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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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een jaar om niet snel 
te vergeten...  Kijk voor 

een overzicht op 
   pagi-

na 8 en 9 van deze 

makelaardij

Bel voor een gratis waardebepalingBel voor een gratis waardebepaling
T 0172 - 53 49 41 - INFO@VDSM.NLT 0172 - 53 49 41 - INFO@VDSM.NL

ONBEZORGD 
UW WONING 
VERKOPEN? 

Past ook goed bij actie "Hart onder de riem"....

Vegro Thuiszorgwinkels
verrast zorglocaties met tulpen

door Diana Baak
De tulp staat voor hoop en positiviteit en daarom heeft Ve-
gro Thuiszorgwinkels in totaal 1.500 boeketten door heel 
Nederland bezorgd voor personeel en bewoners van zor-
ginstellingen, waaronder ook bij de Herbergier in Hazers-
woude-Rijndijk en Rhijndael in Koudekerk aan den Rijn. 

Nationale Tulpendag
Zaterdag 16 januari was het Na-
tionale Tulpendag. Deze dag is 
het begin van het (snij)tulpen-
seizoen. Normaal gesproken 
is er een tulpenpluktuin op de 
Dam in Amsterdam. Die ging 
vanwege corona dit jaar niet 
door. 
Het thema voor 2021 is ‘Let’s 
Connect’. “Ondanks dat ver-
binding tussen mensen in deze 
tijd moeilijk is, verlangt men nu 
meer dan ooit naar contact. Juist 
de tulp kan deze connectie ma-
ken want ze staat symbool voor 
hoop en positiviteit.”, aldus de 
organisatie.

Vegro Thuiszorgwinkels
Vegro heeft gehoor gegeven aan 
de oproep om elkaar tulpen te 
schenken en is een actie gestart 
waarin mensen zorginstellin-
gen konden aanmelden. Vegro 
is een landelijke organisatie met 
méér dan 50 thuiszorgwinkels 
door heel Nederland. In onze 
regio is een thuiszorgwinkel in 
Alphen aan den Rijn (Euromarkt 
1) en in Leiderdorp tegenover 

het Alrijne Ziekenhuis.  Annet 
du Chatinier is winkelleider van 
de Alphense vestiging en Linda 
Bezuijen leidt de Leiderdorpse 
winkel. Beide dames wonen in 
Hazerswoude-Rijndijk 

Hart onder de riem
“Iedereen kent wel iemand die 
in een zorginstelling verblijft en 
weet dus hoe zwaar de situatie 

daar is door corona voor zowel 
de medewerkers, als de bewo-
ners en hun mantelzorgers en 
familie. Mijn oma woont bij-
voorbeeld in Rhijndael. We 
willen met deze actie alle zor-
ginstellingen bedanken en een 
steuntje in de rug geven”, ver-
telt Koudekerker Sjoerd Verbree, 
werkzaam in de marketing bij 
Vegro Thuiszorgwinkels die de 
tulpen mede namens zijn be-
drijf heeft rondgebracht. 
  

Van Links naar rechts: Linda Bezuijen van Vegro, bewoonster Fem van der Meijden, Judith Kraan van Rhijndael en Sjoerd Verbree van Vegro Foto: Diana Baak
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Familieberichten

 “Bij ons op de sociëteit praten 
we nog wel eens over ons leven en 
de dood. Over de manier waarop we 
afscheid willen nemen en begraven 
willen worden. 
 Ik heb daar pas, samen met 
mijn dochter en met een begrafenis-
ondernemer, over gesproken. Ik wil 
namelijk in de nacht worden begra-
ven. ‘s Avonds laat een dienst in onze 
kerk en als de stad stil en uitgestor-
ven is, in een lange stoet naar de 
begraafplaats. 
 Ik ben altijd al een beetje een 
buitenbeentje geweest en zo wil ik 
ook wel worden herinnerd.”
 Martijn Swaan

 Ik ben altijd al een beetje een 
buitenbeentje geweest en zo wil ik 
ook wel worden herinnerd.”
 Martijn Swaan

Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.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

Als je iets niet meer zien kunt betekent 
dat niet dat het er niet meer is

DICK BENNIS 
17 januari 2020 - 17 januari 2021

Mijn grote liefde.. de liefste vader en 
stiefvader... een jaar zonder jou.. 
we hebben het overleefd lieverd.. 

nog steeds voelen wij de liefde en zijn zo 
trots op jou. We missen je intens...

Voor altijd en eeuwig ben jij in ons hart

Angela, Glenn en Sascha

“De Heer is mijn herder”

Psalm 23

Wanneer het verlangen naar morgen verdwijnt,
is het tijd om de reis te aanvaarden.

Maria van Vegten – van der Zwart
sinds 2010 weduwe van Wilhelmus Petrus van Vegten

* 22 september 1928  † 07 januari 2021

 Kinderen
 Klein- en achterkleinkinderen 

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus heeft de 
uitvaart op donderdag 14 januari 2021 in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Helma de Groot-Van Vegten
Busken Huetstraat 33
2394 TD Hazerswoude Rijndijk
helmavanvegten@casema.nl

Wij willen u allen hartelijk bedanken 
voor de lieve woorden, mooie bloemen, 
vele kaarten en fijne telefoontjes die wij 
mochten ontvangen na het overlijden 
van mijn lieve man, onze trotse vader en 
fantastische opa en opi: Theo Kraan.

Jannie Kraan-Wortman
Kinderen en (achter)kleinkinderen

Week van gebed 17 -24 januari
BLIJF IN MIJN LIEFDE. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van ge-
bed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie vol-
gens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) 
wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. 

Deze gemeenschap, die het materiaal van de 
gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zich-
zelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en ge-
bed.

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bid-
den wereldwijd miljoenen christenen mee. 
Door samen te bidden ervaren we eenheid. Te-
gelijk tonen we verantwoordelijkheid voor an-
deren door de problemen van de samenleving 
in de voorbeden een plek te geven. 

 Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar 
een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 
15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in 
mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij 
blijft in de liefde van de Vader en wil niets lie-
ver dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt 
Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijn-

stok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons 
en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren 
en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt 
in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze 
Week van gebed voor eenheid gebeurt.

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid 
wordt georganiseerd door MissieNederland en 
de Raad van Kerken. Wilt u hier meer over le-
zen kijk dan op: www.weekvangebed.nl 

De voorbereidingsgroep van de Dorpskerk en 
de liturgiecommissie van de Hoeksteen in Ben-
thuizen organiseren al enige jaren vier bijeen-
komsten in bovengenoemde Week van gebed. 
Vanwege de coronamaatregelen zal dat dit jaar 
niet mogelijk zijn. Wij hopen echter dat we na 
19 januari twee keer bij elkaar kunnen komen, 
met inachtneming van alle geldende voor-
schriften. 

U bent dan op 21 januari  en 22 januari Wel-
kom in De Hoeksteen Albert Schweitzerlaan 2 
te Benthuizen. Beide avonden om 19.30 uur.

Op de posters in het dorp en op de website  htt-
ps://www.pkn-dehoeksteen.nl/ kunt u lezen 
of deze avonden doorgang kunnen vinden.

WWW.KIKAEXTREME.NL

IRONMAN 70.3

JUNI 2021
LUXEMBURG

JUNI 2021
WESTFRIESLAND

SEPTEMBER 2021
NICE

GO EXTREME
FOR KIKA!GO EXTREME
FOR HA

LV

E TRIATLON

V O O R K I K A
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Alle Verzamel-
albums vol!!
Er komen nog steeds vragen binnen voor missende 
plaatjes voor het verzamelalbum “Benthuizen hoe het 
vroeger was” uitgegeven door Plus Verheul. 

Heeft u nog dubbele plaatjes lever ze dan in bij de servicebalie 
van de Plus, of bij M. Bregman, Kon. Wilhelminastraat 20 in Bent-
huizen. Mist u nog plaatjes doe dan een lijstje in een envelop met 
naam, adres, mailadres en/of tel. nr. en wij zullen proberen om de 
plaatjes bij u te bezorgen. Zo komen alle albums vol!!

De krant ook in 2021 weer elke week in de brievenbus…

Vind jij lokaal nieuws over 
onze dorpen belangrijk?
Vinden jullie nieuws over zaken die in onze dorpen spelen belangrijk en zijn jullie daar-
om lezer van de Groene Hart Koerier? Dan rekenen wij erop dat je ons ook dit jaar wilt 
steunen met een donatie. Want juist nu in moeilijke tijden is het belangrijk dat inwoners 
op een laagdrempelige manier geïnformeerd worden over de lokale zaken die ons raken. 

Voor alle leeftijden
Vaak wordt gedacht dat alleen 
ouderen de Groene Hart Koe-
rier lezen, maar dat is zeker niet 
het geval. “Ik vind het heerlijk 
om de Groene Hart Koerier van 
voor naar achter te spellen. Lek-
ker aan de keukentafel met een 
kop thee erbij al die lokale ver-
halen lezen”, vertelt een ‘jeug-
dige’ lezeres van midden dertig 
ons. “Het leven is al heel ge-
haast, werken, kinderen naar 
school brengen (en nu thuis-
onderwijs geven) en sporten. 
Tijd om oog te hebben voor je 
naaste omgeving is er dan nau-
welijks. Door ‘de koerier’ te le-
zen weet ik dan in elk geval een 
beetje wat er speelt. Ik haal er 
ook informatie uit over activi-
teiten die ik met mijn kinderen 
kan doen. Supertof en even iets 
heel anders dan al die berichten 
op mijn telefoon!”

