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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!
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BEZORGER 
GEZOCHT

voor een kleine wijk 
van de Groene Hart 

Koerier in 
Koudekerk!

Iets voor jou? 
Meld je snel aan 

0172-430151

Mooie subsidie van de gemeente en projectontwikkelaar...

Geluidswerende maat-
regelen voor Pleyn 68!

Is er toch nog een leuke toekomst voor Pleyn 68. Foto Diana Baak
door Diana Baak

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met 
het plan om ruim 3 ton beschikbaar te stellen voor 
het aanbrengen van geluidswerende maatregelen in 
dorpshuis Pleyn68 in Hazerswoude-Rijndijk. Die zijn 
nodig om de toekomst van het dorpshuis veilig te stel-
len. 

30 meter vergroot en er wordt 
een geluidswal van 2 meter 
hoog geplaatst. Maar zelfs dan 
zijn nog altijd geluidwerende 
maatregelen nodig aan het ge-
bouw zelf om te voldoen aan 
de wettelijke normen. De te 
nemen maatregelen verbete-
ren ook meteen de duurzaam-
heid van het pand. Voor de uit-
voering van de geluidwerende 
maatregelen aan Pleyn68 zul-
len de gemeente en de project-
ontwikkelaar samen 317.000 
euro verstrekken (100.000 
door de projectontwikkelaar, 
217.000 euro door de gemeen-
te). Pleyn’68 draagt zelf ook 
33.000 euro in de kosten bij ‘in 
natura’  door met vrijwilligers 
mee te helpen aan de uitvoe-
ring van de werkzaamheden. 
Zo wordt een goede woon- 
een leefomgeving voor niet al-
leen de nieuwbouw, maar ook 
voor de bestaande woningen 
in Groenendijk gerealiseerd.

PLEYN68 ZELF DE 
REGIEROL
Stichting Buurthuis Groenen-
dijk en Stichting Pleyn68 zijn 
nauw betrokken geweest bij 
het zoeken naar oplossingen 
om aan de wettelijke geluids-

NIEUW REIN
Op de plek van de voormalige 
stickerfabriek Avery Dennison 
is langs de Oude Rijn de bouw 
van de wijk ‘Nieuw Rein’ ge-
pland met ruim 100 woningen. 
Aan de oostkant van deze wijk 
staat Pleyn68, het dorpshuis 
van Groenendijk, waar ook re-
gelmatig muziekavonden wor-
den georganiseerd. Met name 
de discoavonden zijn een be-
grip voor iedereen die in Rijn-
woude is opgegroeid. Die ac-
tiviteiten zijn ook essentieel 
om de financiering van het 
dorpshuis, dat door de Groe-
nendijkers zelf wordt geëx-
ploiteerd, rond te krijgen. Met 

de investering in geluidsisola-
tie is de toekomst van Pleyn68 
als dorpshuis veiliggesteld. Dat 
is een pak van het hart van 
de betrokken Groenendijkers, 
die stevige gesprekken heb-
ben gevoerd met de gemeente 
en projectontwikkelaar Wilma 
Wonen om dit resultaat voor 
elkaar te krijgen. 

TEGELIJK OOK 
DUURZAMER
Om geluidsoverlast van het 
dorpshuis te voorkomen is al 
eerder een aanpassing op de 
bouwplannen van Nieuw Rein 
gedaan. De afstand tussen de 
woningen en Pleyn68 is met 

normen te kunnen voldoen. 
De Stichting Buurthuis Groe-
nendijk (eigenaar) wordt zelf 
de opdrachtgever voor de uit-
voering van de gebouwaan-
passingen.  De ontwikkeling 
van de locatie Nieuw Rein zal 
gefaseerd uitgevoerd worden. 
De voorbereidende werkzaam-
heden starten al dit jaar en de 
daadwerkelijke bouw van de 
wijk staat voor 2022 gepland. 

De Stichting Buurthuis Groe-
nendijk streeft ernaar de uit-
voering van de werkzaamhe-
den aan het dorpshuis plaats te 
laten vinden in de zomer van 
2022. 
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Familieberichten
U I T V A A R T Z O R G

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

Nico en Mariëtte Soek begeleiden 
en verzorgen de uitvaart, ook als u 
elders verzekerd bent.

