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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

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 58e jaargang nr. 2731 • Woensdag 6 januari 2021

Stuur uw 
kopij 

uiterlijk 
zaterdag-

avond in naar
info@

groenehart-
koerier.nl

Werkgroep Duurzaam Koudekerk wil steentje bijdragen..

Voorkom voedselverspilling!

De Werkgroep Duurzaam Koudekerk wil graag in de 
eigen omgeving een steentje bijdragen aan een duur-
zamere samenleving. Met de feestdagen in het voor-
uitzicht vraagt de werkgroep deze keer aandacht voor 
voedselverspilling. Werkgroeplid Carla Glorie, dië-
tiste, natuurvoedingskundige en docente voeding en 
moestuinieren bij VELT vertelt erover. 

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.

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-
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Familieberichten

 “Ik ben gisteren weer op het 
graf van mijn moeder geweest. Het 
was precies zes maanden geleden dat 
zij is overleden. Zij heeft daar een 
rustplekje samen met mijn vader. 
Mijn vader is overleden toen ik een 
jaar of twaalf was. Mijn moeder heeft 
het sinds die tijd helemaal alleen 
moeten rooien. Nu zijn ze weer 
samen. Iets waar mijn moeder de 
laatste jaren erg naar uitzag.
 Mijn twee broers en ik hebben - 
samen met haar - besloten dat als het 
onze tijd is, wij ook bij hen worden 
begraven.”
 Loesewies Giesen 

onze tijd is, wij ook bij hen worden 

 Loesewies Giesen 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

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

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

ammonietuitvaart.nl

Rust nu maar
Je hebt je strijd gestreden
Je hebt het met veel moed gedaan
Niemand weet hoe je hebt geleden
Niemand weet wat je hebt doorstaan.

Omringd door allen, die hij liefhad, is na een kortstondig ziekbed toch 
nog onverwachts van ons heengegaan

Bernardus Johannes Michael de Hollander
– Ben –

* 11 februari 1940                † 25 december 2020

weduwnaar van Marretje de Hollander–Teekens
echtgenoot van Anneke de Hollander–Baak

Uit aller naam:
A. de Hollander–Baak

Willem Kloosstraat 8
2394 BB Hazerswoude-Rijndijk

Overeenkomstig het uitdrukkelijke verzoek van Ben heeft de crematie 
in besloten kring plaatsgevonden.

De Here heeft gegeven
De Here heeft genomen
De naam des Heren zij geloofd.

Bedroefd, maar dankbaar voor de lange tijd dat zij in ons midden was, hebben 
wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootoma

Neeltje Adriana van Spronsen - van Dam
– Nel –

sinds 23 oktober 2005 weduwe van Kees van Spronsen

* 5 januari 1929      † 29 december 2020

Keesjan

Gerard en Carla
   Mike
   Erwin
   Wendy en Janneke
      Bella

Onze dank gaat uit naar de Herbergier, waar onze moeder 
de laatste jaren heeft gewoond en liefdevol werd verzorgd.

Correspondentieadres:
Ouvertureweg 237
2402 DW Alphen aan den Rijn

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgehad in het familiegraf op de 
Algemene begraafplaats te Koudekerk aan den Rijn.

Tot ons onuitsprekelijke verdriet is volslagen 
onverwachts overleden Mijn lieve man, Mijn 
maatje, Mijn alles, onze trotse vader en mijn 
bijzondere opa

Arie Goudkuil

in de leeftijd van 68 jaar.

Greet Goudkuil-Voskuilen

Jeffrey, Imre  
Nat6alie

Jessica
1 januari 2021
5 Meistraat 3
2396 ED Koudekerk aan den Rijn

De afscheidsplechtigheid zal in besloten kring plaatshebben.

U kunt de plechtigheid op zaterdag 9 januari vanaf 14:00 uur volgen via 
de livestream www.bsgmedia.nl/Goudkuil met wachtwoord 090121.

Het is onmogelijk om ieder persoonlijk 
te bedanken voor de vele blijken van 
medeleven die wij mochten ontvangen na 
het overlijden van onze vader en opa

ANTON MOERLAND

Uw belangstelling, reacties, brieven, 
kaarten hebben ons goed gedaan, 
waarvoor onze hartelijke dank.

Familie Moerland.
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Het VIJK 
jubileum-

blad is 
verkrijg-

baar.
Verhalen over 40 
jaar vereniging ijs-
club Koudekerk. 
Leuk om zelf te le-
zen én leuk om ca-
deau te doen. 

Wil je één of meer-
dere exemplaren ont-
vangen? Mail dan 
naar clubblad@vijk.
nl, o.v.v. naam, adres 
en telefoonnummer. 
Slechts 5,- per exem-
plaar. Daarmee steunt 
u ook nog een echte 
dorpsvereniging. 

Rijndijk 177, 2394 CB  Hazerswoude-Rijndijk
info@t-haasje.nl - www.t-haasje.nl

Telefoon 071 3414730

AFHAAL/BEZORG  KEUZEMENU À 27,50
• Galantine van landhoen met bieslooksaus en 

gemarineerde cherrytomaatjes
 of

• Verse haring met ui op bietensalade en waterkers
of

• Krokant gebakken camembert met appel-cranberrysaus 

********************
• Gekookte mosselen met 3 koude sauzen

of
• Runderbiefstuk met pepersaus en 

gebakken paddenstoelen
of

• Everzwijnprocureur met hertenstoof en 
aardappelmousseline 

********************
• Crêpes Suzette met vanille-roomijs en slagroom

of
• Dessertverrassing op basis van gebak, 

mousse en ijs uit eigen keuken

Helaas geen restaurantbezoek mogelijk, 
maar ’t Haasje komt naar U toe!