Wat zonder de krant?
Denk je eens in dat de Groene 

Hart Koerier er niet meer zou 
zijn. Dan zijn we om nieuws 
over lokale evenementen te ont-
vangen opeens afhankelijk ge-
worden van internet, of van het 
Alphens Nieuwsblad dat voor 
driekwart uit advertenties be-
staat. De kerken, gezondheids-
zorg, wijkzorg, dorpsoverleg-
gen, vrijwilligersorganisaties 
hebben geen medium meer om 
hun informatie makkelijk en 
betaalbaar te verspreiden.  En 
al die discussies over woning-
bouw, de verkeersituatie in Ha-
zerswoude-Dorp, een station 
in Hazerswoude-Rijndijk, het 
Bentwoud, speeltuinen, groen 
in de wijken, noem maar op. 
Wie biedt dan nog een podium 
voor inwoners om zich boos of 
betrokken te tonen? 

Drukken en bezorgen kost 
geld
“De krant wordt voor en door 
inwoners uit de vier voormali-
ge Rijnwoude-dorpen gemaakt 

en dat is allemaal vrijwilligers-
werk”, vertelt eindredacteur 
Arie Tuinenburg. “De kosten zit-
ten hem in het drukken en be-
zorgen van de krant in een op-
lage van 9.000 exemplaren per 
week. Die onkosten proberen 
we te dekken uit inkomsten uit 
advertenties, aangevuld met bij-
drages voor artikelen en via do-
naties. Door corona is het aantal 
advertenties echter flink terug-
gelopen. Ook het tijdelijk te-
rug plaatsen van Week in Beeld 
heeft helaas geen geld in het la-
tje gebracht omdat wij als krant 
meer pagina’s hebben moeten 
publiceren dan waarvoor we 
geld van de gemeente hebben 
ontvangen. We moeten dus naar 
aanvullende financieringsbron-
nen zoeken en doen een beroep 
op onze lezers.”

Vijf euro per gezin, houdt de 
krant erin!
Met een donatie ondersteun je 
niet alleen de krant zelf, maar 
ook de drukkerij voor wie het 
werk door de crisis is afgeno-
men en de bezorgers voor wie 
hun extra zakcentje anders in 
rook opgaat. Wanneer elk huis-
houden 5 euro doneert kunnen 
we het jaar weer doorkomen. En 
doet u het niet voor uzelf, dan 
zijn er veel anderen in Benthui-
zen, Hazerswoude-Dorp, Ha-
zerswoude-Rijndijk en Koude-
kerk aan den Rijn die u er een 
groot plezier mee doet! U kunt 
uw bijdrage (meer en minder is 
natuurlijk ook goed) over naar 
rekeningnummer NL37 INGB 
0006 2599 28 onder vermel-
ding van ‘donatie’. 

Een hart onder de riem 
via creatieve ideeën?
We moeten voorlopig nog even volhouden met zijn allen, nu de lockdown is ver-
lengd en er mogelijk zelfs strengere maatregelen komen. We weten ook dat mensen 
heel creatief worden in lastige tijden en meer voor elkaar klaar staan dan anders. 

We willen in de krant graag deze positieve en moedi-
ge verhalen delen om zo ook lezers die even een men-
tale oppepper nodig hebben een hart onder de riem te 
steken.
Heb jij een mooi verhaal te vertellen over iets dat je 
doet of hebt gedaan om het leven in coronatijd leuker 
te maken voor jezelf en/of anderen? Dan willen hier-
over graag in de krant vertellen. Een van onze verslag-
gevers maakt dan een afspraak (naar wens fysiek of tele-
fonisch) en schrijft het verhaal samen met je op. 
Stuur een e-mail naar info@groenehartkoerier.nl of 
bel naar 06-54683475. 
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Column Hoop & Troost van 
de oude dorpskerk 
Benthuizen 
in de Groene Hart Koerier

10x Samen  
- SAMEN volgens de “Van Dale”: in elkaar gezelschap = gezamen-

lijk, we gaan samen; samen uit, samen thuis wat je gezamenlijk 
onderneemt, moet je ook gezamenlijk beëindigen

- We zitten als dorpsgenoten SAMEN in dezelfde situatie van de 
coronapandemie

- We kunnen het SAMEN aan, ook als besmettingen toe zullen 
nemen

- SAMEN zijn we veel sterker in plaats van ieder voor zichzelf
- SAMEN nemen we onze verantwoordelijkheid om zo weinig 

mogelijk onze mede-dorpsbewoners te besmetten.
- SAMEN helpen we elkaar waar dat nodig is
- SAMEN zijn we een sociaal en betrokken dorp
- SAMEN blijven we thuis om online de kerkdiensten te volgen 
- SAMEN zijn we met elkaar verbonden door voor het hele dorp 

te bidden
- SAMEN. In het geloof sluiten we af met AMEN

Voelt u zich alleen of heeft u hulp nodig? Ook in dit jaar staan we 
voor iedereen klaar; wie jij of u ook bent. 

Neem contact op met ons via: zorgteam@hervormdbenthuizen.nl

VOLG ONZE ONLINE DIENSTEN VIA YOUTUBE EN ZOEK OP: 

HERVORMDE GEMEENTE BENTHUIZEN  

Koudekerkse ruilboekenkast 
zoekt beheerder  
Een paar weken geleden is Theo Kraan, de beheerder van de Koudekerkse Ruilboekenkast, 
overleden. Daarom zoekt de vrijwilligerswerkgroep  een nieuwe beheerder die de taak 
van Theo kan overnemen. 

Theo Kraan heeft gedurende 
zes jaar heel trouw elke maan-
dag tot en met zaterdag de ruil-
boekenkast geopend om 10.00 
uur en gesloten om 17.00 uur. 
Zo hield hij ook een oogje in 
het zeil en dat deed hij trou-
wens met heel veel plezier. De 
Koudekerkse Ruilboekenkast is 
een ondertussen onmisbaar on-
derdeel van ons winkelcentrum 
waar veel mensen plezier aan 
beleven.  Er zijn boeken en tijd-
schriften voor elk wat wils en 
tegenwoordig kunnen bezoe-
kers ook een puzzel uitzoeken. 
Elke dag komt een van de leden 
van de vrijwilligerswerkgroep 
langs om op te ruimen en de 
boeken weer netjes neer te zet-

ten als dat nodig is. Op die ma-
nier blijft de ruilboekenkast er 
ook aantrekkelijk uitzien.  

De vrijwilligerswerkgroep Kou-
dekerkse Ruilboekenkast bestaat 
op dit moment uit Karin van de 
Berg, Sonja van Breemen, Albert 
Dorrestein (coördinator), Aukje 
de Jong, Judith Kraan en  Hel-
een van Tongeren.  

Wat verwachten wij van een 
nieuwe beheerder?
• Openen van de ruilboeken-

kast van maandag t/m zater-
dag om 10.00 uur.

• Afsluiten van de ruilboeken-
kast  van maandag t/m za-
terdag om 17.00 uur.

• Op zon- een feestdagen 
hoeft de ruilboekenkast niet 
geopend/gesloten te wor-
den.

• Bij vakanties of andere gele-
genheden neemt een van de 
leden van de vrijwilligers-
werkgroep de taak van de 
beheerder over.

Is de taak van BEHEERDER van 
de Koudekerkse Ruilboekenkast 
misschien iets voor  u? 
Dan kunt u contact opnemen 
met Albert Dorrestein, coördi-
nator van de Koudekerkse Ruil-
boekenkast  door te bellen met  
071-3413787 of 06-24431709 of 
te mailen met albdorrestein@
gmail.com. 

SPONSORPAAL MOET WEGVALLEN OPBRENGST 
INZAMELINGSACTIES COMPENSEREN
Door alle maatregelen rondom corona kan de voedselbank al 10 maanden geen inzame-
lingsacties houden in de supermarkten in de regio. Dat betekent dat er in die periode meer 
dan 1.500 kratten met voedsel- en verzorgende producten minder zijn opgehaald.

De voedselbank bedankt bij 
voorbaat eenieder voor zijn/
haar donatie(s).

Het ziet er ook niet naar uit dat 
het komende (half)jaar weer ac-
ties doorgang kunnen vinden. 

En dat in een tijd waar wij naar 
verwachting steeds meer voed-
sel nodig zullen gaan hebben, 

aldus René de Jong van de Voed-
selbank Alphen aan den Rijn en 
Omstreken.

Alternatieve acties
Wij hebben al wel fundingacties 
op onze Facebookpagina voor 
een verskas en de coronakas, 
maar ondanks dat daar goed op 
wordt gestort, heb je daar toch 
een beperkt bereik en zochten 
wij ook naar andere mogelijk-
heden.

En die mogelijkheid is er inmid-
dels!  Vanaf maandagmiddag 18 
januari staat er bij Albert Heijn 
Konincks in Koudekerk een zo-
geheten sponsorpaal in de win-
kel, waarmee klanten op elk 
willekeurig moment een dona-
tie kunnen doen.