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

ammonietuitvaart.nl

 “Zet mij maar in een sinaasappelkist-
je aan de straat, heb ik altijd geroepen als 
het over de dood ging! Natuurlijk meende 
ik dat niet, maar wat er van mij overblijft 
zit in de harten en hoofden van mijn dier-
baren. 
 Tegenwoordig denk ik iets genuan-
ceerder over dit soort onderwerpen. 
 Ik rijd nu in een volledig elektrische 
auto, scheid mijn afval, spot trekvogels en 
houd zoveel mogelijk rekening met het 
milieu. 
 Een ecokist? Waarom niet. En verder 
zo min mogelijk poespas. Ik ben ook maar 
een eenvoudige jongen.”
 Bram de Bolster 

zo min mogelijk poespas. Ik ben ook maar 
een eenvoudige jongen.”
 Bram de Bolster 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die 
hij ons heeft geschonken, delen wij u verdrietig mede, 

dat na afnemende gezondheid is overleden onze 
geliefde vader, schoonvader en trotse opa

Rijk Gerrit van Diggele
Weduwnaar van Monika van Diggele-Joachimi

Hazerswoude-Rijndijk,  Alphen aan den Rijn, 
9 januari 1942  1 maart 2021

Ed en Marjan

Karin en Rob
    Shannon en Jelle
    Brandon

De uitvaart heeft, in besloten kring, 
plaatsgevonden op maandag 8 maart.

Correspondentieadres: Karin van der Zeeuw-van Diggele
Rhynenburcherlaan 7, 2394 CP  Hazerswoude-Rijndijk

U kunt een digitale condoleance achterlaten en eventueel 
een foto bijvoegen: arumuitvaartzorg.nl/rijkvandiggele

Een speciaal woord van dank willen wij 
richten aan de medewerkers en vrijwilligers van 

De Hospicegroep Alphen aan den Rijn.

You’ll never walk alone

Wij willen iedereen bedanken voor de 
belangstelling na het overlijden van

 onze lieve moeder, oma en omi

Corrie 
van Diggele-

Kouwenhoven
De vele lieve kaarten en uw medeleven 

hebben ons goed gedaan en steun gegeven.

Annie en Wim
Jannie en Hennie

Koudekerk aan den Rijn, maart 2021

Altijd waren ze samen, nooit alleen
Onafscheidelijk zijn ze nu weer bijeen

Na een lang, liefdevol en zorgzaam leven 
is rustig in haar slaap overleden onze 

lieve moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder

Apolonia Anna
de Jong-van Leeuwen

Plonie
Hazerswoude

* 30 oktober 1929 † 1 maart 2021

Sinds 17 februari 2014 weduwe van 
Piet de Jong

Piet & Lia
    Janneke & Michael, Lynn, Mikki
    Annelie & Corné, Esmee, Levi
    Piet & Jolanda, Pieter
    Lisa

Jan & Marian
    Nico
    Ronald
    Erik

Nick †

Kees & Hester
    Ben †

Rita & Linda

Anita & Koos
    Jim
    Fets
    Stan

Sandra
    Tobias
    Wouter
    Iris

Roselle & Stephen
    Polly
    James

Veel dankbaarheid, respect en waardering 
gaat uit naar de medewerkers van 

zorgcentrum Driehof.

Wij hebben in kleine familiekring 
afscheid genomen van Plonie.

Voor online condoleances kunt u terecht op
www.afscheid.eu/plonie-de-jong

Correspondentieadres:
Jan de Jong, Tonckensweg 9, 8432 PJ  Haule

Hartverwarmend was het meeleven tijdens    
zijn ziekte en na het overlijden van mijn 
geliefde man, onze lieve vader, schoonvader 
en opa

Jan van den Berg
Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken.

