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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19
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Gez̀ icxht op het oude centrum van Koudekerk. Hoe zal de nieuwbouw er ooit gaan uitzien?

Gemeente komt in voorjaar met nieuw plan voor Koudekerk..

Definitief streep door 
bouwplannen Rijnpark!

De bezorger van de Groene Hart Koerier in de 
Groenendijk gaat er mee stoppen in januari.
Wilt u/jij dit overnemen? Graag aanmelden 

0172-430151 (ook graag inspreken!!)! !

door Diana Baak

Na meer dan 16 jaar pro-
cederen trekken ontwik-
kelaar Niersman en de 
gemeente de stekker uit 
het bouwplan Rijnpark, 
waarin 270 woningen 
waren gepland. ‘Dit geeft 
wel duidelijkheid en ge-
lukkig zijn er openingen 
naar alternatieven’, aldus 
Nicoline Wamsteker van 
het Dorpsoverleg. 

Stekker er zelf uitgetrokken
In 2003 stelde een bewonersi-
nitiatief uit Koudekerk aan den 
Rijn voor om op het vrij geko-
men terrein van Bosbeton een 
woonwijk te bouwen. De toen-
malige gemeente Rijnwoude is 
ermee aan de slag gegaan met 
projectontwikkelaar Niersman 
en Alphen aan den Rijn heeft 
het dossier in 2014 overgeno-
men.  Al die jaren is er strijd 
gevoerd met de omliggende 
bedrijven Lastasfalt en Cara-
vanstalling Rust Roest. Nu weer 
nieuwe bezwaarprocedures met 
‘de geurcontour’ als inzet bij de 
Raad van State zijn aangespan-
nen, vindt projectontwikkelaar 
Niersman het welletjes. In over-
leg met de gemeente is het tot 
een schikking gekomen over de 
gemaakte kosten voor de bouw-
grond. Niersman maakt nu 
plannen om de grond tot indus-
trieterrein te ontwikkelen. Een 
goede zaak volgens wethouder 
van As, want daar is in Alphen 

ook een tekort aan.  

Woningbouw nu eindelijk vlot 
getrokken? 
Nu definitief afscheid is geno-
men van de Rijnparkplannen, 
heeft de gemeente ook einde-
lijk de handen vrij om elders in 
Koudekerk door te pakken met 
woningbouwlocaties. De bouw-
rechten van Niersman stonden 
dat steeds in de weg. “Bouwen 
in Het oog van Koudekerk is een 
reële optie”, aldus Van As. “We 
gaan dit nu als gemeente zelf 
trekken en komen in het eerste 

kwartaal van 2021 met een plan 
voor woningen in dat gebied. 
Als we er snel kunnen beginnen 
met 70 tot 80 woningen, dan 
zijn we al een eind op streek.” 
Ook worden andere bestaande 
en nieuwe plannen (waaron-
der plan Goudkuil bij de sport-
velden) opnieuw bekeken. De 
wethouder  hoopt ook dat er nu 
vaart komt in de bouwplannen 
van ontwikkelaar Wagenaar. Die 
plannen zijn al in 2016 onder de 
titel ‘tussen de kerken’ gelan-
ceerd en zouden na de verhui-
zing van Medoclean vaart kun-

nen krijgen. 

Geen luchtkastelen meer
“Dat Rijnpark niet doorgaat is 
natuurlijk zuur. Maar wij zijn als 
dorpsoverleg heel blij dat er nu 
eindelijk eens doorgepakt kan 
worden”, geeft Nicolien Wam-

steker aan. “Wij gaan ons in 
het vervolgtraject niet bemoei-
en met locaties, maar we zul-
len wel de voor- en tegens van 
alle alternatieven die uitgewerkt 
gaan worden op een rij zetten 
voor de inwoners. Want we 
moeten van alle plannen eerst 
de haalbaarheid goed vaststel-
len om herhaling van de huidi-
ge situatie te voorkomen. Daar-
voor is de woningnood met 
bijgaande druk op het behoud 
van voorzieningen in het dorp 
te groot.” Wethouder van As 
voegt daar aan toe: “Aan lucht-
kastelen hebben we niets en dat 
kun je de inwoners van Koude-
kerk ook niet meer aandoen.”
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Zo kies je
een persoonlijk
grafmonument

0174 - 226 860
info@degedenkgroep
0174 - 226 860

Verbreepark 21
2731 BR Benthuizen

www.degedenkgroep.nl

Familieberichten

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

 “Het strand bij Noordwijkerhout is 
de plek waar ik al mijn hele leven kom. 
Bij de Langevelderslag is het altijd gezellig 
rustig. Ik ken er ieder duin op mijn duim-
pje en kom er helemaal tot rust. 
 In de winterperiode kun je er 
heerlijk wandelen en ‘s zomers ga ik er 
sinds mijn man dood is - met vriendinnen 
regelmatig picknicken. Ik zit er ook graag 
in m’n eentje. Dan stop ik mijn voeten 
onder het zand en tuur zo uren over de 
zee. 
Straks wil ik - net als nu - onderdeel zijn 
van dit landschap. Ik heb mijn vriendin-
nen al gevraagd of ze mijn as over de 
eerste duinrij willen uitstrooien.”
 Sjaan Sanders 

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

ammonietuitvaart.nl

In memoriam Meiny van Asperen
1935-2020.                                     
Op 22 december 2020 is overleden "onze" Meiny van Asperen. Na een echt pechjaar 
2020 waarin zij door een lelijke val en bijkomende heupfractuur slecht mobiel was, had 
zij - nog meer dan vele andere Nederlanders - te lijden van de narigheid die ons allemaal 
dit jaar is overkomen.

Meiny heeft een veelbewogen - en lang - leven achter de rug. Gesloten als haar karakter 
in wezen was - al zou niemand je daarin geloven als je haar voor het eerst ontmoette - 

was zij nooit erg verhalend over haar leven voordat wij - als bestuur van de Stichting Groene Hart Koerier - haar leerden 
kennen. Voor die tijd was zij al actief in van alles. Er ging geen activiteit in het dorp Koudekerk voorbij zonder dat Meiny 
zorgde dat alles soepel verliep. Hoeveel jaar zij de intocht van Sinterklaas mede heeft georganiseerd is lastig vast te stellen 
zonder schriftelijke notulen, maar dat het er veel waren staat buiten kijf. Naar de jaarlijkse braderie/jaarmarkt zag zij altijd 
lang van tevoren uit. Bestuurslid van 'de Vrienden van Rhijndael', het Hofstedepark, de Zwarte Kraaien en nog veel meer. 

Het opspelden van de koninklijke onderscheiding die zij ècht had verdiend ging natuurlijk vergezeld van haar kenmer-
kende lach! Indertijd begon zij als correspondente voor Koudekerk bij de toenmalige Rijnwoude Koerier, wat zij heel wat 
jaren heeft volgehouden, ook bij de Groene Hart Koerier toen de gemeente fuseerde met Alphen aan den Rijn.  O, o wat 
kon zij fulmineren over deze fusie, maar wat maakte ze er ook weer prachtig gebruik van om van alles voor elkaar te krij-
gen voor "haar" dorp!

Elke zaterdagmorgen was het feest tijdens het koffiedrinken in de Ridderhoflaan. Veel van wat ze meemaakte en opschreef 
haalde nooit de krant, maar ze bleef positief en stond haar "mannetje" bij alle gebeurtenissen uit haar omgeving. Uitein-
delijk verhuisde ze naar het verzorgingshuis Rhijndael waar ze zich al zo lang voor inzette. Hier is ze uiteindelijk overle-
den, lang na haar dochter Kim en schoonzoon Tom. Rust in vrede Meiny en bedankt voor alles.

Arie Tuinenburg, Bestuur Stichting Groene Hart Koerier

Het VIJK 
jubileumblad is 
verkrijgbaar.
Verhalen over 40 jaar vereniging ijs-
club Koudekerk. Leuk om zelf te lezen 
én leuk om cadeau te doen. 

Wil je één of meerdere exemplaren ontvan-
gen? Mail dan naar clubblad@vijk.nl, o.v.v. 
naam, adres en telefoonnummer. Slechts 5,- 
per exemplaar. Daarmee steunt u ook nog een 
echte dorpsvereniging. 

Het is nooit buitenkant
maar altijd dat wat binnen je leeft

Nooit gister, altijd vandaag.
Nooit toen, altijd nu.

 -   Joey Neniu

In haar laatste ademtocht mocht ik bij haar 
zijn en draag het stokje over aan mijn zusje Kim.

Meinsje Alida Efemia 
van Asperen - Lagas

Meiny
Alkmaar,  Koudekerk a/d Rijn,
24 januari 1935  22 december 2020
 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Weduwe van Piet Fok †
Weduwe van Martin van Asperen †

Ronald Fok en Marla Kerk
Gabor Hendriks en Emy van de Weerdt

Raf, Morris
Kevin Hendriks en Holly van Klaveren

Casper Fok

Kim Fok † en Tom Verhoeven † 

Correspondentieadres:
Familie Fok
P/a Ammoniet Uitvaartbegeleiding 
Wilhelminalaan 1
2405 EB  Alphen aan den Rijn

De uitvaartplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.
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Ingezonden bijdrage
Bentwoudsnelweg topprioriteit, 
knelpunten Zijde Boskoop en 
Hazerswoude-Dorp na 2035
Donderdagavond 17 december 2020 konden we kijken naar een 
goed geregisseerde RED-toneelvoorstelling, waarbij de spelers, 
inclusief de oppositie (!), elkaar na afloop feliciteerden met de 
constructieve vergadering. 

Bentwoud-Oost wordt bermbeplanting, tenzij …
In het toneelstuk sprak niemand over de enorme schade aan het 
Bentwoud. Het deel tussen de Bentwoudsnelweg, eufemistisch 
“Verlengde Bentwoudlaan” genoemd, en het Schravenwildertpad 
wordt met deze ‘PIP’ bermbeplanting. Waar iedere vorm van rust 
en ontspanning onmogelijk wordt door de enorme milieubelas-
ting. Een begroeide aarden geluidwerende dijk van 4 meter hoog 
kan nog wat redden. De inwoners van Waddinxveen en Boskoop 
West zullen spijt krijgen dat ze geen lawaai hebben gemaakt toen 
dat kon. Een rijke exporteur uit Boskoop Zuidoost heeft alweer 
een aanloop genomen om het aquaduct tegenover het Gouwebos 
te krijgen. Een vernieling van vogelrijk veenweidegebied en het 
Gouwebos op kosten van de belastingbetaler.

Het amendement bij het Statenbesluit over de N207 Zuid over 
prioriteit echte knelpunten en integrale benadering van ver-
keer in de regio wordt ook door de Gemeenteraad genegeerd. 

Het knelpunt Zijde in Boskoop blijft. Een tweede Oost-West ver-
binding komt er op zijn vroegst over 15 jaar. De sierteelt heeft 
politiek geen prioriteit meer. Boskoop wordt het zoveelste logis-
tieke overslag terrein met werkgelegenheid voor overwegend on-
geschoolde laagbetaalden. Op de Zijde blijft de file zoals hij is, 
omdat het afromen van verdere verkeersgroei de enige bijdrage 
wordt van de Bentwoudsnelweg.