Hoe werkt het?
In de sponsorpaal zit een be-
taalmodulekast, waardoor men 
contactloos op een snelle en 
eenvoudige manier een dona-
tie kan doen aan de voedsel-
bank. Middels 3 knoppen maakt 
de klant zelf een keuze welk be-
drag hij of zij graag wil schen-
ken, houd je pasje ervoor en 
klaar. Het doneren kan met elke 
betaalkaart-creditcard-telefoon.

De verwachtingen bij de voed-
selbank zijn hooggespannen. Zij 
hopen op deze wijze, waarin 
het dus moeilijk is acties te hou-
den en/of mensen aan te spre-
ken in de supermarkt, geld in 
te zamelen om vervolgens zelf 
producten in te kunnen kopen. 
Het biedt hen, volgens de Jong, 
de mogelijkheid om gezonde en 
gevarieerde voedselpakketten 
uit te kunnen blijven delen aan 
hun groeiend aantal klanten.  De sponsorpaal
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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 24 januari   
 09.30 uur Ds H.J. Lam;
 18.00 uur Ds J. van der Meijden

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 24 januari  
 10.00 uur Dienst vervallen.
 Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 24 januari  09.30 uur Leesdienst, 

19.00 uur Leesdienst.
 Internetuitzendingen! 
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 24 januari  09.30 - 10.30 uur 

Openstelling kerk 
 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 24 januari   
 10.00 uur Ds  Carla Melgers. 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 24 januari   
 09.30 uur Ds P. Baas, Houten; 
 18.30 uur Ds F.A.J. Heikoop, Harmelen  
 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 van-
wege de coronamaatregelen 
zonder bezoekers gehouden. 
U kunt meekijken en luisteren 
via www.kerkdienstgemist.nl 
(Koudekerk aan den Rijn). 
Zondag 24 januari 10.00 uur: 
Viering Maaltijd van de Heer, 
met dominee Biesheuvel.
Zondag 31 januari 10.00 uur: 
Themadienst ‘Tussen de gene-
raties’ met dominee Biesheu-
vel.

COLLECTES IN CORONATIJD 
Uw collectebijdragen zijn wel-
kom op het rekeningnum-
mer van Diaconie Protestant-
se Gemeente: NL84 RABO 
0325947546 of op het reke-
ningnummer van het College 
van Kerkrentmeesters: 
NL42 RABO 0166341592.

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 
27 januari en 10 februari. De 
Ontmoetingskerk is open op 
woensdag 20 januari, 3 febru-
ari en 17 februari.
 

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 

ACTIE KERKBALANS
Van zaterdag 16 januari tot za-
terdag 30 januari 2021 doen 
wij als PKN gemeente weer 
mee met de landelijke actie 
Kerkbalans. Vrijwilligers zul-
len in deze periode de brieven 
rondbrengen waarin  u ook dit 
jaar weer uw toezegging kunt 
doen voor het in stand hou-
den van de kerk. 

OPENSTELLEN VAN DE KERK 
Elke zondagmorgen van 10.30 
tot 11.30 uur is de Bernardus-
kerk open, ook als er geen vie-
ring is, om een kaarsje aan 
te steken, even rustig te zit-

ten en misschien wat te bid-
den. Anne-Marie de Groot of 
Nico Wesselingh spelen dan 
orgel. Zomaar even een mo-
ment rust in deze hectische 
tijden. In de kerken gelden de 
bekende maatregelen, zoals 
anderhalve meter afstand en 
het dragen van een mondkap-
je gedurende de hele periode, 
dat u in de kerk verblijft.

INTENTIES 
Nu er in elk geval tot 7 febru-
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, tele-
foon:071- 3414210. 

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. 

OOK IN DE PAROCHIE 
VERLENGING VAN 
CORONAREGELS

Na de persconferentie van 
dinsdag over de maatrege-
len tegen de verspreiding van 
het coronavirus is het kern-
team van onze parochie (pas-
tores en enkele bestuursle-
den) online bijeen geweest. 
In de persconferentie gaf de 
regering aan, dat er tot 9 fe-
bruari a.s. geen versoepeling 
kon worden doorgevoerd in 
de geldende maatregelen; tot 
deze datum zou de ‘lockdown’ 
gehandhaafd blijven. Bijgevolg 
ziet het kernteam dan ook 
geen aanleiding om het paro-
chiële beleid inzake het coro-
navirus te wijzigen. Dat bete-
kent, dat in ieder geval tot 9 
februari er in onze kerken nog 
geen zondagvieringen met 
kerkgangers gehouden wor-
den, dat er geen bijeenkom-
sten en vergaderingen in de 
parochie zullen zijn en dat er 
in de parochiecentra slechts 
weinig mensen tegelijk aan-
wezig mogen zijn. Uiteraard 

zullen we als parochie wel 
doorgaan met de livestream-
uitzending van de zondagse 
eucharistieviering: elke zon-
dag om 9.30 uur. En waar mo-
gelijk zal er ook gebruik ge-
maakt worden van het online 
vergaderen; voorts zal er ver-
wezen worden naar digitale 
mogelijkheden om het geloof 
te voeden. Telefoon, e-mails 
en andere communicatiemid-
delen bieden ook in de ko-
mende weken een goede mo-
gelijkheid om het contact met 
elkaar niet te verliezen. Met 
elkaar willen we er alles aan 
doen om een verdere versprei-
ding van de Covid-19-ziekte te 
voorkomen. Dat dit geen aan-
gename maatregelen met zich 
meebrengt, zal eenieder dui-
delijk zijn. Een steuntje in de 
rug, wensen van vertrouwen 
en hoop op een goede toe-
komst willen de pastores ie-
der van u in deze omstandig-
heden van harte meegeven. 
Ruud Visser, pastoor. 
                              

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. 

ACTIE KERKBALANS 
Misschien zag u ergens de 
aankondiging, want landelijk 
gaat deze week de Actie Kerk-
balans van start. Met deze ac-
tie vragen de kerken om hen 
financieel te steunen. In onze 
kern gaan de brieven over 
kerkbalans met het komende 
parochieblad mee. Het paro-
chiebestuur heeft besloten, 
dat het parochieblad niet ver-
schijnt op 28 januari , maar 
twee weken later (11 februari). 
De brieven voor de Actie Kerk-
balans gaan dus ook twee we-
ken later de deur uit.

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).

Online bijeenkomst 
Nabestaandencafé Leiden 
Het Nabestaandencafé organiseert op zondag 24 januari een on-
line bijeenkomst over Rouw en depressie. De bijeenkomst is in-
teractief. Er is ruimschoots gelegenheid voor bezoekers om er-
varingen met lotgenoten en vrijwilligers uit te wisselen en te 
delen.

Tijd: van 14.30 tot 15.30 uur

Het gespreksthema is: Rouw en 
depressie: het lijkt op elkaar, 

maar is niet hetzelfde. Wat zijn 
de verschillen en overeenkom-
sten? En wanneer moet je je zor-
gen maken?

De inleiding is: door Jan Hul-
zinga, preventiefunctionaris bij 
GGZ Rivierduinen. 

Aanmelden: vooraf aanmel-
den is noodzakelijk. 
Graag even een berichtje naar 
info@nabestaandencafeLeiden.
nl o.v.v. naam, mailadres en te-
lefoon. Degenen die zich heb-
ben aangemeld, ontvangen een 
mail met een link voor toegang 
tot de bijeenkomst.
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www.bakkerammerlaanlaan.nlwww.bakkerammerlaan.nl

125 jaar bakker van   
brood en banket!

Hazelnoot                      
slagroomtaartje

De aanbieding geldt van 21 t/m 27 januari

5,-Ambachtsplein 3, 2391 BD  Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858
info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De Vries

Gehaktschelp
Oriëntaals
Een heerlijk pakketje van
mals half-om-half gehakt,
gevuld met stoofgroenten en
heerlijke Oriëntaalse kruiden.
Een aanrader!

Aanbiedingen zijn geldig van ... t/m ... 2019.

Gehaktschelp 
Oriëntaals
Een heerlijk pakketje van 
mals half-om-half gehakt, 
gevuld met stoofgroenten en 
heerlijke Oriëntaalse kruiden. 
Een aanrader!

Vleeswarentrio:

Runder-
rollade

Gerookte ham
Gebraden 

gehakt

4.49
Altijd lekker:

Kip
schnitzels 

div. soorten
4 stuks

5.98

Weektopper!

1  hele 

Grillworst

6.00
Uit eigen keuken

Verse 
Erwtensoep 
+ rookworst

samen

7.98
Vlugklaarpakket:

4 Boom
stammetjes

4 Beaf
burgers

7.98

Weekendtip!

Kogel
biefstuk

4 stuks

9.49

Weekaanbiedingen

Aanbiedingen zijn geldig van 
18 t/m 23  januari 2021

SAAR
PIEN

SOFIA
M

EES

NOUD
JA

MIE
FL

OYD
DUUK

LIE
KE

LA
RA

JA
SMIJN

FA
YE

Uniek - persoonlijk & lekker, dat zijn de 
fruitmanden & cadeaupakketten,

bij Verswinkel van der Kooy vandaan!

