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NIEUWE OOGST 

AARDAPPELEN 
IN DE AARDAPPEL-

AUTOMAAT.

FAM. ZEGWAARD
WESTEINDE 2

HAZERSWOUDE-DORP

Wesp in de nesten

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

 06-24822768
wima.hazerswoude@gmail.com

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Ruim 1 miljoen 
Nederlanders 
hebben moeite  
hun rekeningen  

te betalen!

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

Nieuwsgierig naar Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk

College en gemeenteraad on tour

Zaterdag kwam het gezelschap 
van burgemeester, wethouders 
en de gemeenteraad op bezoek 
in  De Som, Scheepjeskerk en 
Ridderhof. Voor de nieuwe-
lingen een interessante ken-
nismaking met de dorpen. De 
behoefte van inwoners zelf om 
in gesprek te gaan met de Alp-
hense volksvertegenwoordi-
gers was wisselend. 

Hazerswoude-Rijndijk Oost
Het gezelschap werd eerst ont-
vangen in dorpshuis De Som. 
Bernadette Verhoef van het 
dorpsoverleg Hazerswoude-
Rijndijk Oost deed in een hel-
der verhaal uit de doeken wat 
de belangrijkste wensen voor 
dit dorp zijn. “Wij missen een 
park en zien graag dat de groen-
strook langs het spoor tussen de 
Westvaartpark en Oostvaartpark 
meer diversiteit in groen en re-
creatiemogelijkheden krijgt. 
Een fontein in het midden van 
het dorp met wellicht ooit een 
theehuis met terras zou een 
aantrekkelijker entree voor het 
dorp kunnen zijn,” aldus Ver-
hoef. Dat in combinatie met een 
opwaardering van het winkel-
gebied rond de Da CostaSingel 
staat hoog op het wensenlijstje. 
Ook voor oudere jeugd en jon-
geren zien zij graag meer moge-
lijkheden om zich in het dorp te 
vermaken. Jammer dat er wei-
nig inwoners op de bijeenkomst 
waren afgekomen. 

Hazerswoude-Rijndijk West
In de Groenendijk is het gezel-
schap ontvangen in de Scheep-
jeskerk, want in het dorpshuis 
Pleyn’68 waren al ander activi-
teiten gaande. Vrijwilligers van 
de Scheepjeskerk verzorgden 
broodjes en koffie/thee voor de 
raads- en collegeleden. Daar-
voor had het gezelschap al een 
korte rondgang gemaakt bij o.a. 
Nieuw Werklust en de toekom-
stige locatie van het Trafo Sta-
tion. Jan Wesselingh heeft na-
mens het dorpsoverleg een korte 
historie van Groenendijk gege-
ven met tot slot de opmerking: 
“Ons dorpje is na een perio-
de van krimp nu weer aan het 
groeien en dat biedt kansen.”  
Tineke Heemskerk (parochie-
bestuur) heeft iets verteld over 
de geschiedenis van de Scheep-
jeskerk. Een groot deel van het 
bezoek was ingeruimd voor in-
formeel contact en gesprekken 
met inwoners die hier wel in 
behoorlijke aantallen waren ko-
men opdagen. “Wij vonden het 
nuttig en voor beide partijen 
leerzaam”, aldus Wesselingh.

Koudekerk aan den Rijn
In VTC de Ridderhof hield de 
voorzitter v/h Dorpsoverleg Ni-
colien Warmsteker een korte in-
leiding, c.q. samenvatting van 
de high-lights welke op moment 
spelen in de Dorpskern Koude-
kerk. Er werden kort een aantal 
gerealiseerde zaken gememo-

reerd, zoals het Hofstedepark 
met speeltuin, hondenstrand. 
Deze zaken zijn afgerond, ech-
ter hoe staat het met de ande-
re hot items welke al jaren op 
de TO-DO lijst staan?  Prior 1: 
De Woningbouw! Voorbeelden 
zijn: Het Oog van Koudekerk, 
de wijk ‘Tussen de Kerken” en 
op voormalig terrein van Medo 
Clean => Waarom gebeurt hier 
niets? En dat terwijl de bouw-
vergunningen ‘ergens’… in een 
bureaula liggen. In oktober ’21 
was ik met burgemeester Spies 
op een receptie van het  60-jarig 
huwelijk van een Koudekerks 
echtpaar, waarbij dit al ter sprake 
kwam. Dat de twee basisscholen 
De Rank en Rijnschans samen 
gevoegd worden is eveneens al 
bekend (zie artikel in GH-Koe-
rier dd. 16-02-22). Op het ter-
rein van een der scholen kun-
nen ook een aantal woningen 
worden geprojecteerd; wel geen 
grote aantallen, maar waar wo-
ningen hoog nodig zijn, helpt 
elke mogelijkheid. Aannemer 
Bijleveld is verhuisd naar Indus-
trieterrein Hoogewaard. Voor 
renovatie, c.q. woningbouw op 
het voormalige terrein aan het 
Artesia-plantsoen zijn plannen 
gemaakt. Er is nogmaals voor-
gesteld met de grondeigenaren 
‘om de tafel’ te gaan om geza-
menlijk tot overeenstemming te 
komen. Waarom worden deze za-
ken niet opgepakt?
Een punt van ander kaliber is 
de verkeersveiligheid op Hoog-
ewaard, Dorpsstraat, Hondsdijk. 
Er zijn in 2017-2018 metingen 
verricht om de verkeersintensi-
teit vast te stellen. Aan de hand 
van deze metingen zouden 
maatregelingen genomen wor-
den om de verkeersveiligheid 
te verbeteren. Dit stond als ac-

tiepunt op de TO-DO lijst van 
Koudekerk voor 2019-2020. 
Eea.is tot op heden niet gerea-
liseerd!  Kijk op: https://www.
alphenaandenrijn.nl/Onderwer 
pen/In_de_dorpen_en_wijken 
/Uw_dorp_of_wijk/Koude 
kerk_aan_den_Rijn
Er is door een aantal inwoners 
geopperd de trottoirs de verbete-
ren; er zitten op diverse plekken 
hobbels, verzakte tegels of zelfs 
gaten. Voor mensen met rollator, 
kleine kinderen met fietsjes vor-
men of moeders met kinderwa-
gen zijn deze plekken vaak een 
groot obstakel. Eea. schijnt een 
aantal  keren te zijn gemeld bij 
het Meldpunt. Nadere acties, ver-
beteringen staan schijnbaar in 
‘de wachtlijst’….  
Om de meldingen in de Dorps-
kern Koudekerk sneller te kun-
nen oppakken, komt er binnen-
kort bij de VTC de Ridderhof een 
porto cabin, waar inwoners za-
ken zoals deze, kunnen melden. 
Openingstijden worden via de 
media bekend gemaakt. Buiten 
dat blijft uiteraard het Meldpunt 
v/d gemeente een mogelijkheid 
waar iedereen onvolkomenhe-
den, gevaarlijke situaties ed. za-
ken kan melden.

(Zie vervolg op pagina 5)

Albert Heijn Beugelsdijk
Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag - zaterdag: 8-20 (vrijdag 21) - Zondag: 12-19

Ariël black pods of 
Lenor Unstoppables

Per pak 

van 7,99 voor 1.00

OP = OP
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WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

Familieberichten

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

je niet meer weet wat 
je net gelezen hebt?

alz...
wat 

1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. Geef nu voor meer 
onderzoek, zodat dementie niet jouw toekomst wordt. 
stopdementie.nu

 “De begrafenis van een oudtante 
van mij vond ik een trieste bedoening. Niet 
omdat zij triest was of zo. Nee, vanwege de 
plechtigheid, als daar al sprake van was. Al-
les verliep rommelig en het weer werkte ook 
niet erg mee. 
 Ik vind dat een uitvaart een herin-
nering moet zijn aan het leven. ‘t Moet een 
ode zijn aan het leven met respect voor de 
dood. Een plechtigheid waar familie, vrien-
den en bekenden kunnen laten weten dat 
de overledene belangrijk voor hen was. Een 
uitvaart moet het bewijs zijn dat iemand 
heeft geleefd en dat hij of zij ertoe deed. 
 De begrafenis van mijn oudtante heeft 
mij wel aan het denken gezet.
 Bas Noordervliet 

 De begrafenis van mijn oudtante heeft 
mij wel aan het denken gezet.
 Bas Noordervliet 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70
schellingerhout.nl

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

‘Nu zal alles anders zijn’

Wij willen iedereen bedanken voor 
het medeleven na het overlijden van

Hans Dorsman
Het is ons nog duidelijker geworden 

dat zijn positieve levenshouding 
een inspiratie was voor velen.

Hans, Adieu!
Familie Dorsman

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, 
 een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

 2 Petrus 3 vers 13

Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons en 
zijn naasten betekend heeft, delen wij mee dat door de Heere is Thuis gehaald

mijn lieve zorgzame man, onze vader en opa

Arie van Aalst
*  Hazerswoude, 20 mei 1932 †  Moerkapelle, 3 juli 2022

Cobi van Aalst-Ooms

Corné en Judith
Laura en Jaap
Anna
Vera

Arjan en Thérèse
Amélie
Aaron

Anja en Reinier
Evelien
Ronald
Marije

Correspondentieadres:
Rolklaver 7
2631 SN Nootdorp

Gelegenheid tot afscheid nemen D.V. vrijdag 8 juli van 10.15 tot 10.45 uur in 
De Regenboog, Raadhuisplein 7 te Hazerswoude-Dorp.
De afscheidsdienst zal gehouden worden om 11.00 uur in de Hervormde kerk, 
Dorpsstraat 64 te Hazerswoude, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op de algemene begraafplaats aan de Provincialeweg te Hazerswoude.
Na afloop van de begrafenis is in De Regenboog gelegenheid tot condoleren.

Geen bloemen

Martinus Johannes Josef Maria Boelen 

Vol bewondering zijn we voor de wijze waarop Maarten, gesteund 
door zijn geloof, het onvermijdelijke aanvaardde. Daarmee maakt 
hij het afscheid voor ons minder moeilijk. Intens verdrietig geven 
wij kennis van het overlijden van 

Waar liefde heerst en vriendschap, 
Daar is God 

Echtgenoot van Berry Boelen-van de Wal 

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden. 

5 Tilburg 
12 september 1941 

c Hazerswoude-Rijndijk 
30 juni 2022 

Correspondentieadres: 
Coöperatie Dela t.a.v. B.E. Boelen-van de Wal 
Herenstraat 40 
2282 BV  Rijswijk 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
Oud-notaris te Rotterdam 

Oud-burgemeester van Leimuiden, 
Nieuwveen en Rijnsaterwoude 

Oud-burgemeester van Rijnwoude 
Oud lid van Provinciale Staten van Zuid Holland 

Uit aller naam: 
Berry Boelen-van de Wal 

‘Mijn 
nalatenschap is 
bedoeld voor de 

mensheid’

Kijk op toegi� .nl en 
ontdek hoe jouw idealen 
kunnen voortleven
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Thuis in uw dorp!2022

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl
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Er gaat niets boven goede buren. Dat mag best wel eens hardop gezegd worden. Daarom organiseren we deze zomer de ‘Mijn buren zijn de 
beste’-actie. Bent u blij met uw buren? Vertel ons waarom en maak kans op een leuke verrassing. 

Recht op 800 euro 
energietoeslag?
Het is u vast niet ontgaan: de stijgende kosten van gas en elektriciteit. Mogelijk komt u 
door de hoge energierekening zelfs in financiële problemen. De overheid wil mensen met 
een laag inkomen helpen. Dat doen ze met een eenmalige energietoeslag van 800 euro. 
Op de internetsite van gemeente Alphen aan den Rijn (www.alphenaandenrijn.nl) leest 
u meer over de voorwaarden. Voldoet u aan de voorwaarden, dan heeft u recht op de 
toeslag. Aanvragen kan ook via de website van de gemeente. Doe dit ook als u niet 
zeker weet of u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt dan vanzelf een toekenning of 
afwijzing van de gemeente. 

Kijk voor meer informatie op onze website: www.habekowonen.nl.

Waar zouden we zijn zonder onze buren… De buurman 
of -vrouw die dat extra oogje in het zeil houdt in uw 
straat of buurt. De overbuurvrouw die altijd voor u klaar 
staat. Even een boodschap doen, of de plantjes water 

geven als u met vakantie bent? Ze doet het graag.
De kinderen van drie huizen verderop die uw hond willen 
knuffelen en uitlaten; ook als het regent. De buren waar-
mee het zo goed klikt dat u regelmatig samen afspreekt 
voor een barbecue in de achtertuin. De achterburen 
die altijd bereid zijn even op uw kinderen te passen...
Zo zijn er nog tal van voorbeelden te bedenken.

Doe mee en maak kans op een verrassing
Als betrokken woningcorporatie in de kernen Hazers-
woude-Dorp en -Rijndijk, Benthuizen en Koudekerk aan 
den Rijn hechten wij grote waarde aan leefbaarheid. We 
kennen elkaar en waarderen de manier waarop mensen 
in onze dorpen met elkaar omgaan. Daarom deze zomer-
actie ‘Mijn buren zijn de beste’. 

Kunt u rekenen op uw buren en wilt 
u ze laten weten dat u hen waardeert? 
Stuur ons dan een e-mail of brief en 
vertel ons waarom uw buren de beste 
of leukste zijn. Wij zijn heel benieuwd naar 
uw ervaringen.

Reageer vóór 31 augustus
Schrijf of mail ons uiterlijk vóór woensdag 31  
augustus. Dit kan per brief naar Habeko wonen, 
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp. 
Of mail naar info@habekowonen.nl.

Doe mee met onze 
‘Mijn buren zijn de beste’-actie!

Wachttijd reparatieverzoeken
Wij krijgen vragen over de opgelopen 
wachttijd bij een reparatieverzoek. Het 
klopt: aannemers, elektriciens en hoveniers 
hebben het erg druk. Dat komt door de 
vakantietijd en de opgelopen levertijd van 
materialen. Uiteraard krijgen spoedgevallen 
voorrang. Voor minder dringende 
verzoeken kan het wat langer duren 
voordat u wordt geholpen. Wij hopen dat 
u hier begrip voor heeft. Voorkom dat 
een aannemer of elektricien voor niets 
langskomt. Heeft u het probleem zelf al 
opgelost, bel dan uw afspraak af of trek het 
reparatieverzoek in.

