst 2021 zal 
Ciska ook een aantal dagen ko-
men werken en er zijn om sa-
men met mij de laatste klanten 
uit te zwaaien. 

Jolanda 

De viering van Sint Maarten 
in Koudekerk.     
Zoals we vorige week in de Koerier al melden hoopt 
men dit jaar in Koudekerk weer het feest van Sint-
Maarten te kunnen vieren. De kinderen hebben meest-
al van tevoren zelf hun lampion gemaakt. 

Met hun vaak lampion in de hand een rondje door het dorp lopen. 
Zij bellen dan aan, zingen de liedjes ter ere van Sint-Maarten en ho-
pen dan daarvoor een traktatie, meestal snoep of fruit te krijgen.
Donderdag 11 november om 19:00 uur wordt er gestart. Voordien 
kunnen de kinderen bij de kiosk naast Rhijndael alvast hun eerste 
snoepje en eventueel iets te drinken komen halen. Voor de ouders, 
die meekomen, is er koffie of thee. Om 19:00 uur wordt er afgeteld 
en gaan we in groepjes verschillende rondjes door het dorp lopen. 
Bij die huizen, waar een kaarsje brand, mag aangebeld worden. Als 
het koud en guur is mogen de kinderen tussendoor uiteraard even 
terug komen om zich op te warmen. Bij de tent bij de kiosk zijn tot 
20:30 uur mensen aanwezig. We hopen in ieder geval op droog en 
niet te koud weer. Het organiserend team hoopt op veel belangstel-
ling. Tot donderdag 11 november! 
Beste kinderen, als jullie een van deze liedjes kunnen zingen, krij-
gen jullie vast een lekkere traktatie! 

Sint Maarten, Sint Maarten  
De koeien hebben staarten  
Geeft een appel of een peer 
Dan kom ik dit jaar niet meer.

Elf november is de dag
Dat mijn lichtje
Dat mijn lichtje
Elf november is de dag
Dat mijn lichtje branden mag
Twaalf november is de dag
dat ik mag snoepen
dat ik mag snoepen
Twaalf november is de dag
dat ik mag snoepen de hele dag

In mijn hand een lampion 
Zo ga ik een straatje om
Snoepje hier, snoepje daar
Dank u wel, tot volgend jaar  

OP ZOEK NAAR EEN 
ENTHOUSIASTE 
VOORZITTER
Historisch Genootschap Koudekerk is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De hui-
dige voorzitter, Albert Dorrestein, vindt het een goede zaak om na twaalf jaar te-
rug te treden. 

Hij wil overigens wel graag de vacante functie van secretaris op zich nemen. Een nieuwe voorzitter 
betekent daarom ook een versterking van het bestuur. 
Wie zoeken we per 1 maart 2022? Iemand met hart voor de bijzondere historie van Koudekerk. Het 
gaat om een vrijwilligersfunctie met een tijdbeslag van 1 à 2 uur per week (afhankelijk ook van de 
eigen ambities). Beschikbaarheid overdag is handig vanwege de samenwerking met andere organisa-
ties. Je werkt samen in een deskundig en actief vrijwilligersteam met een duidelijk taakverdeling in 
een plezierige, coöperatieve sfeer. Het Historisch Ge-
nootschap Koudekerk is een historische vereniging van 
ongeveer 190 leden; zonder Oudheidkamer/museum, 
wel met een eigen werk- en archiefruimte; doelgroe-
pen worden zoveel mogelijk opgezocht; samenwer-
king met andere organisaties vinden wij stimulerend 
en dus belangrijk.
Heb je interesse? 
Maak dan een afspraak voor een oriënterend ge-
sprek via info@historischgenootschapkoudekerk.nl   
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Kleine advertenties

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

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

liefst langer. tel. 0621418855

TE KOOP GEVRAAGD OUDE SPEEL-
GOEDAUTO'S jaren 50/60/70 An-
tiek speelgoed of Pokemon kaar-
ten. tel. 0640022896

DIVERSEN

ARIE KOM www.komstratenma-
kersbedrijf.nl, Middelweg 1B, 
2391 NS Hazerswoude-Dorp Tel. 
0654391559

HOERA HENK GOES 70 JAAR!  
Van harte gefeliciteerd. Lisette, 
Els en Lucky.