Lenie van den Berg-Broer
Kinderen en kleinkinderen

Hazerswoude-Dorp, maart 2021
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Nieuw onderzoek verkeerssituatie
Tunnel bij Hazerswoude of nieuwe 
weg bij Benthuizen om toenemend 
verkeer op te vangen?

door Jan Luuk van Dijk

Opnieuw is er een verkeersstudie gedaan. Nu naar de toenemende drukte op de 
N206 bij Zoetermeer èn de N209 door Hazerswoude. De gemeenten Zoetermeer, 
Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude ondervinden dagelijks de nadelige effecten 
van verkeer op de N206 en de N209. 

De problemen liggen vooral op 
het vlak van bereikbaarheid, 
leefbaarheid en verkeersveilig-
heid. Bij het verkennen van op-
lossingsrichtingen voor deze 
problematiek is gekeken naar 
een breed pakket aan maatrege-
len.

Op de N206 en N209 spelen di-
verse problemen op het gebied 
van bereikbaarheid, leefbaar-
heid en verkeersveiligheid. Op 
de N206 heeft 98% van het ver-
keer een directe relatie met Zoe-
termeer of Zoeterwoude.
Op de N209 heeft ongeveer 
60% van het verkeer een directe 
relatie met Hazerswoude-Dorp, 
Boskoop, of is verkeer tussen 
Zoetermeer-Alphen aan den 
Rijn. De overige 40% zou mo-
gelijk een andere route via het 
hoofwegennet kunnen kiezen. 

De N209 is echter ook voor dit 
verkeer de meest logische rou-
te. Van die 40% heeft 15% hele-
maal geen relatie met het gebied 
en is dus sluipverkeer.
 
Het rapport stelt dat om de 
problematiek op beide wegen 
structureel op te lossen of sterk 
te verminderen, op de lange ter-
mijn verdergaande infrastructu-
rele oplossingen nodig zijn. Als 
mogelijke opties worden ge-
noemd:
1. Een tunnel bij Hazerswoude-

Dorp
2. Een randweg ten westen van 

Hazerswoude
3. Een nieuwe verbinding tus-

sen de N209 bij Benthuizen 
en de N11, ter hoogte van 
Heineken

4. Verbreding van de A12 en de 
A4

5. De N206 tot 60 km weg af-
waarderen.

(Bij deze opties is niet het 
onlangs genomen raadsbesluit 

meegenomen.)

Op de korte en middellange ter-
mijn kunnen ook andere maat-
regelen helpen. Daarbij kan ge-
dacht worden aan maatregelen 
gericht op openbaar vervoer en 
fiets, werkgeversaanpak en an-
dere maatregelen die het gedrag 
van reizigers beïnvloeden. Deze 
maatregelen bieden geen volle-
dige oplossing, maar geven op 
termijn wel verlichting. 

De gemeenteraad is deze week 
ingelicht over dit rapport en 
verder zal deze studie meege-
nomen worden in de discussie 
over Beter Bereikbaar Gouwe 
(BBG)

Wel of geen prik 
(en wanneer?!)
AANPAK VAN CORONA
Ook voor ons in de huisartsenpraktijk in Hazerswoude-Dorp be-
tekende de coronapandemie extra zorg (-en). Zodra vorig jaar 
bekend werd dat er een dodelijk virus heerste, namen wij in de 
praktijken direct maatregelen. Zo hield de wachtkamer op te be-
staan, want er werden minder mensen opgeroepen om naar de 
praktijk te komen. Daarnaast werden de afspraken zo gepland 
dat de patiënten van de verschillende dokters niet tegelijk kwa-
men en hoefden te wachten. Er werd veel meer gebeld, zowel 
door de dokters als door de patiënten. Men kon foto’s opsturen 
en zelfs beeldbellen. 

TWEEDE GOLF
En nu, tijdens de tweede golf, zijn er nog veel meer besmettin-
gen. We monitoren patiënten die positief getest zijn en ook veel 
klachten hebben maar wel thuis kunnen blijven. Zij krijgen een 
saturatiemeter mee naar huis, waarmee je het zuurstof gehalte in 
je bloed kunt meten, met de opdracht deze waarde en hun tem-
peratuur twee keer per dag aan ons door te geven om te voor-
komen dat hun toestand opeens verslechtert zonder dat zij zich 
bewust zijn, omdat het zo geleidelijk gaat. Vorig jaar hoopten we 
nog dat het na de zomer beter zou gaan en we allemaal snel ge-
vaccineerd zouden worden. Helaas gaat dit nog niet zo snel als 
wij zouden willen.