Hazerswoude-Dorp behoudt haar verstikkende N209 verkeer.  
Een lange verdiepte ligging van de N209 die slim is overdekt tus-
sen de Westeindsevaart en de Zuidsingel en van daaraf geluid- 
en stankdicht tot voorbij de bebouwing heeft altijd de voorkeur 
gehad. Kosten 35-40 mln. Maar daar lag het waterschap dwars. 
Aan een korte, niet overdekte onderdoorgang hebben de inwo-
ners van het Dorp niets. Lelijk en even milieuschadelijk als nu. 
Het doorgaande verkeer vanaf de Bentwoudsnelweg vervalt, maar 
het verkeer groeit de komende 10 jaar nog altijd met 20%.  Heel 
schadelijk voor zo’n 1000 omwonenden. ‘Sluipverkeer’ uit Zoe-
termeer weren? Zoetermeer haalt de afslag van en naar H-D niet 
weg, want er is geen alternatief. Een eerste gesprek over een be-
tere aansluiting richting Leiden moet nog plaatsvinden. Dat wordt 
ook 15+ jaar. Snelheidsbeperking tot 60 km/h? In de spitsuren 
kan je niet sneller, de gebruikers laten zich daardoor echt niet af-
schrikken. 

Het verschil tussen twee dicht bij elkaar gelegen 100.000+ ge-
meenten
Mijn werk ervaringen met de gemeente Leiden waren en zijn dat 
ze bij politieke beslissingen de Provincie niet echt nodig hebben. 
Leiden regelde het toen al zelf. Recent: géén Provinciale sneltram, 
maar wél een tunnel tussen A4 en A44 van meer dan een half 
miljard Euro. In aanleg!  In Alphen is de Raad al trots dat de Bent-
woudsnelweg niet door het (Zaans) Rietveld wordt gelegd!  Dat 
deze echte knelpunten niet wegneemt, maar wel veel verkeer aan-
zuigt waarvoor de Bodegravenboog de betere oplossing is, waar-
om is dat niet tijdig onderkend? Een geldverslindend Provinciaal 
prestigeproject A20/A12 <=> N11/A4 steunen dat de leefbaarheid 
van een groot aantal inwoners van je gemeente aantast, is geen 
goede keus. De wethouder riep voortdurend “no regret”. Is “geen 
spijt” CDA- of zijn lijfspreuk? De Bentwoudsnelweg krijgt een tra-
cé van minstens 2x2, waarbij de rechterstrook voorlopig gefun-
deerd klaarligt om geasfalteerd te worden (PIP). De verlenging 
naar de N11 dus ook. Plus 2 tunnels onder het spoor door. Dat 
wordt veel duurder dan begroot.

 Een doorgerekende oplossing voor alle knelpunten zonder scha-
de aan Bentwoud en leefbaarheid is er. Het geld ook, als je die 
Bentwoudsnelweg uitstelt. Lees de brochure van het Molenbe-
raad. Maar het Gemeentebestuur had al gekozen voordat de be-
volking werd betrokken! De gedeputeerde zal dus wel met dit tra-
cé kunnen leven. Nu krijgt hij zijn zin voordat zijn ambtstermijn 
voorbij is.

Robert Hagendoorn

Samen Zijn en Samen Doen…

Dorpshuis De Meester 
officieel geopend 
Kinderwethouder Jop Gordijn en wethouder Kees van Velzen hebben het dorps-
huis van Hazerswoude-Rijndijk officieel geopend en de nieuwe naam onthuld. U 
bent voortaan welkom in dorpshuis De Meester, een veelzijdige en actieve ontmoe-
tingsplaats. 

Met de inzet van de gebrui-
kers en actieve vrijwilligers (U 
zag vast de bedankpagina in de 
GHK van 23 december....)is de 
oude Rhynenburchschool om-
gedoopt tot het kloppend hart 
van het dorp. “Elk dorp heeft 
zijn punt nodig om elkaar te 
ontmoeten en samen te zijn. Dat 
is nu ook in Hazerswoude Rijn-
dijk aanwezig”, vertelt de wet-
houder.

Opening via film
Een feestelijke opening is nu 
even niet mogelijk. In een film 
vertellen Jop en Kees, samen 
met Bernadette Verhoef - van 
het dorpsoverleg Hazerswoude-
Rijndijk Oost – over het belang 
en het ontstaan van De Meester. 
De huiskamer van het dorp is 
vooral een gezellige omgeving 
waar iedereen kan binnenlopen 
voor een praatje en waar men-
sen leeftijds- hobby- of buurt-
genoten ontmoeten. Van Vel-
zen is trots op het eindresultaat: 
“Met de hulp van veel vrijwil-

ligers en sponsors uit de regio 
is dit dorpshuis de parel gewor-
den die het nu is. Daar wil ik ie-
dereen heel hartelijk voor be-
danken.” 

Functies en activiteiten pas-
send bij het dorp
De huiskamer biedt functies en 
activiteiten die passen bij het 
dorp. Tom in de Buurt, biblio-
theek Rijn en Venen, Creatief 
Rijnwoude, Muziekschool Rijn-
woude, kindertheater Karibu-
ni en vele andere verenigingen 
en vrijwilligersorganisaties ‘wo-
nen’ er met elkaar. Samen met 
de inwoners, vrijwilligers en de 
beheerder zorgen zij ervoor dat 
er een breed aanbod aan activi-
teiten is. Uiteraard blijft er ge-
noeg ruimte voor het ontplooi-
en van nieuwe initiatieven. Let 
op: gezien de huidige aange-
scherpte coronamaatregelen is 
een aantal functies gesloten en 
staan de activiteiten op een laag 
pitje. 

De Meester gekozen uit tien-
tallen inzendingen
De nieuwe naam is voortge-
komen uit een oproep in de 
Groene Hart Koerier. Er zijn 
enkele tientallen suggesties bin-
nengekomen. Uit alle inzendin-
gen heeft het projectteam geko-
zen voor De Meester. De naam 
past goed om twee redenen. 
Enerzijds refereert het aan de 
oude basisschool die hier ooit 
gevestigd was. Anderzijds is het 
een knipoog naar De Juffrouw, 
het dorpshuis in Hazerswoude-
Dorp dat ook een voormalige 
school is geweest. De Meester 
is verder een pakkende en kor-
te naam, die goed in het gehoor 
ligt.

Virtuele rondleiding
In de openingsfilm leidt een 
aantal kinderen uit het dorp jul-
lie virtueel rond door het ge-
bouw. Hopelijk kunnen de bi-
bliotheek en het dorpshuis weer 
snel open, zodat iedereen het 
zelf kan ervaren.  

Naast "de Jufrouw"is er nu ook een "de Meester" in voormalig Rijnwoude!

Bekijk de film thuis via de website www.dorpshuis-demeester.nl. 
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Column Hoop & Troost van de oude dorps-
kerk Benthuizen in Groene Hart Koerier

Troost voor 2020 
= Hoop voor 2021  
Wij staan op de grens om het jaar 2020 af te 
sluiten en daarop terug te kijken. Misschien  
zullen we pas later beseffen hoe bijzonder dit 
jaar eigenlijk was. Een jaar waar alle dingen niet meer vanzelf sprekend 
waren, maar de verbondenheid groot om elkaar bij te staan. Het indi-
vidualisme maakte meer plaats voor het collectieve belang. Delen blijkt 
toch belangrijker dan bezitten. We hebben met elkaar gedaan wat nodig 
was, waarbij o.a. jongeren zich inzetten voor ouderen door boodschap-
pen te doen en zorgmedewerkers zich dag en nacht hebben ingezet.
De kerkdiensten werden omgezet naar online diensten en werden daar-
door voor meer mensen bereikbaar. En zo is de rijke Boodschap van 
Troost voor het hele dorp beter bereikbaar geworden.
We zien uit naar het nieuwe jaar 2021 en hopen dat we in gezondheid 
een nieuwe periode kunnen ingaan, waarbij de coronapandemie verle-
den tijd wordt. We bidden hiervoor voor de hulp, kracht en zegen van 
onze God voor het hele dorp. 
We hopen ook dat we de verbondenheid van dit jaar blijvend meene-
men in ons leven, ook in 2021, waarin mogelijk de coronapandemie ge-
stopt kan worden. 

Wij wensen TROOST toe om de verdrietige dingen van 2020 in gebed 
met God te delen en uit te zien naar de nieuwe HOOP voor 2021 door 
God te vragen of hij met u/jou meegaat het nieuwe jaar in, hoe het nieu-
we jaar ook gaat verlopen. 
Een hartelijke groet uit de oude dorpskerk.

Voelt u zich alleen of heeft u hulp nodig? Ook in het jaar 2021 staan 
we voor u/jou klaar; wie jij of u ook bent. Neem gerust contact op 

met ons via: zorgteam@hervormdbenthuizen.nl  

Kerstfeest voor ouderen in coronatijd 
door Bas van Vliet

Een stille en sombere kerst was het dit jaar voor de meeste ouderen, maar eigenlijk 
ook voor iedereen. Ouderen konden niet, zoals ze gewend waren, met kinderen en 
kleinkinderen gezellig kerstfeest vieren. Alleen met een paar gasten was dat maar 
mogelijk.

Met oud en nieuw zal dat pre-
cies hetzelfde zijn. En om twaalf 
uur hoef je ook niet door het 
raam te kijken naar het toch wel 
prachtige vuurwerk. 
Ook was er geen jaarlijks terug-
kerend kerstdiner voor ouderen 
uit Benthuizen in de prachtige 
kantine van BSC’68.
Maar gelukkig had de commis-
sie daar iets prachtigs op ver-
zonnen.
De ouderen konden gewoon 
thuis blijven en daar kregen zij 
een rijkelijk gevulde boodschap-
pentas aan de deur bezorgd. Het 
was zeker een verrassing toen 
de spontane dames aan de deur 
kwamen en de tas met alle lief-
de overhandigden.
Veel dank daarvoor aan Marjan, 
Thirza en Debby!

De leden van de koersbalclub 
en van de ouderensoos ontvin-
gen dit jaar ook allerlei heerlijk-
heden. Een doos met nog meer 
lekkers en een dagboek, ‘Vol-
harding’ getiteld.
Daarnaast was er van alles on-
line te beleven. Via You Tube 
werd de kerstzangavond prach-
tig uitgezonden en op eerste 
kerstdag was het mogelijk, op 
gepaste afstand de kerstdienst 
bij te wonen. Kortom, er valt ze-
ker niets te klagen.
Maar bij veel mensen is het ook 
anders gegaan. Sommigen za-
ten alleen thuis, angstig naar de 
berichten op de radio en de tv 
te luisteren. Vaak durfde men 
niet meer naar buiten en kwam 
er weinig of geen visite. Nu de 
lockdown al zo lang duurt wor-

den deze mensen soms toch 
nog vergeten. Ondanks dat de 
meeste verenigingen, kerken en 
stichtingen mensen bezoeken, 
moeten we toch zorgen dat we 
om elkaar blijven denken.
Het is vooral zaak deze mensen, 
vooral ouderen, in de gaten te 
houden en soms eens contact 
met hen te maken door hen bij-
voorbeeld op te bellen.

Een deel van de middenstand 
moest hun deuren sluiten, maar 
degenen die nog open zijn, 
moeten we als dorpsgenoten ze-
ker blijven steunen.
Daarnaast een oproep aan de 
jeugd om de ouderen in hun 
omgeving te respecteren en te 
steunen, zoals zij dat al vaker 
deden. Oud en Nieuw zal dit 

jaar voor jong en oud misschien 
een saaie stille avond worden. 
Maar laten we het gezellig en 
rustig houden en laten we am-
bulancepersoneel, brandweer 
en politie hun werk laten doen, 

zodat iedereen daar trots op kan 
zijn.
Laten we als oud en jong Bent-
huizen sterk en gezond houden.