Minimaal 1 dag vooraf bestellen!
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FOTO'S UIT ONZE DORPSKERNEN
Hierbij weer een aamtal foto's die wij vanuit alle hoeken van voormalig Rijnwoude toegestuurd hebben gekregen. 

Geniet van hetgeen deze fotografen zagen in de directe omgeving. Ga er ook eens op uit! Rijnwoude e.o. verdient het!

Ook een leuke, mooie foto geschoten?

Laat alle lezers meegenieten 
en stuur hem naar  info@groenehartkoerier.nl

Het is wel even een zoekplaatje naar de hond van Andrea Platteel

Soms moet je tot je knieën in het water voor een maaltje... Foto Joost van den Ende De poes is niet bij de prijs van de kerstboom inbegrepen. Foto Birgit Hennephof

Een vreemde passagier op de voorruit. Foto Egbert Westhooff

Een poldertoxht op een prachtige dag bij de Vierheemskinderenweg Foto Marion Kuper
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Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: 
Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, 
beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk / 
Samenstellers:  R. Kuiper - Reijneveld (Prot. Gem.), Beneluxstraat 1, 
Koudekerk a/d Rijn;  M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Parochiekern), 
tel. 071 341 42 10,  mailadres: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
Websites: www.heiligethomas.nl en www.pknkoudekerk.nl

Kerkdiensten

Benthuizen

Herv. Gemeente Zondag 10 januari   
 09.30 uur Ds H.G. van der Ziel;

 18.00 uur Ds T. Jacobs

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl

P.G. De Hoeksteen  Zondag 10 januari  
 10.00 uur Dienst vervallen. 

 Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente Zondag 10 januari  09.30 uur Leesdienst, 

19.00 uur Ds M.H.Schot.

 Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp

R.K. Kerk Zondag 10 januari  09.30 - 10.30 uur 

Openstelling kerk 

 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl

De Korenaar  Zondag 10 januari   10.00 uur Ds Joost Stijl, 

Leusden. De dienst is online te volgen via 

kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 10 januari   
 09.30 uur Ds A.B. van Campen; 

 18.30 uur Ds J. Reijm, Rotterdam (Jong. dienst)  

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

De kerkdiensten worden in 
elk geval tot 19 januari zonder 
bezoekers gehouden en zijn 
te zien en te horen via www.
kerkdienstgemist.nl (Koude-
kerk aan den Rijn). 
Zondag 10 januari 10.00 uur: 
Viering vanuit de Brugkerk, 
met pastor L.J. Hoogerwerf.
Zondag 17 januari 10.00 uur: 
Oecumenische viering met 
pastor Lâm.

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  woensdag 
13 januari. De Ontmoetings-
kerk is open op de woensda-
gen 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 

LIVESTREAMVERBINDING 
Op de website van onze pa-
rochie – www.heiligethomas.
nl –, vindt u direct op de eer-
ste pagina de aanduiding 
‘Livestream’ staan. Als u hier-
op klikt, dan wordt u zondags 
om 9.30 uur rechtstreeks ver-
bonden met de eucharistievie-
ring van onze parochie in de 
St. Bonifaciuskerk. 
Natuurlijk zijn er ook nog altijd 
vieringen op de tv te volgen 
via RKK 

KERK OPENSTELLING
Zondag 10 januari is de Ber-
narduskerk open van 10.30 tot 
11.30 uur voor het aansteken 
van een kaarsje en/of een mo-
ment van stil gebed. In de ker-
ken gelden de bekende maat-
regelen, zoals anderhalve 
meter afstand en het dragen 
van een mondkapje geduren-
de de hele periode, dat u in de 
kerk verblijft.

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.

INTENTIES
Nu er in elk geval tot 19 janu-
ari alleen livestreamvieringen 
zijn vanuit de Bonifaciuskerk,  
kunt u toch wel intenties op-
geven, die genoemd worden 
en in beeld verschijnen tijdens 
de voorbeden in de viering. U 
kunt hiervoor contact opne-
men met Annie van Dijk, tel. 
071- 3414210.

(RK) PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT

Het secretariaat aan de Cho-
pinlaan 10 is deze weken niet 
zoals gebruikelijk geopend op 
donderdagmiddag. Voor vra-
gen kunt u altijd mailen naar: 
hh.michael-bernardus@hei-
ligethomas.nl of bellen 071 
3414210 want gelukkig neemt 
Annie van Dijk altijd de tele-
foon op. Het is een doorge-
schakeld nummer dus even 
geduld en de telefoon een 
aantal keren laten overgaan 
om contact te maken. 

Column Hoop & Troost van de oude dorpskerk Benthuizen 
in Groene Hart Koerier

Onbekende vooruitzichten  
Het woord vooruitzicht is wellicht nog nooit zo beladen als aan het begin van 
dit jaar. We zijn hoopvol voor dit jaar, maar er zijn nog veel vraagtekens en on-
zekerheden in ons leven. 
Denk aan de ondernemers (gaan jullie het financieel redden?), het medisch per-
soneel ( raken jullie niet overwerkt?), de studenten (kunnen jullie je noodzake-
lijke stage nog uitvoeren?)….en nog zoveel andere vragen voor onbekende voor-
uitzichten van dit jaar.

Te midden van alle onzekerheid zijn er ook lichtpunten in de vooruitzichten: Zo mochten wij als oude 
dorpskerk een beroep uitbrengen op een nieuwe predikant: Ds. Teeuw uit Moordrecht. Afgelopen zon-
dagmorgen 3 januari kwam hij preken in onze gemeente te zien via YouTube: Hervormde Gemeente 
Benthuizen) en dinsdag avond 5 januari een coronaproof kennismaking met afvaardigingen van de vele 
verenigingen en de kerkenraad. Nu is het een periode van afwachten en gebed om voor 17 januari te ho-
ren of God hem de weg wijst naar onze gemeente of dat het één van de andere 6 plaatsen wordt die een 
beroep op hem hebben uitgebracht. Dus ook voor onze oude dorpskerk nog een onbekend vooruitzicht. 
Maar wel een vooruitzicht met Hoop omdat we mogen vertrouwen dat er in de toekomst weer een nieu-
we predikant zal komen, alleen nu nog onbekend of dat ds Teeuw gaat worden. 