VACCINATIE PERSONEN ONDER DE 65 JAAR
Inwoners van 65 jaar en ouder worden via de GGD gevaccineerd 
en ontvangen hiervoor een oproep. Inwoners onder de 65 jaar 
worden door de huisartsen gevaccineerd. Het is nog niet precies 
te zeggen wanneer deze groep aan de beurt is voor hun prik te-
gen corona. Daarnaast kan de huidige planning ook weer ver-
anderen als bijvoorbeeld een vaccin niet op tijd geleverd wordt. 
Het is nu ook lastig te voorspellen na hoeveel tijd meer dan de 
helft van de Nederlandse bevolking zal zijn gevaccineerd. Dit 
hangt weer af van de beschikbaarheid van de vaccins, of deze 
vaccins geschikt zijn voor alle doelgroepen en of mensen zich 
überhaupt wel willen laten vaccineren. Het is de bedoeling dat 
de huisartsen gaan vaccineren met het vaccin van Astra Zenica. 
In het zuiden van het land zijn ze daar al mee begonnen. He-
laas, u heeft het ongetwijfeld gehoord, is de levering van dit 
vaccin vertraagd en is het onduidelijk wanneer onze regio be-
voorraad wordt. Zodra dit gebeurt, gaan we de uitnodigingen 
versturen, te beginnen met de mensen van 64 en 63 jaar. Ook 
personen met ernstig overgewicht komen in deze eerste ronde 
aan de beurt. Het gaat dan om mensen met een BMI (Body Mass 
Index) van boven de 40. De meeste mensen in deze groep heb-
ben we in beeld, maar komt u niet regelmatig op het spreekuur 
voor een controle waarbij uw gewicht en lengte wordt gemeten, 
en denkt u wel een BMI boven de 40 te hebben, neem dan con-
tact op met de praktijk.

HOE BEREKENT U UW BMI?
Aan de hand van uw gewicht en lengte wordt uw BMI bepaald: 
lichaamsgewicht gedeeld door de lengte in het kwadraat. Op de 
website www.bmiberekenen.nl staat een rekentool die u kunt 
invullen.

In deze rubriek worden allerlei onderwerpen over gezondheid en een gezonde leefstijl besproken waar-
voor u bij uw huisarts als eerste aanspreekpunt terecht kunt. Zijn er vragen naar aanleiding van deze 
informatie, neem dan contact op met de eigen huisarts. Deze week gaat het over corona en vaccinatie. 

Jantje Beton collecte van 
8 tot en met 13 maart 
Scoutinggroepen, speeltuinen, verenigingen en sportclubs 
gaan collecteren om geld op te halen voor hun eigen kas en 
voor Jantje Beton. Van de opbrengst is 50% voor de club zelf 
en 50% gaat naar projecten van Jantje Beton. Doneren kan 
contactloos en op een veilige manier.
 
Collecteren blijft daarom enorm belangrijk. Samen met tienduizen-
den vrijwilligers halen deelnemende clubs geld op. Zij doen dit op 
een veilige en vertrouwde manier. Huis-aan-huis, online via een 
digitale collectebus en de mobiele collecte via WhatsApp. Online 
collecteren is  contactloos en veilig.
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Column Hoop & Troost van de 
oude dorpskerk Benthuizen 
in de Groene Hart Koerier

Dag van 
gebed
Woensdag 10 maart 2021 is het biddag voor gewas en arbeid. Een 
bijzondere dag omdat we dan op een doordeweekse dag een kerk-
dienst hebben (middag en avond) waarin het bidden centraal staat. 