Tenslotte iedereen een gezond en 
vreugdevol 2021.

Bedankt lieve gevers !!!
Deze coronatijd vroeg om een creatieve oplossing om dit jaar toch kerstpakketten 
te kunnen verzorgen vanuit de drie kerken. De actie om een kerstpakket te sponso-
ren werd bedacht en de reacties waren geweldig!
Door leden van de drie kerken, door lezers van de Groene Hart Koerier en door verschillende winke-
liers is er gesponsord. Samen hebben we 150 gezinnen en alleenstaanden met kerst blij kunnen ma-
ken met een goed gevulde tas/doos of met een kerststukje met een heerlijke kerststol. Wat een succes!

Een heel mooi 2021 gewenst namens de GEZAMENLIJKE KERKEN in Hazerswoude Dorp.
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Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: 
Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, 
beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk / 
Samenstellers:  R. Kuiper - Reijneveld (Prot. Gem.), Beneluxstraat 1, 
Koudekerk a/d Rijn;  M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Parochiekern), 
tel. 071 341 42 10,  mailadres: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
Websites: www.heiligethomas.nl en www.pknkoudekerk.nl

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente Donderdag 31 december   19.00  uur Prop. 

A.J.R. Treur, Vinkeveen. 

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 3 januari  10.00 uur Dienst vervallen. 

Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Vrijdag 1 januari  09.30  uur Ds J.J. Tanis; 

Zondag 3 januari  09.30 uur Ds G. Clements, 
19.00 uur Ds G. Clements.

 Internetuitzendingen! 
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Donderdag 31 december   Kerk gesloten; 

Zondag 3 januari  09.30 - 10.30 uur 
Openstelling kerk Voor actuele info zie: 
ww.heiligethomas.nl

De Korenaar  Donderdag 31 december 19.30 uur 
Oudejaarsavond met Ds Carla Melgers; Vrijdag 1 
januari   11.00 uur Lithurgiecommissie; Zondag 
3 januari   10.00 uur Ds A. Alblas, Leiden. De 
dienst is online te volgen via kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Donderdag 31 december 19.00 uur 
Oudejaarsvond met Ds A.B. van Campen; 
Vrijdag 1 januari   10.45 uur Ds A.B. van 
Campen; Zondag 3 januari   09.30 uur Ds M.J. 
Tekelenburg, Monster; 18.30 uur Ds T.C. Verhoef, 
Nijkerk  Alle diensten zijn internetdiensten 

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 

KERKDIENST PROTES-
TANTSE GEMEENTE

Gezien de oproep van de re-
gering, het advies van de 
PKN, de toename van corona 
in onze dorpen en solidariteit 
naar de burgerlijke gemeen-
te heeft de kerkenraad van 
de Protestantse Gemeente te 
Koudekerk aan den Rijn en Ha-
zerswoude-Rijndijk het besluit 
genomen om in elk geval  tot 
19 januari 2021 de kerkdien-
sten zonder bezoekers te hou-
den. We zijn verheugd dat we 
sinds de zomer de diensten 
kunnen uitzenden met beeld 
en geluid en proberen er met 
z’n allen toch mooie diensten 
van te maken. De diensten zijn 
te zien en te horen via www.
kerkdienstgemist.nl (Koude-
kerk aan den Rijn). Ook via 
onze website (www.pknkou-
dekerk.nl) houden we u op de 
hoogte. De volgende vieringen 
kunt u live volgen via internet:
Donderdag 31 december 
19.00 uur: Oecumenische vie-
ring met pastor Lâm.   
Zondag 3 januari 10.00 uur: 
Viering vanuit de Brugkerk, 
met dominee W. Biesheuvel

OPEN KERK
Op woensdagochtend van 
10.30 – 11.30 uur kunt u bin-
nenlopen om even stil te zijn, 
een kaarsje aan te steken, of 
de aanwezige pastor persoon-
lijk te spreken. U bent welkom 
in De Brugkerk op de woens-
dagen 30 december en 13 ja-
nuari. De Ontmoetingskerk is 
open op de woensdagen 6 en 
20 januari.
 

VIDEOBOODSCHAPPEN
Rond de derde donderdag van 
de maand zullen wij als pas-
toraal team een korte video 
maken over dingen waar wij 
in deze tijd op stuiten of die 
ons inspireren. De videobood-
schap is te vinden op  www.
pknkoudekerk.nl 

BELANGRIJKE INFOR-
MATIE OVER DE VIERIN-
GEN IN ONZE PAROCHIE 

Het zal niemand ontgaan zijn 
dat er onlangs door de over-
heid opnieuw beperkende 
maatregelen zijn afgekondigd, 
ten einde de sociale contac-
ten zoveel als mogelijk te ver-
minderen. Hierdoor zullen de 
in ons parochieblad vermel-
de vieringen tot 19 januari 
2021 komen te vervallen. Wel 
zal het mogelijk zijn de vierin-
gen via de livestream te vol-
gen. Vieringen die uitgezon-
den worden via de livestream 
(www.heiligethomas.nl) zijn:
31 december 19.00, oecu-
menische oudejaarsviering 
Koudekerk aan den Rijn.
1 januari 10.30 uur Nieuw-
jaarsviering.
Zondag 3, 10 en 17 janua-
ri om 09.30 uur, eucharistie-
viering.
Natuurlijk zijn er ook nog altijd 
vieringen op de tv te volgen 
via RKK

KERKEN WEL OPEN VOOR 
KAARSJE EN STIL GEBED

Net als in het voorjaar (de eer-
ste lockdown) is op zondag 
de Bernarduskerk van 10.30 – 
11.30 uur open voor het aan-
steken van een kaarsje en/of 

een moment van stil gebed.
In de kerken gelden de beken-
de maatregelen, zoals ander-
halve meter afstand en het 
dragen van een mondkapje 
gedurende de hele periode, 
dat u in de kerk verblijft.

OUDEJAARSAVOND 
ZONDER KERKGANGERS

Dit jaar is er een oecumeni-
sche viering zonder kerkgan-
gers in de Brugkerk. In deze 
viering zal pastor Lâm voor-
gaan. De viering begint om 
19.00 uur en is via livestream 
te volgen. Wilt u nu we niet in 
de kerk kunnen zijn op oude-
jaarsavond meedoen met de 
collecte, dan kunt u een bij-
drage overmaken op rekening-
nummer: NL59 RABO 0300 
4402 94 t.n.v. Protestantse Ge-
meente te Koudekerk aan den 
Rijn met omschrijving: oud-
jaar Raad van Kerken. Tijdens 
deze oecumenische viering is 
de collecte voor een diaconaal 
doel, nl. voor het pastoraat 
van de gevangenis in Alphen 
aan den Rijn. 

COLLECTE 
Ook al zijn de kerken maar be-
perkt open en zijn er geen vie-
ringen in de Bernarduskerk, 
ook onze vaste lasten gaan 
door. Als het kan zijn we blij 
met een bijdrage in de collec-
tebus in de kerk of met een 
bijdrage op de rekening van 
de parochie: NL73 RABO 0325 
9081 68 t.n.v. Parochie H. Tho-
mas Alphen aan den Rijn o.v.v. 
“collecte”. Heel hartelijk dank 
voor uw gift. Graag vestigen 
wij ook nog uw aandacht op 
de Adventsactie. Meer info 
hierover vindt u op onze web-
site: www.heiligethomas.nl. 
Tevens heeft u in het vorige 
weeknieuws informatie over 
dit project ontvangen. Uw bij-
drage aan de Adventsactie 
kunt u overmaken via NL 36 
INGB 0006 1923 37 t.n.v. Pa-
rochie Heilige Thomas o.v.v. 
‘Adventsactie Malawi’. Alvast 
heel hartelijk dank voor wat u 
geeft.

Kerkklokken luiden 
ook in Hazerswoude 
het nieuwe jaar in
Geen knallend vuurwerk tijdens de komende 
jaarwisseling, maar het geluid van kerkklokken 
om middernacht. Dat hebben de kerken op vele 
plaatsen afgesproken.
Van oudsher dient het luiden van de kerkklok 
om de omwonenden ergens op te attenderen. 
Het aanbreken van een nieuw jaar is toch iets 
waar mensen naar uitkijken en het liefst samen 
vieren.
Ook in Hazerswoude-Dorp willen de kerken op 
31 december om middernacht de klokken lui-
den, dit als teken voor hoop, eenheid en samen-
horigheid voor alle inwoners.

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:
Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisart-
sendiensten Rijnland (SHR),  Alrijne Ziekenhuis, Meteoorlaan 4 te Alphen aan 
den Rijn. Tel. 088-427 47 00.  Let op eerst bellen, dan komen!

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 Zieken-
huis. Ingang Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hier-
voor geldt: eerst bellen, dan komen!

Tandartsen: 
Patiënten van TP Rhynenburch: Kijk op www.tandartsenalphenadrijn.nl
Voor de patiënten van tandarts Ketting: tel. 0172 - 587227
Voor de patiënten van tandartspraktijk Zandbergen: tel. 071 - 5661400
Voor de patiënten van tandarts v.d. Aa: tel. 079 - 3425559

Apotheken:
• Benthuizen, Dienstapotheek Zoetermeer, Toneellaan 1 (ingang Brecht-

zijde), 2725 NA Zoetermeer. Tel: 079-3319192. Openingstijden: Maandag t/m 
vrijdag: 17.00-8.00 uur. Weekend en feestdagen: 24 uur per dag.

•  Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Maandag t/m vrijdag geopend 
van 8.00-17.30 uur. Lunchpauze gesloten van 13.00-13.30 uur. Zaterdag is de 
apotheek geopend van 9.00 - 12.00 uur (in juli/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).

Wij wensen al onze 
lezers een Gelukkig 
en Gezond 2021 toe!
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www.bakkerammerlaanlaan.nl

  We wensen u een                        
fijne jaarwisseling en een 

voorspoedig 2021                              

                                       

Weekmenu: maandag 28-12 t/m donderdag 31-12

MAANDAG 28 DECEMBER

Rode bietjes
Met romige aardappelpuree, gemaakt van 
verse streekproducten. Speklapje van 
’t Ambachtsplein in licht gekruide jus. 
Vruchtenyoghurt van Zuivel van Zus.

DINSDAG 29 DECEMBER 

Pastaschotel van elleboogmacaroni 
Met geruld gehakt van Slager de Vries, 
tomaat, uien van Knoop, Italiaanse kruiden 
en geraspte kaas. Daarbij een frisse 
komkommersalade met kruidendressing.

WOENSDAG 30 DECEMBER

Zoete worteltjes 
Met verse aardappelpuree, lekker gekruid 
saucijsworstje met jus van Slager de Vries. 
Met romige, gele vla van De Veldhoeve.  

DONDERDAG 31 DECEMBER 

Rijk gevulde erwtensoep
Met o.a. knolselderij, prei, spekreepjes en worst. 
Daarbij roggebrood met spek van Slager de 
Vries en als toetje oudejaars Feestvla.  

De prijs per maaltijd is altijd €7,-. Dagelijks bestellen 
tot uiterlijk 13.00 via daghap@de-juffrouw.nl, 

de-juffrouw.nl/daghap of 06-5331 9850.
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Lokale creatievelingen en filmers hebben 50 volstrekt idiote vragen 
bedacht, die op jouw antwoord zitten te wachten. BN’ers als Rap-
per Sjors, René Watzéma, Nienke Plas en Andy van de Meijde von-
den dat zo’n gouden idee, dat ze ook meewerkten. En, last but not 
least, een lekkere prijzenpot van EUR 2.500! Duzzzz: check the so-
cials en volg FUCK2020QUIZ op Insta en FB.

