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De mededelingen in deze bijlage zijn niet per definitie een aanbeveling van school, maar ons doel is om u 
hiermee in elk geval veelzijdige kind-gerelateerde informatie aan te kunnen bieden. Wij zullen als er 

voldoende copy is maandelijks een dergelijke bijlage versturen. 
 
 

Rots en Water trainingen – (T)Rots trainingen 

 
 

 



Dansen in Lansingerland - Clipdance 

 

 



Hakuna Matata wordt Blos Kinderopvang 

 
 

 
 
 
 
 



 

Communicatie Update Berkel Centrum West – van de gemeente 

 
   

Vier updates over Berkel Centrum West 

 
1. Westerwater afgerond 

Na 16 weken hard werken is het zo ver: het Westerwater is opgeleverd. Een prachtige plek om te winkelen 

en een terrasje te pakken. Komende periode zullen er nog wat restpunten afgewerkt worden, denk 

bijvoorbeeld aan het plaatsen van een bankje op de trap.  

 

   
 

 

2. Werkzaamheden rondom de Visshop  

Door de komst van Berkel Centrum West, wordt een deel van het metselwerk bij de Visshop verwijderd. In 

de week 22 (maandag 31 mei) starten de werkzaamheden met het opbouwen van de steiger, het plaatsen van 

schroefstempels en het afbreken van het metselwerk. Dat kan voor overlast zorgen. In week 23 en 24 wordt 

de nieuwe funderingsbalk gestort en de oude balk weggehakt. In week 27 worden de nutsleidingen 

omgelegd. De Visshop is hier al over geïnformeerd.   

 

 
 

 

3. Planning fiets- en voetgangersbrug 

Van de Röntgenstraat naar de Gemeentewerf komt een fiets- en voetgangersbrug over het water heen. Op dit 

moment staat de aanbesteding voor de brug uit. We verwachten tot de zomer nodig te hebben voor de 

selectie van de aannemer. Daarna worden materialen besteld en gaat de brug in productie. Het grootste deel 

van de brug wordt in de fabriek al gemaakt en komt in losse onderdelen naar Berkel en Rodenrijs. Naar 

verwachting wordt de brug in maart 2022 geplaatst en ronden we de werkzaamheden in de zomer van 2022 

af. Hieronder een plattegrond van de eindsituatie. 



 

 
 

4. Voortgang heien BCW 

Eind april ging de eerste baal voor Berkel Centrum West de grond in. In de eerste fase worden er zo’n 800 

palen voor blok 1 (Brinkhof) en blok 3 (Alluvium) geheid. Naar verwachting is het heien in de tweede week 

van juni afgerond. Half juli start de aannemer met het heien van blok 2 (De Compagnie) en blok 3 

(Westerpoort). Hier zijn zo’n 220 heipalen voor nodig.  
 

 
 

Heeft u vragen over deze wekelijkse communicatie-update? Neem dan contact op met Charlotte  

den Heijer via 06-43 84 66 05 of charlotte@leenecommunicatie.nl.  

Met een vriendelijke groet, 

Gemeente Lansingerland 

Saskia van Wijk 
Projectmedewerker 
Tel. 14 010 

 

 

mailto:charlotte@leenecommunicatie.nl
http://www.lansingerland.nl/


 

Gezinsviering – van de Parochie 

 

 

(Marcus 5, 36) 

 
Gezinsviering zondag 27 juni om 11.00 uur 

in de RK kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte in Berkel en Rodenrijs 

Heb jij ook wel eens de hulp van God gevraagd? Herken je dat je soms denkt: “Hij luistert niet, de hulp 
komt vast te laat”. In de gezinsviering van 27 juni gaan we luisteren naar het evangelie waarin we horen 
dat we altijd mogen blijven bidden en de hulp van God mogen vragen. Hij antwoordt misschien niet direct 
zoals wij dat willen, maar Hij helpt echt.  
We mogen op Hem vertrouwen, want Hij zorg voor ons. 

De gezinsviering vindt plaats op zondag 27 juni om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk aan de 
Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs. Kinderkoor De BeRKelnootjes zal zorgen voor de muziek. Jij en 
jouw gezin zijn van harte uitgenodigd om de gezinsviering bij te wonen.  
 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk omdat het aantal toegestane aanwezigen beperkt is vanwege 
coronamaatregelen. Aanmelden kan op dinsdag en vrijdag tussen 9.30 uur en 11.30 uur bij het secretariaat 
via 06-16531479. Er wordt dan meteen verteld of er plek is in de kerk of via een beeldverbinding beneden 
in ’t Koetshuys.  
Daarnaast is de viering live thuis te volgen via het youtube kanaal van de parochie (zoek op parochie 
Christus Koning Berkel). Daar zijn ook eerdere vieringen en andere video’s te bekijken.  
 

Hopelijk tot dan! 

 

Groet van de werkgroep gezinsviering 

 