SPECIAAL DEZE WEEK:
• 500 gram boerenkool nu 1 kilo stamppot aardappels gratis

• 500 gram hutspot nu 1 kilo stamppot aardappels gratis
• 500 gram zuurkool vers uit het vat nu 1 kilo stamppot aardappels gratis 

• Mandarijnen zoet en sappig - 10 stuks voor € 1,49
• Verse munt - per bos € 0,99

• Lekker vers noten of groente/fruit chips - 4 zakken € 10,-
• Soezie bakmixen 10% korting 

• Fruitsappen en groentesappen zonder enige toevoegingen
• Puur natuur honing rechtstreeks bij de imker vandaan

• Vele andere streekproducten 

STOOKDROOG OPENHAARDHOUT:
Elzenhout zakken (22 liter)

3 voor € 10,- , 20 zakken € 65,- of 88 zakken € 249,-
Eiken, essen, beuken of berkenhout zakken (44 liter) 

3 voor € 15,-
Per m3 openhaardhout vanaf € 55,-

Geldig tot en met maandag 25 januari 2021. Op=op

GROENTEKWEKERIJ EN 
VERSWINKEL G.J. VAN DER KOOY

Slootweg 10 - 2731 BZ Benthuizen
079-3315321 - 06-27451697

info@gjvdkooy.nl
www.gjvanderkooy.nl

Ook te volgen via Facebook
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Gekkies
We schrijven 15 januari 2021... Rutte c.s. moet n.a.v. - het is u 
intussen bekend - het veld ruimen. Schadenfreude, tandenge-
knars of het oer-Nederlandse ‘houdoe, morgen weer een dag!’, 
hoe het ook zij: we staan erbij en we kijken ernaar. Het leuke 
van een democratie is uiteraard dat je mag stemmen op wie je 
wilt, maar het navrante ervan is dat je dondersgoed weet, dat 
de activiteiten van je protégé niet zelden weinig transparant 
zijn. Je moet maar afwachten wat er onder de Haagse Stolp be-
konkeld is/wordt. Een deskundige vertrouwde me toe dat er in 
de Tweede Kamer meer tijd wordt besteed aan het uitvergroten 
van het eigen egootje dan aan het nauwkeurig bestuderen van 
relevante dossiers. Cynisch, maar waarschijnlijk niet onjuist. 
Het is steeds weer een verrassing als een enquêtecommissie 
het eindverslag van een bizar maar vooral pijnlijk onderzoek 
uitbrengt: ‘allemachtig, dat is toch niet te geloven!’
Mogen we van de (schijn)gevechten in de Plenaire Zaal van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal nog een vaag beeld heb-
ben via journaals, Nieuws Uur en andere talkshows, van de 
valkuilen, de geslepen manoeuvres, de hielenlikkerij of de 
beentjeslichterij in het Spies-kwartier weten we weinig, al-
thans ik. Maar misschien ben ik wel te weinig argwanend. 
Als ik een lid van het College van B&W op het voetpad tegen 
zou komen... geen idee. Als ik een lid van de 39 personen tel-
lende raad op een terrasje zou zien, er gaat beslist geen licht-
je branden.
We schrijven 15 januari 2015. Het is nog vroeg in de middag 
maar op de Provincialeweg reikt de file tot ver voorbij de Be-
graafplaats. Ik denk aan de artikelen in de GHK, aan de be-
legde bijeenkomsten in De Juffrouw, aan de noodkreten van 
burgers die buikkrampen krijgen van eventuele oostelijke of 
westelijke randwegen, aan de verbijstering van lieden die niet 
moeten denken aan een snelweg die de Gerepolder doork-
lieft... Maar ik denk ook aan onze plaatselijke verkeersdeskun-
dige. Hij heeft ons met zijn pittige teksten toch wel duidelijk 
gemaakt dat je verkeersgekkies overal in het wild los mag lat-
en, maar dat je ze in vredesnaaam niet in Provinciale of Ge-
meentelijke bestuurs-colleges moet zetten.
Ik kijk nog eens naar die 7 van het College, ik kijk nog eens 
naar die 39 van de Raad... er moeten er toch een paar bij zit-
ten die met zichzelf en bij een ander te rade kunnen gaan en 
tot de conclusie moeten komen: zo gaan we niet met die Ha-   
zerswoudenaren om. 
‘Versteeg, Morsink en Goes’ inderdaad een gemêleerd 
gezelschap, maar desalniettemin met een gemeenschappelijke 
achtergrond, ‘zou het niet eens tijd worden dat jullie je in 2021 
sterk maken om die slepende verkeersproblematiek in Hazers-
woude-Dorp definitief en grondig op te lossen?’
Inderdaad, je moet dan lobbyen met figuren uit andere ech-
elons, je moet over grenzen heen kijken, je moet misschien 
stiekem inhoud geven aan het dubieuze gezegde ‘om der wille 
van de smeer likt de kat de kandeleer’, maar maak het volk dan 
wel duidelijk dat je de sliblaag tussen potsierlijke plannenma 
-kerij en orde-op-zaken-stellen op kunt lossen. De coronacrisis 
zorgt wel voor meer thuiswerk en dus minder verkeer, maar 
dat is toch slechts een druppel op de bekende plaat.

Wist

CursiefjeMarleen van Schie 10 jaar oefentherapeut 
Mensendieck in Koudekerk aan den Rijn
Marleen van Schie opende 10 jaar geleden Mensendieckpraktijk Koudekerk die later verder ging 
onder de naam Bewuster Bewegen. Haar praktijk is gevestigd in zorglocatie Rhijndael. 

‘Veel klachten zoals bijvoorbeeld 
nekpijn, hoofdpijn, rugklachten of 
bekkenklachten komen voort uit 
een verkeerde houding of een on-
gunstig bewegingspatroon’, vertelt 
de oefentherapeut Mensendieck. 
Behalve het aanleren van een goe-
de houding, zijn oefeningen voor 
het herstel van de spierbalans be-
langrijk. Denk aan spierversterking, 
spierontspanning of verbeteren van 
de coördinatie.  Het betreft maat-
werk: waar de ene persoon de rug 
meer mag strekken, is het voor een 
ander soms beter juist meer te ont-
spannen. De tips en oefeningen zijn 
specifiek voor de betreffende per-
soon in zijn/haar situatie. 

Bij oefentherapie Mensendieck 
draait het om bewustwording en 
gedragsverandering. Door inzicht 
te krijgen in ongunstige patronen 
en in standhoudende factoren zijn 
mensen vaak meer bereid het aan 
te passen. De benadering is “ho-
listisch” waarbij er gekeken wordt 
naar zowel lichaam en geest als van 
top tot teen. Zo kan een ademha-
lingsprobleem zijn oorsprong in de 
bekkenbodem hebben. Samen met 
de patiënt gaat Marleen op zoek 
naar de oorzaak van de klacht en 
wordt die aangepakt waarbij het 
zelfherstellende vermogen van de 
patiënt en de zelfredzaamheid wor-
den gestimuleerd. Vaak zijn het 
kleine aanpassingen die een enorm 
en vooral blijvend resultaat kunnen 
geven.
Marleen heeft 19 jaar ervaring in 
het vak en heeft eerder een praktijk 
in Leiden gehad. De afgelopen jaren 
heeft ze niet stilgezeten en zich ver-
der gespecialiseerd. Waar ze sinds 
2008 bekkentherapeut was, staat 
ze nu al 2 jaar in het Kwaliteits-
register Paramedici geregistreerd 
als bekkenoefentherapeut. Ze ziet 
in de praktijk veel zwangeren en 
bekken(bodem)problematiek. 

Bekkenklachten kunnen ook los-
staan van zwangerschap en komen 
ook bij mannen voor. Naast boven-
staande klachten en behandelingen 
heeft Marleen zich de laatste jaren 
ook gespecialiseerd tot slaapoefen-
therapeut en helpt zij met gerichte 
adviezen en oefeningen om baby’s, 
hun ouders, kinderen en volwas-
senen weer te laten slapen als een 
roos. Goed slapen is belangrijk voor 
het dagelijks functioneren en de ge-
zondheid.
Er is geen verwijzing nodig voor 
oefentherapie Mensendieck. De 
vergoeding vindt plaats vanuit de 
aanvullende verzekering en er is 
geen eigen risico!

Meer informatie is te vinden op 
haar website www.bewusterbewe-
gen.nl of neem vrijblijvend contact 
op met Marleen die met haar gedre-
venheid, enthousiasme en persoon-
lijke benadering al vele mensen van 
hun klachten afgeholpen heeft.

Marleen van Schie
Bewuster Bewegen praktijk voor 
oefentherapie Mensendieck,  
bekkenoefentherapie en 
(kinder)slaapoefentherapie 
Europasingel 2  2396 EM 
Koudekerk aan den Rijn
Telefoon 06-18469206
marleen@bewusterbewegen.nl

Marleen van Schie 'draagt' haar juboleum met trots!
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2020: "Een jaar om niet snel te vergeten!"2020: "Een jaar om niet snel te vergeten!"
De redactie van de Groene Hart Koerier kijkt terug op dit turbulente jaar. Een flink aantal toch opmerkelijke gebeurtenissen halen we nog 
even terug. Het kan zijn dat we daar de hele maand januari voor nodig hebben, maar dat geeft niet. Is leuk toch? Kijkt u met ons mee?

De groep ‘morning swimmers’ haalde dit jaar diverse keren de 
krant. Met elkaar zorgden zij voor een gezellige en gezonde start 
van de dag met een duik in de Oude Rijn. De groep werd in de 
loop van de maanden steeds groter en ook Koudekerkers zwom-
men over nu hun zwembad dicht bleef. Op 29 augustus was er zelfs 
taart voor de 20-jarige initiatiefnemer Storm van Eekelen. Eind ok-
tober was een groepje diehards nog altijd in het water te vinden. 