Met alle onbekende vooruitzichten in jouw/uw persoonlijke leven voor dit jaar is het vooral een wijze les 
om niet naar beneden te kijken, alleen te zien wat er niet goed gaat en de angst alle ruimte geven. Maar 
richt de blik naar boven, kijk naar de mogelijkheden en leg het neer in gebed. Zo blijven we niet hangen 
in onbekende vooruitzichten, maar leggen we alles in vertrouwen in Gods handen. 

Nog nooit gebeden? Met het vouwen van de handen en het sluiten van de ogen kan er op ieder moment 
met God gesproken worden. Is dit onbekend? Laat het ons weten. We hebben een Alpha-team die graag 
geheel vrijblijvend willen uitleggen wat bidden is.

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  

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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Iedere dag voordeel:              
elk 2e brood voor 1,60

www.bakkerammerlaanlaan.nlwww.bakkerammerlaan.nl

Slagroomschnitte

Lange sprits  200 gram

De aanbiedingen gelden van 7 t/m 13 januari

5,-
2,50Ambachtsplein 3, 2391 BD  Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858

info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De Vries

Frankfurter
rol
Gehaktrol die we hebben 
gevuld met een lekkere 
Frankfurter worst, zuurkool en 
milde mosterdkruiden.
Een aanrader!

Frankfurter

Vleeswarentrio:

Gebraden 
gehakt

Lunchworst
Gekookte 

ham

4.49
Vlugklaarpakket:

4 Room
schijven
4 Katen
vinken

7.98

Weektopper!

Mager 
Runder
gehakt

1 kilo

7.98
Uit eigen keuken:

Oosterse 
wraps 

2 stuks

5.00
Altijd lekker!

Kip 
op stok 

4 stuks

6.98

Meepakker:

Varkens
schnitzels 

4 stuks

5.98

Weekaanbiedingen

100 gram

1.59
Aanbiedingen zijn geldig van 

4 t/m 9 januari 2021

BRIL
VAN DE MAAND
JANUARI

“Houdt Rijnwoude 
schoon .... door fit te 
blijven”

(Nieuw Corona project)

Fit blijven is belangrijk, zeker in deze moeilijke (Corona) tijden. 
Daarnaast zien we dat er (nog steeds) overal rotzooi wordt achterge-
laten op straat (Onze nieuwste ergernis: de afgedankte mondkapjes).

Daarom is Actief Rijnwoude gestart met het project “Houdt Rijnwoude schoon---
door fit te blijven” Inmiddels hebben al veel mensen zich aangemeld, zowel jong ( 
zie foto) als oud.
Actief Rijnwoude zorgt voor de grijpstokken, hesjes, handschoenen en vuilniszakken 
en u gaat heerlijk sportief uw eigen omgeving “opschonen”.  

Fotografen op pad!!
Leuke “opruimfoto’s” kunt u bij Actief Rijnwoude (zie mailadressen hiernaast) inle-
veren, wij proberen deze te publiceren in de Groene Hart Koerier. En degene die de 
origineelste foto maakt en opstuurt ontvangt ook nog een leuke prijs.
Lijkt u dit een leuk project, wilt u hieraan ook meedoen?  Neem dan contact op met 
de kern coördinator van de kern waar u woont:

Kerncoordinator Benthuizen: 
Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442.
Kerncoordinator Koudekerk: 
Jolande@actief-rijnwoude.nl  / 06-22168847.
Kerncoordinator Hazerswoude Dorp: 
Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267.
Kerncoordinator Hazerswoude Rijndijk: 
Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400
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Naweeën
Waar corona al niet toe kan leiden. Een gerenommeerd arts én so-
cioloog zei over de periode ná de crisis: ‘Mensen zullen minder 
religieus worden, veel investeren in hun sociaal leven, meer geld 
uitgeven en seksueel losbandiger worden!’ Hoe je het ook wendt 
of keert, om nu te zeggen dat we volgens deze profeet in zwaar 
weer terechtkomen, te maken krijgen met pijnlijke naweeën... 
nee. Andere optimisten verwachten een terugkeer van de roa- 
ring twenties met die korte rokjes, die immense populariteit van 
een non-conformistische couturier (een nieuwe Coco Chanel), die 
heerlijke charleston en dat-lang-leve-het-leven-gevoel. Frivole uit-
spattingen na de inperkingen...
Ik heb het idee dat we met andere, met negatieve(re) conse-
quenties te maken zullen krijgen. Niet alleen gefrustreerde hore-
ca-ondernemers en diep teleurgestelde lieden uit de kunst-sector 
(jarenlang geploeter in één jaar naar de ratsmodee!), maar ook 
een toom zich schamende hoofddoekjesdragers die de uitgedijde 
flaporen - een gevolg van de ontwrichtende aanhechtingen van 
het mondkapje - willen verhullen. En trouwens, van die mond-
kapjes zijn we zeker niet af, want het oprukkende huiselijk geweld 
heeft in dit lugubere rampjaar duidelijk sporen achtergelaten in de 
diverse gebitten. Blauwe plekken en schaafwonden kan je m.b.v. 
schmink en ander pleisterwerk nog wel camoufleren, maar om 
in het sociale verkeer steeds de lippen op elkaar te houden... geen 
geringe klus. Dan is zo’n maskertje een uitkomst.
Even serieus. Ik heb het onbehaaglijke vermoeden dat de ontmas 
kering van het sociale gezicht van de overheid ons als herinner-
ing van het bizarre jaar 2020 het langst bij zal blijven. Het le-
gen-darische pannetje soep mag nog wel gegeven worden, maar 
dan wel in natura. Als je de naaste die het moeilijk heeft, de ter-
rine zelf laat bestellen en vervolgens aan hem of haar de kosten 
overmaakt... ja, dan kan je narigheid verwachten.
Elke onnozele hals kan je natuurlijk in een paar zinnen glashelder 
maken dat zo’n vertoning een schertsvertoning is, maar je zult er 
als gezagsgetrouwe ambtenaar maar mee geconfronteerd worden. 
De uitkeringsgerechtigde heeft al het nodige voor haar/zijn kiezen 
gekregen en dan moet je haar/hem ook nog eens - volgens de vi-
gerende wetten - beboeten wegens fraude.
We moeten echter toegeven dat de overheid niet zelden moest 
kiezen tussen Scylla en Charybdis, moest kiezen tussen twee 
kwaden. Achter de tenhemelschreiende toeslagen-affaire ver-
bergt zich natuurlijk het angstaanjagende én stigmatiserende 
fraude-duiveltje, achter het late (Nederlandse) vaccineren ver-
schuilt zich de vrees voor onzorgvuldigheid. Ik wil niet alles op 
force majeure, op overmacht afschuiven, maar enig begrip voor 
de overheid is soms (ik zeg ‘soms!’) op zijn plaats.
Ik keek met de nodige nieuwsgierigheid uit naar dé oudejaarscon-
ference. Er was wel een aanleidinkje of wat om een bosje cobra’s, 
brisantgranaten of zelfs fosforbommen richting het Torentje c.s. te 
gooien. Er werd inderdaad vuurwerk de ruimte ingeschoten, maar 
uiteindelijk was ook de (een) teneur: we moeten niet zo zeuren!. 
Het leek erop dat ene Amsterdamse Y(o)up van nieuwlichter tot 
eredoctor was geëmancipeerd. Dat is natuurlijk een te lichtvaardi-
ge conclusie, maar een paar onsjes minder irritante protestbewe-
gingen zou de sociale cohesie geen kwaad doen.
Het behoeft geen betoog dat ik alle GHK-lezers een gelukkig en 
vooral ook gezond 2021 toewens!

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

VERLOREN
BRIL kleur donkerblauw, blauw. Oostvaart 
fietspad denk zelf bij de spoortunnel Op 30-
12-2020   + vindersloon Graag contact opne-
men met 0637447818 

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

TE KOOP 
Een originele en super fijne/mooie Bugaboo 
KINDERWAGEN (Cameloen 107). Kleur is de-
nim (donkerblauw). Zit ook nog een mooie 
voetenzak bij. Met veel plezier gebruikt!
Prijs was rond 1000,-, nu te koop voor 250,-.
Familie van Duijn (0172586002)

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

MONDKAPJE BESTELLEN? Dan Lineke bellen.
Telefoon 071 34 131 14 Mailen kan ook: 
a.hogenes@hetnet.nl  5 Euro per stuk in de 
maten S, M en L, diverse dessins in katoen of 
linnen. Opbrengst komt geheel ten goede aan 
het onderhoud van de Koudekerkse monumen-
tale kerkgebouwen.

KNIP UIT!!
Heeft u OUD IJZER 
of andere metalen.
Ik kom het GRATIS 

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂
Leiderdorp    www.meerburg.nl

Praktijk ruimte gezocht 
in Hazerswoude - Dorp

Info: 06-50281963

Proef met het weren 
van zwaar verkeer 
uit de Dorpsstraat!
Hazerswoude-Dorp begint een proef met een 
verbod op zwaar verkeer in de Dorpsstraat. 
Ook komt in het voorjaar een experiment met 
de doorgang tussen de Jan van Eijcklaan en de 
Zilverschoon.

Op aangeven van dorpsbewoners heeft de ge-
meente Alphen tellingen gedaan in de Dorps-
straat oost en west. ,,Van de aantallen zijn we 
geschrokken. Er kwamen soms tot over de 
honderd vrachtwagens en landbouwvoertui-
gen op een dag langs. Echt heftig voor de be-
woners'', vertelt wethouder Kees van Velzen 
(Verkeer, CDA).

De Dorpsstraat blijkt veel gebruikt als sluip-
route tussen ofwel de N11-afslag Zoeterwou-
de naar Boskoop, ofwel van Benthuizen naar 
de N11 naar Alphen. Tegelijkertijd moeten wel 
vrachtwagens voor de bevoorrading het cen-
trum in kunnen. Ook zitten in het dorp ver-
scheidene agrarische bedrijven met landerijen. 
Daarover komt vanaf januari een gespreksron-

Bestemmingsplan Rijndijk 86 
Voor de bouw van maximaal 102 woningen op de locatie van Rijndijk 86 in Hazerswoude Rijndijk heeft de 
gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Naar aanleiding van een aantal ingediende zienswijzen zijn 
enkele aanpassingen aangebracht. 

Dit bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. 
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend 
kunnen dan beroep instellen tegen het bestemmingsplan. 