Nationale Burendag 24 september
Het lijkt nu nog ver weg, maar op 24 september vieren we Nationale Burendag! 
De dag waarop buren gezellig samenkomen en veel mensen iets goeds doen voor 
elkaar en de buurt. Heeft u al plannen voor Burendag 2022? Laat het ons weten. 
Wij ondersteunen deze activiteiten graag!

Tijdens de zomermaanden 
geen spreekuur
In juli en augustus vervallen onze wekelijkse spreekuren in de vier kernen. Begin 
september komen woonconsulenten Deniece Freire Semedo en Monique Houwing 
weer naar u toe! Natuurlijk is ons kantoor de hele zomer op werkdagen van 8.00 tot 
12.00 uur geopend en zijn we telefonisch bereikbaar voor vragen. Of stuur uw vraag 
naar info@habekowonen.nl.

Tweede SBHw-nieuwsbrief 
verzonden en jaarverslag online 
Onze tweede nieuwsbrief is een feit! De digitale versie is op 1 juli verzonden. 
Bovendien bezorgen we nog één keer een papieren uitgave van de nieuwsbrief 
bij alle huurders van Habeko wonen. In de nieuwsbrief staan we onder meer stil 
bij de plannen voor het oprichten van een bewonerscommissie in wooncomplex 
Rijnveste (Hazerswoude-Rijndijk) en de jaarlijkse huurverhoging. Ook besteden 
we aandacht aan het werk van onze energiecoaches.  Wilt u ook op de hoogte 
blijven van onze activiteiten? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Dat kan 
bijvoorbeeld via de button op onze internetsite, www.sbhw.nl. Doen!

Ons jaarverslag staat online
Op onze website staat ook 
het SBHw-jaarverslag 2021. 
Hierin maken we de balans op 
van 2021 en leest u meer over 
de doelstellingen voor 2022. 

We verrassen drie inzenders én 
hun buren met een leuk cadeau!
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Pannenkoekenfeest
Op zaterdag 9 juli 2022 is het pannenkoekenfeest in zwembad de 
Hazelaar voor kinderen van de basisschool. Om 11.00 uur mag je 
je eigen meegebrachte tentje opzetten. Rond 12.30/13.00 uur kun-
nen er pannenkoeken gegeten worden. En vanaf 13.45 tot 14.45 
uur mag er gezwommen worden met grote opblaasbare banden/ 
beesten.

Opgeven is verplicht dit kan bij de kassa of via 
vrijwilligers@zwembad-dehazelaar.nl 

Het Historisch Museum 
Hazerswoude vraagt  
uw oude schoolfoto’s
Het Historisch Museum Hazerswoude zal in september 2022 een nieuwe tentoon-
stelling inrichten. Het onderwerp is deze keer ‘B. Offringa, schoolhoofd en histo-
ricus’.

De heer Offringa was van 1923 t/m 1958 niet al-
leen hoofd van de School met den Bijbel in het 
Dorp, maar verdiepte zich ook sterk in de histo-
rie van Hazerswoude. Hij legde een grote verza-
meling historische materiaal aan en liet dit na aan 
ons museum. Voor onze oud-conservator Cees 
Kroon een inspiratiebron.

Om de tentoonstelling zo breed mogelijk te kun-
nen inrichten zijn wij op zoek naar schoolmateri-
aal uit de periode dat Offringa schoolhoofd was. 
Gedacht wordt aan school- of klassefoto’s en do-
cumenten, zoals rapporten, schriften, etc.  die 
met de school (op het dorp), de klassen, de leer-
lingen, de onderwijzers, het gebouw of het plaat-
selijk onderwijs te maken hebben.
Bent in bezit van dergelijk materiaal en wilt u 

het gedurende de tentoonstelling aan ons uitle-
nen dan zouden wij dat zeer op prijs stellen. We 
kunnen eventueel ook kopieën maken zodat u het 
niet uit handen hoeft te geven.  We kunnen onze 
bezoekers er dan toch van laten genieten.

Heeft u nog materiaal ‘in de oude doos’ dan kunt 
u contact opnemen door op dinsdag- en vrijdag-
morgen en op zaterdagmiddag even bij ons bin-
nen te lopen in het museum (Dorpsstraat 66). Op 
die dagen zijn we ook telefonisch bereikbaar op 
nummer  0172 532 488.
Of, mailen kan ook; ons emailadres is:  
conservator@museumhazerswoude.nl

We horen graag van u!

Inloop voor jongeren die 
werk zoeken
 
Kan jij hulp gebruiken in de 
zoektocht naar een baan? Op 
woensdag 13 juli van 10.30 tot 
12.00 uur kun je hiervoor bij 
WerkVinden terecht! De Werk-
Vinden ‘Jongeren Ambassa-
deur’ (zelf ook een jongere) is 
dan aanwezig om al jouw vra-
gen te beantwoorden. Ook is er 
een aantal vacatures waarbij je 
direct aan de slag kunt. Deze in-
loop is gratis en de advisering is 
neutraal en belangeloos. Win-
nie Scherpenzeel, onze Jon-
geren Ambassadeur, zet graag 
al haar contacten en kennis 
met de organisaties in Alphen 

in, om jou de weg te wijzen 
en op weg te helpen! Het kost 
niets, dus kom vooral langs op 
woensdag 13 juli in Bibliotheek 
Rijn en Venen (Aarkade 10, Alp-
hen aan den Rijn). Tot dan! 

Stichting WerkVinden
Stichting WerkVinden is een 
neutrale vrijwilligersorgani-
satie die werkzoekenden in de 
regio belangeloos helpt bij het 
vinden van werk. De hulp van 
WerkVinden bestaat o.a. uit: le-
zingen, workshops, informa-
tiebijeenkomsten netwerken/
wandelen en individuele bege-

leiding. Deelname is veelal gra-
tis of soms een kleine bijdrage. 
Voor meer informatie over het 
volledige programma: 
www.werkvindenalphen.nl.  

De weg kwijt …
Komende donderdagavond 7 
juli dreigt de gemeenteraad, als 
het aan dit op slechts 31% van 
de uitgebrachte stemmen be-
rustende College ligt, een brief 
aan de Provincie als hamerstuk 
vast te stellen met rampzalige 
gevolgen voor de inwoners van 
Hazerswoude-Dorp. Ziende 
blind, horende doof, bestuur-
lijk de weg kwijt. Drink vroeg 
koffie, spoed u naar het gla-
zen stadspaleis in Alphen aan 
den Rijn en maak fysiek dui-
delijk dat de Gemeenteraad er 
voor alle inwoners van Alphen 
aan den Rijn is. Niet voor een 
Provinciebestuur dat al 10 jaar 
volstrekt op de verkeerde weg 
zit bij het oplossen van echte 
knelpunten in plaats van een 
verzonnen knelpunt. Steek een 
paar uur van uw leven in het 
politici leren wie ze vertegen-
woordigen. 

Wat maanden geleden, voor de 
verkiezingen, sprak ik in bij een 
Gemeenteraadsvergadering. Ik 
ben geen Meester in de Rechten 
zoals de voorzitter, maar heb met 
zeer bekwame juristen samenge-
werkt. De huidige management-
cultuur van de overheid heeft 
deskundigheid van ambtenaren 
op vele terreinen om zeep ge-
holpen. Een voormalig wetge-
vend jurist van Rijkswaterstaat 
vertelt : het Rijk, een provincie 
en een gemeente zijn beheer-
ders van wegen, geen eigenaar. 
Prioriteit heeft een dijklichaam 
boven een daarop aangebrachte 
weg. En een bijna 800 jaar oude 
Dorpsstraat (door veenafgraving 
een dijk geworden) boven een in 
1936 aangebrachte extra  verbin-
dingsweg naar de Hoogeveense-
weg. Een gemeente gaat over de 
bestemmingsplannen binnen de 
gemeentegrenzen. Een Provin-
cie die er een weg wil aanleggen 
of aanpassen moet toestemming 
hebben van de gemeente. Al-
leen een gemakzuchtig gemeen-
tebestuur kan een Provincie het 
mandaat geven om haar werk 
over te nemen. Daar is het in Ha-
zerswoude-Dorp helemaal fout 
gegaan. Want daar heeft de Pro-
vincie alles wat geen particulier 
bezit is, simpelweg de bestem-
ming „verkeer“ gegeven! Met 
andere woorden geachte burge-
meester: ambtenaren in het Pro-

vinciehuis in den Haag, die net 
als teveel ambtenaren in het Gla-
zen Stadspaleis in Alphen-Stad 
de weg in de gemeente niet ken-
nen, bepalen achter hun compu-
ter wel wat zij nodig vinden. Ze 
doen net of ze inspraak geven, 
maar in werkelijkheid wat een 
Gedeputeerde leest in zijn coali-
tieprogramma. Die hoeft niet na 
te denken, maar voert uit wat de 
regionale afdeling van zijn partij 
heeft bedacht. Die maar een frac-
tie van de uitgebrachte stemmen 
heeft gekregen, opgeplust met de 
niet uitgebrachte stemmen van 
burgers die ieder vertrouwen in 
de overheid kwijt zijn. Het co-
alitie-acoord komt ook uit een 
gevoelloze computer en is ge-
speend van wat ooit onder de-
mocratie werd verstaan.

Hoe durf ik dit te schrijven? 
Mijn vader was een echte inge-
nieur uit de (weder)opbouw-
tijd . Als kind ging ik mee in een 
jeep naar het testen van brug-
gen, sluizen en poldergemalen, 
als tiener naar de aanleg van het 
rioolwateringsstelsel met gema-
len en zuivering en het testen 
van apparatuur bij vele fabrikan-
ten in Nederland. En door zijn 
verantwoordelijkheid voor het 
toen nog gemeentelijke water-
schap Utrecht heb ik veel opge-
stoken van watermanagement. 
Maar het ingenieurstijdperk liep 
af, bestuurskundigen en poli-
tici kregen het voor het zeggen. 
Mijn opleiding tot vernufteling 
heb ik heel ambitieus aangevuld 
met bedrijfseconomie. Heet nu 
bedrijfskunde. Ervaring in re-
organiseren bij een multinatio-
nal, bij een 100.000+ gemeente, 
de omvorming van het  groot-
ste Staatsbedrijf naar structuur 
NV en ondernemingen in diver-
se branches. Nu, zo‘n 50 jaar na 
de (weder)opbouw van ons land 
is weer een ingrijpende transi-
tie nodig om ons land leefbaar 
te houden bij overbevolking en 
klimaatverandering. Maar dat is 
gezien deze plannen en de trac-
tor-oorlog nog niet tot iedereen 
doorgedrongen.

Ga voor hulp bij uw zienswijzen 
naar:
www.natuurbehoudgroenpoort.nl 

Robert Hagendoorn

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 



5Groene Hart Koerier
woensdag 6 juli 2022

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente Zondag 10 juli  09.30 uur Ds C. Boele;  18.00 

uur Ds A. van Vuuren
 U kunt de dienst ook volgen via 

hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 10 juli 10.00 uur Bijeenkomst over het 

werk met vrijgekomen gedetineerden
Geref. Gemeente Zondag  10 juli 
 09.30 en 18.00 uur Ds A.B. van der Heiden
 De diensten zijn weer vrij te bezoeken. 
 Meer informatie op www.gergembenthuizen.nl
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 10 juli 9.00 uur Communieviering. 

Voorg. Past. Lâm. Zang van Cantu
 Voor actuele informatie zie:  www.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 10 juli  09.30 uur Ds Hans Karstens, 

Leiden
Herv. Gemeente Zondag 10 juli 09.30 uur Ds J. Smit, Katwijk aan 

Zee; 18.30 uur Ds A.B. van Campen.

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 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).(Vervolg van pagina 1)

Bij de inwoners circuleren le-
gio nieuwe, bruikbare ideeën, 
verbeterpunten; zaken waar-
over men wil meedenken, 
meepraten, echter, de vraag 
blijft: Wordt er écht naar de 
ideeën van de inwoners geluis-
terd? ’n Klein beeld:. De bouw 
van een Knarrenhof in Kou-
dekerk. Hoe snel pakt menal  
deze suggesties op? Als alge-
meen opmerking hoor je: Als 
het, om welke reden dan ook, 
niet 1-2-3 opgepakt kan wor-
den, waarom krijgt de melder 
daarover geen terugkoppeling?  
Deze ‘College on Tour’ was eer-
ste kennismakingsronde - het 

was een snelle Tour, vergelijk-
baar met de Tour de France… 
Echter, we hopen dat de leden 
van B en W en de gemeente-
raad op een nader te bepalen 
tijdstip iets meer tijd inplan-
nen om met de belanghebben-
den over allerlei zaken wat lan-
ger te kunnen discussiëren.

Volledigheidshalve wil ik nog 
vermelden dat ik een paar we-
ken terug ’n gesprek met de 
projectleider v/d gemeente 
van Het Oog van Koudekerk; 
afgelopen week stelde ik vast 
dat met onmiddellijke ingang 
hij een nieuwe baan heeft in 
Haarlem.

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

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 10 juli Ontmoetings-

kerk 10.00 uur: Viering met 

Mevr.M.A.van Gaalen-van 

Veen. 

Zondag 17 juli Ontmoetings-

kerk 10.00 uur: Viering met 

dominee C. Melgers.

ZOMERZANG
Op woensdag 6 juli 19.00 uur 

starten de zomerzangavon-

den. De eerste is in de Ont-

moetingskerk. Ook dit jaar 

doen dezelfde zeven ker-

ken uit voormalig Rijnwoude 

weer mee. Wat fijn dat het 

weer kan: op de fiets stap-

pen, of in de auto, samen-

komen, samen zingen. Ge-

lukkig is er in elke kerk ook 

een organist om de zang te 

begeleiden. Eind mei zijn ver-

tegenwoordigers van alle 

kerken bij elkaar geweest 

om een thema te kiezen en 

data te verdelen. Als thema 

hebben we dit jaar gekozen 

voor "Zingend Ontmoeten". 

Ook hebben we een lied wat 

elke viering terug zal komen: 

lied 1014, uit het nieuwe lied-

boek: ‘Geef vrede door van 

hand tot hand, je moet die 

schat bewaren; bescherm 

haar als een tere vlam, be-

hoed haar voor gevaren’. 