Wat hebben de welzijns- en vrijwilligersorganisaties als Actief Rijnwoude en Tom in de Buurt zich dit jaar met 
creatieve ideeën ingezet om inwoners in coronatijd te ondersteunen. In de zomer was er zelfs even lucht en 
mochten de ‘Ommetjes’ weer doorgaan. Ook de Zonnebloem verzon van alles om hun leden een hart onder 
de riem te steken. 

Kinderen, ouders en de scholen hadden een moeilijk jaar. Thuisonderwijs, thuiswerken en online lessen wor-
den gewoon. In de zomervakantie konden ook de jeugdvakantieweken niet op de normale manier doorgaan. 
Met Zomerpret aan de Rijn, aangepaste en ‘eigen-huis-en-tuin’ edities van de Huttenbouw werden toch crea-
tieve oplossingen gevonden. 

Er stond een scala aan activiteiten op stapel om te herdenken dat 
men in de regio Alphen aan den Rijn 75 jaar geleden is bevrijd. 
Deze werden allemaal geannuleerd. Het besef dat vrijheid niet van-
zelfsprekend is, kan men - in tijden van lockdown door corona - nu 
zelf aan den lijve ondervinden. Het boek ‘75 jaar vrijheid, 75 beel-
den, 1940-1945’ is wel uitgekomen, geschreven door Bernadette 
Verhoef samen met gemeentearchivaris Arjan van ’t Riet. De orga-
nisatie hoopt op een viering van 75+1 jaar in 2021.

Het deuren van Het Anker in Hazerswoude-Rijndijk sloten op 1 juli 
definitief. De gemeente zette het gebouw al eerder te koop. Met de 
oorspronkelijke architecten en Habeko wonen wordt gekeken of 
het pand tot wooncomplex met behoud van de ‘organische bouw-
stijl’ kan worden omgevormd. Het is al lang stil rond dit plan. 

Om Om nooit tenooit tevergetenvergeten
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2020: "Een jaar om niet snel te vergeten!"2020: "Een jaar om niet snel te vergeten!"

Het oorlogsmonument aan de Bilderdijklaan in Hazerswoude-Rijndijk is ter gelegenheid van doden-
herdenking in de bloemen gezet. Het monument was één van 74 Nederlandse oorlogsgedenkplaatsen 
die hiervoor door het Nationaal Comité 4 en 5 mei was uitgekozen. De bloemen waren via een actie 
gedoneerd door Nederlanders nu het persoonlijk neerleggen van bloemen niet mogelijk was. 

Op 13 januari ontvingen leden van de vrijwillige brandweer van Koudekerk aan den Rijn een onderscheiding van de burgemeester. De lintjesregen voor Koningsdag bestond in 
2020 uit een feestelijke ‘oranjetompouce drive-thru’. Maar eerst werden de jubilarissen door de burgemeester gebeld. Er waren onderscheidingen voor Corrie Rijnbeek en Erik 
Rozenbrand uit Koudekerk aan den Rijn en voor echtpaar Teun en Tiny van Klaveren (foto) uit Hazerswoude-Dorp voor hun bijzondere prestaties als vrijwilliger. Teun overleed 
helaas vlak voor de officiële uitreiking na een kort ziekbed. Later in het jaar ontvingen ook Piet Zandbergen en ‘opperknotter’ Cor Kes uit Hazerswoude-Dorp een koninklijke 
onderscheiding. Echtpaar Pos- van het Woud uit Benthuizen mocht op Open Monumentendag een lintje in ontvangst nemen.

Na lange afwezigheid stond het gemeentenieuws ‘Week in Beeld’ weer 
in de Groene Hart Koerier dankzij het feit dat gemeenteraadslid Goes 
zich hiervoor had ingespannen. Er is door de gemeente tijdelijk een 
budget voor beschikbaar gesteld, maar hoe het vanaf 1 maart a.s. zal 
zijn weten we niet…

De gemeente heeft een nieuw buurthuizenbeleid opgesteld. Vijf dorpshuizen in voormalig Rijnwou-
de ontvangen voortaan subsidie. Later in het jaar is ook een uniform tariefbeleid vastgesteld. In Ha-
zerswoude-Rijndijk wordt de voormalige Rhijnenburchschool omgebouwd tot tijdelijk dorpshuis ‘De 
Meester’. De gemeente heeft de verbouwing en groot onderhoud betaald. Vrijwilligers en sponsoren 
hebben de binnenkant opgeknapt tot ‘huiskamer van het dorp’.  

Molen de Rooie Wip heeft dit jaar een flinke onderhoudsbeurt ge-
had. Met subsidies en een crowd-funding actie voor het laatste beetje 
geld werd het benodigde bedrag bij elkaar gebracht en konden wie-
ken, staart, windpeluw en romp worden opgeknapt. De 381 jaar ‘oude 
dame’ staat er nu weer mooi bij in haar nieuwe rieten ‘jurk’. 

Om Om nooit tenooit tevergetenvergeten
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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

Publicaties
Beleidsregels Sluiting voor publiek 
openstaande gebouwen Alphen aan den Rijn 
2021
De burgemeester heeft op 19 januari 2021 de ‘Beleidsre-
gels Sluiting voor publiek openstaande gebouwen Alphen 
aan den Rijn 2021’ vastgesteld. Deze treden op 21 januari 
2021 in werking. 
 
Inzien stukken 
U kunt de beleidsregels inzien via de website 
www.overheid.nl. 
 
Inhoud 
Artikel 2:80 van de APV geeft de burgemeester de 
bevoegdheid om voor het publiek openstaande gebouwen 
in het belang van de openbare orde geheel of gedeeltelijk 
te sluiten. Publiek openstaande gebouwen zijn bijvoor-
beeld winkels, bioscopen, autogarages en musea. In de 
beleidsregels staat wanneer en hoe de burgemeester van 
deze bevoegdheid gebruikmaakt.

Melding Activiteitenbesluit Wet milieubeheer 
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben 
geen milieuvergunning nodig. Een melding van de 
activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de 
volgende meldingen ontvangen: 
-  Berkelshoeve v.o.f., Hogedijk 11 in Aarlanderveen: het 

slopen van drie kleine schuren voor nieuwbouw van een 
schuur

-  Veehouderij van der Hulst - de Wit, Kortsteekterweg 20 in 
Alphen aan den Rijn: het wijzigen van een melkrundvee- 
en schapenhouderij en opslag van mest, krachtvoer, 
ruwvoer en dieselolie

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

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten bodem energie-
systemen buiten interferentiegebieden of het lozen van 
grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit 
een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die 
gevallen is een melding van de activiteiten voldoende. 
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding ontvangen:
-  ARA Boringen, Sijsjespeer 44 in Boskoop: het aanleggen 

van een gesloten bodemenergiesysteem
Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van 
het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar 
indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter 
inzage.

Aanwijzing percelen Rijnhaven-Oost waarop 
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet 
voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn 
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen aan 
den Rijn maken op grond van artikel 7, lid 1, van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij, op basis 
van het bepaalde in artikel 6 Wvg op 12 januari 2021 
hebben besloten om percelen aan te wijzen waarop de 
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing 
zijn. Het betreft percelen op de locatie Rijnhaven-Oost, 
gelegen ten noorden van de kern van de gemeente Alphen 
aan den Rijn. Specifieker aangeduid als het gebied ten 
westen van de Van Foreestlaan, ten zuiden van de Hoorn, 
ten oosten van de Rijnhaven en ten noorden van de Nijver-
heidsweg te Alphen aan den Rijn. De locatie is aangeduid 
als toekomstige bestemming voor wonen, werken en 
recreatie met bijbehorende voorzieningen, alle niet-agra-
risch en nader uit te werken. De percelen zijn nader aange-

geven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening 
(met nummer TK 30439174-01) en de daarbij behorende 
lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en ander 
naar de stand van de openbare registers van het Kadaster 
per 5 januari 2021. 

Ter inzage
Om te voldoen aan artikel 7, lid 1, van de Wvg ligt het 
collegebesluit tot aanwijzing met de bijbehorende kadas-
trale kaart en overige bijbehorende stukken, waaronder 
de perceelsgewijze registratie, met ingang van 14 januari 
2021 ter inzage op het gemeentehuis, Stadhuisplein 1, 
2405 SH Alphen aan den Rijn. Vanwege het coronavirus 
kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. 
Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 
0172. De eigenaren en beperkt gerechtigden van deze 
percelen ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke 
kennisgeving. Het besluit van burgemeester en wethou-
ders is bekend gemaakt in de Staatscourant van 13 januari 
2021, te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl. 
Nadat het besluit van burgemeester en wethouders in 
werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerech-
tigden van de in het besluit begrepen percelen, wanneer 
zij hun percelen dan wel de daarop gevestigde beperkte 
rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan Gemeente 
Alphen aan den Rijn te koop aanbieden.

Zienswijzen
Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwij-
zing van percelen te bestendigen. In het kader van een 
zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen 
besluit tot aanwijzing van percelen, worden belangheb-
benden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), in de gelegenheid gesteld gedurende 
een termijn van vier weken (ingaande op 14 januari 2021) 
hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, dan 
wel mondeling naar voren te brengen. Schriftelijke ziens-
wijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van 
Gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA 
Alphen aan den Rijn. Indien belanghebbenden hun ziens-
wijze aan de raad mondeling kenbaar wensen te maken, 
kunnen zij hiervoor telefonisch een afspraak maken met 
de griffier, via telefoonnummer 0172 – 46 53 52.

