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Zomeravondconcert

Kerkdiensten

De veertig muzikanten van Drumfanfare TTH uit Hazerswoude brachten
afgelopen zaterdag een succesvol
zomeravondconcert. Lees meer
over dit concert op onze website.

De kerkdiensten van de verschillende
geloofsgemeenschappen in Boskoop
zijn te vinden op onze website www.
gouwekoerier.nl. De kerkdiensten
staan onder het kopje ‘religie’.

www.gouwekoerier.nl

www.gouwekoerier.nl

Mishandeling

Zuidkade open

Hazerswoude

Boskoop

De politie heeft vrijdag 16
september om 15.45 uur in
een 38-jarige Boskoper aangehouden op verdenking van
mishandeling en bedreiging
van een 37-jarige Alphense.
De Alphense liep met haar
honden op een pad naar
het Bentwoudse bos langs
de Provincialeweg N455
toen een stel kwam aangelopen met hun honden. Er
ontstond een conflict over
de honden waarna de verdachte de Alphense zou
hebben geslagen en hebben
bedreigd met een zakmes.
Het stel liep daarna naar de
parkeerplaatsen, terwijl de
Alphense achter hen aanliep.
Daar ontstond opnieuw een
woordenwisseling. De Alphense heeft de politie gebeld, nadat ze de uitrit van
de parkeerplaats had geblokkeerd. De verdachte werd ter
plaatse aangehouden.

De reconstructie van de
Zuidkade in Boskoop is zover dat de weg vanaf vrijdag
23 september weer berijdbaar is. De gehele bestrating
is gereed en daarom kan
de Zuidkade worden opengesteld voor al het verkeer.
Aan de kademuur wordt
nog wel gewerkt, maar deze
werkzaamheden geven nauwelijks tot geen verkeershinder. Over circa zes weken
wordt de weg nog eenmalig
een week afgesloten, aldus
de gemeente. Een exacte datum is nog niet bekend. De
eenmalige afsluiting gaat om
het gedeelte tussen de oude
brandweerkazerne en de
Boomgaard. De leverancier
van de straatstenen voor de
Zuidkade heeft afgelopen
week aan de gemeente gemeld dat er in de fabriek iets
mis is gegaan bij de productie van de stenen. De stenen
voldoen daardoor niet aan
de gestelde eisen; de stenen
zijn poreus en breken daardoor snel. Op korte termijn
levert dit geen problemen
op, maar de stenen moeten
wel vervangen worden, stelt
de gemeente. Omdat de stenen niet direct leverbaar zijn,
heeft de gemeente besloten
de Zuidkade alvast open te
stellen. Op die manier kan
tijdens de braderie het verkeer gebruik maken van de
Zuidkade. Na de herstelwerkzaamheden, die een
week duren, wordt de Zuidkade definitief opengesteld.

In de ban van het sortiment

Babbeltruc
Boskoop

Een 86-jarige man uit Boskoop is maandag 12 september rond 21.00 uur slachtoffer geworden van geweld bij
een babbeltruc. De politie
is op zoek naar getuigen.
Rond 21.00 uur werd bij zijn
woning aan de Zuidkade in
Boskoop aangebeld en stonden er twee vrouwen voor de
deur. De vrouwen gaven aan
van de thuiszorg te zijn, waar
de man ook gebruik van
maakt en de man opende de
deur. Direct werd de man tegen de kapstok geduwd en na
een kort handgemeen kwam
de man ten val. Tijdens het
handgemeen kwam ook een
derde vrouw de woning binnen. Plotseling vertrokken
de vrouwen weer. De man
kan ze als volgt omschrijven: blanke vrouwen, zwart
haar, tussen de 30 en 35 jaar
en donker gekleed. Kort
hierna kwam de thuishulp
die de politie waarschuwde.
De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via
0900-8844.

Dick Nieuwesteeg, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Boskoopse Culturen, presenteerde afgelopen vrijdag
tijdens het jubileumfeest in het Floragebouw het boek ‘In de ban van het sortiment’. Het boek is geschreven door Sjaak
Blaazer en laat zien wat de KVBC heeft betekend voor de boomkwekerij in Boskoop en Nederland.
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Jubileum 150-jarig KVBC
Boek over vereniging wordt gepresenteerd in Flora
Tijdens de viering van het
150-jarig bestaan van de
Koninklijke Vereniging van
Boskoopse Culturen (KVBC)
in Flora is het door Sjaak
Blaazer geschreven jubileumboek ‘In de ban van het
sortiment’ gepresenteerd.

u Van de redactie
U Boskoop
Dick Nieuwesteeg, voorzitter
van de KVBC, overhandigde
het eerste officiële exemplaar
van het jubileumboek aan Her-

man Poos, innovatiepromotor
Syntens. Burgemeester Coos
Rijsdijk bracht vervolgens een
feestelijke toast op de 150-jarige
KVBC uit.
Dat de KVBC een gerenommeerde club is benadrukte
Nieuwesteeg. Sinds de oprichting in 1861 heeft het verbeteren, vernieuwen, tentoonstellen
en beschrijven van het boomkwekerijsortiment centraal
gestaan. De vereniging stond
aan de wieg van het boomteeltonderwijs, de keuringsdienst,
de Naktuinbouw, de Plantenziektekundige Dienst, het hui-

dige PPO (Proefstation) en de
Anthos (handelsbond). In het
jubileumboek wordt aan al die
activiteiten aandacht besteed.