We mogen het als een groot 

goed ervaren dat wij in vrede 

en vrijheid samen mogen ko-

men. Elke zomerzangavond 

betekent niet alleen zingen 

met elkaar maar na afloop 

ook elkaar ontmoeten bij de 

koffie of de thee. De data en 

deelnemende kerken vindt u 

elders in deze editie van de 

GHK. Namens alle mensen 

van de voorbereiding: graag 

tot ziens. Agaath Koers en Ti-

neke Heemskerk.

SOEP & PRAATJE
Op dinsdag 12 juli bent u om 

18.00 uur welkom in Hons-

wyc om te genieten van een 

lekkere soep en goed gezel-

schap. Graag opgeven bij 

Agaath Koers of via jaarthe-

magroep@pknkoudekerk.nl .

SUMMERDATE
Op donderdag 14 juli om 

20.00 uur in de Ontmoetings-

kerk is de tweede summer-

date. Deze keer gaat het over 

twee trefwoorden uit het lied 

van Ramses Shaffy: Huil en 

Lach. Sterke emoties, maar 

soms ligt het dicht bij elkaar. 

Passend bij een summerda-

te, zal het een licht program-

ma worden mét inhoud. We 

hopen op een mooie en ge-

zellige avond met elkaar!

GEZAMENLIJKE DIENST
Al vóór de coronaperiode 

hebben de kerkenraden van 

onze gemeen¬te en van De 

Korenaar uit Hazers¬woude-

Dorp besloten om wat 

va¬ker, en met name in de 

zomer, te gaan samenwer-

ken. Door corona kon dat be-

sluit twee jaar lang niet wor-

den uitgevoerd. Maar voor 

de zomer van 2022 staan er 

twee ge¬zamenlijke diensten 

gepland. De eerste is op zon-

dag 17 juli in de Ontmoeting-

kerk. Dominee Carla Melgers, 

de predikant van De Koren-

aar, zal dan voorgaan. 

VIERINGEN RK PAROCHIE
Zondag 10 juli Bernardus-

kerk 10.30 uur. Eucharistie-

viering waarin pastoor A. v.d. 

Woerd voorgaat. De cantores 

groep zingt tijdens deze vie-

ring. Dhr. Nico Wesselingh is 

de organist.

Zondag 17 juli Bernarduskerk 

10.30 uur. Eucharistieviering.

PAROCHIE 
SECRETARIAAT

Het secretariaat van de paro-

chiekern Michael en Bernar-

dus, Rijndijk 106, 2394 AJ Ha-

zerswoude-Rijndijk is open 

donderdagmiddag en vrijdag-

ochtend. Op andere dagde-

len wordt u doorgeschakeld 

via 071 3414210 of recht-

streeks via  06 51030279. 

Mail: hh.michael-bernardus@

heiligethomas.nl

Kleding-
inzameling 
ZoBeRo
Zoals we gewend zijn is het ook 
deze zaterdag 2 juli van 9.00 tot 
11.00 uur weer kledinginza-
meling aan de Bredeweg 22 te 
Moerkapelle.
Ook incontinentie materiaal en 
andere medische hulpgoederen 
zijn welkom mits niet over de 
datum.
Sinds de oorlog in Oekraïne 
kunnen er ook houdbare levens-
middelen ingeleverd worden.
Giften op rek.nr. 
NL87RABO0325944776.  
Alvast hartelijk dank namens 
“stichting ZoBeRo” voor 
Roemenië

College en gemeenteraad 
on tour
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www.bakkerammerlaanlaan.nl

5,-
van 7 t/m 13 juli:

Slagroomschnitte 

Roomboter cakes     
met of zonder rozijnen  4 stuks                                                       2,50

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1.0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 12,99

€ 11,99

€ 13,99

€ 15,99

€ 19,99

€ 8,99

Sourz 
Red Berry 

0.7L

€ 15,99

Licor 43 
Spaanse  

Likeur 
1.0L

Captain  
Morgan 
Spiced  

Rum 
1.0L

Clansman 
Scotch 
Whisky 

1.0L

Aanbiedingen geldig t/m 31 juli 2022

Mil Estrellas 
Rum 

wit/bruin 
1.0L

Glen Moray 
Single Malt 

Whisky 
Classic 

0.7L

€ 13,99

Finsbury 
Gin 
1.0L

Smirnoff 
Vodka 

1.0L

Zwerfafval niet veilig voor 
leerlingen De Rank

Een les over zwerfafval en daarna een 
zwerfafvaljutactie in Koudekerk. De 
leerlingen van groep 4 van De Rank 
van meester Wessel Roos hadden er op 
maandag 27 juni echt zin. Gewapend 
met afvalknijpers, handschoenen en zak-
ken zorgden ze er voor dat het zwerfaf-
val in Koudekerk niet meer veilig was. 
De meeste meisjes en jongens hadden er 
veel plezier en werden steeds fanatieker 
bij het zoeken. Zwerfafval jutten wordt 
ook steeds leuker als je er mee bezig 
bent, want je hebt direct resultaat.  Aan 
het einde van de middag werd het afval 
gescheiden en afgevoerd. Met een tevre-

den gevoel ging meester Wessel met zijn 
leerlingen weer terug naar de klas. Jo-
lande van Wetten van Actief Rijnwoude 
en Albert Dorrestein van de Werkgroep 
Duurzaam Koudekerk ondersteunden de 
actie. 
Lijkt het u ook leuk om zwerfafval te jut-
ten? U kunt zich aanmelden bij Jolande 
van Wetten via  jolande@actief-rijnwou-
de.nl  of  06-22168847.  In juli en augus-
tus zijn er geen zwerfvuilacties in Kou-
dekerk vanwege de vakantie. OP zaterdag 
10 september gaan we wel weer aan de 
slag. WWW.M I COHAZ E R SWOUD E .COMWWW.M I COHAZ E R SWOUD E .COM

MICO VAKANTIEREGELING 2022
Idesign is in de maanden juli en augustus op zaterdag om 14 uur gesloten

Van der Linde mode en lingerie is de hele zomer geopend

Van der Linde Interieur is de hele zomer geopend

Florale bloemsierkunst is van 19 juli t/m 30 juli geopend van 8.30-12.30 uur 
en van 1 t/m 15 augustus gesloten

Slagerij de Vries is gesloten van maandag 1 augustus t/m dinsdag 23 
augustus

Huisman wonen en slapen is de hele zomer geopend

Tuyn optiek is de hele zomer geopend

Bakkerij van Noort is gesloten van maandag 25 juli t/m zondag 14 augustus

Verf- en behangspeciaalzaak Bogerman is de hele zomer geopend

Trendie Wendie  is de hele zomer geopend

Theo van Zanten Tweewielers is t/m 20 augustus van woensdag t/m 
zaterdag geopend

AH Beugelsdijk is de hele zomer geopend

Bakker Ammerlaan is de hele zomer geopend

Kapsalon de Hoofdzaak is de hele zomer geopend

Dreamz is van 7 t/m 14 juli en van 1 t/m 13 september gesloten

Autobedrijf Bos is de hele zomer geopend
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Uitwaaien
Als de dood zijn klauwen uitslaat, raak je te allen tijde uit balans. De 
dood is inherent aan het leven, maar als hij plotseling voor je deur 
staat, begroet je hem niet als een oude kennis. We leven - grofweg - 
met 3 generaties: ouders, kinderen en kleinkinderen. Iedereen gaat 
ervan uit dat de dood hiermee rekening houdt (moet houden). Het 
is meer dan triest als hij op deze volgorde inbreuk maakt. Ik was in 
mijn naaste omgeving getuige van zo’n achterbakse streek van hem. 
Zijn inbreuk in de rangorde van overleven ontregelde (choqueerde) 
me op een pijnlijke manier: een vader die zijn kind overleeft!
De taal geeft ons enige handvatten om die ontregeling tegen te 
gaan. Je hoort te pas en te onpas mensen opmerken: ik moet mijn 
hoofd leeg-maken, ik moet uitwaaien, ik ga bomen tellen, ik moet 
op adem komen, ik ga de witte wieven uitlaten, ik ga wat zand in 
de gedachtemachine strooien... Natuurlijk moeten die activiteiten 
op een bepaalde locatie plaatsvinden. Het terrasje is ontegenzeglijk 
een ideale accommodatie: van een bepaalde afstand naar mensen 
kijken én hen beoordelen (meestal veroordelen!) zet niet zelden die 
irritante gedachtestroom voor enige tijd op tilt. Maar ja, terrasjes 
zijn in Hazerswoude op één hand te tellen... het ‘precario-baasje’ 
weet je te vinden!
Ik was, zoals ik al zei, uit balans en ik koos voor ‘uitwaaien’. Ik twij-
felde: zou ik langs de HSL gaan wandelen en dan via die kleurrijke 
bloemenborder langs de boerderij Nieuw Bethlehem de natuur, de 
polder, instruinen? Of zou ik het traditionele rondje-Hoogeveense-
weg nemen? Ik koos voor de tweede optie. Het is niet alleen heel 
ontspannend langs de percelen met aardappels, tarwe, spruitkool, 
bieten, maïs, uien en wilgentenen te wandelen... ook de bermen 
toonden me een schat aan prachtige plantjes. Eigenlijk schandalig 
dat ik slechts een paar namen (vogelwikke, klaver, smeerwortel, 
fluitenkruid, kamille, gele lis, brand- en dovenetel) ter beschik-
king heb.
Het was inderdaad een ‘ontspannende’ wandeling, maar mijn ge-
tormenteerde geest kwam pas echt tot rust op het bankje net aan de 
rand van de manege aan het begin van de Middelweg. Het bedoe-
ninkje van de helaas overleden Antoine had zo zijn charme, maar 
dat er vlakbij het loonbedrijf Hofman een heel leuk parkje is gere-
aliseerd, mag wel eens gezegd worden. Je voelt je er direct op je 
gemak en je kunt ogenblikkelijk enige afstand nemen van de on-
rustgevoelens die je hoofd terroriseren. Een werkelijk heerlijk rust-
gevend panorama!
Een bekend dichter - een coryfee van de Tachtigers - heeft ooit ge-
zegd: ik houd van een mooi uitzicht, maar ik moet er wel iets bij te 
drinken hebben. Ik dacht even aan zijn hartenkreet, maar een slok-
je ijskoud water was in dit geval voldoende om de ‘ontspanning’ 
compleet te maken.
Je hoort de laatste tijd vaak de slogan: wie luistert weet meer. Het-
zelfde geldt mijn inziens voor ‘wie kijkt komt tot rust’.
Verdriet kan taai zijn, maar er zijn van die momenten dat je het 
voor enige tijd kan buitensluiten. Die bankjes en dat plaatsje aan het 
begin van de Middelweg... ze ‘hebben’ iets!

Wist

Cursiefje

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

Uitgave: 
Stichting Groene Hart Koerier

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

Oplage: 9100 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

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

Bezorgdienst:
Dick Plaizier, telefoon 0172-430151
Bezorgklachten inspreken op het 
antwoordapparaat!! 

Advertenties en kopij kunnen tot 
zaterdagavond 19.00 uur ingeleverd 
worden per e-mail. 
Getypte kopij, foto’s en advertenties op 
papier inleveren vrijdag tot 17.00 uur.

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 10.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.

Belangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente

& Regionale Rampenzender: Radio 
West. Te ontvangen op 89.3 FM en op de 
kabel op 88.9 FM. 
& Mileuklachten: Milieutelefoon voor 
bedrijven en inwoners, tel. 14 0172. Dit num-
mer is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
beschikbaar. 
Meer info: www.odmh.nl/klachten
& ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland: 

Klan ten service Voorlichting en Preventie: 
voor informatie en afspraken m.b.t. consul-
tatiebureaus, dietisten en cursussen gezond-
heidsvoorlichting en opvoeding, tel. 071-
5161415. 
& Wijkcentrum Tom in de buurt: Tel. 
088- 9004567. Openingstijden op werkda-
gen van 9.00 - 17.00 uur. Locatie: Joseph 
Haydnlaan 5, 2394GJ Hazerswoude-Rijndijk, 
www.tomindebuurt.nl.
& Habeko wonen. Dorpsstraat 48-50, 
2391 BJ Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172-
583111. info@habekowonen.nl
& Home Start: Vrijwilligers bieden gezin-
nen met jonge kinderen een steuntje in de 
rug. Tel. 06-49040990.  
& GezondheidService: voor servicedien-
sten aan huis en cursussen, tel. 5161404 (op 
werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur). 
& Florein Zorg : voor zorg op maat, 24 uur 
per dag, voor particulieren en mensen met een 
persoonsgebonden budget. Bereik baar 24 uur 
per dag, 7 dagen per week via tel. 071-5797000. 
& Diákonos (Chr. Vrijwillige Terminale 

Zorg) Benthuizen: altijd bereikbaar tel.  
06 18 11 79 64.
& Vrijwilligers Palliatieve Terminale 

Zorg Aurelia: voor ondersteuning in de laat-
ste levensfase, in de eigen vertrouwde omge-
ving. www.vptzaurelia.nl. Tel. 06-51445726.