Nee, dit wordt zeker geen reguliere pubquiz met vragen die we 
zo van het internet hebben geplukt. Zodra we over twerkpongen 
en lachgasballonnen beginnen, weet je dat dit echt iets is om voor 
thuis te blijven. Je kunt gewoon individueel deelnemen met je ei-
gen telefoon, dus het is ook nog eens volstrekt coronaproof, al kun-
nen we dat woord eigenlijk niet meer horen. 

Na de laatste vraag tellen we met elkaar af tot twaalf uur, en zodra 
iedereen is uitgetoost en uitgezoend, pakt de livestream van Bar 
Amsterdam de draad weer op met de headact van Freddy Moreira. 
Alles wat je in de afgelopen maanden zó hebt gemist, komt online 
gewoon naar je toe, met shotjes en al!

Dus ja: 2020 is een jaar om heel snel te vergeten, maar deze jaar-
overgang vergeet je nooit meer. Valt er toch nog iets te lachen, thuis 
op de bank! 

Wil jij kans maken op de hoofdprijs van een paar bar-
kies, of één van de andere toffe prijzen? Iedereen die 
alle 50 vragen invult, kan winnen. Ga naar FUCK-
2020QUIZ.nl, bekijk het volledige programma, en 
volg FUCK2020QUIZ op Instagram en Facebook.  

Kick-out, dat klotejaar!

De FUCK2020 Quiz
Ben jij tussen de 17 en 25 jaar en baal je nu al bij het vooruitzicht van een doodsaaie 
oudjaarsavond? Niet doen, want op 31 december om 22:30 uur barst de FUCK2020 
QUIZ los, opgenomen in het fantastische livestreamprogramma van Bar Amster-
dam! 
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Bijwerkingen
Met een pittige paradox kan je soms meer zeggen dan met een 
doorwrocht essay. Ergens las ik: we mogen elkaar niet vastpak-ken, 
maar we gaan elkaar niet loslaten! Een paradox is een schijnbare 
tegenstrijdigheid en met die stijlfiguur speelt de gebruiker vaak 
een spel met letterlijk en figuurlijk taalgebruik; het werkt niet 
zelden als een eyeopener.
Ik had een aantal kerstbijlagen achter de rug maar pas na het lezen 
van die paradox realiseerde ik me dat het virus niet alleen heel ir-
ritant is ( iemand zei in het voorbijgaan tegen me: baal je ook zo 
van dat kl...-virus?), maar ook desoriënterend. Ik ben niet zo van 
dat hand-in-hand, maar ik wist eigenlijk niet dat voor velen 2020 
het jaar van de eenzaamheid is geworden. 
Er zijn nogal wat mensen die door de lockdown a.h.w. in een 
isoleercel gezet zijn. Er zijn nogal wat mensen die zich niet alleen 
losgelaten voelen, maar in wezen nooit beetgepakt zijn. Dat is tra-
gisch. Het ‘je niet losgelaten voelen’ wordt door de dichter Nijhoff 
zo indringend verwoord in het gedicht De Kerstboom. Daarin 
komt de volgende passage voor:

- Moeder, wij waren veel te lang niet samen,
- Ik heb het lied vergeten met uw stem.
 Zij strijkt weer door mijn haar en zegt: ‘Ach jongen,
 Elk jaar dat jij er niet bent bij geweest,
 Meende ik je stem te horen, hier op het feest,
 Vlak naast me...

(Met ‘het lied’ verwijst de dichter naar de liederen Nu zijt welle-
kome’ en ‘Gij zijt van ver gekomen’ die eerder in het gedicht ter 
sprake komen.)
Eenzaamheid, inderdaad elk virus heeft hoogst onaangename     
bijwerkingen. Iemand beweerde dat de eenzaamheid van vooral 
oude(re) mensen een gevolg is van het verwaarlozen van eigen 
creativiteit: men wórdt alleen maar beziggehouden en de drang 
zelf initiatief te tonen is teveel aan banden gelegd. Het lijkt me wat 
te kort door de bocht; ook een inventieve geest stuit op den duur 
op de bodem van zijn creativiteit. Het zegt m.i. meer over onze 
leefstijl.
Een andere irritante bijwerking van het virus is het korte lontje. 
Iedereen verbaasde zich er (bijv.) over dat malloten - in de buurt 
van het Torentje - een boodschap van de premier met veel tumult 
wilden verstoren. Het constateren van zo’n gekte is makkelijk, het 
duiden ervan is echter niet zo eenvoudig.
Er zijn altijd mensen geweest die rotsvast in sprookjes geloven; 
we hebben het uiteraard over primitieve geesten. Sprookjes lopen 
over het algemeen goed af en voor wie is dat niet aantrekkelijk. 
Met dat korte lontje ligt het echter anders. In de laatste decennia 
rukt de complotdenker op; een figuur die achter allerlei verve-
lende ontwikkelingen louter samenzweringstheorieën meent te 
zien. Daar moeten we niet te lichtvaardig over denken. De com-
plotdenker is niet alleen argwanend, hij heeft ook last van tun-
nelvisie en last but not least... hij is bovendien bloedfanatiek. Le- 
vensgevaarlijk dus.
Hoe herken je de complotfanaticus? Hij richt zich doorgaans op 
minderheden en vooral op autoriteiten. We moeten die jongens 
ook na de overwinning op het virus - en die komt er - stevig in 
de gaten houden.

Wist

CursiefjeBelangrijke 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

& Praktijk voor Homeopathie 
Anne mieke Boelsma, Breitnerlaan 60, 
Hazers woude-Dorp, tel. 0172-585171 of 
06-41711971 email: annemiekeboelsma@
gmail.com www.nvkh.nl.

& 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.
& Praktijk v. Oefentherapie Men-

sen dieck Marleen van Schie: Europasingel 
2, 2396 EM Koudekerk a/d Rijn, tel. 
06-18469206.

& Praktijk voor Kinderfysiotherapie 
Madelon van Mourik, Lindehof 27, 
Hazerswoude Dorp, tel. 06-10808471
& 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.
& 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
& Praktijk Gassho Rijnwoude voor 
Reiki, EnergetischeTherapiën, Mindfulness 
Therapie en Coaching 4 Kids en Volwassenen. 
Anita Goudswaard-Bruinsma Potgieterlaan 
10H, tel. 06-53561221. agoudswaard@planet.
nl.
& 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.
& Praktijk 4 Kids Diagnostiek en 

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

onele problemen en dyslexie zorg. 
Belinda Herrewijn, Kinder- en Jeugd -  
psycholoog NIP, Esther Monfils, Ortho-
peda goog, Leerproblemen. De Praktijk4Kids , 
Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den 
Rijn 0172 425 425
& 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.

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: 9000 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 071-3627782/06-
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.
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Kleine advertenties

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

Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de 
exploitatie van de Groene Hart Koerier verschuldigd. 

Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op  

Iban nr. NL37INGB0006259928 Raadhuisplein 1 - 2 • 2391 BJ Hazerswoude
Telefoon 0172-588650 • fax 0172-587292

Wilt u  in deze lastige tijd 
nog een  beetje plezier,

Laat dan Uw maaltijden verzorgen 
door Café de Egelantier

Dinsdag t/m zondag
Iedere week zolang de crisis duurt
open  voor afhalen en bezorgen.

Zie www.egelantier.com

GEZOCHT
INZAMELINGSPUNT voor oude postzegels 
voor een inzamelingsactie. Graag Hazers-
woude of Koudekerk a/d Rijn. Telefoon: 
06-41361743.

GEVRAAGD

OUDE SPEELGOEDAUTO'S uit de jaren 50 
/60 /70. Heeft u een doos staan? Koop het 
graag van u. Ook antiek blikken speelgoed 
en oud lego is welkom. tel. 0640022896

DIVERSEN 
In Benthuizen wordt een VOEDSELBOS opge-
zet. De ontwikkelingen zijn te volgen op www.
voedselbosbenthuizen.nl

Wie kan ons helpen ons ALBUM 'Benthuizen 
hoe het vroeger was’ compleet te maken ?  Wij 
missen de nummers  24—31—75—85—132 
nog .  Tel 0172-589641 fam.  Kaashoek 

Als oud inwoner van Benthuizen ben ik heel 
blij met het PLAATJESBOEK. Veel van mijn 
jeugd kom ik weer tegen. Nu mis ik nog één 
plaatje 159. Wie kan mij helpen? Janny Hor-
tensius v.d. Bijl 0172589150

Stuur uw kopij vóór zaterdagavond 
naar

info@groenehartkoerier.nl 

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

0172 - 422 490 - www.kringloopalphen.nl 
www.kringloophazerswoude.nl

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

Energieweg 13
A l p h e n  a a n  d e n  R i j n
tegenover  de Zendtoren

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Nicole
Vriesekoop

Behandeling 

volgens afspraak

Willem Kloosstraat 4

Hazerswoude-Rd

Tel. 06-22072100

Bent u betrokken geweest bij een ongeval en 
heeft u letsel opgelopen?  Dan kunt u wellicht 

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

volledig vergoed door de aansprakelijke partij. 
Dan kost dit u dus niets.

Neemt u contact op met Manon Zintel voor een 
kosteloos en vrijblijvend advies! 

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

Telefoonnummer: 0172-44 70 70
Website: www.munnekelourens.nl 

BEZORGER GEVRAAGD
De bezorger van de Groene Hart 
Koerier in de  Groenendijk gaat 

er mee stoppen in januari.
Wilt u/jij dit overnemen? 

Graag aanmelden 

0172-430151 (ook graag inspreken!!)

U kunt nog heel veel lekkere dingen 
bestellen voor een gezellige oudejaarsvaond 
met de familie. Wij zorgen dat het op tijd bij 

u thuis wordt bezorgd!

Praktijk ruimte gezocht 
in Hazerswoude - Dorp

Info: 06-50281963

ZoBeRo bakt weer 
oliebollen!
Nadat wij van de laatste Lock-down hoorden waren we een beetje ontmoedigt. De trans-
porten die we in 2020 gedaan hebben zijn in grote dankbaarheid ontvangen en we beslo-
ten om door te gaan met de contacten die we in Roemenië hebben. 

We hebben het met elkaar besproken en gaan toch verder met het bakken en verkopen van 
oliebollen met in inachtneming van de corona regels:  O.a. op afstand, met handschoenen aan 
en ook een mondkapje op. 

We willen de contacten die inmiddels vrienden zijn geworden niet teleurstellen en in 2021 in-
dien mogelijk weer bezoeken met vrachtwagens vol materialen die ze nodig hebben.

Waar bakken we?  Bij Groencentrum Sonneveld op de Zijde in Boskoop.
Wanneer?  31 december vanaf 8.30 uur zijn ze in de kraam te koop.

Ook hebben we op 2 januari weer een kledinginzameling: aan de 
Bredeweg 22 in Moerkapelle vanaf  9.00 tot 11.00 uur.
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Nieuw jaar, nieuw motto!

Het is alweer de laatste week van het jaar! De twee-en-vijftigste 
week van 2020 en it’s needless to say dat het voor velen een op-
luchting zal zijn dat het jaar voorbij is. Ik vraag mij serieus af of er 
veel mensen zijn die zich afvragen: wat heeft het jaar nou echt met 
mij gedaan? Hoe voel ik mij? Wat zijn de positieve dingen die er 
zijn gebeurd, wat heb ik geleerd? Heb ik andere gewoontes? Wat 
heb ik laten varen en wat zijn dingen waar je je nu niet meer druk 
om maakt? Wat heb ik (her)ontdekt, zijn er nieuwe passies bijgeko-
men? Nieuwe, bijzondere ontmoetingen? Er zijn teveel dingen om 
op te noemen wat dit jaar zo anders maakt dan voorgaande jaren. 