Waar we met elkaar in gebed gaan voor het komende seizoen. En 
er is veel om voor te bidden:
-  Tegen de corona pandemie en voor de gezondheid van de men-

sen in ons dorp
-  Voor het groeien van het voedsel op het veld
-  Voor de verkiezingen
-  Voor Hoop & Troost in Benthuizen
-  Voor eenheid en saamhorigheid in ons dorp
-  Om vanuit ons geloof de samenleving te dienen
-  ……
Heeft u/ heb jij gebedspunten?  Laat het ons weten.

Deze biddag is voor ons ook een bijzonder moment. Vanaf 20 de-
cember 2020 waren de kerkdiensten alleen online. Uit veiligheid 
tegen besmettingen maar ook uit saamhorigheid naar de samenle-
ving om samen het coronavirus te bedwingen. Vanaf biddag gaan 
we weer een voorzichtige stap zetten en mogen er weer 30 kerk-
gangers plaats nemen in de kerkbanken om samen te luisteren naar 
uitleg en verdieping over Gods Woord. Leren hoe we als christe-
nen iets mogen doorgeven van de liefde van God aan onze naasten. 
Enorm belangrijk dat we weer op deze manier (op ruime afstand 
van elkaar) toch weer samen mogen komen.

We ervaren dat als een zegen en hopen dat we met elkaar zo stap 
voor stap kunnen groeien naar een leven en kerkdiensten zonder 
beperkingen vanuit corona. 
Niet terug naar het oude leven zoals voorheen, maar leven met de 
nieuwe inzichten die we vanuit corona geleerd hebben. Wat wilt 
u/ wat wil jij vanuit de coronatijd blijven vasthouden?
Verandering vraagt gebed. Bid u/ Bid jij mee? 

De oude dorpskerk bid voor het hele dorp en wil voor iedereen 
klaarstaan. Wie u of jij ook bent!  

Neem contact op met: 
zorgteam@hervormdbenthuizen.nl  voor 

onvoorwaardelijke hulp of voor een open gesprek.  

Een preek luisteren? Volg onze online 
diensten via YouTube en zoek op: 

Hervormde Gemeente Benthuizen. 

Leuke verrassing voor verjaardag in coronatijd

‘Lang zal ze leven’ 
via het pierement
Afgelopen woensdag werd Hanny Peelen uit Hazerswoude-Rijndijk 78 jaar. Ze was 
bang dat het door corona heel saai zou worden. Dat hebben familie en vrienden 
niet laten gebeuren, want ze werd vrolijk muzikaal onthaald met muziek op een 
handdraaiorgel. 

Bij Hanny werd om half vijf 
’s middags aangebeld. Buiten 
stond een hele schare familie en 
vrienden.  Jan van Vliet, orgel-
draaier uit het dorp, begon met 
zijn pierement ‘lang zal ze le-
ven’ te spelen en op straat werd 
luidkeels meegezongen en ge-
klapt. Hannie wist niet wat haar 
overkwam, maar na een mo-
ment met natte ogen,  stond ze 
vooral vrolijk mee te zingen met 

alle liedjes uit de oude doos die 
daarna nog werden gespeeld. 

Altijd op haar rekenen
"Ik ken Han al ruim 45 jaar, 
want ons gezin heeft lang tegen-
over haar gewoond op de Rhy-
nenburchlaan”, vertelt vriendin 
Tineke Heemskerk. “Ook staat 
ze altijd klaar voor de parochie, 
of het nu om het bijhouden van 
het krantenarchief gaat of het 

maken van soep op Parochie-
dag. Bij Han is koffie ook altijd 
zo gezet en ze is heel behulp-
zaam. Toen ze er over in zat dat 
ze haar verjaardag niet gewoon 
kon vieren, heb ik dit bedacht. 
Heel fijn dat Jan van Vliet dit 
voor haar wilde doen en dat zo-
veel mensen zijn gekomen om 
Han op afstand te feliciteren. 
Het was heel mooi om haar op 
deze manier te verrassen.”  

Zaterdag 20 maart: 

Landelijke Opschoondag, ook 
in Hazerswoude Rijndijk!
Dit jaar vindt de Landelijke Opschoondag, in aangepaste vorm, plaats. Doe mee en 
maak op zaterdag 20 maart een opschoon-ommetje.