& Sensoor Telefonische Hulpdienst: 
Zuid-Holland Noord, 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bereikbaar. 0900-0767. 
& Actief Rijnwoude. Klussendienst 
Rijnwoude: 06-82093412; Burendienst Rijn-
woude: 06-23517778; Computerdienst Rijn-
woude: 06-29508442; Klussendienst junior: 
tel. 06-82093412
& Advies- en steunpunt huiselijk 

ge weld: Telefoon 088-427 47 00. Ad vies- 

en meldpunt kindermishandeling 
0900-1231230 (beide lokaal tarief).
& Hospice Issoria: Burggravenlaan 11, 
2313 HM Leiden. Tel. 071-5142275 Email: 
info@issoria.nl, website: www.issoria.nl.
& Stichting Vrijetijdscentrum “O PEN 

HUIS”, Cursussen worden gegeven in het 
Dorpshuis, P. de Hooghstraat 3, Inl. tel. 0172-
587701/588132. 
& Wijdezorg: Driehof, Dorpsstraat 27 
2391 BB Hazerswoude-dorp tel: 088-209 
1000 Rhijndael, Europasingel 2 2396 EM 
Koudekerk a/d Rijn tel: 088-209 1000.
& Stichting Welzijn Ouderen Bent hui-

zen: MAALTIJDVOORZIENING Oude-
ren: Allcura, Verbreepark 19a, Benthuizen, 
tel. 079-3310052 liefst tussen 09.00 en 10.00 
uur. Voor al onze verdere aktiviteiten zie de 
Gemeentegids.
& Tafeltje Dekje, warme maaltijden, 
Hazers  woude-Dorp en Rijndijk, Activite/
Apetito, Aanmelden/informatie bij Activite 
071-5161415.
& Verloskundige Praktijk Hazers-

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

kind: Europalaan 247, 2408 BK Alphen a/d 
Rijn, tel. 0172 - 472067.
& Verloskundige Praktijk Keita Bent-

hui zen: mw. E.W. van Ommeren en C.M. 
Nieuwe steeg: verloskundigen: Spreek uur 
volgens afspraak; do. 9.00-12.00 uur, Kon. 
Julianastraat 16b, Bent huizen. Tel. bereikbaar 
24 uur per dag: tel. 079-3217171. 
& Praktijk voor Remedial Teaching, 

Coaching en Training Lea Gahrmann, 
Berkenhof 13, tel. 0172-588315, e-mail: 
lealgm@hotmail.com. www.leagahrmann.nl
& Boelsma Homeopathie & Advies 

Breitnerlaan 60, Hazers woude-Dorp, tel. 
06-41711971 www.aboelsma.com email: 
annemiekeboelsma@gmail.com
& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio – 

Borgman J.M. Borgman – v.d. Lubben, De 
Populier 42, 2731 HE Benthuizen, Tel: 079-
3479446. Mail: fysio.borgman@casema.nl.
& Praktijk v. Fysiotherapie en 

Ma nue le therapie R. Giedrojc/C. 
Herijgers Behandeling volgens afspraak: 
tel. 0172-587802. Dorpsstraat 86, 2391 BL 
Hazerswoude-Dorp. www.dorpsfysio.nl
& Praktijk voor fysiotherapie: 

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

Dorp. Tel. 085-733 1994. www.fysioplus.com. 
& Podocentrum Groene Hart 
Raadhuisplein 3, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp. 
Tel. 0172-587103. www.podo.nl.
& Bewuster Bewegen Praktijk v. 
Oefentherapie Men sen dieck, bekkenoe-
fentherapie en (kinder)slaapoefentherapie 
Marleen van Schie: Europasingel 2, 2396 EM 
Koudekerk a/d Rijn, tel. 06-18469206.
marleen@bewusterbewegen.nl, 
www.bewusterbewegen.nl
& Praktijk voor Kinderfysiotherapie 
Gezondheidscentrum Lindehof, Hazerswoude 
Dorp, tel. 071-5610407

& FYSIO-EXPERTS www.fysio-experts.nl, 
Rijndijk 137, 2394 AG Hazerswoude-Rijndijk. 
Tel. 071-7400840.
& Fysio Koudekerk Praktijk voor Fysio-, 
Sport- en Oedeemtherapie, Arie Hogenespad 
1a, 2396 WJ Koudekerk aan den Rijn, 071-
3416743, info@fysiokoudekerk.nl, 
www.fysiokoudekerk.nl.
& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

Dorp Esther ‘t Jong, logopedist, Lindehof 27, 
Hazers wou de-Dorp. Tel. 0172-532241 of 06 - 
20 94 48 75. Email: logopedie.hazerswoude@
gmail.com.
& Rouwkamer en/of condoleance 

mogelijkheden, Dorpshuis de Juffrouw, P. 
de Hooghstraat 3, 2391 VM  Hazerswoude 
Dorp, tel. 06-53319850 of info@de-juffrouw.
nl
& Historisch Museum Hazers wou-

de: Dorpsstraat 66, 2391 BK Hazers woude-
Dorp. Openingstijden zaterdag 13.00 - 16.30 
uur. Regelmatig ook thematentoonstellingen. 
www.museumhazerswoude.nl
& Paraklesispraktijk drs. G.W. Flippo - 
Hus, Psycholoog, Carel Fabri tius plantsoen 
18, 2391 GR Hazers woude-Dorp. Tel. 0172-
585811. Email: info@paraklesispraktijk.nl.
& Visiemed fysiotherapie (Sport) 

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

grafie, diëtiek Potgieterlaan 10G, 2394 VE 
Hazerswoude-Rijndijk, tel. 071-8795673 / 
06-29410381 www.visiemed.nl.
& Anonieme Alcoholisten Iedere dins-

dagavond na 19.30 uur. Koudekerk a/d Rjjn: 
Joop tel. 071-3412644; Alphen a/d Rijn: Frans 
tel. 06-54701949
Lactatiekundigepraktijk ‘de zoete 

parel’ Helen Weerheim IBCLC, NVL 50709, 
06-41329210. dezoeteparel@gmail.com.
& Buurtbemiddeling Komt u er niet meer 
uit met uw buren? Inwoners van de gemeente 
Rijnwoude kunnen gratis gebruik maken van 
Buurtbemiddeling Libertas Leiden e.o. Tel.: 
0900-5168168, www.libertasleiden.nl, e-mail: 
info@libertasleiden.nl.
& Karlica bekkentherapie Jennifer 
Adler, Dorpsstraat 49, 2731 AL Benthuizen. 
Tel. 06-14320807 info@bekkentherapie.com; 
www.bekkentherapie.com
& LekkerFit Voedings- en  dieetadvies. 
Hester Nietzman-Braam diëtist. Gezond-
heids centrum Lindehof, Lindehof 27, Hazers-
woude-Dorp. Tel. 0657337242 Email: hester@
lekkerfitdietist.nl Website: www.lekkerfitdie-
tist.nl.
& Fysioklein Fred. v. Eedenplein 4, 
2394 AC Hazerswoude-Rijndijk (het 

oude gemeentehuis). (Sportmaster) 
Fysiotherapie; Manuele therapie; Dry need-
ling; Orthopedische revalidatie. Tel. 071-
2032056.
& Burenhulp Rijnwoude Tel. 
06-23517778.
& Acupunctuur Van der Schouw, prak-
tijk voor Chinese Geneeskunde. Chopinlaan 2 
(het Anker), 2394GL Hazerswoude-Rijndijk. 
Tel. 06-20068569.
& Praktijk voor Homeopathie Caroline 

Bronsgeest Burg. de Herderplantsoen 
68, 2396WZ Koudekerk a/d Rijn. tel. 071-
3413131 of 06-3837187 Lid. NVKH
www.carolinebronsgeest-homeopathie.nl
& Fysio Benthuizen, Dorpsstraat 49, 2731 
AL Benthuizen. Tel. 079-3411877. info@fysio 
benthuizen.nl; www,fysiobenthuizen.nl. Ook 
dietiste, yoga en tai chi.
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Zomer Actie!  
(50% korting op een lymfemassage!) 

Lymfemassage:  

De belasting van ons lymfestelsel (ons natuurlijk afvoersysteem) is zó 
groot in onze huidige maatschappij door o.a. ons voedingspatroon, 
beweegpatroon, ontspanning,- en slaappatroon, maar óók door 
luchtvervuiling en elektrosmog (Gsm, tv, pc). Het doel van een 
lymfemassage is om het lymfestelsel te activeren om opgeslagen 
afvalstoffen versneld af te voeren (detoxificatie, ook wel ontgiften of 
ont-slakken genoemd). Een “vervuild” oftewel overbelast lymfestelsel 
kan mogelijk een oorzaak zijn van diverse uiteenlopende klachten.   
Bijkomend voordeel is dat deze massage een diepe ontspanning geeft 
(ont-stressen).  

Overige massages bij Felice Massage:  

- Breuss massage (energetische rugbehandeling) 
- Voetzonereflex massage 
- Wellness massages (pakkingen) 

 
Raadpleeg mijn website voor álle mogelijkheden en tarieven. 

Zomer Actie, speciaal voor alle thuisblijvers, maar 
uiteraard bent u ook na uw vakantie van harte 
welkom in mijn praktijk om de ontspanning langer 
vast te houden! 

 

Kennis making! 
Mijn naam is Felice,  
ik heb een massage-

praktijk in 
Hazerswoude Dorp. 

 
++++  

Persoonlijk! 
Kleinschalig!  
Betrokken! 

 

Effecten van lymf 
massage: 

 
. Versnelde afvoer vocht 
& afvalstoffen (detoxen) 

. Ontspanning 

. Pijndemping 
. Versterkt het 

immuunsysteem ! 
 

Zomer Actie! 
Lymfemassage  

Nu 50% korting! 

Geldig tot 21 september 
2022   

FELICE MASSAGE  

 

Massage-behandelingen   

Massage-workshop  
Massage-trainingen  

www.felice-massage.nl  

Tel. 06-232 078 73  
 

info@felice-massage.nl  

Bied boeren 
perspectief! 
Bijna twee jaar terug namen we in de 
raad een motie #trotsopdeboer aan. In 
het CDA verkiezingsprogramma en het 
coalitieakkoord benadrukken wij dat 
boeren naast hun belangrijke rol als 
voedselproducent ook al eeuwenlang 
een belangrijke bijdrage leveren aan 
het beheer van onze openbare ruim-
te. Dankzij hen hebben wij deze mooie 
groene plattelandsgemeente.  
  
Laten we trots zijn op de boeren, veel-
al familiebedrijven die iedere dag weer 
keihard werken en zorgen voor betaal-
baar voedsel voor iedereen. Er is te veel 
onzekerheid en de waardering die boe-
ren hiervoor krijgen is onvoldoende, de 
marktwerking doorgeslagen. Veel boeren 
voeren al decennia aangescherpte regels 
door, passen hun bedrijfsvoering aan in 
een poging te voldoen aan de steeds wij-
zigende regelgeving. Dit zonder dat daar 
perspectief of een beter inkomen tegen-
over wordt gesteld. 
  
Dat er nu een landelijke discussie wordt 
gevoerd over het halveren van de veesta-
pel, het terugdringen van de stikstofuit-
stoot en het uitkopen van boeren gaat 
ons aan het hart. Daarom heeft het CDA 
afgelopen week vragen gesteld aan het 
college. Het is triest dat de boer de speel-
bal geworden lijkt te zijn, van het verhar-
de politieke debat in Den Haag. Tegen-

stellingen zoals boeren ten opzichte van 
woningbouw, helpen daarbij niet! 
  
Door de marktwerking, provinciale en 
landelijke regels, zijn er ook in ons ge-
bied boeren die zich gedwongen voelen 
te stoppen. Dat kan ook anders! Wat ons 
betreft is er geen discussie over het feit 
dat we moeten werken aan de vermin-
dering van de uitstoot van stikstof, fijn-
stof, werken aan betere bodem en water-
kwaliteit en aan meer biodiversiteit. Veel 
boeren willen daar ook een bijdrage aan 
leveren. Maar laten we dat samen doen! 
Industrie, de overheid, wij als inwoners 
zelf in ons gedrag en ook agrarische sec-
tor.  
  
Het CDA Alphen aan den Rijn wil een 
statement maken aan de Tweede Kamer 
en dit kabinet: Gebruik je boerenver-
stand! Want met het aanpakken van de 
boeren, raak je onze voedselvoorziening 
en de hele keten die daarmee samen-
valt. Benader de problematiek integraal. 
Dat lucht- en scheepvaart en de indus-
trie buiten schot blijven is onverteerbaar. 
Zorg voor maatwerk en bied boeren per-
spectief! 
  
Namens de CDA fractie 
in Alphen aan den Rijn 
  
Jeroen van Gool, fractievoorzitter

Koudekerk heeft nog een 
échte Warme Bakker!

Brood en Banketbakkerij Van Kempen, een échte Warme Bakker,
ja, de Bakkers zijn voor ons al heel vroeg wakker.

Om het brood te bakken in de vroege ochtenduren,
om zo op tijd het brood naar de diverse winkels te sturen.

Ook de taarten, gebak en eigen chocola, is een sensatie,
ja, al deze heerlijkheden is buitengewone traktatie! 

Ook met de Feestdagen zijn ze van de partij,
Banketletters, Kerstkransen en andere lekkernij.

Zo ziet u maar weer, men hoeft nergens anders te kopen,
gewoon hier even in Koudekerk de winkel binnen lopen.

Het winkelpersoneel wil ik niet vergeten en bovendien,  
zij krijgen allemaal van mij een gouden dikke tien!

Tot slot wil ik even als een herinnering stil staan,
wat Kees en zijn vrouw voor de Bakkerij hebben gedaan,

Maar gelukkig, wie als klant heeft opgelet,
wordt door de twee kinderen Niels en Mariska voortgezet!

Een trouwe klant uit Koudekerk

Help mee, door ons te 
steunen met uw 
nalatenschap. 

KNGF opent 
werelden

geleidehond.nl/erfenis
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VRAAGJE:
Wat is de boezem?

a. de sloot die water krijgt van de molen
b. de borstwering van de molen
c. de oude naam voor een bezem

Help de jarige molen te blijven 
bestaan en wordt Vriend. 
Op www.rijnenburgermolen.nl 
leest u hoe. 
Alvast hartelijk bedankt!

Kijk naar het juiste antwoord 
achterin deze krant.

Beleef Zuid-Afrikaanse dans-
muziek bij de familie Oostdam

Diamanten, goud, platina, olie, 
natuurschoon, wilde dieren, 
sport, toerisme... Zuid-Afrika 
staat er om bekend. Maar wat 
voor muziek komt er vandaan? 
Het zal u verbazen en misschien 
ook niet. Het is muziek waar je 
vrolijk van wordt. Met een rit-
me waarbij je voeten willen 
dansen. Op zaterdagmiddag 11 
september kunt u dat zelf be-
leven bij de familie Oostdam. 
Rijndijker Robbert Veldman in-
troduceert daar Zuid-Afrikaanse 
Boeremusiek. Iedereen is tussen 
13.30 en 16.30 uur van harte 
welkom. Toegang gratis.

Robbert heeft zelf deze muziek 
ook op een dag ontdekt en is 
er voor altijd aan verknocht ge-
raakt. "Het Afrikaans is afge-
leid van het Nederlands, want 
onze VOC is -als gevolg van een 
schipbreuk in 1647- voor het 
eerst aan de Kaap aan land ge-
komen. Mede dankzij de vrien-
delijke bevolking konden ze een 
fort bouwen. Later werd dat een 
verversingspost, om de schepen 
van de VOC te bevoorraden met 
vers eten en drinken. Veel Ne-
derlanders, vooral boeren, heb-
ben zich in Zuid-Afrika geves-
tigd. Nog altijd is de oorsprong 
van het Afrikaans hoorbaar Ne-
derlands, met voor ons heel veel 
soms grappig verbasterde woor-
den, die je herkent in de Boe-
remusiek."