Biedt zich aan HULP IN DE HUIS-
HOUDING. Met Ervaring.  Neder-
landse Tel.  0634281107

Sinds dinsdag 19 oktober j.l  is 
er weer elke 3e dinsdag van  de 
maand klaverjassen bij TTV Avan-
ti. Competitie loopt van oktober 
tot en met april 2022.
De laatste avond in april wordt 
er vrij gespeeld, en is de prijs 
uitreiking. Van de overige kaart-
avonden tellen de 5 hoogste  re-
sultaten mee voor de einduitslag.
 Mooie prijzen voor kaarten 

en loterij.
 ZOALS WIJ GEWEND ZIJN 

IS HET EERSTE BAKJE 
KOFFIE OF THEE GRATIS.
 Inschrijfgeld 4,00 euro p.p . 

per avond.

Informatiedagen in november

Op dinsdag 23 november om 19.30 uur organiseren de overheden 
in Beter Bereikbaar Gouwe een digitale informatieavond voor 
mensen uit het Gouwegebied.

Digitale informatieavond
Op deze avond krijgt u informatie over de maatregelen die de 
overheden adviseren voor het verbeteren van de bereikbaarheid, 
leefbaarheid en economie in het gebied. U kunt vragen stellen.

Met dit advies is er nog geen definitief maatregelenpakket. 
Gemeenten en provincie besluiten tussen december en februari  
of ze met dit pakket verder willen en of de schetsen van de routes 
verder worden uitgewerkt.

Inloopdagen situatieschetsen
Voor een aantal routes zijn eerste tekeningen (situatieschetsen) 
gemaakt. Die kunt u bekijken in Boskoop op 29 en 30 november.

Meld u snel aan
Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar  
www.beterbereikbaargouwe.nl

TE HUUR/ TE KOOP 

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

GEVRAAGD: 

GEZOCHT: PER DIRECT WOONRUIMTE voor 4 
mnd voor 4 pers.  contact: 0651214085.

GEVRAAGD: HUISHOUDELIJKE HULP, 
1x/2weken +/- 5 uur in Hazerswoude-Dorp.
T: 06-54214972 / 06-20035657

MEDEWERKER GEVRAAGD voor hoveniersbe-
drijf in Hazerswoude, leeftijd ca. 19 jaar. In 
de winter ook binnenwerk.
Inlichtingen: bel of WhatsApp: 06-20578606          

GEVRAAGD: SCHOLIEREN voor werk op kwe-
kerij op het Laag Boskoop in Boskoop op za-
terdagen. Goede verdiensten.
Bel of WhatsApp: 06-20578606

TE HUUR GEVRAAGD: LOODS minimaal 10m 
x 10m. Met elektra en water. Omgeving 
Boskoop/H'woude. Voor minimaal 3 maanden, 

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

Koerier een bezorger. 
Aanmelden 0172-430151

(ook graag inspreken!)
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Word nu lid op natuurmonumenten.nl 
en ontvang 4 x per jaar het magazine 
Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl 

Aankondiging  gratis openbare lezing Rotary Rijnwoude 

 

Klimaatverandering  

Wat kunnen wij doen om te voorkomen dat de wereld onleefbaar wordt? 
 

De recente onderzoeken verricht door onafhankelijke deskundigen onder de vlag van de Verenigde 
Naties laten aan duidelijkheid niets te wensen over. De klimaatverandering komt door de mens. Door 
onze leefstijl en door ons gedrag als consument veroorzaken wij veel te hoge CO2, methaan en 
stikstofoxide uitstoot, waardoor de temperatuur op aarde veel sneller stijgt met alle gevolgen van 
dien: droogte, hogere gemiddelde temperaturen, bosbranden, veel meer extreem weer met  
verwoestende  buien en overstromingen.  

Zelfs als we de doelstellingen van het Parijs akkoord uit 2015 halen, heeft de aarde nog eeuwen 
nodig om te herstellen en zullen we de komende decennia nog veel extreem weer met alle overlast 
die dat gaat geven over ons heen krijgen.  Als we niets doen of wachten totdat anderen iets gaan 
doen, mogen we straks aan onze (klein)kinderen uitleggen waarom we niets deden. 

Niets doen is geen optie. Echter we hebben geen garantie dat in actie komen, voldoende zal zijn. 
Maar dat had president J.F. Kennedy ook niet toen hij in 1962 besloot dat er binnen 10 jaar een mens 
op de maan zou lopen die weer veilig op aarde terug zou komen. Dit is gelukt in 1969.  Deze 
doelstelling was de drijvende kracht achter een periode van intensieve samenwerking en heel veel 
innovaties waar we tot op de dag van vandaag  de vruchten van plukken. Als mensen het willen en 
we gaan samen hand in hand de opdracht aan, dan kunnen we bergen verzetten. 

                      

Rotary Rijnwoude heeft mr. Ad Faasse bereid gevonden op maandag 22 november a.s. een openbare 
lezing te geven over dit onderwerp. Deze interactieve lezing vindt plaats in de kerkzaal van de 
Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat 15 in Koudekerk aan den Rijn. 