Bezwaar
De voorlopige aanwijzing door burgemeester en wethou-
ders wordt aangemerkt als een besluit, zodat tegen dit 
besluit tot aanwijzing van gemelde percelen tot het gebied 
waarop de Wvg van toepassing is, op basis van de Awb, 
het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is. Inge-
volge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een 
termijn van zes weken (ingaande op 14 januari 2021) een 
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders 
van Gemeente Alphen aan den Rijn, postbus 13, 2400 AA 
Alphen aan den Rijn. Het bezwaarschrift dient te worden 
ondertekend en dient ten minste te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 

is gericht;
- de gronden van het bezwaar.
Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onver-
wijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist, 
op grond van artikel 8:81 Awb ook een verzoek om voor-
lopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 
20302, 2500 EH Den Haag. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de 
heer P. Klompen van Gemeente Alphen aan den Rijn, via 
telefoonnummer 0172 – 46 55 98.

WEEK 3 
20 januari 2021

Vergeet niet te reserveren 
voor het Ecopark
Wilt u afval inleveren op het Ecopark? Dan heeft u hiervoor 
een reservering nodig. U kunt een afspraak maken via 
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 of koorts, 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. 

Commissie 
bezwaarschriften
Op dinsdag 26 januari 2021 staan de volgende 
openbare onderwerpen op de agenda van de 
Commissie bezwaarschriften: 

20.10 uur: Bezwaar tegen een verleende omgevings-
vergunning V2020/560 voor het aanpassen van de 
waterpomp en het hekwerk van het balkon aan de 
Boezemlaan 11 in Boskoop.
20.50 uur: Bezwaar tegen het opleggen van een last 
onder dwangsom vanwege strijdig gebruik van het 
perceel naast huisnummer 1A Middelweg Hazers-
woude-Dorp en de op dat perceel gelegen zeecon-
tainer en stacaravan en het verbouwen van een voor-
malige boogkas tot woning en het gebruik daarvan als 
woning op eerder genoemd perceel.
21.30 uur: Bezwaar tegen het invorderen van een 
verbeurde dwangsom voor Rijndijk 110B te Hazers-
woude-Rijndijk.

De hoorzitting verloopt via beeldbellen (Skype). Indien 
u meer informatie wenst over bovenstaande onder-
werpen of de zitting wenst bij te wonen, kunt u 
contact opnemen met het secretariaat van de 
Commissie bezwaarschriften via het e-mailadres 
commissiebezwaarschriften@alphenaandenrijn.nl of 
telefoonnummer 0172 – 46 59 83.

Lees verder na de volgende pagina ▶
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Vergunningen
7 tot en met 13 januari 2021

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
Tegen onderstaande ingekomen plannen kunt u 
nog geen bezwaar indienen.
Aarlanderveen
-  Noordeinde 52  

legaliseren paardenbak, bijbehorende mestopslag 
op mestplaat, lantaarnpaal op erf en twee 
lichtmasten naast paardenbak (V2021/017) 

Alphen aan den Rijn
-  Braziliëstraat 31  

vervangen en vergroten dakkapel 
voorgeveldakvlak (V2021/012) 

-  Windjammer 18  
vervangen bestaande gevelkozijn, zonwering en 
dragende penant (V2021/014) 

-  Planetensingel 30  
plaatsen dakopbouw (V2021/016) 

-  Kortsteekterweg 57A  
wijzigen uitbreiding bedrijfspand (V2021/018) 

-  Jan Luykenstraat 28  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak, 
nokverhoging, realiseren uitbouw over twee 
verdiepingen en verlengen garage (V2021/019) 

-  Brederodestraat 47  
realiseren dakterras achterzijde woning 
(V2021/020) 

-  Haringvliet 3  
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 
(V2021/021) 

-  Landlustweg 7  
slopen voormalige jongveestal (V2021/024)

-  Hofzichtstraat 60  
vervangen en verplaatsen schuur naar 
achtergevel (V2021/025) 

-  Prinses Marijkestraat 22 en 24 
transformeren begane grond van bedrijfsruimte 
naar studio's (V2021/026) 

Boskoop
-  Boomgaard 2  

tijdelijk plaatsen unit op schoolplein (V2021/015) 
-  Otweg 142  

vergroten bestaande woonark (V2021/022) 
-  Tuinstraat 15  

plaatsen dakkapel beide zijgeveldakvlakken 
(V2021/023) 

-  Spoelwijkerlaan 3C  
bouwen woning (V2021/027) 

-  Lansing 23  
dempen dwarssloot (V2021/028) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 179  

uitbouwen zijgevel over twee bouwlagen 
(inclusief renovatie dakverdiepingen) 
(V2021/013) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Groenoord 202 (07-01-2021)  

veranderen bouwplan van tweelaags naar 
éénlaags (V2020/989) 

-  Van Nesstraat 13 (07-01-2021)  
plaatsen twee reclameborden op luifel 
(V2020/967) 

-  Julianastraat 27 (08-01-2021)  
realiseren gevelwijziging en vier wooneenheden 
op eerste verdieping (V2020/799) 

-  Kooikerstraat 82 (11-01-2021)  
plaatsen miniwindmolen (V2020/938) 

-  Van Lennepstraat 28 (10-01-2021)  
plaatsen nokverhoging achterzijde (V2020/988) 

-  A. van Leeuwenhoekweg 46 (12-01-2021)  
aanleggen tijdelijke inrit (V2020/1025) 

-  Grijpensteinstraat 10 (12-01-2021)  
plaatsen erfafscheiding (V2020/965) 

-  Hooftstraat 101 (13-01-2021)  
aanbrengen glazen kozijn achtergevel begane 
grond (V2021/005) 

-  op plein/buitenterrein winkelcentrum de Baronie 
(vlakbij Sushi en Grill) (13-01-2021)  
plaatsen ondergrondse perscontainer 
(V2020/1073) 

-  Hertogstraat 27 (13-01-2021)  
plaatsen rookkanaal buitenzijde woning 
(V2020/1064) 

Hazerswoude-Dorp
-  Burgemeester Smitweg 68 (11-01-2021)  

realiseren uitbouw voorzijde, in bedrijfsruimte 
enkele wijzigingen qua indeling (sanitair/
kleedruimte/keukentje) (V2020/1008) 

-  in openbare ruimte nabij Westeinde 2 (12-01-
2021)  
vervangen bestaande damwand (V2020/846) 

-  Jan Lievenslaan 31 (12-01-2021)  
realiseren bijgebouw aan zijgevel (V2020/1015) 

-  naast Denemarkenlaan 14 (08-01-2021)  
bouwen bedrijfsgebouw en veranderen 
bestaande inrit (V2020/802) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Westvaartpark (fase 2) (12-01-2021)  

in stand houden al aangebracht tijdelijk 
zandpakket (V2020/963) 

Koudekerk aan den Rijn
-  De Boomgaard 19 (07-01-2021)  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/931) 

Bezwaar
Tegen de bovenstaande besluiten (beschikkingen 
genoemd) kunt u bezwaar maken. U kunt bezwaar 
maken via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar (de 
datum tussen de haakjes is de datum van de 
beschikking).

Verlengen beslistermijn
Boskoop
-  Den Ham 39  

gedeeltelijk vernieuwen poldergemaal/boothuis 
(V2020/937) 

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen en verwijderen van de onderstaande 
individuele gehandicaptenparkeerplaats(en). 
Er wordt een individuele gehandicapten-
parkeerplaats, met de bijbehorende borden, 
verwijderd in:
Hazerswoude-Dorp
-  Hazelhof 34 
Er wordt een individuele gehandicapten-
parkeerplaats, met de bijbehorende borden, 
gerealiseerd in:
Alphen aan den Rijn
- Pegasusstraat 148 
- Klompenmaker 282
Koudekerk aan den Rijn
- Den Tollstraat 43 

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. 

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend 
voor het in gebruik nemen van openbaar gebied 
binnen de gemeente. Er is ontheffing verleend om 
van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 
een zeecontainer te plaatsen in het openbaar 
gebied ter hoogte van Hoogewaard 201 in 
Koudekerk aan den Rijn.

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 21 januari 2021, raadswerkgroep gedragscode (22.00–23.00 uur) (digitaal)

Bespreken Verordening auditcommissie, Verordening rekenkamercommissie (vastgesteld op 30 januari 
2020), Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning Alphen aan den Rijn, 
Verordening evaluatiegesprekken burgemeester en raad

Donderdag 28 januari 2021, gemeenteraadsvergadering (19.30 uur) (digitaal) 

•  Instemmen met voorbereiding realisatie en financiële middelen ondergrondse waterberging vitaal
•  Instellen Bestemmingsreserve Verevening Sociale Woningbouw en het vaststellen van de 

bijbehorende juridische kaders
•  Vaststellen Bestemmingsplan Zuideinde 32-34 Aarlanderveen 
•  Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan Koopse Glorie Boskoop en beeldkwaliteitsplan
•  Bekrachtigen Nieuwe Sloot/Rembrandtlaan opgelegde geheimhouding grondexploitatie 
•  Vaststellen Verkeersveiligheidsplan Alphen aan den Rijn 2021-2026 
•  Vaststellen wijziging Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-zuid, A16 en A4 
•  Duurzame warmte Planetenbuurt, budget (euro 100.000) beschikbaar stellen voor risicodekking 

voor warmtebedrijf in wijkuitvoeringsplan
•  Vastellen wijzigingen diverse verordeningen

Donderdag 4 februari 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (19.30 uur) 
(digitaal) 

Donderdag 4 februari 2021, informatiemarkten HBO Bidbook (20.00-20.45 uur) en 
Communicatiestrategie (21.00-21.45 uur) (digitaal)

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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Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 3 maart 2021 ter inzage 
bij de informatiebalie in het gemeentehuis. 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. Tegen dit 
besluit kunnen belanghebbenden, binnen zes 
weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn. 