Een jaar dat verplicht anders werd, een jaar waarin we een andere 
realiteit hebben aangemeten en een jaar dat ervoor gezorgd heeft 
we meer op onszelf zijn aangewezen dan ooit tevoren. Veel dingen 
zijn weggevallen zoals ouderwets de kroeg in, een stedentripweek-
end met het vliegtuig, lekker uit eten in je favoriete restaurant, de 
lijst is te lang om op te noemen. Maar is dat echt wat het leven min-
der leuk maakt?  

Wanneer iets wegvalt, is er automatisch ruimte voor nieuwe din-
gen. Een bewuste keuze die wij zelf moeten maken of we nieuwe 
dingen toe laten maar ook om ervoor open te staan. Benut jij je 
kansen of ‘vind je het wel best zo’? Blijf jij op de bank hangen of 
kies je ervoor om op de fiets te stappen en een nieuwe route uit te 
stippelen? Begin je uiteindelijk aan het boek dat jaren stof ligt te 
verzamelen of blijf je zeuren dat het zo saai is? Maak je tijd voor 
een online (gratis) studie of scroll je avonden door op je mobiel? 
Hoe leuk is om een online borrel te organiseren met je vrienden/
familie of collega’s? Of om tijd te maken om dat heerlijke gerecht te 
maken waar je het altijd te druk voor had  en waarvan je het recept 
altijd nog hebt bewaard? Pak een schilderskwast, ga zingen, doe 
een dansje, zet YouTube aan en ontdek nieuwe werelden vanuit je 
woonkamer. Ga mediteren in de natuur of zit eens gewoon stil in 
het park en luister.  Het strand is ook altijd een goed idee! Wat is je 
hoogtepunt geweest van het jaar? Wat was je dieptepunt? Ben je je 
baan verloren misschien, of zit je met huilende kinderen thuis? Is 
dat wel een echt dieptepunt of is het een gewenning om te klagen. 
Wat ben je allemaal anders gaan waarderen? 

Wat ik wil zeggen is dat slechte ervaringen vaak belangrijke leer-
momenten zijn en het loslaten van patronen weer nieuwe deuren 
opent. Leef in het nu zodat je meer kan genieten van al het moois 
dat op je pad komt. Dit is dan ook gerelateerd aan de mooie spreuk 
die ik via een vriendin heb ontvangen uit Skopje (Macedonië): 
‘Wherever you will be, make sure you are there’ (waar je ook bent, 
zorg dat je er ook ECHT bent). Ik denk dat ik deze ook ga inzetten/
lenen voor 2021. Ik ben benieuwd of jullie erover hebben kunnen 
nadenken? Voel je vrij om deze aan me door te mailen: anthou-
la88@hotmail.com.  Introduceer jezelf, wie ben je, wat doe je? Al-
tijd leuk om te lezen!

Ik wens jullie allemaal een heel fijn uiteinde toe en een mooi be-
gin voor het nieuwe jaar. Met elkaar of alleen, geniet daar ook van 
en schenk jezelf nou net dat extra glaasje wijn in, of bestel je favo-
riete sushi en zet je lievelingsmuziek net even wat harder. Gewoon 
omdat je het verdient. Jouw wereld is zo mooi als je die zelf maakt!

Fijne jaarwisseling en stay safe, proost! 

Tot in 2021 -aaaaaahhhhh nu al zin in!

Liefs, 
Anthoula 

Ps: lastminute komt mijn 2021 motto 
in mij op: Go for it! 

Duurzaam Koudekerk   
Voorkom 
voedselverspilling
De Werkgroep Duurzaam Koudekerk wil graag in de eigen omgeving een steentje 
bijdragen aan een duurzamere samenleving. Met de feestdagen in het vooruitzicht 
vraagt de werkgroep deze keer aandacht voor voedselverspilling. Werkgroeplid 
Carla Glorie, diëtiste, natuurvoedingskundige en docente voeding en moestuinie-
ren bij VELT vertelt erover. 

We gooien thuis veel weg
Voedselverspilling vindt plaats 
in de hele voedselketen van de 
plek waar het wordt geprodu-
ceerd (boer, tuinder), tijdens 
transport, in de winkel, tot en 
met de aankoop door de con-
sument. Wist je dat het meeste 
thuis bij de consument wordt 
weggegooid?In Nederland gooi-
en we gemiddeld 34 kilo eten 
per persoon per jaar weg. De 
producten die het meeste wor-
den weggegooid, zijn brood, 
gevolgd door zuivel en groen-
te en fruit. Daarnaast gieten we 
ook nog eens 45 liter aan dran-
ken door de gootsteen. Voed-
sel is te waardevol om weg te 
gooien. Het maken, bewaren, 
vervoeren en verwerken van 
voedsel kost namelijk allemaal 
energie. Zonde voor het milieu 
en je portemonnee, vind je niet? 
Wat kun  je doen tegen voedsel-
verspilling?
Met naaststaande tips lever je 
een bijdrage aan een beter mi-
lieu, maar kun je ook geld be-
sparen.

Controleer je voorraad voor je 
boodschappen doet. Wat heb je 
nog in huis? Wat moet als eerste 
op? Je weet dan wat je echt no-
dig hebt. 
• Bewaar restjes en open ver-

pakkingen op een vaste plek 
in je koelkast. Je ziet dan in 
één oogopslag wat als eerste 
op moet.

• Maak een menu voor een 
paar dagen of voor de hele 
week. Schrijf wat je nodig 
hebt op een boodschappen-
lijstje. Wie altijd een bood-
schappenlijstje maakt, kan 
tot wel 9 kilo voedsel van de 
afvalbak redden.

• Noteer ook de hoeveelheden 
op je boodschappenlijst-
je. Bijvoorbeeld: ‘sperziebo-
nen 400 gram’. Je koopt dan 
minder snel te veel.

• Kook precies genoeg. Kijk 
wie er mee-eten en weeg af 
hoeveel je nodig hebt. Een 
keukenweegschaal is handig 
voor het afmeten van pasta, 
rijst en couscous.

• Bewaar je eten op de juiste 
plek.  Kijk in de online Be-
waarwijzer van het  Voe-
dingscentrum waar het pro-
duct het langst goed blijft. 
Groente, brood en maaltij-
den zijn heel lang houdbaar 
in de vriezer.

• Producten met een TGT-da-

tum (te gebruiken tot), zoals 
vlees en vis, kun je beter niet 
meer opeten na die datum.  
Je kunt ze wel op de TGT-da-
tum nog invriezen.

• Bij de THT-datum (tenmin-
ste houdbaar tot) kun je je 
zintuigen gebruiken om te 
beoordelen of het product 
nog goed is. Kijk, ruik en 
proef!

• Houd wekelijks een kliekjes-
dag om de restjes op te ma-
ken. Of verwerk de restjes in 
een soep, omelet, salade of 
roerbakgerecht.

Informatie
De Werkgroep Duur-

zaam Koudekerk 
werkt nauw samen 
met de gemeente 

Alphen aan den Rijn. 

Wil je reageren met 
vragen, opmerkingen 
of ideeën, dan kun je 

mailen naar 
duurzaamkoude-
kerk@gmail.com.
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Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  G e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

WEEK 53 
30 december 2020

Het gemeentebestuur wenst u thuis in kleine kring
een mooie, rustige en gezellige jaarwisseling.

Laat hulpverleners 
veilig hun werk doen 
Ook tijdens de jaarwisseling moeten de hulpdiensten hun 
werk zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. Wijkagenten, 
medewerkers van de gemeente, ambulanceverpleegkun-
digen, de brandweer, politie en de (huis)artsen zetten zich 
in voor een veilig oud en nieuw voor alle inwoners. Laten 
wij er met elkaar voor zorgen dat zij deze taak zo goed 
mogelijk kunnen uitvoeren.

Oplaten wensballon 
verboden 
Het is verboden ballonnen, van welk materiaal dan ook, 
op te laten stijgen in de gemeente Alphen aan den Rijn. 
Onder een ballon verstaan we ook een herdenkingsballon, 
vuurballon, gelukslampion, Thaise wensballon, papier-
ballon, geluksballon enzovoorts. Wensballonnen kunnen 
brand veroorzaken. Daarbij is het een kwetsbaar object 
dat snel kan scheuren of door de invloed van wind als 
open vuur ergens terecht kan komen.

Ecopark: alleen op afspraak en 
openingstijden feestdagen
Het Ecopark is gesloten op 1 januari 2021. Op 31 
december is het Ecopark gewoon tot 17.00 uur 
geopend. Let op: u kunt alleen op afspraak op het 
Ecopark terecht. U kunt een afspraak maken via 
www.alphenaandenrijn.nl/ecopark. Heeft u verkoud-
heidsverschijnselen, stel dan uw bezoek uit.

Aangepaste dienst
verlening gemeente: 
corona en feestdagen
De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het 
coronavirus hebben effect op de gemeentelijke dienst-
verlening. Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk 
gewoon door. U kunt bijvoorbeeld een Wmo-aanvraag 
doen. Waar mogelijk regelt u zaken online of stuurt u 
ons een e-mailbericht. U kunt met (dringende) vragen 
telefonisch contact opnemen via 14 0172. Het is erg 
druk aan de telefoon. Rond de feestdagen gelden er 
aangepaste openingstijden. 

Alleen op afspraak 
De inloopbalies zijn gesloten. U kunt alleen naar het 
gemeentehuis komen als u een afspraak heeft. Heeft u 
verkoudheidsverschijnselen, stel dan uw bezoek uit. 

Mondkapje
Sinds 1 december 2020 is het verplicht een mond-
kapje te dragen in openbare ruimten, dus ook in het 
gemeentehuis.

Openingstijden tijdens feestdagen 
Het gemeentehuis en Rijnvicus zijn gesloten op 1 
januari 2021. Op 31 december is het gemeentehuis 
open tot 16.00 uur. 

Meer informatie 
Op de website www.alphenaandenrijn.nl/contact en 
www.rijnvicus.nl leest u alle details over onze dienst-
verlening, openingstijden en contactmogelijkheden. 

OUD EN NIEUW 

VIERT U THUIS

Tijdens de jaarwisseling mogen er maximaal 2 personen per dag op bezoek komen.
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Publicaties
Parkeerplaatsen opladen elektrische 
voertuigen
Burgemeester en wethouders hebben via een 
verkeersbesluit besloten om parkeerplaatsen te 
reserveren voor het opladen van elektrische voer-
tuigen nabij:
-  Mozartlaan, Alphen aan den Rijn
-  Fluitenkruid, Hazerswoude-Dorp
-  Berkenweg, Boskoop
-  Boterbloemweg, Alphen aan den Rijn
Daarnaast hebben zij besloten tot het intrekken 
van een besluit voor het reserveren van een 
parkeerplaats voor het opladen aan:
-  Afrikalaan te Alphen aan den Rijn
De verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via 
www.officielebekendmakingen.nl. Bezwaar kan 
worden ingesteld binnen zes weken na publicatie.

Rectificatie: ontwerpbestemmingsplan, 
-omgevingsvergunning en -besluit hogere 
waarden Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 
2a, Alphen aan den Rijn, bouwen van 190 
woningen met een parkeervoorziening 
In de publicatie over het ontwerpbestemmingsplan, 
de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerp 
hogere waardebesluit op het perceel Doctor A.D. 
Sacharovlaan 2 en 2a in week 51 van 2020 stond 
de termijn van ter inzagelegging niet correct 
vermeld. De einddatum dient 27 januari 2021 te 
zijn. 