Pleyn68 stemt ook in
Het Bestuur van Pleyn’68 is met de gemeente in gesprek ge-
weest over de kosten van geluidsisolatie voor het gebouw. 
Er is nog geen ondertekende overeenkomst, maar wel is in 
hoofdlijnen een principeakkoord bereikt. De ontwikkelaar 
zal een bijdrage in de kosten verstrekken via de levering 
van materialen. Pleyn 68 zal met inzet van haar vrijwil-
ligers een maximale bijdrage in uren arbeid leveren, o.a. 

voor het slopen van het bestaande dak, het aanbrengen van 
nieuwe dakpannen, het schilderwerk en overige arbeid. 
De gemeenteraad zal verzocht worden een bijdrage te ver-
strekken voor het resterende bedrag dat nog nodig is. De 
bijdrage moet ook gezien worden als ondersteunend aan 
het continueren van de gezonde exploitatie van Pleyn68 als 
‘dorpshuis van de toekomst’. 
Bijkomend voordeel is namelijk dat het gebouw ook ener-
giezuiniger wordt en over een goede ventilatie installatie 
zal beschikken.  Het bestuur van Pleyn ’68 zag daarom geen 
belemmeringen om het bestemmingsplan Rijndijk 86 te la-
ten vaststellen.

de met betrokkenen.
Verder zet Alphen 
vanaf 1 februari op 
proef de doorgang 
tussen de Jan van 
Eijcklaan en de Zil-
verschoon open door 
het paaltje weg te ha-
len. Dat kan de Dorps-
straat ontlasten.



9Groene Hart Koerier
woensdag 6 januari 2021

Gelukkig Nieuwjaar!
Officieel mogen we elkaar nog de beste wensen wensen, dus bij 
deze iedereen een gelukkig, gezond en magisch 2021 ! Ik hoop dat 
jullie het goed hebben kunnen/mogen vieren en dat het jaar goed 
van start is gegaan. 

Mijn Oud & Nieuw was zo leuk! Lastminute besloot ik met een 
Spaanse vriendin om naar Amsterdam te gaan, onze fietsen mee 
te nemen en daar in een mooi 4-sterren hotel aan de Jordaan te 
gaan slapen. Ik had een beetje ouzo meegenomen en shotjes gla-
zen zodat we onderweg van Lelylaan naar het hotel af en toe kon-
den proosten tijdens de mooie fotostops.  (*Ik zie nu mijn buur-
man lopen en realiseer mij dat het een vrij gek gezicht zal zijn voor 
hem om mij te zien zitten, achter de laptop, met m'n badjas en mijn 
zonnebril op sterkte hahahah) Het zonnetje is zo lekker vandaag en 
het is een mooie dag om naar buiten te gaan, de natuur in. Stiekem 
zou ik ook echt weer even wat meer aan beweging moeten doen 
gezien de feestdagen voorbij zijn en de sportscholen voorlopig nog 
even dichtblijven. Wel heb ik voorgenomen om deze komende 21 
dagen van het nieuwe jaar een food cleansing te gaan doen, zonder 
vlees en vis… waar eigenlijk ook geen alcohol bij hoort maar dat 
was ik gister op 1 jan even vergeten (hoort nog bij het feest voor 
het nieuwjaar dan maar).  
Ook is het even een goed moment om toch wat meer aan die 1.5m 
regel te gaan houden en  dat wat meer in acht te nemen, ongeacht 
mijn mening erover. Met de feestdagen zijn toch meer mensen bij 
elkaar gekomen en er was ook besef dat we de gezelligheid, en 
voor sommige de feestjes, wel hebben gemist. Prima, maar zolang 
iedereen zich verantwoordelijk houdt en iemand in de omgeving 
heeft die af en toe een reminder laat vallen om soms pas op de 
plaats te zetten, zou het goed moeten komen toch? 

Op 1 januari, even iets leuks om te delen, voor mij toch wel een 
bijzonder moment, heb ik mijn eerste schilder/kunstwerk opge-
hangen in mijn woonkamer! Ergens heel vreemd maar ik zou hier 
zo graag mee willen doorgaan en op schilderles willen om de fijne 
kneepjes ervan te leren, maar ook dat komt wel met de tijd. Tot de 
19e staat alles op een laag pitje. 

Ik ga mij omkleden, het is half 1 en het is tijd voor wat actie. 
Tot volgende week! 

Liefs, Anthoula

Uniforme tarieven in Alphen-
se buurt- en dorpshuizen
Afgelopen donderdag is door de gemeenteraad het nieuwe tariefstelsel voor dorps- 
en buurthuizen vastgesteld. Voor dezelfde soort activiteit wordt vanaf 1 januari in 
alle dorps- en buurthuizen hetzelfde tarief betaalt.

Er is een stroomschema ge-
maakt waarin opgezocht kan 
worden welk tarief voor een 
activiteit van een bepaald soort 
organisator van toepassing is. 
Deze tariefafspraken zijn van 
toepassing op flexibele verhuur.  
Voor permanente verhuur gel-
den andere afspraken. 
 
Standaard en 
maatschappelijk tarief
Er zijn twee soorten activitei-
ten in het schema: standaard 
en maatschappelijk. Voor com-
merciële activiteiten met winst-
oogmerk, voor activiteiten met 
een religieus of politiek motief, 
of voor bijeenkomsten van een 
besloten gezelschap betaalt de 
gebruikers het kostendekken-
de standaard tarief van € 0,50 

per m2/per uur. Voor maat-
schappelijke activiteiten beta-
len gebruikers maximaal € 0,30 
per m2/per uur. In veel geval-
len kan men op dat tarief kor-
ting krijgen. Wanneer men kor-
ting krijgt en hoe hoog die is, 
is eveneens in het schema vast-
gelegd.