Speeltuinvereniging ‘De Rode 
Wip’, werkgroep Groen en de 
Groentjes organiseren een ge-
zamenlijke opschoonactie voor 
Hazerswoude Rijndijk op 20 
maart. We verzamelen om 
10.45 uur bij speeltuin De Rode 
Wip en verdelen daar de wijken. 

De actie duurt van 11.00 uur tot 
13.00 uur, want samen zwerf-
vuil opruimen is gezelliger en 
effectiever dan alleen.Het is wel 
belangrijk daarbij goed op de 
anderhalve meter afstand te blij-
ven letten.

Ook meedoen!
Wil je dit jaar in actie komen op 
’Landelijke Opschoondag’, maar 
zie je het niet zitten om in je 
eentje met een vuilniszak en een 
prikker door de wijk te lopen? 
Doe dan met ons mee! Kinderen 
en hun ouders, natuurliefheb-

bers, vogelspotters, joggers, oud 
en jong: laten we ons dorp sa-
men schoner en mooier maken.  
Vraag je vrienden, buren en be-
kenden om ook mee te doen. Zo 
worden onze buurten zwerfaf-
valvrije schoonheden waar je 
lentekriebels van krijgt. En doen 
we het, op afstand,  toch nog sa-
men.

Aanmelden a.u.b.
Natuurlijk kun je zaterdag 20 
maart spontaan komen en mee-
doen, maar voor onze organisa-
tie zou het fijn zijn als je je van 
tevoren even aanmeldt als je van 
plan bent om te komen. 

Aanmelden kan via 
dorpsoverleggroen@gmail.com 
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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 14 maart  
 09.30 uur Ds H. Liefting
 18.00 uur Ds M.J. van Oordt

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 14 maart 
 10.00 uur Mw Ds D. Sikkema Alleen online te 

volgen via www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 14 maart  09.30 uur Leesdienst 18.00 

uur  Stud. P.J. de Raaf. Internetuitzendingen!
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 14 maart  09.30 - 10.30 uur 

Openstelling kerk 
 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 14 maart   
 10.00 uur Ds  Annemarie van Briemen, Alphen 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 14 maart   
 09.30 uur Ds D.M. van der Linde, Rotterdam 
 18.30 uur Ds A.B. van Campen (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 van-
wege de coronamaatregelen 
zonder bezoekers gehouden. U 
kunt meekijken en luisteren via 
www.kerkdienstgemist.nl (Kou-
dekerk aan den Rijn). 
Woensdag 10 maart 19.30 uur: 
Bidstond voor gewas en arbeid 
met pastor L.J. Hoogerwerf.
Zondag 14 maart 10.00 uur: Vie-
ring geleid door dominee J. van 
Rijn uit Amsterdam.
Zondag 21 maart 10.00 uur: Vie-
ring geleid door dominee W. 
Biesheuvel.

OP WEG NAAR PASEN
De tijd voor Pasen of Veertig-
dagentijd begint op Aswoens-
dag. Dominee Biesheuvel, pas-
tor Hoogerwerf en pastor Lâm 
houden dit jaar online elke 
woensdag, tot Pasen om 19.30 
uur een moment van bezinning 
met een bijbellezing, enkele 
woorden daarover, een gebed 
en een lied. Te volgen via kerk-
dienstgemist.nl.
  
COLLECTES IN CORONATIJD 
Uw collectebijdragen zijn wel-
kom op het rekeningnum-
mer van Diaconie Protestant-
se Gemeente: NL84 RABO 
0325947546 of op het rekening-
nummer 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. Op woensdag 
10 maart bent u welkom in de 
Ontmoetingskerk. De Brugkerk 
is open op de woensdagen 17 
en 24 maart. 
 