Voorlopige voorziening
Als u niet kunt wachten op de beslissing op uw 
bezwaar of beroep, kunt u een voorlopige 
voorziening vragen. U kunt u verzoek sturen naar 

de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 
20302, 2500 EH in Den Haag.

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.).

Scouting Rheijnewoud bestaat 10 jaar. We vieren een 
heel jaar feest.

Gedurende het clubjaar is er een jubileumprijsvraag. Iedere maand 
een nieuwe opdracht. Volg de informatie in de Groene Hart Koe-
rier en op onze website, Facebookpagina en op Instagram.

Prijsvraag ronde 5      
januari KRAAK DE CODE

Opdracht JANUARI:  Kraak de 
code en stuur de zin voor 31 ja-
nuari 2021 24.00 uur naar jubi-
leum@scouting-rheijnewoud.nl 
met vermelding van je naam en 
telefoonnummer. Uit de goede 
inzendingen wordt de winnaar 
geloot.  Voor de winnaar ligt 
een geheimcode pen klaar.
 

Tip: zoek op internet de 
code sleutel.
Veel plezier                                    
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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

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

Gevraagd HUISHOUDELIJKE HULP voor 1x per 
week 3 uurtjes. In Hazerswoude rijndijk.
Telefoon 0713413605
 

TE KOOP 
K.L.M.HUISJES te koop nrs.  1 – 8- 27- 31- 39- 
42- 48.  T.e.a.b. Telefoon  0713413605 

Aangeboden 8 krielhaantjes, 2 van 14 maan-
den, 6 van 7 maanden. 2 euro per stuk. Opha-
len in KadR. Telnr 071-3419700 / 0649824969 

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.

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 

‘Een persoonlijk interieur wordt steeds belangrijker’
Benthuizen – “Ik ben een ras-
optimist, dus ik hoop dat we in elk 
geval in februari weer open 
mogen. Maar het blijft spannend.” 
Corné van Waay loopt tussen de 
luxe interieurs door in de 
showroom van Van Waay 
Interieurs. Ze zijn met zorg 
ingericht, tot en met de wand- en 
raamdecoratie, geluidsinstallaties 
en (brandend) haardvuur aan toe. 

Maar het is stil in het grote pand 
aan de rand van Benthuizen. 
Corné vervolgt: “Met zo veel 
ruimte is het eigenlijk 
onbegrijpelijk dat wij dicht 
moeten. Aan de andere kant, we 
hebben in 2020 een uniek jaar 
gehad, zo druk. Dus dankzij deze 
nieuwe lockdown kunnen we ook 
even ademhalen.”
Inmiddels zijn de wachttijden 
weggewerkt, opdrachten worden 
verder uitgedacht en bestellingen 
kunnen gewoon uitgeleverd 
worden. Maar echt stilzitten zit er 
voor het team niet in. Hoewel 
klanten de winkel niet mogen 
bezoeken, kunnen de interieurad-
viseurs van het team wel langsko-
men bij mensen thuis. “De 
komende weken gaan we onze 
kennis bijwerken via online 
workshops en we gaan de 
showroom aanpakken”, zegt 
Corné.
Desondanks maakt de sluiting het 
werk voor Van Waay Interieurs 

een stuk lastiger. Want mensen 
willen meubels kunnen voelen en 
ervaren, weet Corne, terwijl hij 
ter demonstratie met zijn hand de 
stoffen leuning van de stoel naast 
hem aanraakt. “Alles wat met een 
interieur te maken heeft, komt 
terug in de showroom. Daarmee 
steken we met kop en schouders 
boven andere meubelzaken uit. Ik 

zie de winkel dan ook echt als 
een plek voor informatie en 
inspiratie.” 

Om klanten tijdens de huidige 
sluiting toch te kunnen inspireren 
voor een prachtig interieur – 
zoals het bedrijf dat al 120 jaar 
doet – heeft Van Waay Interieurs 
een aantal fotorapportages van 

recente, toonaangevende 
opdrachten online gezet. “De 
leukste opdrachten zijn de grote 
inrichtingen, waarbij we een huis 
volledig aanpakken. Als die af 
zijn, hoop ik altijd dat we er foto’s 
van mogen maken voor de 
website. Zo kunnen mensen echt 
zien wat wij doen.”
Voor Corné en de zes andere 

ervaren adviseurs van Van Waay 
Interieurs, begint een goed 
interieur altijd met goed luisteren 
naar hun klanten. “Het doel is om 
mensen blij te maken met een 
prachtig interieur”, zegt hij. “Je 
huis is een belangrijke plek. Een 
persoonlijk interieur waar je echt 
van kunt genieten, dat wordt 
alleen maar belangrijker.”
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Even bijkomen!
Jeetje wat was dit een lange week zeg, die ergens ook wel weer 
voorbij is gevlogen, vreemd genoeg. Vorig weekend had ik mijn 2 
voorlees-kids over de vloer die 3 nachtjes bleven slapen. Wat was 
dat een gezellige bende en eigenlijk vond ik het best te doen met 
2 kids om me heen van 5 en 8. Het zijn echte madammetjes die 
houden van zingen, dansen en nemen geen blad voor de mond. 
Heerlijk!! Geen saai moment te beleven behalve dat ik 3 keer Wil-
lie Wonka met ze heb gekeken waardoor ik dat deuntje nog steeds 
niet uit mijn hoofd krijg. Ook zijn we naar Hazerswoude gegaan en 
hebben we een lange wandeling langs het spoor gemaakt met mijn 
moeder en 'Bella the dog'. Na jaren was ik weer eens bij de Rode 
Wip. Heel eerlijk, het blijft echt een leuke speeltuin en ik ben in al 
die afwezige jaren geen grotere speeltuin tegengekomen, bedenk 
ik mij nu. Wat hebben de meiden genoten en hun kleren waren 
echt helemaal vies geworden en onder de modder. Ach als ze maar 
lol hebben, daar gaat het om. 

Het enige ‘’nadeel’’ is dat ik niet goed heb geslapen 3 nachten lang.  
Ze wilden graag dat ik bij ze in mijn grote bed ging slapen en ik 
kan daar geen nee tegen zeggen. Steeds bij het omdraaien lag de 
oudste nog geen 3cm bij me vandaan en haar kleine zusje lag let-
terlijk OP haar grote zus met haar mond open en armen om haar 
heen, te schattig!! Ik kon ze wel blijven duwen gezien de helft van 
het bed leeg lag, maar dat nam ik maar voor lief. Wel heb ik gepro-
beerd de laatste avond naar de lege kant te gaan maar werd terug-
geroepen omdat de oudste niet aan de buitenkant kon slapen: life 
with kids! We zijn naar de MAC geweest, we hebben pannenkoe-
ken gemaakt en één avond had ik spruitjes als compensatie. Helaas 
ging dat er niet in, maar ik heb het wel geprobeerd! Op woensdag 
heb ik gauw de laptop bij hen teruggebracht, samen met leuke sou-
venirs uit Egypte en een grote doos zoete delicatessen die ik had 
gekregen Zo lief! Die doos heb ik thuis echt even moeten verstop-
pen want dat gaat niet goed. 

Op werk begint het ook steeds drukker te worden aangezien we 
achter de schermen klaar zijn voor het grote succes wanneer men-
sen weer gaan boeken. Ondanks dat het toerisme hard is geraakt, 
weten we ook één ding zeker, dat we niet meer in dezelfde situ-
atie terecht zullen komen nu het vaccin er is en we vooruit gaan. 
We voorzien weer een gezonde groei. Drukke dagen dus en om 
die reden had ik bedacht mijzelf even een avondje weg te gunnen. 
Ik lig nu heerlijk in een hotelbed met een glaasje bubbels terwijl 
mijn 3-gangen menu beneden wordt klaargemaakt. Echt een aan-
rader voor mensen die het huis even willen ontvluchten, gewoon 
gaan. Ik had het ook even nodig, want normaal gesproken zat ik in 
Thailand, Mexico of de Filipijnen rond deze periode. Wat mis ik de 
zon en ik zal vast niet de enige zijn! Ik heb zelfs geprobeerd het zo-
mergevoel na te 'boosten' van de week thuis. Ik had in elke kamer 
de verwarming ‘hoog’ aangezet en heb mijn badpak aangedaan en 
lekkere muziek opgezet. Gewoon omdat het kan.  Wat was dat een 
fijn gevoel zeg en eventjes was ik ook helemaal ‘’weg’’. Tsjah, je 
moet toch zelf de slingers uithangen! : ) 

Hopelijk komen jullie ook toe aan goede rust en zorgen jullie goed 
voor jezelf! Ik ga straks in bad voor de komende paar uurtjes. Din-
ner is ready en ik moet het beneden gaan ophalen. 