Ook de gebruikte instrumen-
ten getuigen van een mix van 
culturen die Zuid-Afrika bevol-
ken. Bijvoorbeeld het traphar-
monium dat door protestant-

se boeren uit Nederland werd 
meegebracht. Veelgebruikte in-
strumenten zijn verder de gi-
taar, accordeon, concertina, bas, 
viool, banjo, mondharmonica, 
ukelele, cello en zingende zaag. 
De ritmes en dansen komen ook 
overal vandaan, zoals de wals, 
polka, mazurka, settees, kwa-
driel en vastrap. Je hoort de in-
vloeden uit Nederland maar ook 
uit Duitsland, Zwitserland, Oos-
tenrijk en Schotland.

Waarschijnlijk is de boeremu-
siek aan het einde van de 19de 
eeuw ontstaan. In de jaren 1920-
1930 ontwikkelde het zich ver-
der. Dat prille begin heeft ver-
maarde artiesten voortgebracht 
met illustere namen als die Vier 
Transvalers, Tante Bettie Ferns, 
Willie Welgens, David de Lan-
ge, en Chris en Baba Winter-
bach en die Voortrekker Dans-
orkest. Nadien waren het Fiebie 
Loggenberg, Rassie Erasmus en 
Oom Japie Laubscher en Hans la 
Grange en zijn orkest, om maar 
een paar namen te noemen. 

Tegenwoordig zijn het Die Tee-
lepeltjies, André Henning en 
Rina van Wyk, Nicola en Lin-
die Venter (die Ventertjies), Ko-
sie Beukes, Hennie de Bruyn en 
zijn Kitaar Kêrels, die Kaapse 
Affodille Dames Boereorkes, en 
Hannes Schoeman en die Rooi-
dag Boereorkes die de traditie 
voortzetten.
Nog altijd worden in Zuid-Afri-
ka regelmatig Boeremusiekda-
gen of -avonden met braai ge-
houden waarbij vaak tot diep in 
de nacht wordt gedanst. De po-

pulaire bands toeren niet alleen 
door bijna geheel Zuid-Afrika 
maar verzorgen ook optredens 
in bijvoorbeeld Namibië (Zuid-
West Afrika). 

Robbert Veldman wil zijn en-
thousiasme voor deze muziek 
graag delen met iedereen in 
Hazerswoude en omstreken. 
"De toegang is gratis. Bands uit 
Zuid-Afrika naar De Herbergier 
halen is te duur en dus doen we 
het met muziekvideo's op een 
scherm. Er is ruime gelegenheid 
om te dansen voor wie niet kan 
blijven zitten" lacht Robbert.

Ik luister...

Heb je het
even moeilijk?

of chat via deluisterlijn.nl
0880767000
Bel

23-8 tot 27-8

De Jaarmarkt 
Hazerswoude-Dorp 
komt eraan!
Twee jaar lang hebben we ver-
stek moeten laten gaan, maar 
nu ziet het er dan toch naar 
uit dat we dit jaar als vanouds 
kunnen gaan genieten van de 
enige echte Jaarmarkt in Ha-
zerswoude-Dorp. Velen had-
den de laatste week van au-
gustus standaard gereserveerd 
in hun agenda, dit jaar kan hij 
er weer in: Jaarmarkt Hazers-
woude-Dorp gaat dit jaar 23 
augustus van start met ‘Gein 
op het Ambachtsplein’.

Gein op het plein? Ja, ‘Zwoel 
op de Poel’ komt dit jaar, van-
wege coronavrees, aan wal on-
der de naam ‘Gein op het Am-
bachtsplein’. Kan het niet in het 
water vallen. Uiteraard is het 
programma net zo enerverend. 
Wat er te horen valt? Dolf Jan-
sen, Pater Moeskroen, Nick Ni-
colai, Wolter Kroes en nog een 
verrassing.
Menigeen zal zich de overige 
kernactiviteiten ook nog herin-
neren. Denk hierbij aan de bra-
derie, de poldercross, de kermis 
en de vuurwerkshow. Vergeet 
vooral niet de muziekoptredens 
die al jaren de boel opvrolijken. 
Uiteraard hebben wij ook dit 
jaar een aantal verrassingen in 
petto. En dan mag je best groot 
denken... en hoog. Denk bij-
voorbeeld: Helikoptervlucht.
Zaterdag 27 augustus wordt er 
afgesloten met onder andere 
Suitz, Ruig Tuig en Baby Blue.

Ken je de Jaarmarkt al? Dan weet 
je dat er elk jaar op de zaterdag 
een gezellige braderie is. Gro-
te kans dat je daar al eens een 
fantastische vangst hebt gedaan. 
Of misschien heb je er weleens 
een kraampje gehad en wil je 
dat weer. Neem dan contact met 
ons op via info@jaarmarktha-
zerswoude.nl of reserveer via de 
website. Om het je wat makke-
lijker te maken, vind je onder-
aan dit artikel vind je een QR-
code die je kunt scannen.
Denk jij dat je oersterk bent? De 
sterkste van het dorp? Kom dan 
zeker een kijkje nemen bij de 
Jaarmarkt en doe een gooi naar 
de titel sterkste man/ vrouw 
van het dorp. Of bewijs je liever 
met een deelname aan de pol-
dercross dat jij je mannetje wel 
staat? Net zo stoer eigenlijk, of 
in ieder geval bijna.
Echter, dit evenement is altijd 
mogelijk gemaakt dankzij gul-
le sponsoren. Dus zijn wij ook 
dit jaar op zoek naar financi-
ele hulp. Onder het mom van: 
alle kleine beetjes helpen en alle 
grote beetjes nog wat meer, kan 
iedereen sponsoren. Sponso-
ren kan je nog wat opleveren, 
denk hierbij aan vermeldingen 
op de website, in het program-
maboekje en jouw logo op een 
prominente plaats. 
Kijk op de website (met onder-
staande QR-code) hoe dit in zijn 
werk gaat of mail naar: 
info@jaarmarkthazerswoude.nl.

De Jaarmarkt Hazerswoude-Dorp komt eraan! 
23-8 tot 27-8  

Twee jaar lang hebben we verstek moeten laten gaan, maar nu ziet het er dan toch naar uit dat we 
dit jaar als vanouds kunnen gaan genieten van de enige echte Jaarmarkt in Hazerswoude-Dorp. 
Velen hadden de laatste week van augustus standaard gereserveerd in hun agenda, dit jaar kan hij 
er weer in: Jaarmarkt Hazerswoude-Dorp gaat dit jaar 23 augustus van start met ‘Gein op het 
Ambachtsplein’. 

Gein op het plein? Ja, ‘Zwoel op de Poel’ komt dit jaar, vanwege coronavrees, aan wal onder de 
naam ‘Gein op het Ambachtsplein’. Kan het niet in het water vallen. Uiteraard is het programma net 
zo enerverend. Wat er te horen valt? Dolf Jansen, Pater Moeskroen, Nick Nicolai, Wolter Kroes en 
nog een verrassing. 
Menigeen zal zich de overige kernactiviteiten ook nog herinneren. Denk hierbij aan de braderie, de 
poldercross, de kermis en de vuurwerkshow. Vergeet vooral niet de muziekoptredens die al jaren de 
boel opvrolijken. Uiteraard hebben wij ook dit jaar een aantal verrassingen in petto. En dan mag je 
best groot denken... en hoog. Denk bijvoorbeeld: Helikoptervlucht. 
Zaterdag 27 augustus wordt er afgesloten met onder andere Suitz, Ruig Tuig en Baby Blue. 
Ken je de Jaarmarkt al? Dan weet je dat er elk jaar op de zaterdag een gezellige braderie is. Grote 
kans dat je daar al eens een fantastische vangst hebt gedaan. Of misschien heb je er weleens een 
kraampje gehad en wil je dat weer. Neem dan contact met ons op via 
info@jaarmarkthazerswoude.nl of reserveer via de website. Om het je wat makkelijker te maken, 
vind je onderaan dit artikel vind je een QR-code die je kunt scannen. 
Denk jij dat je oersterk bent? De sterkste van het dorp? Kom dan zeker een kijkje nemen bij de 
Jaarmarkt en doe een gooi naar de titel sterkste man/ vrouw van het dorp. Of bewijs je liever met 
een deelname aan de poldercross dat jij je mannetje wel staat? Net zo stoer eigenlijk, of in ieder 
geval bijna. 
Echter, dit evenement is altijd mogelijk gemaakt dankzij gulle sponsoren. Dus zijn wij ook dit jaar op 
zoek naar financiële hulp. Onder het mom van: alle kleine beetjes helpen en alle grote beetjes nog 
wat meer, kan iedereen sponsoren. Sponsoren kan je nog wat opleveren, denk hierbij aan 
vermeldingen op de website, in het programmaboekje en jouw logo op een prominente plaats. Kijk 
op de website (met onderstaande QR-code) hoe dit in zijn werk gaat of mail naar: 
info@jaarmarkthazerswoude.nl. 

 

De Jaarmarkt Hazerswoude-Dorp komt eraan! 
23-8 tot 27-8  

Twee jaar lang hebben we verstek moeten laten gaan, maar nu ziet het er dan toch naar uit dat we 
dit jaar als vanouds kunnen gaan genieten van de enige echte Jaarmarkt in Hazerswoude-Dorp. 
Velen hadden de laatste week van augustus standaard gereserveerd in hun agenda, dit jaar kan hij 
er weer in: Jaarmarkt Hazerswoude-Dorp gaat dit jaar 23 augustus van start met ‘Gein op het 
Ambachtsplein’. 

Gein op het plein? Ja, ‘Zwoel op de Poel’ komt dit jaar, vanwege coronavrees, aan wal onder de 
naam ‘Gein op het Ambachtsplein’. Kan het niet in het water vallen. Uiteraard is het programma net 
zo enerverend. Wat er te horen valt? Dolf Jansen, Pater Moeskroen, Nick Nicolai, Wolter Kroes en 
nog een verrassing. 
Menigeen zal zich de overige kernactiviteiten ook nog herinneren. Denk hierbij aan de braderie, de 
poldercross, de kermis en de vuurwerkshow. Vergeet vooral niet de muziekoptredens die al jaren de 
boel opvrolijken. Uiteraard hebben wij ook dit jaar een aantal verrassingen in petto. En dan mag je 
best groot denken... en hoog. Denk bijvoorbeeld: Helikoptervlucht. 
Zaterdag 27 augustus wordt er afgesloten met onder andere Suitz, Ruig Tuig en Baby Blue. 
Ken je de Jaarmarkt al? Dan weet je dat er elk jaar op de zaterdag een gezellige braderie is. Grote 
kans dat je daar al eens een fantastische vangst hebt gedaan. Of misschien heb je er weleens een 
kraampje gehad en wil je dat weer. Neem dan contact met ons op via 
info@jaarmarkthazerswoude.nl of reserveer via de website. Om het je wat makkelijker te maken, 
vind je onderaan dit artikel vind je een QR-code die je kunt scannen. 
Denk jij dat je oersterk bent? De sterkste van het dorp? Kom dan zeker een kijkje nemen bij de 
Jaarmarkt en doe een gooi naar de titel sterkste man/ vrouw van het dorp. Of bewijs je liever met 
een deelname aan de poldercross dat jij je mannetje wel staat? Net zo stoer eigenlijk, of in ieder 
geval bijna. 
Echter, dit evenement is altijd mogelijk gemaakt dankzij gulle sponsoren. Dus zijn wij ook dit jaar op 
zoek naar financiële hulp. Onder het mom van: alle kleine beetjes helpen en alle grote beetjes nog 
wat meer, kan iedereen sponsoren. Sponsoren kan je nog wat opleveren, denk hierbij aan 
vermeldingen op de website, in het programmaboekje en jouw logo op een prominente plaats. Kijk 
op de website (met onderstaande QR-code) hoe dit in zijn werk gaat of mail naar: 
info@jaarmarkthazerswoude.nl. 

 



10 Groene Hart Koerier
woensdag 6 juli 2022

WWW.WINKELVANDERLINDE.NL

*m.u.v. basis, nieuwe en hoogzomercollectie *m.u.v. basis, nieuwe en hoogzomercollectie

Stompwijkse Paardendagen 2022 
15 tot en met 18 juli!!

De afgelopen jaren was het stil! 
En niet alleen aan de overkant!! 
Ook onze Harddraverijvereni-
ging werd lam gelegd door alle 
coronamaatregelen met als ge-
volg dat De Stompwijkse Paar-
dendagen de afgelopen 2 jaar 
niet konden plaats vinden! Ge-
lukkig is nu het grootste leed 
geleden en zijn we (weliswaar 
een beetje roestig) volop bezig 
voor de 111de keer ons Stomp-
wijks feest te organiseren.
Dit jaar vallen de paardendagen 
op 15 tot en met 18 juli Het is al 
jaren een groot evenement ge-
organiseerd rondom de paar-
densport en een begrip in de 
regio van het Groene Hart. Ken-
merkend voor deze dagen zijn 

de gezelligheid en ontspannen 
sfeer voor jong en oud. Het ter-
rein is daarom ook goed te be-
treden voor kinderwagens ,rol-
lators en scootmobielen.
Wij hopen op een lekker weer-
tje want met goed weer is het 
dubbel genieten! Lekker bijklet-
sen met familie en vrienden en 
ondertussen de mooie takken 
van paardensport aanschouwen. 
Ook liefhebbers van andere be-
zigheden kunnen ruimschoots 
aan hun trekken komen want er 
is variatie genoeg
Op vrijdagmiddag is er voor ou-
deren een klaverjas en rummi-
kup wedstrijd in de grote tent 
op het feestterrein.
Voor de liefhebbers van kermis-

sen zijn er die dagen naast de 
feesttent allerlei kermisattracties 
opgebouwd.
Zaterdagmiddag om 14.00 wor-
den achter de tribune vele stands 
opgesteld voor De Stompwijk-
se landleven Fair. Een grote di-
versiteit aan standhouders zal 
daar hun waren presenteren. 
Voor iedereen valt er wel wat 
te beleven De kleintjes kunnen 
zich naar hartenlust vermaken 
met springkussens lassowerpen, 
schminken en echte (air brush) 
tattoos laten zetten! Eveneens 
wordt op het veld ernaast het 
springconcours om de Helden 
van Nooit Gedacht wisseltrofee 
gehouden.
Zaterdagavond gaat de polder-
cross van start. De poldercross is 
een prestatieloop. Ga op een zo 
origineel mogelijke manier het 
2 km lange traject af door over 
en op het evenemententerrein!
Natuurlijk is de zondagmiddag 
gereserveerd voor de Nationa-
le ponyrennen. Na afloop staat 
De band “KLAAR! Kant en klaar 
in de tent om er één swingende 
bende van te maken.
Het hoogtepunt van deze dagen 
is toch wel de kortebaandraverij 
waar het ooit allemaal mee be-

gonnen is. De Stompwijkse kor-
tebaan is geliefd bij eigenaars, 
pikeurs, en toeschouwers! Het 
is de enige kortebaan op gras-en 
waar je ook staat of zit- je kan 
alles overzien! We verwachten 
dan ook inschrijvingen van de 
top van kortebaan dravers.
Elke avond is er muziek en ge-

noeg te drinken in de feesttent 
onder leiding van Jan Groene-
weg! De paardendagen wor-
den dit jaar afgesloten met een 
prachtig(geluidsarm!) vuur-
werk. Voor meer informatie 
kunt u de website:
www.stompwijksepaarden 
dagen.nl bezoeken.
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HAZERSWOUDE
WERKPLAATSCHEF 

Wie maakt ons team compleet?