VIDEOBOODSCHAPPEN
Rond de derde donderdag van 
de maand zullen wij als pasto-
raal team een korte video ma-
ken over dingen waar wij in 
deze tijd op stuiten of die ons 
inspireren. De videoboodschap 
is te vinden op  www.pknkou-
dekerk.nl 

OPENSTELLEN VAN DE 
KERK

Er zijn nog steeds geen vierin-
gen op zondag in de Bernar-
duskerk, maar op zondagmor-
gen van 10.30 tot 11.30 uur is 
de kerk open,  om een kaars-
je aan te steken, even rustig te 
zitten en misschien wat te bid-
den. Anne-Marie de Groot of 

Nico Wesselingh spelen dan or-
gel. Zomaar even een moment 
rust in deze hectische tijden. In 
de kerken gelden de bekende 
maatregelen, zoals anderhalve 
meter afstand en het dragen 
van een mondkapje gedurende 
de hele periode, dat u in de kerk 
verblijft.

HET HONGERDOEK
Ook dit jaar hangt het mooie 
hongerdoek in de Bernardus-
kerk, dat past bij wat wij noe-
men het B-jaar. Het jaar, dat 
er meestal gelezen wordt uit 
het Marcus-evangelie. Zondag 
wordt ook gelezen uit het Bij-
belboek Exodus. De geschiede-
nis van Mozes op de berg, die 
van God de tien geboden krijgt 
op de stenen tafelen en deze 
staan afgebeeld op het honger-
doek. Leefregels voor het Jood-
se volk in de woestijn, maar ook 
nog voor ons vandaag.

LIVESTREAM 
Elke zondagmorgen is er om 
9.30 uur via een livestreamver-
binding een eucharistieviering 
te volgen vanuit de Bonifacius-
kerk. U kunt dit vinden op de 
website van de parochie: www.
heiligethomas.nl. Op deze site 
kunt u ook de liturgie downloa-
den en vorige vieringen terug-
zien

MEDITATIEVIERING IN DE 
VEERTIGDAGENTIJD

In de weken naar Pasen ver-
zorgen de pastores van de pa-
rochie om beurten elke week 
een meditatie. Dit moment van 
bezinning zal via de livestream-
verbinding te volgen zijn en is 
middels de website van de Pa-
rochie H. Thomas tot stand te 
brengen. Elke donderdag in 
deze Veertigdagentijd zal om 
19.00 uur de meditatie van die 
week op de website worden 
geplaatst en deze is dan een 
week lang te volgen. Er is tel-
kens muziek, gebed, enkele re-
gels uit het lijdensverhaal van 
Jezus en er is stilte. Het thema 
van al deze korte meditaties is: 
‘de Zeven Kruiswoorden’: het 
zijn woorden, die Jezus aan het 
kruis volgens de verschillen-
de evangeliën sprak. De eerste 
meditaties zijn reeds geweest. 
Vanaf 4 maart is het thema: 
‘Zie, uw zoon’. 

INTENTIES 
Nu er alleen livestreamvierin-
gen zijn vanuit de Bonifacius-
kerk, kunt u toch wel intenties 
opgeven, die genoemd zullen 
worden tijdens de voorbeden in 

de viering en in beeld verschij-
nen. U kunt hiervoor contact 
opnemen met Annie van Dijk, 
telefoon: 071- 3414210. 

(RK) PAROCHIEKERN-
SECRETARIAAT

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

COLLECTE IN CORONATIJD
Het is niet alleen de Actie Kerk-
balans, waarmee in de parochie 
de financiën binnenkomen. Het 
is ook de collecte in de kerk tij-
dens de vieringen, waarin de 
bezoekers vaak royaal bijdra-
gen. Nu er geen zondagse vie-
ringen zijn, vervalt ook de col-
lecte op zondag. Gelukkig doen 
de bezoekers tijdens het open-
stellen van de kerk regelma-
tig een bijdrage in de collecte-
bus achterin de kerk. Nu zijn dit 
ook voor veel mensen financi-
eel zware tijden en daarin leven 
we met u mee. Als het kan, dan 
zijn we heel blij, als u een bijdra-
ge wilt over maken naar reke-
ningnummer: NL73 RABO0325  
9081 68 t.n.v. parochie Heilige 
Thomas te Alphen aan den Rijn. 
Hartelijk dank voor alle goede 
gaven, die reeds zijn binnenge-
komen.