Inloop vanaf  19.30 uur : met een gratis kopje koffie of thee van Rotary in de foyer 
Lezing    20.00  – 21.30 uur 
Afsluiting   21.30  --22.00 uur 
 
 
Aanmelden : via  een mail met uw naam  en aantal personen naar  
lezingen@rotaryclub-rijnwoude.nl 
 
 

Klimaatverandering
Wat kunnen wij doen om te voorkomen dat de wereld onleefbaar wordt?

Griezelen in het 
Benthuizen dorp?
Je moest op de hoogte zijn an-
ders zou je niet zeggen dat het 
weer Griezelen was op vrijdag 
5 november in het dorp Bent-
huizen. 

Net voor de zomervakantie 
startte Dorien van Bavel met 
de voorbereidingen en werd er 
weer alles aan gedaan om sa-
men met Sonja Westerduin en 
Björn van Bavel een geweldige 
avond neer te zetten binnen de 
gestelde maatregelen. 

Samen en vooral dankzij de be-
woners, vele vrijwilligers (Son-
ja, Björn, Wilma, Desmond, 
Edith, Simone, Ciska, Chris, 
Mitch, Cees, Wessel, Wietze, 
Ronan, Fenne, Caz, Bram, Ya-
niek, Sven, Barry, Fiona, Cindy, 
Xander, Ciska, Sterre, Natha-
lie, Lola, Miranda) en bedrij-
ven (Firma Hijdra, Stichting 
Badtasan, bijCreaDo, WvL Pho-
tografie, Gräper, Roobos, Lidl, 

Hoogvliet en Profile) kan de or-
ganisatie terugkijken op een ge-
slaagde activiteit. Ontzettend 
moe, maar voldaan kijken we 
terug op wat wij als team van 
vrijwilligers voor de kinderen 

hebben neergezet in deze lasti-
ge tijden.
De eenenzestig in thema geklede 
deelnemers genoten deze avond 
van een zoektocht naar griezels 
‘wie heb jij gevonden?’. Ze kre-
gen vanaf de start allemaal lek-
kers en drinken mee, een licht-
bandje, een witte lichtgevende 
ballon voor de allerjongsten en 
een plattegrond waar de grie-
zellocaties waren. Bij de griezels 
deden ze griezelige opdrachten, 
mochten ze grabbelen en wer-
den ze doorverwezen naar de 
geweldig versierde huizen er 
om heen om heerlijke lekkernij-
en te ontvangen. 

Komende periode zullen de uit-
slagen bekend worden gemaakt 
voor de winnaars van het mooi-
ste huis, leukst geklede kind en 
de geweldige ingeleverde pom-
poenen. En natuurlijk niet te 
vergeten zullen zo snel moge-
lijk de gave foto’s gemaakt door 
Wilma, WvL Photografie, wor-
den vrijgegeven. Super bedankt 
allemaal voor jullie deelname 
en laat wat van je horen via 
https://www.bijcreado.nl/con-
tact/reviews/. 
Griezelige groet, Dorien van Bavel
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De wedstrijd van Bernardus tegen FC Boshuizen ging niet door!

Fonds Alphen e.o. en Rabobank steunen 
vv Koudekerk met € 12.500,= en € 5000,=.
VV Koudekerk heeft van het Fonds Alphen en omstreken een donatie toegezegd ge-
kregen van € 12.500,=. De Rabobank Groene Hart zegde een bedrag van € 5000,== 
toe. Beide bedragen zullen worden gebruikt voor de vervanging van de bestaande 
halogeen sportverlichting op onze velden door duurzame LED-verlichting.

Fonds Alphen en omstreken 
steunt jaarlijks maatschappe-
lijke initiatieven in Alphen a/d 
Rijn en omgeving. Het afgelo-
pen jaar (2020) ondersteunde 
het met ruim € 260.000,- ini-
tiatieven die ervoor zorgen dat 
verenigingen en stichtingen al-
lerlei projecten kunnen opstar-
ten/uitvoeren op het gebied 
van kunst, cultuur, maatschap-
pij, onderwijs, gezondheid en 
sport. Overigens werden, door 
Corona, niet alle initiatieven 
ook uitgevoerd. Voor zover mo-
gelijk hebben de aanvragers uit-
stel gekregen om hun initiatief 
op een later moment uit te voe-
ren.