Kortingen 
Er kan op het maatschappelijk 
tarief van 30 cent per m2/per 
uur een gestapelde korting van 
toepassing zijn die op kan lopen 
tot 100% korting. Stel dat voor 
een creatieve of culturele acti-
viteit door een organisator een 
docent wordt ingehuurd. Wan-
neer deze docent/ZZP’er daar 
inkomsten uit krijgt die hoger 
zijn dan 30 euro per uur, dan is 

het standaard tarief van toepas-
sing en is geen korting mogelijk. 
Liggen de inkomsten voor de 
docent tussen de 5 en 30 euro 
per uur, dan geldt het maat-
schappelijk tarief. Ligt het tarief 
onder de 5 euro dan wordt de 
begeleider als vrijwilligers ge-
zien en wordt er 35% korting 
gegeven op het maatschappelij-
ke tarief. Wordt er ook geen en-
tree, contributie of lesgeld gehe-
ven (niet van toepassing op een 
gevraagde bijdrage voor mate-
rialen) aan de deelnemers, dan 
geldt nog eens 25% korting. Kan 
de activiteit zelfstandig plaats-
vinden en komt er geen beheer-
der aan te pas om spullen klaar 
te zetten en op te ruimen, dan 
is er nog eens 30% korting van 
toepassing. 
Als een organisator bereid is 
om op verzoek van de beheer-
der de activiteit te verplaatsen 
naar een andere ruimte dan die 
normaliter wordt gebruikt, dan 
geldt daarvoor  nog eens 10% 
korting. Zijn alle kortingen van 
toepassing, dan kan een maat-
schappelijke activiteit dus gratis 
plaatsvinden.  

Maatwerk afspraken
Het maatschappelijk tarief biedt 
zo maatwerk voor meer en min-
der draagkrachtige huurders. 
Naarmate je zelfredzamer bent 
als club en je de zaakjes zelf re-
gelt met vrijwilligers, hoe goed-
koper je uit bent. Alle details 
over de tarieven voor ruimte-
verhuur, ook voor professione-
le maatschappelijke organisaties 
en ZZP’ers zijn te vinden in de 
nota van de gemeente. 
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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

Wijziging ophalen  
oud papier in Benthuizen 
vanaf 2021
Het papier in Benthuizen wordt opgehaald door de 
Hervormde Gemeente, PG de Hoeksteen en OBS ‘Arnoldus 
van Os’. De inzameldag van PG Hoeksteen en OBS 
‘Arnoldus van Os’ wijzigt van de 3e woensdag naar de 3e 
donderdag van de maand. 

Kijk voor de meest actuele informatie op de gemeentelijke 
afvalkalender op afvalkalender.alphenaandenrijn.nl.

Wijziging ophalen  
oud papier in Boskoop 
vanaf 2021
Scoutingvereniging De Schouw en Stichting Actie Nepal 
gaan vanaf 1 januari 2021 de krachten bundelen. Zij gaan 
op de laatste zaterdag van de maand oud papier inza-
melen in heel Boskoop. Uitzonderingen zijn de zaterdagen 
in de maand april en december vanwege de feestdagen 
(zie schema). Deze wijzigingen zijn uiteraard ook verwerkt 
in de digitale afvalkalender van Gemeente Alphen aan en 
Rijn (alphenaandenrijn.nl/afvalkalender).

WEEK 1 
6 januari 2021

Volg ons ook via: 
https://www.alphenaandenrijn.nl

Reserveren bij  
Ecopark verplicht 
Wilt u afval inleveren op het Ecopark? Het afvalbreng-
station is uitsluitend via reservering toegankelijk. U 
kunt een afspraak maken via de website 
www.alphenaandenrijn.nl/ecopark. 

Aangepaste dienst
verlening gemeente
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. 

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.

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

Inzameldag van de Hervormde Gemeente  
eerste donderdag van de maand 

Inzameldag PG Hoeksteen en OBS ‘Arnoldus van Os’ 
derde donderdag van de maand

Wees welkom Nieuw Jaar.

Kerstboom eruit,
boodschappen opgegeten,

gezelschapsspellen opgeborgen
en 2020 aan de deur gezet.

Een nieuw jaar was nog nooit zo welkom als nu.
We willen weer samen zijn en naar buiten.

Gewoon de draad weer oppakken
waar we die noodgedwongen lieten liggen.

Laten we vooruitkijken naar dat moment,
Voorzichtig, maar hoopvol.
Geleidelijk, maar gestaag.
Langzaam, maar zeker.

Want nu we een nieuw begin mogen maken,
maken we een eind aan het donker 

en omarmen we alle lichtpuntjes die we voor ons zien. 

Wij wensen u een gezond, gelukkig en positief 2021 

Het Gemeentebestuur van gemeente Alphen aan den Rijn

Bekijk de video met de volledige nieuwjaarsboodschap van burgemeester 
Liesbeth Spies op: www.alphenaandenrijn.nl/Nieuws.

zaterdag 30 januari 2021

zaterdag 27 februari 2021

zaterdag 27 maart 2021

zaterdag 17 april 2021

zaterdag 29 mei 2021

zaterdag 26 juni 2021

zaterdag 31 juli 2021

zaterdag 28 augustus 2021

zaterdag 25 september 2021

zaterdag 30 oktober 2021

zaterdag 27 november 2021

zaterdag 18 december 2021

Wees welkom Nieuw Jaar.

Kerstboom eruit,
boodschappen opgegeten,

gezelschapsspellen opgeborgen
en 2020 aan de deur gezet.

Een nieuw jaar was nog nooit zo welkom als nu.
We willen weer samen zijn en naar buiten.

Gewoon de draad weer oppakken
waar we die noodgedwongen lieten liggen.

Laten we vooruitkijken naar dat moment,
Voorzichtig, maar hoopvol.
Geleidelijk, maar gestaag.

Langzaam, maar zeker.

Want nu we een nieuw begin mogen maken,
maken we een eind aan het donker 

en omarmen we alle lichtpuntjes die we voor ons 
zien. 

Wij wensen u een gezond, gelukkig en positief 2021 

Het gemeentebestuur van  
Gemeente Alphen aan den Rijn.

Bekijk de video met de volledige nieuwjaarsboodschap  
van burgemeester Liesbeth Spies op: 

www.alphenaandenrijn.nl/Nieuws

Publicaties
Intrekken omgevingsvergunning W.J. Ravenstein 
en Zn. B.V, Reijerskoop 341, Boskoop 
Op 22 december 2020 heeft de Omgevingsdienst Midden-
Holland (ODMH) namens Gemeente Alphen aan den Rijn 
besloten om op verzoek van W.J. Ravenstein en Zn. B.V. de 
omgevingsvergunning van 16 augustus 2005 (propaan-
tank) voor het perceel Reijerskoop 341 in Boskoop in te 
trekken. Het besluit heeft kenmerk 2020256302. 