Hieronder vindt u nogmaals de publicatie:
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat zij op 8 december 
2020 het ontwerpbestemmingsplan Doctor A.D. 
Sacharovlaan 2 en 2a (blok 34) en de hiermee 

gecoördineerde ontwerpomgevingsvergunning en 
het ontwerpbesluit hogere waarde ter inzage 
leggen. 

Wat houdt het bestemmingsplan in? 
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-
omgevingsvergunning gaan over het plangebied op 
het perceel Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a in 
Alphen aan den Rijn. De ontwikkelaar is van plan 
om op deze locatie maximaal 190 woningen te 
realiseren. De huidige bebouwing op de kavel 
bestaat uit een leegstaand kantoorpand. Aangezien 
de beoogde herontwikkeling op deze locatie niet 
mogelijk is volgens de regels van het geldende 
bestemmingsplan ‘Alphen Stad’ moet hiervoor een 
planologische procedure worden doorlopen. De 
coördinatieregeling biedt de mogelijkheid om twee 
procedures (bestemmingsplan, omgevingsvergun-
ning en hogere waarde geluid) samen te voegen. 
De gemeenteraad heeft op 24 september 2020 
besloten de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro 
toe te passen op het perceel Doctor A.D. Sacharo-
vlaan 2 en 2a te Alphen aan den Rijn. 
1.  Ontwerpbestemmingsplan ‘Doctor A.D. Sacharo-

vlaan 2 en 2a’ Het ontwerpbestemmingsplan 
‘Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a’, met identifica-
tienummer NL. IMRO.0484.Astationsomgblok34-
ON01, ligt vanaf 17 december 2020 tot en met 27 
januari 2021 ter inzage. 

2.  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Doctor 
A.D. Sacharovlaan 2 en 2a’ Op 12 november 
2020 is een aanvraag voor een omgevingsver-
gunning aangevraagd. Het ontwerpbesluit bevat 
het plan om deze vergunning te verlenen. Het 
ontwerpbesluit (met bijbehorende stukken) tot 
het verlenen van de omgevingsvergunning 
liggen vanaf 17 december 2020 tot en met 27 
januari 2021 ter inzage. 

3.  Ontwerp hogere waarde besluit ‘Doctor A.D. 
Sacharovlaan 2 en 2a’ Het ontwerpbesluit hogere 

waarden voor het vaststellen van hogere geluids-
waarden voor het plan ‘Doctor A.D. Sacharovlaan 
2 en 2a’ ligt vanaf 17 december 2020 tot en met 
27 januari 2021 ter inzage. 

Inzage 
Vanwege de coronamaatregelen wordt u aange-
raden om de ontwerpbesluiten en de bijbehorende 
bestanden digitaal in te zien. Bent u daartoe niet in 
staat, dan kunt u de deze op afspraak op het 
gemeentehuis inzien. Een afspraak kunt u maken 
via het algemene telefoonnummer (14 0172) of 
door een e-mail te sturen naar 
ROJuristen@alphenaandenrijn.nl. U kunt de 
bestanden digitaal inzien via  de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (bijvoorbeeld door het 
invoeren van een adres en huisnummer of in 
geavanceerd zoeken de plannaam of het plan-ID-
nummer in te voeren). 

Hoe kunt u reageren? 
Binnen bovenstaande termijn van ter visieligging 
kan iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling 
gemotiveerd een zienswijze over het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a’ 
bij de gemeenteraad indienen: 
-  Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze 

bestemmingsplan indienen’, te raadplegen via 
https://www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/ 
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor 
heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegege-
vens in. In het formulier geeft u duidelijk aan dat 
het gaat om het ontwerpbestemmingsplan, met 
zaaknummer 339824. 

Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerp-
besluit omgevingsvergunning richt u aan het 
college van burgemeester en wethouders: 
-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar 

Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. college van 
burgemeester en wethouders, postbus 13, 2400 

Oude kerstbomen 
inzamelen 
Na het opruimen van de kerstversiering thuis 
blijven er in de gemeente Alphen aan den Rijn 
ongeveer 10.000 kerstbomen over. In andere jaren 
haalde de gemeente op de eerste woensdag na 
Driekoningen (begin januari) de kerstbomen in de 
wijken en dorpen op. Vanwege de coronamaatre-
gelen en de drukte die op deze locaties dan te 
verwachten zou zijn, is ervoor gekozen om het dit 
jaar anders aan te pakken. 

Inzamelpunten
U kunt na de feestdagen uw kerstboom zonder 
versieringen aanbieden bij de reguliere inzamel-
punten voor afval (bij ondergrondse containers of 
waar u normaal uw container aanbiedt). Zet de kerst-
boom alstublieft niet op de traanplaat van de onder-
grondse container, anders kan deze niet geleegd 
worden. Zorg er ook voor dat uw oude kerstboom de 
inzameling en het aanbieden van het andere afval 
niet in de weg staat. De gemeente haalt de kerst-
bomen op van 28 december tot en met 8 januari.

Inzameling grof 
(tuin)afval 2021 
Grof afval en grof tuinafval kunt u kosteloos 
aanbieden op het Ecopark. Voor uw bezoek aan het 
Ecopark is het nodig een afspraak te maken. U kunt 
een afspraak maken via  de website 
www.alphenaandenrijn.nl/ecopark.

Ophalen aan huis
Als u grof afval aan huis wilt laten ophalen, kunt u 
een afspraak maken via de website 
www.alphenaandenrijn.nl/grofvuil. Voor grof afval 
betaalt u €14,95 per afspraak. Per afspraak krijgt u 
maximaal vier zakken van éen kubieke meter thuis-
bezorgd, waarin u het grof afval kunt aanbieden. 
Het laten ophalen van grof tuinafval is gratis. 
Hiervoor maakt u een afspraak via  de website 
www.alphenaandenrijn.nl/groftuinafval. Zorg 
ervoor dat u het grof tuinafval gebundeld aanbiedt. 
Op de genoemde webpagina’s vindt u meer infor-
matie over de voorwaarden.

Gewijzigde ophaaldagen afval Boskoop 
Het gft-afval in Boskoop van vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) wordt opgehaald op zaterdag 2 januari. 

Proef verwijderen paaltje Zilverschoon  
- Jan van Eijcklaan, Hazerswoude-Dorp 
De gemeenteraad heeft donderdag 10 december 
aan het college gevraagd of het paaltje tussen de 
Jan van Eijcklaan en de Zilverschoon in Hazers-
woude-Dorp bij wijze van proef kan worden verwij-
derd. De raad wil dat onderzoek wordt gedaan naar 
de positieve en negatieve effecten hiervan. Het 
paaltje wordt vanaf 1 januari 2021 voor een periode 
van maximaal zes maanden verwijderd, maar wordt 
nu (volgens eerder gemaakte afspraken) tot de 

start van de proef wel terug geplaatst. Het paaltje 
was tijdelijk verwijderd vanwege de reconstructie 
van de Dorpsstraat. 

In gesprek
In januari 2021 wordt gekeken of er nog aanvul-
lende maatregelen nodig zijn voor de proefperiode 
van zes maanden start. Ook gaat de gemeente in 
gesprek met in ieder geval een afvaardiging van de 

bewoners van de Zilverschoon en de Jan van Eijck-
laan. Uiteraard wordt ook naar de mening van 
andere inwoners in het dorp geluisterd. De bloem-
bakken op de Jan van Eijcklaan blijven staan.

Sluiting 
prullenbakken 
Om schade door illegaal vuurwerk te voorkomen 
is half december gestart met het sluiten van de 
prullenbakken. In de winkelcentra in de hele 
gemeente doen we dit op 30 en 31 december. De 
afsluitkleppen worden vanaf 2 januari weer verwij-
derd. We starten in de winkelcentra en daarna het 
buitengebied.

Sluiting 
ondergrondse 
containers 
Ondergrondse papier- en PMD-containers 
worden vanaf 30 december (in de loop 
van de dag) afgesloten om schade door 
illegaal vuurwerk en brandstichting te 
voorkomen. Deze containers worden op 2 
januari weer opengesteld. De restafvalcon-
tainers zijn vanaf oudejaarsdag om 18.00 
uur ’s avonds afgesloten en worden (op 
afstand) weer geopend op nieuwjaarsdag (om 
6.00 uur in de ochtend). 
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AA Alphen aan den Rijn. In uw reactie vermeldt u 
duidelijk uw naam, adres en contactgegevens en 
geeft u aan dat het gaat om het ontwerpbestem-
mingsplan Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a, 
339824. 

-  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of nadere informatie kunt u contact 
opnemen met Officemanagement Ruimte op tele-
foonnummer 14 0172. 

Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerp-
besluit hogere waarden dienen gericht te worden 
aan de ODMH: 
-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar Omge-

vingsdienst Midden-Holland, postbus 45, 2800 
AA Gouda. In uw reactie vermeldt u duidelijk uw 
naam, adres en contactgegevens en geeft u aan 
dat het gaat om het ontwerpbesluit geregistreerd 
onder kenmerk 2020234898. 

-  Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst Midden- 
Holland via telefoonnummer 088 - 54 50 000. 

-  U kunt uw zienswijzen ook mailen naar 
info@odmh.nl. 

Na het vaststellen van de besluiten maken we deze 
opnieuw gelijktijdig bekend in één publicatie. De 
besluiten liggen dan opnieuw zes weken ter inzage. 
In deze periode kan gecombineerd beroep bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State worden ingesteld. In de beroepsprocedure 
worden de besluiten behandeld als één besluit. 

Vertrokken met onbekende bestemming?
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande 
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer 
woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisre-
gistratie Personen (BRP) staan ingeschreven:
-  A. Mohamed, Tarthorst 55, Alphen aan den Rijn
-  R. Linting, Oranjestraat 47, Alphen aan den Rijn
-  C.B. Voorn, Weegschaalstraat 3, Hazerswoude-

Rijndijk
-  T.M. Arendarczyk, Hoogeveenseweg 7 G, Boskoop

Reageren 
Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar 
één van bovengenoemde personen verblijft? Dan 
verzoeken wij u om contact op te nemen met team 
Burgerzaken van Gemeente Alphen aan den Rijn, 
via telefoonnummer 14 0172. Als de gemeente na 
twee weken geen reactie heeft ontvangen en er 
geen woonadres bekend is, neemt zij bovenge-
noemde personen op in de BRP als vertrokken met 
onbekende bestemming. Het besluit tot uitschrij-
ving met onbekende bestemming wordt gepubli-
ceerd op www.overheid.nl.

Gevolgen van uitschrijving
Wanneer personen als vertrokken met onbekende 
bestemming zijn opgenomen in de BRP, kan dat 
gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag of 
sociale voorzieningen. Het recht op voorzieningen 
en diensten van overheidsinstanties hangt namelijk 
samen met de inschrijving in de BRP.