Herman Poos:
‘Zonder innovatie
geen florerende
economie’
Herman Poos, die de boomkwekerij van huis uit kent, gaf
zijn visie op de noodzakelijkheid
van innovatie. “Zonder innovatie geen florerende economie.”

Hij gaf de kwekers de raad
niet aanbodgericht te werken
maar op vraagsturing vanuit de
markt. Burgemeester Rijsdijk
haakte hierop in door te wijzen
op de ontwikkeling van Greenport. Er waren KVBC-leden die
vonden dat Poos en Rijsdijk de
economie te veel centraal stelden en voorbij gingen aan de
schoonheid van de boomkwekerijproducten. Dat kwekers
zoeken naar weer een nieuwe
kleur vond Hans Blokzijl onzinnig. “Kijk of je een niche kunt
vinden. Daar scoor je mee, ook
financieel.”

Boskoop moet honderden mensen terugbetalen
Door Richard Avontuur
Boskoop

Klik & Win!
De Salon, fit & suncenter aan de Dorpstraat 120-3 in Waddinxveen, houdt een speciale actie voor de lezers van de
Gouwe Koerier. De Salon geeft twee keer een waardebon
weg van 75 euro! Winnen? Ga dan naar onze website www.
gouwekoerier.nl, beantwoord de vraag en maak kans op een
waardebon van De Salon.
FOTO: PR

Als gevolg van een gerechtsbesluit dat ID-kaarten gratis
dienen te worden verstrekt,
moet Boskoop zo’n achthonderd mensen die sinds
augustus vorig jaar een kaart
aanvroegen, terugbetalen.
Dit liet burgemeester CoosRijsdijk weten naar aanleiding van een vraag van de
CDA-fractie naar de gevolgen van de gratis verstrekking van de ID-kaarten. De
rijksoverheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) onderhandelen
volgens Rijsdijk nog over een
eventuele compensatie voor
de gemeenten. Die moeten

nu namelijk iedereen die in het
voorbije jaar beroep heeft aangetekend tegen een betaalde
ID-kaart, terugbetalen. ‘‘Het
gaat in totaal om een bedrag
van zo’n 21 duizend euro’’, aldus burgemeester Rijsdijk.

Run op pasje
Doordat de ID-kaarten nu
definitief gratis zijn, is ook in
Boskoop een run ontstaan op
het pasje. De levertijd is opgelopen tot drie weken, waar drie
werkdagen de standaard was.
Rijsdijk: ‘‘Daarom krijgen de
aanvragers die het nodig hebben vanwege een reis voorrang.
Wie het pasje alleen als identificatie nodig heeft, kan wel
even wachten.’’ Alle gemeen-

ten in Nederland moeten
aanvragen voor ID-kaarten
aanhouden tot tenminste 11
oktober. Dat betekent dat
de Gemeentewinkel wel de
aanvraag aanneemt, maar
de aanvraag niet door mag
sturen naar de producent.
Er zijn twee uitzonderingen:
mensen die zich niet kunnen
legitimeren met een IDkaart of paspoort en mensen
waarvan de identiteitskaart
binnen twee maanden verloopt. Deze aanvragen worden eerder doorgestuurd
naar de producent van de
kaarten. Meer informatie
over het aanvragen van een
ID-kaart is te vinden op de
website www.boskoop.nl.

Coenecoopbrug
Waddinxveen/Regio

De provincie Zuid-Holland
voert van maandag 26 september tot eind december
groot onderhoud uit aan de
Coenecoopbrug in Waddinxveen. Dit betekent dat
de Coenecoopbrug tot en
met 6 oktober gesloten is
voor wegverkeer. De provincie zet van 26 september tot
en met 6 oktober en van 24
oktober tot en met 31 oktober doordeweeks een pont in
voor fietsers en voetgangers.
De pont wordt bediend van
maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur.
Wegverkeer wordt omgeleid. Meer info over aangepaste bedieningstijden voor
scheepvaart op www.zuidholland.nl/coenecoopbrug.
Meer info voor wegverkeer
op www.zuid-holland.nl/
coenecoopbrug.

Winnaars
Boskoop

Vier winnaars van de Klik
& Win actie van afgelopen
week krijgen een cadeaubon ter waarde van 25 euro
van Leo’s Drankenhuis in
Boskoop. Martin van Mil
uit Waddinxveen, Wessel
Burger uit Boskoop, Adri
Trimp uit Boskoop en David Moerings uit Boskoop
zijn de winnaars van deze
cadeaubon.