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage 
bij Gemeente Alphen aan den Rijn. Vanwege het corona-
virus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak 
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via telefoon-
nummer 14 0172. Het adres en de openingstijden kunt u 
vinden op de website van Gemeente Alphen aan den Rijn. 
De inzageperiode is zes weken en start op 7 januari 2021. 
De beroepstermijn start op 8 januari 2021. De inzagepe-
riode en beroepstermijn eindigen zes weken na de start 
van de beroepstermijn.

Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit 
kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij 
de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, postbus 
20302, 2500 EH Den Haag. U kunt alleen beroep instellen 

wanneer u gereageerd heeft op het ontwerpbesluit of als u 
dat buiten uw schuld om niet heeft gedaan. De termijn 
begint op 8 januari 2021. Het beroepschrift moet worden 
ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de 
dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de moti-
vering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een 
kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt mee te 
sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mail-
adres u bereikbaar bent. U kunt ook digitaal beroep 
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening 
(DigiD) nodig. Aan de behandeling van een beroep zijn 
kosten verbonden. Het indienen van beroep schort de 
werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening
Hebt u een beroepschrift ingediend en vindt u dat uw 
belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw 
beroep niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuurs-
recht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank (postbus 20302, 2500 EH Den 
Haag). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen. Daarvoor heeft u wel een elektroni-
sche handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de website 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer infor-
matie over het digitaal indienen van een verzoek om voor-
lopige voorziening. Aan de behandeling van een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
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Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 
088 - 54 50 000.

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer 
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden 
algemene regels die zijn vastgelegd in het Activitei-
tenbesluit milieubeheer. Een milieu vergunning is 
dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een 
melding van de activiteiten. Wij hebben de volgen-
de meldingen ontvangen:
-  Mokobouw West B.V., Willem de Zwijgerlaan 37 in 

Alphen aan den Rijn: het lozen van grondwater 
vanwege een tijdelijke bronbemaling voor het 
aanbrengen van een tankniveaumeetsysteem op 
de ondergrondse tanks bij een tankstation 

-  Mokobouw West B.V., Willem Kloosstraat 3 in 
Hazerswoude-Rijndijk: het lozen van grondwater 
vanwege een tijdelijke bronbemaling voor het 
aanbrengen van een tankniveau meetsysteem op 
de ondergrondse tanks bij een tankstation

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

Vergunningen
23 tot en met 29 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.
Aarlanderveen
-  Zuideinde 20B (sectie A, perceel 3689)  

bouwen woning (V2020/1070) 
Alphen aan den Rijn
-  Wielewaalstraat 19  

realiseren uitbouw zijkant woning (V2020/1065) 
-  Lisdodde 205  

realiseren opbouw op tweede verdieping en 
uitbreiding op derde verdieping (V2020/1068) 

-  op plein/buitenterrein winkelcentrum de Baronie 
(vlakbij Sushi en Grill)  
plaatsen ondergrondse perscontainer 
(V2020/1073) 

-  Toussaintstraat 34  
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak, 
realiseren kleine dakkapel rechter dakvlak 
(V2020/1074) 

-  nabij Gouwsluisseweg 2  
bouwen zeven woningen (V2020/1077) 

-  Lupinesingel 526  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak 
(V2020/1081) 

-  Prunusstraat 20  
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak 
(V2020/1082) 

-  Kopenhagensingel 41  
plaatsen extra kozijn voorgevel tweede 
verdieping (V2020/1083) 

Boskoop
-  Kersengaarde 21  

vervangen drie ramen door kunststof kozijnen 
met draaikiep ramen (V2020/1069) 

-  Rijneveld 62  
bouwen loods (V2020/1078) 

-  Goudse Rijweg 124  
plaatsen dakopbouw achterzijde woning 
(V2020/1079) 

-  Reijerskoop 285  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak 
(V2020/1080) 

Hazerswoude-Dorp
-  Westzijdeweg 71  

bouwen loods en openveldschuur (V2020/1066) 
-  Belgiëlaan 4  

gedeeltelijk vervangen bestaand kantoor en 
gevels (V2020/1067)

-  Loeteweg 9C  
bouwen woning met bijgebouw en aanleggen 
inrit (V2020/1071) 

-  Breitnerlaan 24A  
realiseren zorgboerderij (V2020/1072) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Joseph Haydnlaan 3  

verbouwen gedeelte voormalig schoolgebouw tot 
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 
(V2020/1075) 

Zwammerdam
-  Buitendorpstraat 5  

tijdelijk huisvesten brandweerkazerne 
(V2020/1076) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Boterbloemweg 37 (23-12-2020)  

vervangen houten kozijn door kunststof kozijn 
(V2020/1057) 

-  Jan van Henegouwenstraat 34 (23-12-2020)  
plaatsen dakopbouw tweede verdieping 
(V2020/1020) 

-  Aardster 197 (24-12-2020)  
vergroten badkamer door uitbouw op balkon 
(V2020/855) 

-  Franciscanenlaan 25 (24-12-2020)  
metselen nieuwe schoorsteen buitenzijde 
achtergevel (V2020/1037) 

Benthuizen
-  Dorpsstraat 141 (23-12-2020)  

aanbrengen gootsysteem aan korenmolen De 
Haas (V2020/1014) 

Boskoop
-  Gouwestraat 18 (23-12-2020)  

realiseren drie appartementen door vervangen 
kozijnen, plaatsen nieuw terras met balkons en 
plaatsen dakkapellen en dakramen (V2020/908) 

-  Gouwestraat 10 A t/m C (23-12-2020)  
wijzigen indeling begane grond en eerste en 
tweede etage (V2020/961) 

-  plan Waterrijk (sectie D, perceel 5522, kavel 315) 
(23-12-2020)  

bouwen woning en aanleggen inrit 
(V2020/873) 

Hazerswoude-Dorp
-  Loeteweg 9D (sectie K, perceel 771, 

kavel 851) (23-12-2020)  
bouwen woning met bijgebouw 
(V2020/888) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 202 (24-12-2020)  

plaatsen dakkapel rechter 
zijgeveldakvlak (V2020/1042) 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. U 
kunt bezwaar maken via de website 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar (de datum 
tussen haakjes is de datum van het besluit).