Geïnteresseerd?
Hebben wij je interesse gewekt, neem dan snel contact op met  Jos Voets tel. 06-20004007 
of stuur je cv naar j.voets@voets.nl  Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voets is één van de grotere land- en tuinbouw mechanisatiebedrijven in 
Nederland met vestigingen in Hazerswoude, Hoofddorp en Middenmeer. 

We missen in onze landbouwwerkplaats in Hazerswoude een Werkplaatschef om onze 
monteurs aan te sturen. Wil jij leiding geven aan dit team? Lees dan snel verder!

Als werkplaatschef ben je het eerste 
aanspreekpunt voor onze klanten 
van de landbouwwerkplaats. Je bent 
verantwoordelijk voor de planning en 
uitvoering van de werkzaamheden. 
Daarnaast begeleid je de monteurs en 
verzorg je de administratie van jouw afdeling.

Wat verwachten we van je:
•  MBO/HBO techniekopleiding en denkniveau.
•  Enkele jaren ervaring in een technische 

functie.

• Bekendheid met de branche.
•  Goede communicatieve en administratieve 

vaardigheden.
•  Ervaring met moderne computersystemen.

Wat bieden we je:
•  Werken bij een modern en 

vooruitstrevend familiebedrijf met goede 
opleidingsmogelijkheden.

•  Verantwoordelijke functie binnen een team 
van enthousiaste collega’s.

•  Salaris overeenkomstig kennis en ervaring.

WWW.VOETS.NL

Boskoop
WERKT

Chauffeur Rijbewijs C/CE

Inkoper bomen en planten

Heftruck- en vrachtwagenchauffeur

Fitte 60-plusser voor werk op de kwekerij

Marketeer

Leerling Boomkwekerij/Ondernemer

Scholieren en part-timers!

Medewerker Handel

Zzp-er voor 3 dagen/week

Stekmaker/potter

Meewerkend voorman

Assistent bedrijfsleider

Stagaires BBL-ers

Financieel administratief medewerker

Manager transport

Accountmanager

Operator

Logistiek planner

Tenderspecialist

Sierteeltchauffeur

Op zoek naar een baan in de groene sector? 

Op zoek naar medewerkers voor je kwekerij? 

Bij BoskoopWERKT.nl vind je de juiste match!

BOSKOOPWERKT.NL
Je wordt gezocht op

Tandheelkunde praktijk Rhynenburch in Hazerswoude-Rijndijk 
(gemeente Alphen aan den Rijn) zoekt een 

Balie medewerk(st)er 
Minimaal 25,5 uur per week 

Wij zijn: 
Een moderne groepspraktijk met een prettige informele werksfeer, 
waar het belang van de patiënt voorop staat.   
Als tandheelkunde je aanspreekt, wacht er bij ons een boeiende 
baan voor je.  
Tot de werkzaamheden behoren o.a. het maken van afspraken 
zowel telefonisch als aan de balie, het controleren van gegevens en 
het verwerken van de e-mail. 

Wij bieden: 
Prettige collega’s, marktconform salaris (salarisschaal I, 
minimaal periodiek 2 – maximaal periodiek 4) en secundaire 
arbeidsvoorwaarden volgens de KNMT richtlijnen. 

Ben je representatief, flexibel, stressbestendig en patiëntgericht? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Graag ontvangen we per e-mail (praktijkmanager@rhynenburch.nl) 
je sollicitatiebrief met CV voor 13-07-2022. 

Tandheelkunde praktijk Rhynenburch 
Orionhof 32 
2394 NX Hazerswoude-Rijndijk 
071-3415485
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 Jeugdvakantieweek - Huttenbouw 

Hazerswoude-Rijndijk

De zomervakantie staat voor de deur. 
Daarmee kijken we uit naar de Jeugdva-
kantieweek van Hazerswoude-Rijndijk. 
In de week van 15-19 augustus organise-
ren we de wel bekende Huttenbouw. Dit 
doen we op de parkeerplaats naast S.V. 
Bernardus. We zijn volop bezig met de 
voorbereiding. Het wordt een mooi feest!
Wel zijn op zoek naar hulp, jouw hulp!
Om iets moois en veiligs neer te kun-
nen zetten zijn sponsoring en helpende 
handen nodig. Zou jij in de Jeugdvakan-
tieweek een dagje mee willen draaien? 
Er is veel gezelligheid en er is ook veel 
‘werk’ te verzetten. Denk aan de hutten-
bouw opbouw (maandag 15/8), knut-

sel-, sport-, spelbegeleiding (dinsdag 
16/8, woensdag 17/8, donderdag 18/8), 
avond-nacht programma (donderdag 
18/8), afbouwen huttendorp (vrijdag 
19/8) en nog veel meer…
Wil jij meer weten over de huttenbouw 
of de gehele jeugdvakantieweek, kijk op 
de website. Ook kun je contact op nemen 
via mail, WhatsApp of telefoon. 
We wensen jou een hele mooie zomer 
en tot snel!

Groeten van het Huttenbouwteam
www.jeugdwerk-hazerswoude.nl
huttenbouw@jeugdwerk-hazerswoude.nl
06-10747013
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Kleine advertenties
Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de 

exploitatie van de Groene Hart Koerier verschuldigd. 
Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op  

Iban nr. NL37INGB0006259928

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

PAUL RIJFERS www.rijferstuinen.nl Vier-
heemskinderenweg 10 2391MZ  Hazerswoude-
Dorp Tel.06-20578606 Email: rijferstuinen@
gmail.com

In Benthuizen is een BOS AANGEPLANT vol 
met bomen, struiken en planten waar je van 
kunt eten. Zie website voor meer info: www.
voedselbosbenthuizen.nl

Zangvereniging Cantate Domino in Zoeter-
woudezou graag het aantal ZANGERS/ZAN-
GERESSEn uitbreiden. Er wordt momenteel op 
maandagavonden geoefend voor de uitvoering 
van o.a. de Mis van Monteverdi in de Dorps-
kerk op 18 november a.s. Bel voor inlichtingen 
naar Harry Lichtendonk, tel. 06 12409139

“Wie wil tegen vergoeding 2x per maand de 
b.g. van 2 PORTIEKEN SCHOONMAKEN. Werk-
duur 11/2 uur. Corellistraat 1 t/m 15, H’woude 
Rd. Evert van Ankum, tel. 0637657080”

GEVRAAGD

EÉNVOUDIGE STALLING voor mijn oldtimer. 
Na 17:30 uur tel. 0644003917 of mail:
roozendaal.ton@gmail.com

Iemand met geduld voor UITLATEN HOND  
MILOW, 10 mnd op di en do. Heeft nog angst v 
mensen. Hwoude rd. K Vrugteveen 0638530684

INGEZONDEN

RijnGouweLokaal zegt: 
“Niets doen kan ook!”
Beste medebewoners van Hazerswoude dorp, 

De verkeersmaatregelen voor het kruispunt op Hazers-
woude dorp worden niet goed ontvangen. Er is geen 
draagvlak voor deze maatregelen onder de grote meer-
derheid van de bewoners. 

In de Groene Hart Koerier staat een voorbeeldzienswijze 
waarbij de oplossing gevonden dient te worden door aan 
de oostkant van Hazerswoude dorp het verkeer naar de 
N11 of naar de A12 te leiden. Dit is echter verplaatsen van 
de problematiek en verschuiven van overlast naar de be-
woners aan de oostkant van Hazerswoude dorp. 

In de gemeenteraadvergadering van Alphen aan den rijn 
op 16 december 2021 zijn er 2 belangrijke amendemen-
ten aangenomen: 
• Het amendement waarin unaniem aangenomen is dat er 
geen W-20 varianten door de polders naar de N11 gaan. 
• Het amendement waarin unaniem aangegeven is dat het 
College van B&W de opdracht gekregen heeft om de mid-
delen, nodig voor de aanleg van een tunnel op Hazers-
woude dorp en een 2e oeververbinding bij Boskoop, te 
gaan regelen. 

Uit onderzoeken blijkt dat de W20 varianten weinig bij-
dragen aan een oplossing omdat deze te weinig effect 
hebben. Daarnaast zijn de wegen die gebruikt zouden 
worden voor de W-20 varianten niet geschikt en de ver-
keersveiligheid op de betreffende wegen zal ernstig bena-
deeld zal worden. 

Een 2e oeververbinding kan waarschijnlijk al zoveel ver-
keersproblemen oplossen dat maatregelen in Hazerswou-
de dorp misschien niet meer nodig zijn. 

Zonder te proberen de overlast van welke plannen dan 
ook naar een ander gebied door te schuiven zouden we 
eens stil moeten blijven staan bij een andere optie, Name-
lijk: Niets doen! 

Als de “tijdelijke” maatregelen zoals ze er nu liggen uitge-
voerd gaan worden dan zal de doorstroming op de N209 
verbeteren maar het Dorp heeft er alleen maar overlast en 
nadeel van. Het risico van een betere doorstroming is dat 
als die “goede” doorstroming gecreëerd is voor het door-
gaande verkeer, dat de Provincie haar probleem opgelost 
ziet en er niets meer gedaan wordt aan de wens van de 
inwoners voor een overdekte tunnel. De goede doorstro-
ming zorgt echter voor nog meer verkeer met als gevolg 
dat oversteken van dorp West naar dorp Oost en omge-
keerd steeds moeilijker wordt. 

Als er niets gedaan wordt tot er een tunnel komt dan 
wordt geld bespaard wat voor de tunnel gereserveerd kan 
worden. Er blijft een doorstromingsprobleem. Het hui-
dige doorgaande verkeer zal nog wel een keer nadenken 
om de route over het kruispunt te kiezen en zal eerder op 
zoek gaan naar een alternatieve route.

De uitspraken dat er nooit een tunnel komt zijn in tegen-
spraak met de door de raad aangenomen amendementen 
van 16 december. 

Dus dien aub een zienswijze in waarbij u aangeeft dat u 
geen genoegen neemt met halve maatregelen en waarin u 
de 2e oeververbinding in Boskoop en de overdekte tunnel 
voor Hazerswoude dorp eist! Het begin voor deze beide 
verkeersmaatregelen is gemaakt in de raadsvergadering 
van 16 december 2021! 

Laten wij er samen voor zorgen dat die aangenomen 
amendementen niet alleen verkiezingsbeloftes blijken te 

zijn. Laten wij de gemeentelijke politiek aan hun uitspra-
ken houden en de Provincie duidelijk maken dat er geen 
draagvlak is voor de maatregelen zoals ze er nu liggen. 

Voor 12 juli kan iedereen zijn/haar zienswijze indienen 
bij de Provincie, doe dat vooral door een brief te stu-
ren naar: Provincie Zuid-Holland, Team N207 Zuid Post-
bus 90602, 2509 LP Den Haag of een mail te sturen naar 
zienswijze.n207zuid@pzh.nl 

RijnGouweLokaal biedt u onderstaande zienswijze aan, 
tegen de maatregelen voor ons kruispunt en voor een 
overdekte tunnel. 

Wij hopen dat u er gebruik van maakt. 

Met vriendelijke groet, 
Jan de Groot, Nico de jong en Rosé Harkes 

Voorbeeld zienswijze: 

Provincie Zuid-Holland, 
Team N207 Zuid 
Postbus 90602 2509 LP Den Haag 
Zienswijze.n207zuid@pzh.nl 

Datum 30 juni 2022 

Betreft: zienswijze dossiernummer: DOS-2017-0005372. 

Geachte Mevrouw, Meneer, 

Hierbij dient ondergetekende een zienswijze in naar aan-
leiding van het inpassingsplan N207 Zuid, vastgesteld op 
31 mei 2022 en ter inzage gelegd van 31 mei 2022 tot en 
met 12 juli 2022. Deze zienswijze heeft betrekking het 
op de verkeersmaatregelen rond het kruispunt in Hazers-
woude dorp.
Ik ben tegen de plannen voor de verkeersmaatregelen 
in Hazerswoude dorp omdat het halfzachte plannen zijn 
welke alleen maar nadelen veroorzaken voor de inwoners 
van ons mooie dorp en alleen maar voordelen veroor-
zaakt voor het doorgaande verkeer. Een 2e oeververbin-
ding in Boskoop is de oplossing voor afhandeling van de 
toegenomen verkeersdrukte na aanleg van de Verlengde 
Bentwoudlaan en deze kan verkeer uit Hazerswoude dorp 
weghouden. Voor Hazerswoude dorp zelf is maar 1 op-
lossing die structureel en langdurig zal zijn en ons mooie 
dorp niet in tweeën zal splitsen namelijk een overdek-
te tunnel. Doorgaand verkeer onderdoor en dorpsverkeer 
bovenlangs langs een gezellige dorpskern zonder overlast 
van het doorgaande verkeer. 

De bewoners wachten liever op een structurele en goe-
de oplossing in plaats van genoegen te moeten nemen 
met halfzachte maatregelen waar het dorp alleen maar 
de nadelen van krijgt en waar alleen het doorgaande ver-
keer blij van wordt. Maar dat doorgaande verkeer willen 
we juist ontmoedigen en niet gaan aantrekken tot er een 
overdekte tunnel is. 