Ook de Rabobank (Groene Hart) 
ondersteunt ook jaarlijks vele 
initiatieven. De Rabobank par-
ticipeert door middel van sti-

mulering en sponsoring in so-
ciaal- culturele of economische 
projecten in de woonomgeving 
en werkt daar voor samen met 
stichtingen, verenigingen, on-
derwijsinstituten of zorginstan-
ties in de woonomgeving. Dat 
doet zij door kennisdeling, fi-
nanciële ondersteuning, pro-
motie, netwerk contacten en 
faciliteiten ter beschikking te 
stellen.

De uitvoering van het project is 
mede afhankelijk van de lever-
tijd van onze leverancier. Naar 
verwachting zal dit in het 1e 
kwartaal 2022 zijn.

Uiteraard houden wij u via onze 
(en andere media) op de hoogte 
van de vorderingen.

De steun voor dit project van 
deze beide partners is van groot 
belang. VV Koudekerk lijkt daar-
mee af te stevenen op een elek-
triciteit neutrale sportclub. 

LED-verlichting gebruikt ui-
teraard al veel minder energie 
maar is ook onderhoud armer 
waardoor onze oudere vrijwilli-
gers minder belast worden. Een 

ander voordeel is dat de ver-
lichting veel makkelijker aan 
en uit geschakeld kan worden 
waardoor lichthinder verder 
voorkomen kan worden.

Teylingen en Koudekerk bewaren kruit tot laatste moment
Soms denderen ploegen van het startblok af en soms wordt de kat uit de boom gekeken. Er zijn ook wedstrijden die pas laat tot ontbranding 
komen en de ontmoeting tussen Teylingen en Koudekerk behoorde tot die categorie. De gasten scoorden vlak voor tijd de 0-1 en dachten 
drie punten te kunnen bijschrijven, maar de gastheren kwamen in de extra tijd alsnog op gelijke hoogte (1-1).

De vierde klasse boeit dit sei-
zoen ongetwijfeld van speel-
dag 1 tot en met 24. Veel ploe-
gen lijken aan elkaar gewaagd 
en voorspellingen kunnen be-
ter worden vermeden want elke 
week rollen er verrassende uit-
slagen uit. Teylingen leek de fa-
voriet tegen Koudekerk, maar 
mocht uiteindelijk blij zijn dat 
er nog een punt kon worden 
bijgeschreven. Over het geheel 
genomen was de uitslag wel in 
lijn met de krachtsverhouding 
binnen de lijnen, maar Koude-
kerk had toch een weinig de 
smoor in vanwege de extreem 
late tegentreffer.

Hechte speelwijze
De eerste helft was ronduit saai 
te noemen. Kansen werden niet 
gecreëerd en hooguit wat mo-
gelijkheden konden worden ge-
noteerd. Koudekerk hield de ge-
lederen gesloten en Teylingen, 
dat veelal balbezit mocht heb-
ben, kon nauwelijks gaatjes vin-
den in de hechte speelwijze van 
de ploeg van Jarno Verweij en 
Gert Labots.
Bij de gasten haakte Wessel Bak-
ker af in de warming-up en 
daardoor stond Dylan de Wit 
aan de aftrap. Al snel moest het 
Koudekerkse trainersduo nog 
een keer ingrijpen omdat Yvar 
de Groot niet verder kon. Voor 
hem kwam Olaf Bakker in het 
strijdtoneel. Of het veel uit-
maakte voor de speelwijze valt 
niet te zeggen, maar feit was dat 
beide ploegen de bal bij voort-
during snel inleverden en dat er 
sprake was van weinig samen-
hang. Pascal de Ridder schoot 

een keer niet ver naast en Mike 
van der Zon mikte van afstand 
over. Voor het overige werd Roy 
Dorrepaal met rust gelaten en 
collega Wessel Zonjee zal zeker 
niet moe zijn geworden van de 
eerste helft.

Strafschop niet voldoende
De tweede helft was boeien-
der te noemen. Al snel moest de 
sterk spelende Sidney de Schep-
per ingrijpen alvorens De Rid-
der gevaarlijk kon worden. Kort 
daarop zette Mark van der Vlugt 
Van der Zon vrij voor de doel-
man, maar de middenvelder 
kwam wat tenen tekort om de 
1-0 binnen te werken. Toch leek 
de 1-0 er te komen. De scheids-
rechter van dienst constateerde 
een handsbal van Ricardo van 
Rijswijk en de bal ging op de 
stip. Dorrepaal voorkwam de 
Sassenheimse voorsprong om-
dat Van der Zon de overtui-
ging miste bij het nemen van de 
strafschop.
Koudekerk kreeg hierdoor meer 
en meer het gevoel dat er wel-
degelijk iets te halen viel op 
sportpark De Roodemolen. Het 
werd wat brutaler waarbij Ver-
weij zijn manschappen wel 
bleef toespreken om vooral de 
onderlinge afstanden te bewa-
ken. Zijn spelers volgden het ad-
vies van de trainer, maar met 
het inbrengen van Joep van Tul-
der moest de defensie van de 
brigade van Rob Jonkman ook 
meer alert worden.
Koudekerk hield consequent 
vier man achter en Tom van der 
Vlugt kon nauwelijks bereikt 
worden waardoor Teylingen ta-