Vergunningen
17 tot en met 22 december 2020

In verband met het coronavirus is de balie van 
Vergunningen gesloten. Wilt u plannen inzien? 
Neem dan contact op met telefoonnummer 14 
0172 of per e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Ingekomen aanvragen
In dit stadium van de procedure kunt u nog geen 
bezwaren indienen.
Alphen aan den Rijn
-  Ridderbuurt 55  

vervangen bestaand zomerhuis bij woonboerderij 
en in gebruik nemen als bed & breakfast 
(V2020/1040) 

-  Paltrokmolen 15 
bouwen woning (V2020/1045) 

-  Herenhof 183 
uitbreiden supermarkt en realiseren 
bovengelegen studio's (V2020/1046) 

-  Raadhuisstraat 120 en 122 
bouwen en brandveilig in gebruik nemen 
zorgcomplex (V2020/1047) 

-  Krammer 37 
uitbreiden woning achterzijde (V2020/1049) 

-  Charlotte Van Pallandtlaan 43 
plaatsen dakopbouw achtergeveldakvlak 
(V2020/1051) 

-  Aarhof bouwnummer 61 
vergroten bestaande Albert Heijn (V2020/1052) 

-  tegenover Tankval 3  
bouwen bedrijfsgebouw (V2020/1054) 

-  tegenover Tankval 3  
uitbreiden bestaande bakkerij (V2020/1056) 

-  Boterbloemweg 37  
vervangen houten kozijn door kunststof kozijn 
(V2020/1057) 

-  Baanwegsekade 7 
uitbouwen achterzijde woning over 1 bouwlaag 
(V2020/1058) 

-  Jan Luykenstraat 26  
vervangen bestaande erker en luifel voordeur en 
vervangen kunststof kozijnen voor houten 
kozijnen (V2020/1059) 

-  Hoorn 98 
vervangen beschoeiing en realiseren 
insteekhaven (V2020/1060) 

-  Thorbeckestraat (bouwnummer 1 t/m 59, plan 
De Kroon) 
bouwen 48 appartementen, 11 stadswoningen en 
parkeergarage (V2020/1063) 

-  Hertogstraat 27  
plaatsen rookkanaal buitenzijde woning 
(V2020/1064) 

Benthuizen
-  Wilg 9 

plaatsen dakopbouw garage (V2020/1062) 
Boskoop
-  Spoorhaven 40  

bouwen aanbouw achterzijde woning 
(V2020/1055) 

Hazerswoude-Dorp
-  Frans Halsstraat 5 

plaatsen dakopbouw (V2020/1043) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 202  

plaatsen dakkapel rechter zijgeveldakvlak 
(V2020/1042) 

-  wijk Westvaartpark fase 1  
bouwen van 17 2-onder-1 kap woningen met 
garage en 32 eengezinswoningen met vrijstaande 
bergingen (V2020/1044) 

-  tussen Rijndijk 18 en 92  
vervangen oeverconstructie door stalen 
damwand en afgewerkt met stalen deksloof/
basaltglooiing (V2020/1050) 

-  ter hoogte van Rijndijk 28, plan Nieuw Rein  
bouwen 102 woningen waaronder 87 
koopwoningen en 15 huurwoningen 
(V2020/1053) 

-  Potgieterlaan 10A 
afwijken bestemmingsplan voor realiseren 4 
appartementen (V2020/1061)

Koudekerk aan den Rijn
-  t.o. de Reigerlaan en aan Weidedreef  

afwijken bestemmingsplan voor gebruik grasland 
als opstelplaats (V2020/1041)

Zwammerdam
-  Ds. Bennink Boltstraat 30  

wijzigen bestaand kozijn voorzijde woning 
(V2020/1048)

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Oudshoornseweg 114 (17-12-2020)  

kappen boom (kastanje) (V2020/985) 

De gemeenteraad vergadert tijdelijk deels digitaal vanwege het coronavirus. U kunt in de 
vergaderkalender zien welke vergaderingen digitaal en welke fysiek in het gemeentehuis 
plaatsvinden.

•  U kunt de fysieke en digitale openbare vergaderingen thuis live volgen of achteraf terugkijken via de 
website van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/raad. 

•  Inspreken tijdens een fysieke of digitale vergadering is mogelijk. Mailt u voor meer informatie naar 
griffie@alphenaandenrijn.nl. We bespreken de mogelijkheden dan met u.

Donderdag 7 januari 2020, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (19.30 uur) 
(digitaal, met live-uitzending via de website) 

•  Kort bespreken collegebrief en -notitie binnenstedelijke woningbouwlocaties
•  Eerste debat gewijzigd vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Koopse Glorie, Boskoop
•  Eerste debat Verkeersveiligheidsplan Alphen aan den Rijn 2021-2026
•  Bespreken collegereactie initiatiefvoorstel Buurtbus

Donderdag 7 januari 2020, informatiemarkten: voortgang visieplan Stadshart (20.00-20.45 
uur), voortgang detailhandel in de kernen (21.00 – 21.45 uur) en Masterplan Noordrand 1 
(22.00-22.45 uur) (digitaal)

Donderdag 14 januari 2020, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein 
(19.30 uur) (digitaal) 

•  Kort bespreken collegebesluit en -brief Voortgangsrapportage Inkomende Subsidies 2019
•  Bespreken diverse aspecten vastgoed
•  Bespreken samenhang tussen de verschillende grondbeleidsinstrumenten: een toelichting op de 

grondbeleidsinstrumenten die de gemeente hanteert en de onderlinge relaties

Donderdag 14 januari 2020, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein (19.30 uur) 
(digitaal)

•  Bespreken collegebesluiten gebiedsgericht werken, de volgende stappen en plan van aanpak 
Edelstenenbuurt

Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergader-
stukken in het Raadsinformatie systeem (RIS) https://ris2.ibabs.eu/alphenaandenrijn. 

Raadspraak
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en besluiten van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de 
Raadspraak, de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad, via www.alphenaandenrijn.nl/
raadspraak.

De gemeenteraad 
vergadert tijdelijk 
deels digitaal vanwege 
het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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Boskoop
-  Nieuwstraat 60 (18-12-2020)  

herstellen fundering woning (V2020/928) 
-  Insteek 56 (21-12-2020)  

bouwen hobbyschuur (V2020/974) 
Hazerswoude-Dorp
-  plan Weidelanden (sectie E, percelen 3948 en 

3893) (18-12-2020)  
bouwen 21 woningen (V2020/990) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Guido Gezellestraat 39 (17-12-2020)  

vervangen 5 serres door terrasschermen 
(V2020/812) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Kerklaan 93 (17-12-2020)  

aanleggen inrit (V2020/904) 
-  Hoogewaard 130 (17-12-2020)  

verhogen woning door nieuwe verdieping en 
kapconstructie (V2020/896) 

-  Hoogewaard 128 (17-12-2020)  
verhogen woning door nieuwe verdieping en 
kapconstructie (V2020/897) 

-  Park Ypenburg 15 (18-12-2020)  
plaatsen 3 dakkapellen en dakraam (V2020/957) 

Bezwaar
Voor de bovenstaande beschikking(en) geldt de 
bezwaarclausule. U kunt bezwaar maken via 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar (datum tussen 

de haakjes is datum beschikking).

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  Groenoord 134  

verbreden bestaande inrit (V2020/899) 

Exploitatievergunning
Verleende vergunningen
Alphen aan den Rijn
-  Stationsplein 13 (17-12-2020)  

(Horeca-)exploitatievergunning (Sushipoint) 
(D2020/124) 

Bezwaar
Voor de bovenstaande beschikking(en) geldt de 
bezwaarclausule. U kunt bezwaar maken via 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar (datum tussen 
de haakjes is datum beschikking).

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
verwijderen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en), met de 
bij behorende borden:
Alphen aan den Rijn
-  Klaverhof 62
-  Marketentster 41

Er wordt een individuele gehandicapten-
parkeerplaats, met de bijbehorende borden, 
gerealiseerd in:
Alphen aan den Rijn
-  Boterbloemweg 144
-  Leeuwenburg 69
Boskoop
-  Koninginneweg 12C 

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
openbare bekendmaking van dit besluit in de 
Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn. U kunt ook bezwaar maken 
via de website www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. 

Bezwaarclausule

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

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

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

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

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

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

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

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

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

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

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

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

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

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

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

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

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

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

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

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

Lees het gemeentenieuws op https://www.allesinalphen.nl

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

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

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

istockphoto e.a.).

“All you need is love 
Rijnwoude” groot succes!

(Ondanks alle Corona beperkingen)

De aanpak was groots: mensen verrassen met filmpjes van geliefden op een heel groot scherm, begeleidt door grote op-
blaas kerstmannen / verlichte kerstbomen / warme chocomelk etc. Maar helaas, ook dit was weer door Corona niet de 
bedoeling. Vandaar dat een “light” vorm werd bedacht.

Linda Timmermans en Petra 
Kransse van Actief Rijnwou-
de bezochten (met kerstmuts 
op) op dinsdag 22 en woens-
dag 23 december 15 adressen 
in Rijnwoude met een “kerst-
boodschap. Geliefden van de 

mensen die op deze adressen 
wonen, hadden een mooi film-
pje gemaakt voor hen gemaakt 
met een warme kerstboodschap 
op het einde. Dit filmpje werd 
aangeboden op een Ipad aan de 
voordeur.

Ondanks de “kleinschaligheid” 
werden mensen enorm verrast, 
wat vaak gepaard ging met een 
lach maar soms ook een traan. 
Na vertoning van het film-
pje kregen de mensen nog een 
mooi verlicht kerstboompje. Te-

vens werden er opnamen ge-
maakt van dit bezoek wat later 
nog door de mensen teruggeke-
ken kan worden.

Linda en Petra 
willen ieder-

een bedanken die 
heeft meegehol-

pen aan deze 
actie. Voor velen 
was dit weer een 

beetje “klein 
geluk” in deze 
vervelende tijd.

Happy Newyear!!Happy Newyear!!
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Help huisdieren door de winter heen

en winter waarin we sneeuw-
ballen kunnen gooien en 
schaatsen op natuurijs. 
Maar zover is het voorlopig 

nog niet. Schaatsen op natuurijs 
in een mooi Hollands landschap 
blijft vooralsnog een droom. Geen 
probleem, want wij Nederlanders 
wijken met net zoveel plezier uit 
naar een van de overdekte ijshal-
len die Nederland rijk is. In iedere 
regio komen schaatsliefhebbers zo 

aan hun trekken. Al zal corona hier 
wellicht een beperkende factor 
voor zijn.
Hoe dan ook, wij Nederlanders 
houden van schaatsen. Schaatsen 
is een typisch Nederlandse sport. 
Gezien de successen die we op 
de baan boeken, is het ook een 
sport die ons ligt. Toch werd er al 
in de prehistorie geschaatst. Met 
behulp van schoenen met daar-
onder dierlijke botten gleden onze 

‘voorvaderen’ over ijsvlakten. Dat 
ging namelijk sneller als lopen. Nu 
glijden we met moderne noren, 
hockeyschaatsen of kunstschaat-
sen over het ijs. En het liefst doen 
we dat op een sfeervolle baan met 
‘koek en zopie’ om de dorst te les-
sen en honger te stillen. Hollandse 
gezelligheid zoals we het van vroe-
ger kennen!

Niks leukers dan schaatsen in een hollands decor

Hopen op een  
ijskoude winter 
Het zit de laatste jaren niet altijd mee. Schaatsen op natuurijs komt veel minder vaak voor dan 
vroeger. Het klimaat verandert. Toch voorspellen veel weerprofeten een koude winter. 