Een tunnel in Hazerswoude dorp, Logisch! 

Met vriendelijke groet, 

Naam: 

Adres: 

PC en woonplaats:

E-mailadres:

Handtekening:

De wereld wordt
rookvrij

Wen er maar aan

Ontdek hoe de wereld rookvrij
wordt op rookvrij.nl
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Hittestress bij honden
Nu de temperaturen stijgen is het belangrijk om op te passen dat uw dier geen hitte-
beroerte krijgt. Daarom deze week wat meer informatie hoe u dit kunt voorkomen en 
waar u alert op dient te zijn. 
Honden kunnen niet zo goed zweten als wij mensen kunnen, daardoor kunnen ze de 
hitte niet goed kwijt. Bij een hitteberoerte kan in het ergste geval zelfs schade aan de 
organen ontstaan en kan het dier in shock raken en komen te overlijden. Zeker bij ou-
dere honden en honden met hartkwaal of ademhalingsproblemen (kortsnuitige hon-
den) is het goed om extra alert te zijn. Belangrijk genoeg om dit te voorkomen dus.  
 
Wat kunt u op warme dagen doen? Zorg in ieder geval voor voldoende vers water, 
schaduw en een goede ventilatie. Uitlaten kunt u het beste (vroeg) in de ochtend of la-
ter in de avond doen, tijdens de warme uren de hond liever niet te veel laten bewegen, 
spelen, etc. Ga met warm weer zeker niet fietsen met de hond. Als u ziet dat uw hond 
het erg warm heeft kunt u hem afkoelen met water; maak hem helemaal nat met bij-
voorbeeld een flesje water of de tuinslang.
Symptomen van hittestress zijn: heel erg hijgen, kwijlen, droog en bleek tandvlees, 
paniek, maar ook verslapt, verward, en afwezig zijn, of zelfs bewusteloos raken.  
 
Tot slot: laat uw hond op een zonnige dag niet achter in de auto! De temperatuur in 
een auto loopt ontzettend snel op, ook als er een raam op een kier open staat. Bij een 
buitentemperatuur van 24 graden kan de temperatuur in de auto na 10 minuten al op-
lopen tot 34 graden en na 30 minuten tot zelfs 43 graden. 

Uw hond of kat mee op vakantie 
naar het buitenland?
Als uw huisdier met u meegaat op vakantie is het belangrijk dat u van te voren checkt 
welke regels er in het betreffende land gelden om uw dier mee te nemen. Wat in ieder 
geval nodig is om uw dier mee te mogen nemen naar het buitenland is een paspoort, 
chip en rabiës (hondsdolheid) vaccinatie. De rabiës vaccinatie is niet alleen verplicht 
voor honden maar ook voor katten en fretten. Deze vaccinatie moet in de meeste lan-
den binnen de EU minimaal 21 dagen van te voren gegeven zijn. Indien het dier al ra-
biës gevaccineerd is en binnen de vervaldatum van de oude vaccinatie opnieuw is ge-
vaccineerd geldt deze 3 weken termijn niet maar is de nieuwe vaccinatie gelijk geldig. 
Meestal is de rabiës vaccinatie 3 jaar geldig maar laat dit van te voren even checken 
bij de dierenarts. Sommige landen eisen tevens een rabiës titer bepaling (bloedonder-
zoek). Er zijn landen buiten de EU waarbij de vaccinatie zelfs minimaal een half jaar van 
te voren gegeven dient te worden. 

De regels verschillen per land, zowel binnen als buiten Europa. Zo zijn er bijvoorbeeld 
ook landen waarbij het verplicht is om een muilkorf voor de hond bij u te hebben. En 
er zijn landen waar specifieke ontworming verplicht is. Het is daarom belangrijk om 
ruimschoots voor u de reis gaat maken te controleren wat precies verplicht is. Meer 
informatie kunt u vinden op www.licg.nl Op deze website staat per land aangegeven 
wat de eisen zijn.

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

Grootse braderie
o.b.s. de Springplank

Op vrijdag 24 juni was er een 
fantastisch feest op basisschool 
De Springplank in Hazerswou-
de-Dorp. 
Er werd een braderie gehouden, 
waar alle kinderen zich naar 
hartenlust konden vermaken 
bij de vele spelonderdelen die 
op het plein in waren uitgezet.  
Zo was er een levensgroot twis-
terspel, een springkussen, een 
ouder-kindspel en nog veel 
meer! Daarnaast werden er 

heerlijke maaltijden aangebo-
den door ouders van leerlingen 
van De Springplank. Zo kon je 
er genieten van o.a. heerlijke 
saté, pannenkoeken en de lek-
kerste taarten. Er waren prijzen 
te winnen met stoepkrijtteke-
nen, het bakken van de allerbes-
te taart of het trekken van een 
envelop bij de loterij. Het weer 
was fantastisch en ook de ge-
weldige muziekshow maakte er 
een enorm feest van! 

Vogelcursus voor beginnende 
vogelaars
Van september 2022 tot en met 
april 2023 organiseert Vogel-
werkgroep Koudekerk/Hazers-
woude e.o. een vogelcursus 
voor beginnende vogelaars.
Op vijf avonden en tijdens zes 
excursies krijgt u van alles te ho-
ren en te zien over steltlopers, 
wintergasten, vogeltrek, vogel-
zang , kijkers, vogelgidsen etc.
De avonden worden gehouden 
in Chr. Basisschool de Rank te 
Koudekerk aan den Rijn van 
20.00 u. – 22.00 u. 
Tijdens excursies bezoeken we 
de Nieuwe Driemanspolder,  

Wassenaarse Slag, van Zaans 
Rietveld tot Starrevaart, busex-
cursie Delta, het Bentwoud en 
de Amsterdamse Waterleiding-
duinen.
De kosten voor de cursus be-
dragen € 60,- dit is exclusief de 
kosten voor een excursie.  
Deelnemers aan de cursus zijn 
tot eind 2023 gratis lid van de 
Vogelwerkgroep en kunnen 
daardoor deelnemen aan andere 
activiteiten van de Vogelwerk-
groep.
Cursusleiders zijn: Margot Klin-
gers, Ronald Klingers, Lex Bur-

gel en Ko Katsman.
Als u zich wil opgeven of de in-
formatiefolder wil ontvangen 
even een mailtje naar:
kokatsman.66@gmail.com 
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Onbegrip in Benthuizen
Bas van Vliet toont het gebrek aan voorzieningen
Met verbazing las ik de brief die 
we een dezer dagen kregen van 
de Rabobank. Tussen alle ver-
anderingen in het betaalverkeer 
stond ook dat de acceptgirokaar-
ten volgend jaar bij alle banken 
gaan verdwijnen.
Dat betekent voor veel mensen 
weer een zorg erbij. Voorname-
lijk voor ouderen en mensen die 
hulp nodig hebben. Velen doen 
hun vaste betalingen al automa-
tisch en gebruiken daarnaast de 
acceptgirokaart. Maar door deze 
beslissing worden ze weer meer 
aangewezen op hun kinderen 
of een bekende, die dit met de 
computer kan doen.

Nog groter was mijn verbazing 
dat een week later in de Gouwe 
Koerier, bij Week in Beeld, een 
stuk stond over veiligheid in de 
gemeente, waaronder iets over 
bankfraude. Daar werd nog ge-
woon vermeld dat je de accept-
giro kan gebruiken en helemaal 
niet hoeft te internetten……….
Dat Week in Beeld niet meer in 
de GHK staat, is zoals ieder weet 
een dingetje van een verdwaal-
de ambtenaar, maar dit verhaal, 
met zoveel informatie over frau-
de, inbraak en babbeltrucs, had 
toch in ieders belang ook in deze 
krant geplaatst moeten worden?

Banken
Een voorbeeld hoe onpersoonlijk 
banken vandaag de dag met hun 
klanten omgaan: Een tijd gele-
den belde een kennis op met de 
mededeling dat hij zijn auto ver-
kocht had omdat zijn rijbewijs 
niet verlengd werd. Hij wilde 
het ontvangen geld zo snel mo-

gelijk naar de bank brengen. We 
reden naar de bank in Zoeter-
meer. Daar werd verteld dat er 
daar geen geld meer gestort kan 
worden. Ik had van mijn bank 
daar geen schrijven over gehad. 
“Dan hadden jullie op sociale 
media moeten kijken” was het 
antwoord. We kregen toch nog 
een briefje met adressen van drie 
zaken waar je geld kon storten. 
De eerste winkel was gesloten. 
Bij de tweede konden we onze 
auto niet kwijt. Bij de derde kon 
het wel, maar het apparaat was 
vol, dus lukte het niet…. De vol-
gende dag naar de Rijndijk gere-
den en daar lukte het wel.

Energiebon
Een ander ding was de energie-
bon die we van de gemeente 
ontvingen. We kregen 70 euro 
om te besteden bij een doe-het-
zelf-zaak. Het dichtstbij was 
Karwei in Boskoop. Ik belde 
daarover met de gemeente en 
vroeg waarom dit niet bij Hij-
dra in ons dorp kon. Die heeft 
ook bijna alles en zo niet, dan 
kan hij het nog bestellen. Zelfs 
thuisbrengen zou geen pro-
bleem zijn dan. 
In die tijd werd ook aangeraden 
om bij de lokale middenstand 
te kopen, maar daar had de ge-
meente even niet aan gedacht….

Stikstof
Ook het stikstofprobleem is 
voor velen van ons niet te be-
grijpen.
Neem nu het kruispunt in Ha-
zerswoude. Een achtergelaten 
rommeltje van een vertrokken 
wethouder wordt niet door de 

gemeente opgeruimd, ondanks 
de welwillende medewerking 
van de inwoners van Hazers-
woude. Het wordt nu alleen maar 
drukker en drukker en de nieu-
we plannen geven geen oplossing 
voor dit probleem, er ontstaat al-
leen maar meer vervuiling. Al 
het toenemende verkeer gaat ook 
langs ons prachtige natuurgebied, 
het Bentwoud. Dus daar neemt 
de vervuiling ook toe. Er wordt 
zelfs een plan gemaakt een weg 
door het Bentwoud aan te leggen. 
Te gek voor woorden!

Beloften
Voor de verkiezingen beloofden 
veel partijen dat ze iets zouden 
doen aan het plaatsen van Week 
in Beeld. Maar nu hoor je daar 
niets meer van.
Een van de partijen zou zich in-
zetten om de snelheid op de 
Heerewegh in Benthuizen te be-
perken. Ook daar horen we niets 
meer van, terwijl er maar 30 km 
gereden mag worden, rijden 
sommigen als idioten en minde-

ren pas vaart als ze bij de bocht 
bij de molen komen. Je kan er 
op wachten dat dit ongelukken 
gaat geven, zeker met de vele 
schoolgaande kinderen.
Bij diezelfde Heerewegh ligt 
een kaal stuk land waarop een 
prachtige woonwijk met een 
brede school zal komen. De 
straatnamen had men zelfs al 
ingetekend, zoals Willem Diep-
houtpad en Cor van Galenpad. 
Prachtig om die plaatjes te zien 
en de straatnamen spreken zeker 
ook oudere mensen hier aan.
Helaas ligt het terrein nog steeds 
braak en ziet het er niet uit. De 
groeiende vervuiling op dit ter-
rein is velen een doorn in het 
oog. Geen gezicht als je van die 
kant Benthuizen binnen komt. 
Wat is de oorzaak?
Verschillende belanghebbenden 
geven hier een andere reden 
voor, zoals: Protesten van om-
wonenden en bedrijven.
Stikstofproblemen in de bouw.
De aanzienlijk gestegen kosten. 
Alles moet opnieuw berekend 

worden door de aannemer.
Wat het ook is, duidelijkheid 
komt er niet. En ondertussen 
wordt het aanzien met de dag 
ondraaglijker.

Er zijn ook goede dingen te noe-
men, zoals een goed sluiten-
de AED. De Tas komt langzaam 
weer tot leven. Veel verenigin-
gen en instanties vinden hun 
weg naar dit dorpshuis, mede 
dankzij de inzet van Fabian, de 
beheerder. Toch is er nog geen 
oplossing gevonden om eens in 
het eigen dorp gezellig te gaan 
eten. Gelukkig is er overdag 
Schenkerij de Boomgaard, waar 
je terecht kunt voor een drankje 
en een hapje. Maar die gaat om 
vijf uur dicht.
Op het serviceplein in het ge-
meentehuis in Alphen, word je 
vriendelijk met je vragen hier-
over te woord gestaan en neemt 
men de tijd voor je.  Maar toch. 
Waarom is het niet mogelijk om 
bijvoorbeeld eens in de twee 
weken een soort spreekuur in 
Benthuizen in te stellen? Dat 
zou voor velen, vooral ouderen 
en hulpbehoevenden, een uit-
komst zijn. Dan hoef je niet he-
lemaal naar Alphen.

Tenslotte merk je wel dat ons 
dorp bekendheid geniet. Dat be-
wijst wel het programma “ko-
pen zonder kijken’ dat afgelo-
pen week opnames maakte in 
Benthuizen. Het is maar te ho-
pen dat ze dat vervuilde stuk 
land, waar de nieuwe wijk Ben-
twijck eens moet komen, niet 
gefilmd hebben…..

Bas van Vliet

Hier moet de nieuwe wijk Bentwijck komen

Nieuwe opzet nieuwighedenkeuring op PLANTARIUM|GROEN-Direkt
Tijdens de vakbeurs PLANTARIUM|GROEN-Direkt draait het 
om tuinplanten! Twee dagen lang staat het product van kwe-
kers en veredelaars centraal. Een nieuwighedenkeuring mag 
dan niet ontbreken op de beurs. Om de keuring nog beter te la-
ten aansluiten bij waar de bezoekers van de beurs naar op zoek 
zijn is gekozen voor een nieuwe opzet. De nieuwighedenkeu-
ring is exclusief voor deelnemers aan PLANTARIUM|GROEN- 
Direkt.

In de nieuwe opzet zijn er drie 
categorieën waarin planten wor-
den gekeurd: Beste marktintro-
ductie, Beste KVBC Nieuwigheid 
en Bezoekersfavoriet. Na aan-
melding doen alle inzendingen 
automatisch mee aan de keuring 
voor de Beste marktintroductie, 
aanvullend kan worden geko-
zen voor de beoordeling door de 
KVBC voor de Beste KVBC Nieu-
wigheid. Voor de Bezoekersfavo-
riet worden vanuit de aanmel-
dingen door de beursorganisatie 
planten genomineerd.