melijk ongevaarlijk bleef. Wel 
had Dorrepaal de nodige moei-
te met een vrije trap van Mark 
van der Vlugt, maar de doel-
man wilde van geen wijken we-
ten. Ondertussen werd er aan 
beide kanten stevig door gewis-
seld om iets te forceren. De be-
zoekers deelden al wat spelden-
prikken uit, maar waren in de 
eindfase van een aanval te vaak 
slordig.
Even voor tijd leek alsnog de be-
slissing te vallen. Na een aanval 
over links bracht Ruben van den 
Berg de uitploeg op 0-1. Teylin-
gen had dan wel het lichte over-
wicht gehad, maar de eerste ne-
derlaag van het seizoen leek 
aanstaande. Van Tulder dacht in 
de blessuretijd aan een overtre-
ding op hem op het middenveld 
en bij een gegeven vrije trap had 

de 0-1 naar grote waarschijn-
lijkheid over de meet getrokken 
kunnen worden. De leidsman 
besliste anders en zo mocht Tey-
lingen nog eens de aanval zoe-
ken. Over rechts volgde er een 
uitbraak en uiteindelijk kwam 
de bal op het hoofd van de naar 
het front gestuurde Mark van 
der Heijden. Nu moest Dorre-
paal passen en kwam de eind-
stand op het scorebord.
Teylingen is nu geen virtueel 
leider meer, maar bleef wel on-
geslagen. Koudekerk had een 
sprongetje kunnen maken op de 
ladder, maar kon alsnog tevre-
den zijn over de speelwijze. De 
thuisploeg had het daar moeilijk 
mee gehad.
Doelpuntenmaker Van der He-
ijden: “Wij hadden een groot 
deel van de wedstrijd een over-

wicht, maar waren slordig in de 
buurt van hun doel. De penalty 
had een kantelmoment kunnen 
zijn, maar helaas ging dat feest 
niet door. We gaven weinig weg 
en dat is okay. Al met al mogen 
we niet mopperen met ons late 
doelpunt.”
De Schepper: “We waren goed 
voorbereid op de speelwijze van 
Teylingen en we zorgden ervoor 
dat zij moeilijk tot kansen kon-
den komen. Het is jammer dat 
Yvar snel uitviel met zijn loop-
acties. Ook hadden we Sem van 
Aalst goed kunnen benutten in 
deze wedstrijd. Jammer dat we 
de winst hebben laten glippen.”

Dit wedstrijdverslag is geschre-
ven door Hennie Kanbier na-
mens Leiden Amateurvoetbal
Foto: Peer Compeer 
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Bowlingsucces voor 
Xavi van Diest
Afgelopen zondag werd in België het Internationale JIC Sinjoor Jeugd Toernooi 
(bowling), onderdeel van de Youth Euro Trophy (YET), gehouden.

Xavi van Diest op het hoogste podium!

Mooie momenten bij B.S.C.’68!
Rabo Clubsupport

Verdeeld over zes klassen, waar-
bij A voor de jongste jeugd is en 
F voor de jong senioren tot 25 
jaar, speelden de Europese bow-
ling talenten voor het goud.

De 9-jarige Xavi van Diest uit 
Hazerswoude-Rijndijk maakte 
daar zijn internationaal debuut 
in de klasse A (pupillen). Met 
zijn internationale leeftijdsge-
nootjes streed hij om de titel.
Met overmacht won Xavi de 
voorrondes en halve finales en 
maakte hij indruk met hoge 
scores. In de finale was het een 
1 op 1 wedstrijd over 2 games.

Wedstrijdspanning bedwingen
In de finale kreeg Xavi te maken 

met een nieuw fenomeen ge-
naamd finale spanning. De vele 
toeschouwers en het idee van de 
finale hadden impact op Xavi in 
de eerste game.
Na de 1e game stond Xavi 12 
punten achter op zijn Belgische 
tegenstander. Na een peptalk 
van zijn coach, herpakte Xavi 
zich in de 2e game waarin hij 
een 12 punten achterstand om-
boog in een voorsprong van 22 
punten en op 9-jarige leeftijd 
zijn eerste internationale toer-
nooi op zijn naam schreef

Nu volop genieten
Na een mooi en indrukwekkend 
weekend reisde Xavi weer terug 
naar Hazerswoude-Rijndijk met 

op zak een mooie medaille, wat 
prijzengeld en heel veel erva-
ring voor in de toekomst.