Liefs, Anthoula
 

Geen opdracht is te 
klein of te groot
“Creatief en administratief organiseren en realiseren is mijn passie.” Dat zegt Petra Verschoor uit 
Benthuizen. Na jarenlang diverse takken van administratief werk gedaan te hebben is zij in de-
cember voor zichzelf begonnen als Freelance Project Assistent. Een gedurfde stap, zeker in deze 
onzekere tijd.

“Maar misschien is deze tijd 
juist ook wel een kans,” legt 
Petra uit. “Ondernemers heb-
ben vaak in deze tijd geen extra 
plek voor een kracht en willen 
ook geen extra vaste lasten op-
bouwen. Nu dan kunnen ze mij 
inhuren. Voor een paar uur per 
week, of voor een aantal dagen 
of onregelmatig voor een be-
paalde klus. Ze hoeven voor mij 
ook geen werkplek in te rich-
ten, want ik kan ook vanuit huis 
werken. Allerlei vormen zijn 
mogelijk.” 
Petra vertelt dat ze vooral ad-
ministratieve zaken uit han-
den kan nemen, of een tijdelijk 
probleem oplossen, waar ande-
ren geen tijd voor hebben. Ze 
noemt voorbeelden als notule-
ren van vergaderingen, digitaal 
archiveren, vertalen van tek-
sten, versturen van uitnodigin-
gen, enquêtes etc., het maken 
van planningen en draaiboeken 
en nog meer van dit soort za-
ken.

“Maar het gaat niet alleen om 
administratie” legt Petra uit.” 
Het kan ook gaan om creatie-
ve ondersteuning, zoals het or-
ganiseren van een bedrijfsuitje 
of een klantenbijeenkomst, een 
jubileumfeest, zoeken naar een 

“Als freelance assistente kan ik 
deze zaken voor die bedrijven 
oppakken. Als project, maar la-
ter misschien ook als vaste sa-
menwerking. Ik probeer werk 
uit handen te nemen, zodat het 
bedrijf zich kan richten op zijn 
core business.” Ze noemt ook 
ZZP-ers die het lastig vinden om 
de administratie bij hun werk te 
doen. En zo zijn er nog talloze 
taken, die wekelijks of maande-
lijks terugkeren.
Op haar website www.petra-
verschoor.nl staan legio zaken 
waarvan Petra het stokje kan 
overnemen.
“Natuurlijk gaan we eerst vrij-

blijvend in gesprek om de wen-
sen te inventariseren. Dat kan 
op locatie maar ook online. Na-
dat de mogelijkheden zijn beke-
ken wordt er een opzet gemaakt 
die past bij een bedrijf en daar-
na worden afspraken gemaakt” 
legt Petra uit. Als dat allemaal 
geregeld is gaan we aan de slag. 
“Ik heb er echt zin in” zegt zij. 
“Of het nu een kleine of grote 
opdracht is.”  Ze geeft aan dat 
zij telefonisch, per mail, of via 
haar website te bereiken is. Daar 
staat ook een contactformulier 
dat men kan invullen, waarna 
Petra contact met de vragenstel-
ler opneemt.locatie voor een evenement, of 

een afscheid organiseren. Al-
lemaal zaken die in coronatijd 
wat lastig liggen, maar er kan 
ook veel online.”
Daarnaast vertelt ze dat er in 
de zakelijke en privésfeer ook 
veel mogelijk is, zoals relatie-
geschenken organiseren, rei-
zen boeken, bijeenkomsten op 
locaties organiseren. Petra Ver-
schoor is op vele markten thuis. 
In haar huis heeft ze een hele 
kantoorruimte ingericht, zodat 
zij vandaar uit alles kan oppak-
ken. “Veel zaken gaan nu online 
of via Zoom. Dat kan ik zo van-
uit huis opnemen.”

Petra vertelt dat ze vooral ge-
richt is op het MKB. Kleinere 
bedrijven, waar nogal eens ta-
ken blijven liggen, omdat er 
geen tijd of mankracht voor is. 
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Eerste Herenboerderij in 
het Groene Hart een feit!
Op 18 december 2019 bezocht de Werkgroep Locatie van Herenboeren Groene 
Hart voor het eerst Vriezekoop 4 in Leimuiden, een locatie voor een mogelijke He-
renboerderij. Het was voor ons liefde op het eerste gezicht. 

het fruit, de aardappels en zo’n 
50 verschillende soorten groen-
ten. De boer verzorgt ook de 
varkens, runderen en kippen, 
die vlees en eieren leveren.
Herenboeren willen weten 
waar hun eten vandaan komt 
en hoe het voedsel op hun bord 
komt. Een Herenboerderij pro-
duceert duurzaam, met respect 
voor het milieu, de bodem, de 
dieren en de boer.

Leden investeren eenmalig, € 
2000,- of € 1000,-, bij het in-
stappen als lid van de coöperatie. 
Daarnaast betalen ze wekelijks 
een bedrag voor het voedsel-
pakket, ongeveer 12 euro per 
voedselpakket per week. Maar 
een Herenboerderij is meer dan 
een leverancier van voedsel. Le-

den kunnen meehelpen op de 
boerderij, recepten uitwisselen, 
samen koken en workshops or-
ganiseren. 

Wil je ook lid worden of  boer, 
meld je dan aan voor 1 febru-
ari 2021. Aanmelden kan door 
een mail te sturen naar activitei-
ten@herenboerengroenehart.nl 
o.v.v. Herenboerderij Leimuiden 
– lid  of boer.
Liever eerst meer informatie? Er 
worden regelmatig online in-
formatie-sessies gehouden, aan-
melden kan via https://heren-
boerengroenehart.nl/agenda/  
of bel naar 06 226 914 68

Lian Tan
Voorzitter Stichting 
Herenboeren Groene Hart

Nu, een ruim jaar later kunnen 
we het haast niet geloven dat 
de eerste Herenboerderij in het 
Groene Hart van Holland daad-
werkelijk op deze locatie gaat 
komen. Een jaar van samenwer-
ken, volhouden en denken in 
mogelijkheden wordt beloond. 

Alleen samen lukt het...
Veel mensen hebben zich het af-
gelopen jaar ingezet om dit mo-

gelijk te maken: onze vrijwil-
ligers, vrienden, de gemeente 
Kaag en Braassem, de Provincie 
Zuid-Holland, de Omgevings-
dienst West Holland, het Hoog-
heemraadschap Rijnland en 
Herenboeren Nederland, onze 
moederorganisatie. Het resul-
taat is de Herenboerderij aan 
de Vriezekoop Noord. De fami-
lie van Egmond die een perio-
de van 7 generaties beëindigden 

met de verkoop van hun erf-
goed.

Wat is een Herenboerderij?
Een Herenboerderij is een klein-
schalige, coöperatieve boerderij, 
eigendom van ca. 200 huishou-
dens (Herenboeren genoemd) 
uit de omgeving. De coöpera-
tie bepaalt wat er gegeten gaat 
worden. De boer die in dienst 
is van de coöperatie, zorgt voor 

125-jarig jubileum 
Bakker Ammerlaan
Het familiebedrijf Bakker Ammerlaan bestaat 125 jaar! Een bijzonder moment om 
even bij stil te staan. Op 15 januari 1896 begonnen Leonardus Ammerlaan en zijn 
vrouw Anna een bakkerij in de Dorpsstraat te Bleiswijk. 

In de loop der jaren werd de 
bakkerij regelmatig vernieuwd 
en uitgebreid. In de jaren 70 
en 80 maakte de stad Zoeter-
meer een enorme groei door en 
Bakker Ammerlaan opende in 
die tijd meerdere winkels in de 
nieuwe wijken. Later kwamen 
er ook winkels bij in Bergschen-

hoek, Berkel en Rodenrijs, Delft, 
Hazerswoude, Nieuwerkerk a/d 
IJssel, Nootdorp, Pijnacker, Rot-
terdam, Schiedam, Waddinx-
veen en Zevenhuizen. In 2002 
verhuisde Bakker Ammerlaan 
naar een groter pand op het be-
drijventerrein in Bleiswijk. Van 
daaruit worden de winkels be-

voorraad die in een straal van 
zo’n 20 kilometer om het be-
drijf liggen. 

Vanwege de huidige lockdown, 
waardoor ook veel collega win-
keliers momenteel gesloten zijn, 
wordt dit jubileum nu nog niet 
uitgebreid gevierd. Dit hoopt 

Bakker Ammerlaan in te halen 
wanneer er later dit jaar weer 
meer georganiseerd kan wor-
den! Wel zullen er door het jaar 
heen diverse leuke acties zijn. 
Op de sociale media wordt we-
kelijks teruggeblikt op de ge-
schiedenis van 125 jaar Bakker 
Ammerlaan. 

Joost en Mark Ammerlaan (5e 

generatie) : ‘Dit jubileum was 
niet mogelijk geweest zonder 
alle medewerkers die dag en 
nacht klaarstaan om de lekker-
ste broden en banket te maken 
en verkopen! Wij als familie zijn 
dankbaar dat we ook in deze 
lastige tijd nog steeds sterk staan 
en de klanten van verse produc-
ten mogen voorzien.’ 