Beste marktintroductie
Voor deze categorie kunnen 
planten en/of concepten wor-
den aangemeld. Denk hierbij 
aan nieuwe marketingconcep-
ten, planten in een biologisch 
afbreekbare pot, uniek POS ma-
teriaal, of een product dat op 

de markt echt nieuw is. Bij het 
keuren in deze categorie wordt 
door de bril van de handel naar 
de plant/het concept gekeken en 
zijn punten als houdbaarheid, 
beschikbaarheid, verantwoord 
product en passend bij actue-
le marktbehoefte belangrijk. De 
jury is samengesteld met des-
kundigen uit verschillende lan-
den en expertises in het handels-
kanaal:
•  Luc De Bruyne (juryvoorzit-

ter), Impact Creator bij ympa 
en Co-founder van The Green 
Community (België)

•  Harald van Meurs, eigenaar 
van AllGreen (Nederland), to-
taalleverancier voor tuincent-
raketens

•  Gilles Cailleau, aankoop-
verantwoordelijke groen bij 
Groep Sévéa (VillaVerde) 
(Frankrijk)

•  Erwin Meier, eigenaar van 
Meier Garten Center (Zwitser-
land)

•  Peter Paul Kleinbussink, direc-
teur van Intratuin Nederland

•  Brenda Horstra, adjunct-direc-
teur van Tuinbranche Neder-
land

Beste KVBC Nieuwigheid
Nieuwe cultivars kunnen aan-
vullend voor deze categorie 
worden aangemeld. De keuring 
wordt gedaan door een onaf-
hankelijke en deskundige KVBC-
jury die de planten visueel be-
oordeelt op sierwaarde, zoals 
bloemkleur, bloeitijd en -perio-
de, bladkleur, vorm van de plant, 
enz. Maar ook op eigenschappen 
zoals gezondheid en vermeerde-
ring.

Bezoekersfavoriet
Dit is een beoordeling door de 
bezoekers van de beurs. Van-
uit de beursorganisatie worden 
uit de aanmeldingen voor Beste 
marktintroductie 10 tot 15 plan-
ten genomineerd om aan deze 
verkiezing mee te doen. Bezoe-
kers kunnen hun stem uitbren-

gen middels de groene ballen.
Aanmelding en bekendmaking
De aanmelding voor de nieu-
wighedenkeuring is van-
af heden geopend. Aanmel-
den gaat via de website van 
PLANTARIUM|GROEN-Direkt 
en kan t/m 5 augustus 2022.
De bekendmaking van de Bes-
te marktintroductie en de Beste 
KVBC Nieuwigheid vindt plaats 
tijdens de opening van de beurs 
op woensdag 24 augustus om 
9:00 uur. De Bezoekersfavo-
riet wordt aan het einde van de 

beurs op donderdag 25 augustus 
om 16:00 uur bekend gemaakt.

Over PLANTARIUM|GROEN-
Direkt
PLANTARIUM|GROEN-Direkt 
vindt plaats op 24 en 25 augus-
tus 2022 en is geopend van 7 tot 
17 uur. De beurs vindt plaats op 
en rond de GROEN-Direkt hal 
op het International Trade Cen-
tre in Hazerswoude/Boskoop. 
Kijk voor meer informatie op 
de website https://plantarium-
groendirekt.nl/
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Download de gratis brochure 
“De symptomen van Parkinson” 

 www.parkinsonfonds.nl

De Lange tafel’ 
in Benthuizen

De Zonnebloem / De Tas / Participe / Actief Rijnwoude dekken 
‘De lange tafel’ weer in Benthuizen, met medewerking van een 
aantal betrokken dorpsgenoten.
Inmiddels hebben we alweer een aantal heerlijke 3-gangen maaltij-
den achter de rug. De reacties van de deelnemers zijn hartverwar-
mend en dat is ook logisch want waar vind je nu nog een 3-gangen 
menu voor € 7,50!! Maar wat misschien veel belangrijker is, is het 
samenzijn en dan is deze gelegenheid onbetaalbaar.
Omdat er op dit moment een paar plekjes onbezet zijn, kan er weer 
worden aangeschoven door (nieuwe) liefhebbers in De Tas. Het is 
dan wel noodzaak om snel te reageren want vol is vol.
Wij als vrijwilligers zien u (weer) graag aanschuiven.

Oudere (eenzame) inwoners van Benthuizen kunnen maandelijks 
gaan aanschuiven en genieten van een heerlijke maaltijd.
Wanneer: de eerstvolgende maaltijd is op 7 juli.  

Daarna 4 augustus, 1 september, 6 oktober,  
en 3 november.

Waar: Dorpshuis ‘De Tas’, de Dam 3 in Benthuizen.
Hoe laat: Start inloop vanaf 12.45 uur / start maaltijd 13.00 uur.
Kosten: € 7,50 per maaltijd / consumpties voor eigen rekening.

Wilt u hier gebruik van maken of wilt u meer informatie, neem 
dan contact op met Jeanette Blijleven: 
06-51930364 / j.blijleven@hotmail.com

ANTWOORD
Boezem is een zeer oud woord, maar misschien 
niet in de betekenis waar u aan denkt. Volgens 
Wikipedia is de boezem het oppervlaktewater dat 
er toe dient om polderwater op te vangen en af te 
voeren. Het waterpeil van de boezem is dus altijd 
hoger dan dat van het water dat door de molen 
wordt weggepompt of opgemalen. 

Zo’n leuke, oude molen moet
blijven bestaan. U kunt daar
bij helpen. Zie onze website
www.rijnenburgermolen.nl 

Gluren bij de buren editie 2022
Ook in de gemeente Alphen aan den Rijn was 
het afgelopen zondag genieten van podium-
kunst in de tuinen en huiskamers van bewo-
ners en dorpshuizen. Dat werd een gezellig ge-
beuren, soms binnen en soms buiten. Wel met 
minder locaties dan in voorgaande jaren. 

Jevarin
In Hazerswoude-Dorp was er dit jaar slechts één 
adres waar ‘gegluurd’ kon worden en dat was bij 
De Juffrouw. Daar speelde de coverband JEVARIN. 
Omdat het af en toe spetterde buiten, speelde het 
drietal binnen in het café van het dorpshuis. Om-
dat sommige nummers best wel ruig zijn, klonk 
de muziek daar toch wel flink hard. Bij wat rusti-
ger nummers was het goed luisteren. De 3-mans 
band, of beter twee mannen en een vrouw, speel-
de nummers van o.a. Bush en Smashing Pump-
kins tot Killers en Garbage. Aanvankelijk was de 
belangstelling om te komen luisteren nog gering. 
Hopelijk is dat later beter geworden.

Coverband Jevarin in De Juffrouw

Grieshog
Hetzelfde gold voor het optreden van de lokale 
band Grieshog die optrad in De Som in Hazers-
woude-Rijndijk. Ze brachten een breed repertoire 
van Jazz tot aan Ierse volksmuziek met prachtige 
zang en veel muzikaal talent op accordeon, bon-
go’s, viool, fluit en gitaren voor een klein maar 
heel enthousiast publiek. Hulde aan de bandleden 
Bert en Tansja en speciaal aan Hedwig en Sofie 
voor hun prachtige zang.  Kinderen konden in De 
Som tegelijkertijd spelletjes doen of een Coder-
dojo programmeercursus volgen georganiseerd 
door de Stichting Jeugdwerk. Ook bij de Scheep-
jeskerk waren optredens van lokale inwoners te 
beluisteren.  

Folk band Grieshog in Hazerswoude-Rijndijk

KNA
In Koudekerk aan den Rijn was dit jaar slechts één 
locatie waar twee orkesten zouden optreden, ech-
ter door ziekte trad er slechts een orkest op: onze 
eigen Muziekvereniging KNA – Kunst na Arbeid. 
Het fanfareorkest, vergezeld van een slagwerk-
groep bracht mooie nummers ten gehore in de 
voortuin van de prachtige oude boerderij van fa-
milie Evers a/d Dorpsstraat. Wegen het ontbreken 
van het tweede orkest, c.q. band, speelde KNA wat 
langer dan gepland was; dat gaf het gebeuren een 
extra tintje. Thijs van der Wielen gaf aan het einde 
nog een prachtige saxofoon solo ten gehore. Cha-
peau!  In een kort slotwoord gaf de voorzitter nog 
eens extra aan dat de Muziekvereniging nog wel 
wat extra leden kan gebruiken. Kortom: kunt u een 
of ander instrument bespelen of lijkt het u leuk dat 
eens uit te proberen, aarzel dan niet en kom geheel 
vrijblijvend eens een oefenavond bijwonen. Men 
repeteer op  de woensdagavonden.   Erg jammer 
dat Bob de Huisband het optreden aan zich voor-
bij laten gaan door dat 2 leden van de band wa-
ren geveld door het coronavirus. Wellicht bestaat 
er op korte termijn nog een andere mogelijkheid 
om hun de drumstokken uit het vet te halen, het 
stof van de gitaren te poetsen en de hoezen van de 
microfoons te verwijderen om hun muzikale to-
nen en zang ten gehore te brengen. In ieder geval 
wensen wij de zieke leden van harte beterschap. 

KNA solist Thijs van der Wielen
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Gemeenteraad 
staat op kruispunt

Voor iedereen die het niet eens is met 
het verplaatsen van de bushalte van 
de zuidzijde naar de noordzijde van 
het kruispunt in Hazerswoude-dorp is 
donderdagavond 7 juli een belangrijk 
moment. In de gemeenteraadsvergade-
ring wordt dan gesproken over het niet 
(of toch nog wel?) indienen van een 
zienswijze door de gemeente op het zo-
genoemde Provinciaal Inpassingsplan 
(PIP) N207 Zuid. De deadline hiervoor 
is dinsdag 12 juli. 

Vorige week kon u in deze krant lezen 
dat de gemeenteraad unaniem van me-
ning is dat verplaatsing van de bushal-
te onwenselijk is. Door een flinke hap 
te nemen uit het parkeerterrein van AH 
ontstaan er allerlei problemen waardoor 
de leefbaarheid in het dorp bedreigd 
wordt met op termijn mogelijk grote ge-
volgen. Verder is gebleken dat vanuit het 
perspectief van het openbaar vervoer de 
huidige buslocatie op aspecten reizigers-
belang, doorstroming, regelmaat en ver-
keersveiligheid minstens gelijkwaardig 
of zelfs beter is. Uit de vele reacties van 
de inwoners blijkt daarnaast dat er in het 
Dorp geen enkel begrip is voor de ver-
plaatsing van de bushalte. Waarom daar-
aan vastgehouden?
Achter de politieke schermen borrelt het 
wel. Zo zou een in te dienen motie van 
partijen in de gemeenteraad - als die een 
meerderheid krijgt - de druk op het on-
willige gemeentebestuur verhogen om 
toch bij de provincie bezwaar aan te te-
kenen. Maar misschien blijft het wel bij 

een al toegezegd briefje waarin de pro-
vincie nog eens vriendelijk (en krachte-
loos) wordt verzocht over bepaalde zorg-
punten te spreken. Het is afwachten wat 
er donderdagavond gaat gebeuren. 
De Raadvergadering wordt gehouden 
van 19.30 u – 23.00 u. Het zou natuur-
lijk mooi zijn als inwoners uit het Dorp 
bij de raadvergadering aanwezig zijn op 
de publieke tribune, maar de vergade-
ring is ook online te volgen (agendapunt 
10). Uiteraard zullen wij de beraadsla-
gingen met belangstelling volgen en als 
het op stemmen aankomt zullen we u op 
de hoogte stellen welke politieke partij-
en bereid zijn voor de belangen van het 
dorp op te komen en welke het dorp in 
de steek laten.
Kunt u daar als bewoner nog iets doen?
Jazeker! Maar dan moet u wel snel zijn, 
namelijk vòòr 12 juli. U kunt zelf een 
zienswijze op de provinciale plannen 
(het PIP) indienen. Een voorbeeld is 
reeds eerder in de Groene Hart Koerier 
geplaatst. Uitknippen dus, ondertekenen 
en opsturen naar de provincie. Kan ook 
per mail naar: zienswijze.n207zuid@
pzh.nl. 
Er liggen verder exemplaren van de 
voorbeeld-zienswijze van het Dorpsover-
leg bij AH. 
Tenslotte is de zienswijze ook te down-
loaden via:
www.dorpsoverleghazerswoudedorp.nl.

Nico Stolwijk
Dorpsoverleg 
Hazerswoude-Dorp

Veel plezier met 
de Junior Triathlon

Het was een gezellige drukte zondag-
middag in zwembad De Hazelaar. Veel 
toeschouwers voor de bijna 140 kinde-
ren die meededen met de Junior Triath-
lon 2022.
De start vond plaats in het water. De 
jongsten zwommen 3 banen, 75 m, Fiet-
sen 5 km en lopen 1,25 km. De oude-
re kinderen uiteraard langere afstanden. 
Overal stonden mensen van de organi-
satie en waren er hekken en linten ge-
plaatst om alles in goede banen te leiden.
Na het zwemmen snel het bad uit, een 
beetje afdrogen en dan snel naar je fiets. 
Schoenen aan, helm op en gaan. Eerst 

rennend met je fiets het zwembad uit 
en dan snel opstappen en trappen maar, 
aangemoedigd door familieleden.
Teruggekomen, fiets neerzetten, helm af 
en hardlopen. Weer het zwembad uit en 
dan via de voetbalvelden het parcours af-
lopen. Een parcours dat eindigde onder 
een grote boog bij de finish op het veld 
van de Hazelaar.
Een prachtig evenement, goed en door-
dacht georganiseerd en voorzien van 
veel vrijwilligers en aan de rode, maar 
vrolijke hoofden te zien, een plezier om 
aan mee te doen.

Heb je tijd over op zaterdag? 
Word dan winkelvrijwilliger bij Wipstelling Korenmolen 

“Nieuw Leven” aan de Dorpsstraat 228 in Hazerswoude-Dorp. 

Wij zoeken gemotiveerde mensen die minimaal 1 dagdeel per maand de mooiste 

molenproducten willen verkopen aan onze klanten. 

Aanmelden kan bij Gertjan van der Meer 

tel. 06-22926270 of bij molenwinkel@molennieuwleven.nl