Xavi doet sinds zijn zevende aan 
bowling. Ondanks zijn jonge 
leeftijd viel zijn talent in deze 
sport snel op en werd hij opge-
nomen in een talenten team.
Onder de vleugels van coach 
Monica, werd Xavi in alle rust 
getraind. 
Nu 2 jaar later, waarin tijdens 
de lock downs weinig gespeeld 
kon worden, vond coach Moni-
ca toch dat Xavi klaar was om 
aan een internationaal toernooi 
mee te doen.
Dit bleek geen verkeerde obser-
vatie te zijn.

Afgelopen zaterdag was er weer zo’n mooi momentje. De 
overhandiging van de cheque van de Rabobank Clubsup-
port actie! Zo’n momentje waarop je voelt dat je er als club 
niet alleen voor staat. 

De Rabobank vindt dat iedereen een club verdient. Een plek waar 
je elkaar ontmoet en elkaar sterker maakt. Dat is waarom de Rabo-
bank in verengingen investeert.
Als Rabobank lid kon je stemmen welke clubs je een steuntje in 
de rug wilde geven. Dat leverde B.S.C.’68 maar liefst € 1891,40 op! 
Dat is goed nieuws voor de vrijwilligers in onze vereniging die 
ons jaarlijks Jeugdkamp organiseren en begeleiden. Want zij kun-
nen het hele bedrag daarvoor gebruiken. Over steuntje in de rug 
gesproken! 

Lot nummer 3750!

Dat lot van de Grote Clubactie werd verkocht door Bryan Bruyn 
van Rozenburg. Dat leverde hem zo’n mooie Derby Star wed-
strijdbal op. 

Ook weer zo’n mooi momentje. En ja, u leest het goed: het 3750ste 
lot! Inmiddels is er begonnen aan het registreren van de loten die 
niet digitaal verkocht zijn. Dat brengt de teller al ver boven de 
4000! Wie had dat durven denken!

Zevenklapper in Rotterdam
Na dit seizoen kunnen spelers, supporters en begeleiding van ons 1e elftal u prima de weg in Rot-
terdam wijzen. Negen van de veertien tegenstanders dit seizoen zijn Rotterdams! Dus komen we 
daar nog wel eens. Zo ook afgelopen zaterdag. 

Dit keer bij rode lantaarndrager SDV aan de Kra-
lingse zoom. Die tegenstander stond nog op nul 
punten. Maar onderschatting en moeite om een 
louter verdedigende muur te slechten, vormden 
nog wel eens een obstakel. Dat leek deze mid-
dag niet zo. 
Vanaf de eerste minuut speelde het spel zich 
af op de helft van SDV. En al na een minuut 
of tien viel ons eerste doelpunt. Jelle Verhoeff, 
toch niet echt de langste in ons team, liet kop-
pend de SDV-keeper kansloos. Even later was het 
Lijon Korving die een slecht weg gewerkte bal 
in de touwen joeg. En weer even later zorgde 
Joep van Straalen voor 0-3. Dat ging wel lek-
ker dus. Er werden wat kansen om zeep gehol-
pen, maar ach, dat komt wel goed werd gedacht. 
Geen vuiltje aan de lucht. Maar een prima mo-
gelijkheid voor SDV vlak voor rust had toch een 
signaaltje van dreigend gevaar en een waarschu-
wing voor een mogelijke ingeslopen onderschat-
ting kunnen zijn. Het was aan doelman Michael 
Verhoef te danken dat B.S.C.’68  zonder tegen-
doelpunt van de rust kon gaan genieten. 
De waarschuwing bleek na rust zijn uitwerking 
nog niet helemaal te hebben gehad. In een rom-