Nederlandse schaatsliefhebbers hopen op een strenge winter.

elke problemen er kun-
nen ontstaan? Een 
handrem kan bijvoor-
beeld vastvriezen. Het 

best kun je de auto de avond 
ervoor in een versnelling zetten 
en de handrem er af laten. Ben je 
dat vergeten, trek dan de hand-

rem even flink aan waardoor het 
ijs breekt. Helpt dat ook niet, laat 
dan de motor een paar minuten 
draaien.
Ook de portierdeur vriest nog wel 
eens vast. Vaak helpt het om de 
deur even extra stevig dicht te 
duwen zodat het ijs breekt. Een 
betere tip is om het rubber vooraf 
in te smeren. Talkpoeder en silico-
nenspray op de rubbers doen won-
deren.
Een bekend probleem zijn de rui-
tensproeiers die niet werken. Dit 

probleem los je op door op de 
sproeierkopjes een zakje warm wa-
ter te leggen. En natuurlijk gebruik 
je ruitenvloeistof die winterhard is. 
Let op de tekst op de verpakking.
Ga niet de weg op als het zicht nog 
niet goed is. Eerst krab je de ruit 
schoon, daarna zet je de motor aan 
en blaas je via de roosters de ruiten 
schoon. Heb je airco, dan gebruik 
je je die. De airco zorgt voor een 
snelle ontwaseming van de ramen.

Winter veroorzaakt ook voor de auto ongemakken

Krab eerst je ruit 
goed schoon
Een auto moet je goed voorbereiden op de winterse kou. Je wilt niet dat jouw auto het af laat weten 
wanneer het een paar graden gaat vriezen.

Voordat je gaat rijden moet je de ruiten goed schoonkrabben.

E
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W

Honden blijven het  
liefst in beweging 
Wij mensen hebben het maar makkelijk. Als het koud is doen we gewoon een dikke jas aan. 
En het liefst zetten we dan ook een muts op. Maar hoe doen huisdieren dat? Hebben die geen last 
van de winter?

at valt mee. De meeste die-
ren redden zichzelf prima in 
de kou. Toch kunnen veel 
huisdieren best wat hulp 

gebruiken. Honden vinden het 
bijvoorbeeld prettig om in bewe-
ging te blijven. Bij extreme kou 
kun je de voetzolen insmeren met 
vaseline of speciale teer. Dat dicht 
wonden en zorgt voor harde voet-
zooltjes. Laat je hond geen sneeuw 
eten, dat kan darm- en maagklach-
ten veroorzaken.

Loop ook niet met je hond op het 
ijs. Een hond kan niet beoordelen 
of het ijs dik en stevig genoeg is. 
Maar het dier kan ook uitglijden 
wat leidt tot blessures. En hoe zit 
het met andere dieren? Katten zijn 
creatief genoeg om een warme 
plek op te zoeken. Zorg in de win-
ter wel dat het kattenluikje werkt, 
zodat de kat altijd naar binnen 
kan. En kijken we naar dieren die 
toch al buiten verblijven, dan is het 
goed te weten dat de voedselvoor-

raden slinken en waterbronnen 
bevriezen. Plaats daarom nestkas-
ten voor vogels, vlinders, bijen en 
vleermuizen. En tijdens een vorst-
periode bied je voedsel aan.

Huisdieren redden zich 
meestal prima in de kou.
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Het mysterie rond de honderdtachtig 
tegels in Koudekerk blijkt te zijn opgelost

door Frits Nijhof

In de Groene Hart Koerier van 2 december vertelden we u over de bijzondere 
schouw, welke oorspronkelijk in een huis aan de Dorpsstraat geplaatst zou zijn ge-
weest. Na wat speurwerk, informatieve telefoongesprekken met de oude bewoners, 
enkele mails en apps, blijkt het mysterie nu redelijkerwijs te zijn opgelost. 

Eén van de oud-Koudekerkers, 
Sjaak Zuidwijk,  heeft voor zijn 
familie stamboomonderzoek 
gedaan en heeft zijn onder-
zoek in een boek samengevat. 
Om ons verhaal over de schoor-
steenmantel goed aan de le-
zers te kunnen uitleggen, heeft 
Sjaak ons een deel van dit boek 
ter beschikking gesteld. Uiter-
aard zijn we hem daarvoor zeer 
dankbaar. 

De prachtige 
schouw stond 
niet in het woon-
huis op nummer 
37, maar in het 
woonhuis van 
de familie Zuijd-
wijk op nummer 
27, dat voordien 
het  huisnum-
mer 33 droeg. De 
wagenmaker ij, 
waarover gespro-
ken is, bevond 
zich direct aan de 
Dorpsstraat. De 
bijgevoegde foto 
toont de werk-
plaats, vooraan 
de  weg, bij de 
kleine raampjes. 
In het woonhuis 
er rechts naast 
was de woonka-

mer, waarin zich de schouw be-
vond. In dit huis hebben  van 
1934 tot 1980  Cor Zuijdwijk 
en tot 1998 Jans Rotteveel ge-
woond. 

Wat de schouw betreft kunnen 
we u vertellen dat op beide zij-
kanten witte tegels met licht-
paarse beschilderingen waren 
geplaatst. Het tafereel op de 
voorkant is een bekend bijbels 
verhaal dat wordt beschreven 

in Genesis 37-50. Dit is de ver-
koop van Jozef in Dotan; Jozef 
wordt door zijn jaloerse broers 
verkocht aan de Ismaëlieten, die 
hem meevoerden naar  Egyp-
te. Op de rechter zijkant van 
de schoorsteenmantel staat een 
manspersoon afgebeeld met 
daaronder de letters: P.W.D.V. 
De betekenis van deze letters is: 
Prins Willem De Vijfde. Op de 
linker zijkant staat een vrouws-
persoon afgebeeld met daaron-
der: F.S.W., hetgeen betekent 
Frederica Sophia Wilhelmina. 
Prins Willem de Vijfde is in 
1748 geboren als Prins van 
Oranje – Nassau. Hij was een 
zoon van Prins Willem de Vier-
de en Anna van Hannover. Van 

1766 tot 1795 was hij stadhou-
der van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. Prins 
Willem de 5e trouwde in 1767 
met Frederica Sophia Wilhel-
mina van Pruisen. Prins Willem 
de 5e overleed in 1806; Frede-
rica Sophia Wilhelmina werd 
in 1751 geboren en  overleed in 
1820. Hun zoon Willem werd 
de latere Koning Willem I. 

Op basis van bovenstaand ver-
haal kunnen we met redelijke 
zekerheid concluderen dat de 
tegels van deze schoorsteen-
mantel tussen 1767  en 1795 ge-
fabriceerd moeten zijn. Niet al-
leen de schoorsteenmantel was 
met dit soort tegels bedekt, ook 
de wanden in de woonkamer 
waren met tegels bedekt, ech-
ter deze waren geheel wit. Deze 
witte tegels reikten geheel tot 
het plafond en hadden buiten 
de decoratieve functie nog een 
tweede taak, namelijk een isole-
rende functie. 
Daar het aanstaande bruidspaar, 
t.w. Cor Zuijdwijk en Jans Rot-
teveel, deze betegelde wanden 
niet echt mooi vond, werden de 
tegelwanden vóór hun huwelijk 
in 1934 verwijderd.

De wagenmakerij was in de pe-
riode 1729-1765 eigendom van 

meester-wagenmaker Maarten 
Overgaauw. Deze was in die 
periode enkele jaren schout en 
(president)-schepen van Kou-
dekerk. In 1765 erfde zijn zoon 
Leendert Overgaauw de wagen-
makerij en deze bleef tot 1778 
in zijn bezit.
Deze heer Overgaauw trad van 
1769 tot 1771 eveneens op als 
belastinginner en bepaalde zelfs 
van 1772 gedurende twee jaar 
mede de hoogte van bepaal-
de belastingen in Koudekerk. 
Blijkbaar had hij wel enig aan-
zien in het dorp. In 1778 werd 
de wagenmakerij door Leendert 
Overgaauw verkocht.

Wellicht valt het de opletten-
de lezer op dat de naam Zuid-
wijk heden ten dage geschreven 
wordt als Zuidwijk. In de loop 
der jaren is de Nederlandse taal 
een en ander veranderd. Vele ja-

ren werd Zuijdwijk met uij ge-
schreven; zo ook bij de mees-
te kinderen van Arie Zuijdwijk. 
Alleen bij  de vader van Sjaak 
Zuidwijk, t.w. Koos, werd de 
achternaam bij de geboorteaan-
gifte in Koudekerk aan den Rijn 
als Zuidwijk geschreven. (m.a.w. 
dat werd: Sjaak Zuidwijk). 

Rondom 1900 schreef men bij-
voorbeeld nog uijt i.p.v. uit en  
uij  i.p.v.  ui. Zo gaf de opa van 
Sjaak, t.w. Arie Zuijdwijk al tij-
dens zijn (niet afgeronde) pries-
teropleiding van 1879-1883 de  
voorkeur de nieuwe schrijfwij-
ze: Zuidwijk. Vandaar zijn keuze 

voor Wagenmakerij Zuidwijk. 

Het Tegelmuseum in Otterlo 
heeft in 2003 bij de verhuizing 
van Zuidwijk Carrosserieën naar 
Alphen aan den Rijn een bod 
gedaan op de schouw en is toen 
door het museum overgenomen 
en geplaatst in het museum.

Voor de goede orde wil ik nog 
even in vogelvlucht de histo-
rie van Zuidwijk Carrosserieën 
noemen.  
Eind 1900 is de wagenmake-
rij door Arie Goemans verkocht 
aan Arie Zuijdwijk. In 1936 ver-
kocht hij de wagenmakerij aan 
zijn zoon Cor Zuijdwijk. In 1938 
werd Koos Zuidwijk mede-eige-
naar en werd het de Firma Ge-
broeders Zuidwijk in Koude-
kerk aan den Rijn. In 1975 werd 
de Firma verkocht aan Gerard, 
Ton, Hans en Tim Zuijdwijk en 
deze was tot 1997 in hun han-
den.
In oktober 1997 is het bedrijf 
overgenomen door Sander van 
Stenis. Onder zijn leiding is het 
bedrijf gemoderniseerd en ver-
der uitgebouwd. In 2003 is het 
verhuisd naar de huidige loca-
tie aan de Albert Einsteinweg in 
Alphen aan den Rijn.
Zuidwijk Carrosserieën heeft 
met ingang van september 2004 
het gerenommeerde bedrijf 
Krocar Aanhangwagens en Car-
rosserieën overgenomen. Een 
uitbreiding, die eraan heeft bij-
gedragen dat de firma Zuidwijk 
naast het bouwen van veel uit-
eenlopende carrosserieën en 
eveneens een aantal het dealer- 
schappen heeft. 

Rest mij nog om de fami-
lie Zuijdwijk en dan met name 
Sjaak Zuidwijk, hartelijk te be-
danken voor de verstrekte infor-
matie, de foto’s en het beschik-
baar stellen van het boek van het 
familie stamboomonderzoek. 

Het familieboek Zuijwijk

Het oude - inmiddels gesloopte - huis op nr 27(33)Jozef wordt verkocht aan de Ismaëlieten
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HET 
HELE 
JAAR 
DOOR

MAXIMAAL 6 KRATTEN PER KLANT 

 Grillassortiment 
Alle soorten met de 
sticker '2 voor € 5,-'

 G'woon krenten of 
rozijnen, Koopmans 
mix voor oliebollen of 
appelbeignets 
 Alle soorten 
Van /2.52 - /3.70

 Heineken of 
Brand
 Alle kratten met 
24 fl esjes van 0.3 liter 
Van /15.95 - /16.49

PER KRAT

 8.49 

2 STUKS

  Mora Mini's of Crispy Chick'n
 Alle soorten 
 2 stuks 
Van /3.38 - /9.50
 Voor 1.69 - 4.75 
M.u.v. Oven & Airfryer

 Grillworst
 Naturel of met kaas 
 Alle stukken van 280 gram 
Van /3.61
 Voor 1.80
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