Verwijderen gehandicapten-
parkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten 
tot het verwijderen van de onderstaande indivi-
duele gehandicaptenparkeerplaats, met de bijbe-
horende borden:
Alphen aan den Rijn
- Stortemelk 193

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 www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. 

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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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
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Drie inloopochtenden voor ouders van peuters met een 
(vermoedelijke) ontwikkelingsvoorsprong
 
“Om me heen hoor ik steeds dat ze zich zo snel ontwikkelt”, “Hoe weet ik of hij 
echt een voorsprong heeft en is dat belangrijk?”, “Soms praat hij zo wijs en stelt zo-
veel vragen, het gaat de hele dag maar door!”, “Ze reageert veel te heftig en gevoelig 
als iets niet lukt, het lijkt wel of ze alles meteen perfect wil kunnen.... hoe kunnen 
we hier nou het beste op reageren?”, “Hij wordt zo boos als ik niet doe wat ik be-
loofd heb, hij onthoudt àlles”. 

 
Zomaar een greep uit de vra-
gen of observaties die ik regel-
matig hoor van ouders die bij 
mij komen.  Misschien herkent 
u de thema’s als ouder en zoekt 
u naar algemene informatie die 
van toepassing is op het opvoe-
den en opgroeien van jonge 
kinderen met een voorsprong. 

Zou u wel wat meer concrete 
handvatten willen hebben die 
juist op uw kindje van toepas-
sing zijn? Of gewoon eens vrij-
blijvend willen sparren met ie-
mand die hier meer van weet? 
U bent van harte welkom bij mij 
met uw vragen tijdens de inloop 
ochtenden. Uiteraard kunt u uw 
kind/kinderen meenemen, er is 
speelgoed aanwezig. 

Peuter-plus groep
Vanaf volgend jaar start ik bij 
voldoende animo met een peu-
ter-plus groepje (ukIQ voor 
peuters) op de vrijdag ochtend. 
Ik heb veel contact met mede-
specialisten en ben aangeslo-
ten bij de landelijke organisatie 

ukIQ. Mocht u meer willen we-
ten, neem gerust contact op. 

Inloopochtenden
De inloopochtenden vinden 
plaats op vrijdag 8, 15 en 22 ja-
nuari 2021 (van 9.15-10.00 uur, 
10.15-11.00 uur en 11.15-12.00 
uur). Locatie: Dorpshuis Hazers-
woude-Rijndijk, Joseph Hayd-
nlaan 5 (bij de bibliotheek). In 
verband met corona ontvang ik 
maximaal één ouder of ouder-
paar per keer en dient u zich 
vooraf telefonisch of per mail 
aan te melden.  U hoort dan van 
mij welk tijdstip nog vrij is. Ui-
teraard houd ik me aan de co-
ronamaatregelen en verwacht ik 
dat u dit ook doet. 

Informatie 
Voor meer informatie en het 
maken van een afspraak kunt 
u contact opnemen met Cilleke 
van Gijzen-Markslag, Spring Ta-
lentbegeleiding, tel.  06 48 44 
43 92, cilleke@springtalentbe-
geleiding.nl, facebook: Spring 
Talentbegeleiding. 

8, 15 en 22 januari inloopochten-
den in het nieuwe dorpshuis te 

Hazerswoude-Rijndijk

Puzzelwinnaars 
Kerstpuzzel 2020
Nog niet eerder in het bestaan van de Groene Hart Koerier ontvingen we zoveel 
oplossingen digitaal! De eerste oplossing kwam zelfs al binnen toen de krant nog 
maar een halve dag op de website was geplaatst. 

We vroegen ons af of er soms 
sprake was van een "datalek", 
zodat er niet gepuzzeld hoef-
de te worden, maar daar heb-
ben we geen bewijs van kun-

nen vinden. Dus werd er vanaf 
maandagmiddag 14 december 
tot en met de jaarwisseling ijve-
rig gepuzzeld. De laatste oplos-
singen die meetelden ontvingen 

we op 31 december 's avonds 
rond 10.00 uur. 
Twee uur voor de sluiting van 
de inzendtermijn.

Genoeg aandacht...
Adverteerders in de kersteditie hebben een juiste beslissing geno-
men om juist in deze periode nog eens extra in de belangstelling 
te willen staan en ook nog eens voor een heel speciale prijs! Een 
ruwe schatting leert dat de pagina's van de Groene Hart Koerier 
zo'n 15.000 keer nauwkeurig bekeken zijn om de puzzelstukjes op 
de juiste plaats te krijgen en dan gaan we nog maar uit van één puz-
zelaar per gezin! Mooi dat onze trouwe adverteerders deze extra 
aandacht kregen!!

Gewonnen...
De winnaars ontvangen elk een GHK waardebon van 50 euro ter 
besteding in ons verspreidingsgebied. Wie hebben er gewonnen?

Sanne van Dijk, Danielle Bos-Kerkvliet, Willy Goedhart, 
Hans van Daalen, Monique Hogenboom.

De bonnen worden netjes thuisgestuurd!