melige situatie wordt de bal na een corner in ons 
doel gefrommeld. En kort daarna moet keeper 
Michael opnieuw redden. Het zal toch niet ge-
beuren dat ……….? 
Maar dan ontstaat uit een combinatie “uit het 
boekje” van de routiniers Lody Dijkhuizen, Mit-
chel van der Linden en Jelle Verhoeff de door 
de laatste ingeschoten verlossende 1-4. Het toch 
wel magere verzet van SDV is dan gebroken en 
de wedstrijd wordt gemakkelijk naar 1-7 uitge-
speeld. De laatste treffer is van stopper Lars Gou-
weleeuw die daarmee voor zijn eerste treffer 
sinds vier jaar tekent! Om vijf uur, het is inmid-
dels al bijna donker, fluit scheidsrechter Schuite-
maker voor het einde en gaat B.S.C. in het eigen 
Benthuizen dik verdiend aan het bier.
Medekoploper CKC won ook. Maar met een voor-
delig doelsaldo van vijf doelpunten gaat B.S.C.’68 
nog steeds aan kop. Volgende week is er geen 
competitiewedstrijd voor het 1e team. Daarna op 
20 november om 14.30 uur komt vv. Hillegers-
berg bij ons op bezoek. Als we die wedstrijd zou-
den winnen dan zou B.S.C.’68 vrijwel zeker peri-
odekampioen zijn.
Dat zou dan wel een héél mooi momentje zijn!
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SAMEN SPELLETJES SPELEN
IN HAZERSWOUDE DORP

DONDERDAGMIDDAG VAN 14.00 UUR TOT  ONGEVEER 
16.00 UUR IN GRANDCAFÉ DE EGEL

  Op donderdagmiddagen hebben wij een gezellige activiteit in Grandcafé de Egel. Ie-
dere week staat er iets anders op de agenda, de volgorde van de activiteiten is: 

2e donderdag van de maand  KENNISQUIZ 
(u hoeft geen team te hebben, dan regelen wij een team voor u)

3e donderdag van de maand  KLAVERJASSEN
4e donderdag van de maand  SJOELEN
Bij vragen kunt u contact opnemen met Linda Timmermans: 06-45094267 / linda@actief-rijn-
woude.nl 

U bepaalt zelf wanneer u mee doet / opgeven is niet nodig van tevoren / kosten zijn €1,50 voor leden 
van Actief Rijnwoude, €3,00 voor niet leden / kosten van de drankjes zijn voor eigen rekening.

Journey to the past...
Vanmiddag staat mijn 2e zogenaamde ''journey to the past'' gepland 

in het Namaste cafe in Den Haag. Precies een jaar geleden kwam 

dit op mijn pad en sprak mij direct aan. Ik dacht destijds een reis te 

maken naar het verleden om te zien waar je familie/verdere roots 

vandaan kwamen. Little did I know dat je eigenlijk een reis onder 

meditatieve staat, naar je eigen verleden ging maken. Er werd mij 

door die journey veel dingen duidelijk zoals het feit dat ik bepaalde 

dingen in het leven voor lief nam en altijd werd getriggerd door 

mijn nieuwsgierigheid om dingen te ontdekken en te achterhalen 

ook al wist ik dat ik daar verder niets mee ging doen. 

Een jaar geleden kwam ik in een hele andere bewustwording van 

mijzelf.  Het was dezelfde periode, een jaar geleden dat het recti-

ficatiestukje in deze krant over mijn scooter-ongeluk op de Hoge 

Rijndijk van meer dan 20 jaar geleden te lezen was. Een jaar gele-

den kwam ik in zo’n andere bewustwording dat ik hierdoor dich-

ter bij mijzelf ben gaan staan en begonnen ben om te doen wat ik 

echt wil doen. Zo ben ook deze column begonnen, wat soms ook 

lastig is om echt transparant te zijn wetende dat veel onbekenden 

mijn stukje privéleven meelezen. 

Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar is het veelbewogen geweest. 

Ik ben mijn baan voor de 5e keer verloren door redenen die ik zelf 

niet in de hand had (in dit geval de coronapandemie) maar ik heb 

wel de kans gehad om 4 maanden naar het buitenland te gaan en 

in een heel ander leven te stappen. Volop uit op ontdekking, elke 

dag opnieuw! Mijn spiritueel geboortegetal is dan ook nummer 5 

en dat staat voor het bevinden en ontdekken van vrijheid als geen 

ander getal. Mocht je willen weten wat jouw geboortegetal is, kan 

dat met behulp van een simpel rekensommetje: je telt alle num-

mers van je geboortedag/maand/jaar bij elkaar op en zo kom je 

op 1 getal/nummer uit. De betekenis kan je opzoeken of iemand 

raadplegen die er meer verstand van heeft. Heb je een 11 of 22 dan 

zijn dat magische nummers die aangeven dat je nodig bent als 'he-

aler' op aarde of dat je bijdraagt bij het uitoefenen van een bijzon-

der maatschappelijk beroep. Voor mij was dit ook allemaal nieuw 

en een enorme rijkdom om meer over mijzelf te weten te komen. 

Ik ben benieuwd naar de journey vanmiddag, wat ik ga voelen en 

zal ervaren. Het is ook de tijd van het jaar waarin we in een trans-

formatie zitten, de blaadjes vallen van de bomen en wij laten deze 

periode ook los wat ons niet meer dient in het leven. Zo heb ik gis-

ter o.a. alle overbodige apps van mijn telefoon verwijderd en heb 

ik talloze whatsapp gesprekken verwijderd. Mijn huis heeft ook al 

een grote opruimbeurt gehad... heerlijk! 

Met een heerlijk Sitar muziekje op, zit ik aan mijn Turkse koffie 

(Grieks kan ook) en lees de laatste pagina's door van het boek de 

Helende Stem. Deze heb ik geleend van mijn zangdocente en die 

wil deze na 1,5 jaar wel weer terug. Zeer leerzaam wederom als 

je leest hoeveel je kan bereiken met je eigen stem en de trillingen 

daarvan, net zoals acteren. Ik zit sinds kort op de toneelschool in 

Rotterdam en bak er letterlijk en figuurlijk he-le-maal niets van 

maar het is zo leerzaam wat je meekrijgt en dat je toch op een be-

paalde manier helemaal uit je comfortzone wordt getrokken. Mijn 

opdracht vorige week was om een persoon na te doen die zich 

schaamt. Op het podium is het lastig om dat gevoel in ene erbij te 

krijgen en te doen alsof. Ik moest zelfs mijn schoenen uit, haar in 

een knot, vest aan, capuchon over mijn hoofd en een bril op om 

beter in mijn rol te komen en voor de volledige focus liet ze me 

ook een keer of 20 heen en weer rennen over het podium. Ik dacht 

waar ben ik in godsnaam mee bezig (??) maar het hielp wel. Ik had 

daardoor een hele andere beleving en mijn ''publieke masker'' was 

afgezet. 

Liefs, 

Anthoula 

TROUBLE TREE FOLK CONCERTS 
WEER BEGONNEN
Na 18 maanden zijn we weer van start gegaan met muziekconcerten in de Ridderhof. Meer 
dan zestig reserveringen en uiteindelijk een uitverkochte zaal met bijna 80 heel enthou-
siaste bezoekers. Iedereen mocht pas naar binnen na de CR-check. Dat was voor ons best 
spannend, maar het verliep allemaal heel soepel en gemoedelijk. 

Hans Hoogeveen: "De aftrap 
was met Other Roads uit En-
geland, ook zij waren voor het 
eerst weer op toernee. Een top-
band in de folkscene. Ooit on 
the road met  John Wright, maar 
inmiddels een geweldige repu-
tatie met mooie eigen songs, 
met prachtige zang en muziek 
met veel passie". 

Volop ervaring
"Inmiddels tien albums verder, 
waarvan het merendeel zelf  ge-
schreven en gecomponeerd. 
Luisterliedjes met een verhaal, 
ballades die soms a capella en 
driestemmig worden gezongen. 
Mooie ballades  afgewisseld met 
up-tempo nummers en een en-
kele jig en reel. De Keltische in-
vloed komt nadrukkelijk tot ui-
ting door het virtuose vioolspel 
van zanger/fiddler Gregor Bor-

land, één van de beste fiddlers 
van Schotland. Pete Abbott is  
een geweldige songwriter, gi-
tarist en uitzonderlijke zanger. 
Ook bandlid Dave Walmisley 
is een multi talent op muziek-
gebied, als singer-songwriter en 
uitvoerend musicus. 

Muziek op zeer hoog niveau, 
gebracht met een flinke portie 
droge Engelse humor. Hun eer-
ste nummer “Lighthouse” was 
een ode aan alle vrijwilligers op 
de wereld die zich inzetten voor 
de muziek en er voor zorgen dat 
zij kunnen optreden op leuke 
plekken. Vooral de gastvrijheid 
in Nederland vinden ze gewel-
dig. 

Hun laatste cd “The Streets of 
Everywhere” is opgedragen 
aan de Ierse singersong-writer 

Kieran Halpin. Hij was vaak te 
gast op ons podium. De titel-
track is van Kieran, die okto-
ber 2020 onverwachts is over-
leden. De song gaat  over het 
verlies van een vriend. Na 2 uur  
eindigde de band a capella met  
“We’re Still Here” van James 
Taylor. Iedereen ging tevreden 
naar huis". 

Wie volgt?
We kijken uit naar The Lasses. 
Twee betoverend mooie vrou-
wenstemmen met hun char-
mante podiumpresentatie en 
grappige verhalen. Te zien en 
horen op vrijdag 26 januari. 
Voor het programma, verdere 
informatie en reserveren kijk op 
de site www.ttfolk.nl. We ho-
pen u op 26 januari te ontmoe-
ten. 

Other Roads, geconcentreerd op het podium...