NIEUWE IMPULS
Thema: Veertigdagentijd – 
Neem de tijd. Op maandag 1 
maart zullen de mensen, die 
zich aangemeld hebben, de 
nieuwe IMPULS weer in hun 
mailbox ontvangen. Een digi-
taal schrijven om mensen aan 
het denken te zetten. Zoals te 
verwachten, gaat deze versie 
over de Veertigdagentijd. Wat 
betekent deze tijd van bezin-
ning voor jou, voor u? Op de IM-
PULS kan men via mail reage-
ren. Een lid van de werkgroep 
zal  jouw/uw mail dan ook be-
antwoorden. Heeft u zich nog 
niet aangemeld voor de IM-
PULS? Geeft u zich dan op via 
email: volwassenencateche-
se@heiligethomas.nl.Gebruikt 
u geen computer, maar bent u 
wel nieuwsgierig naar de IM-
PULS, laat het weten via het se-
cretariaat, dan sturen we u een 
papieren versie toe. Werkgroep 
Volwassenencatechese.

VASTENACTIE 2021
Werken aan de toekomst we-
reldwijd. Campagneproject: 
Een beter inkomen met vak-
opleiding en training in Zam-
bia. Mensen, die een vak heb-
ben geleerd kunnen op eigen 
benen staan en voor hun fami-
lie zorgen. Bovendien blijken ze 
vaker een actieve rol te spelen 
in hun gemeenschap. Dat geldt 
ook voor Patrick, kleermaker in 

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 Ziekenhuis. Ingang 
Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hiervoor 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).

Zambia. Hij ondersteunt zijn fa-
milie financieel, maar wil ook 
graag zijn kennis delen. Daarom 
geeft hij in zijn vrije tijd naailes 
aan gehandicapten. Mensen 
met een beperking hebben het 
extra moeilijk op de arbeids-
markt. Patrick is een bron van 
inspiratie voor zijn gemeen-
schap en voor de kinderen van 
het weeshuis, waar hij opgroei-
de.
“Iemand heeft mij zijn kennis 
en vaardigheden bijgebracht. 
Nu wil ik op mijn beurt anderen 
helpen, zodat ook zij voor zich-
zelf kunnen zorgen. Want als je 

beschikt over een vaardigheid 
kun je je eigen geld verdienen”. 
U kunt het project steunen door 
middel van het vastenzakje, dat 
vanaf 18 maart bij u thuis wordt 
bezorgd tezamen met het pa-
rochieblad. Komende weken 
informeren wij u verder. Na-
tuurlijk mag u uw donatie ook 
overmaken op bankrekening: 
NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. 
Parochie H. Thomas o.v.v. Vas-
tenactie 2021. 

Hartelijk dank namens de jon-
geren in Zambia. De werkgroep 
Missie, Ontwikkeling en Vrede
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www.bakkerammerlaanlaan.nlwww.bakkerammerlaan.nl

Volkorenbrood,                         
een goede keuze!

Appelkanjer

Boerencake

De aanbiedingen  gelden van  11 t/m 17 maart

1,25
3,50Ambachtsplein 3, 2391 BD  Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858

info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De Vries

Schnitzelvink
Smakelijk pakketje van een
malse varkensschnitzel,
gevuld met gebakken
uien en lekkere Franse
grillkruiden. Een aanrader!

Vleeswarentrio:

Grillworst
Gebraden 

Gehakt
Snijworst

4.49
Weektopper!

1  Hele 

Grillworst 

6.00

Vlugklaarpakket:

4 Gehaktballen

4 Real 
American 

Steaks

7.98
Altijd lekker:

Kipfilet
1 kilo

8.98
Weekendtip!

Katen-
haasjes 

2 stuks

5.98

Voor in de oven:

Kip 
Loempia’s 

2 stuks

3.99

Weekaanbiedingen

Aanbiedingen zijn geldig van 
8 t/m 13 maart 2021

 Marjon Verkleij
nr. 52   

  

 Om samen sterker  Om samen sterker 
uit deze crisis te uit deze crisis te 
komen moeten we nu komen moeten we nu 
doorpakken voor een doorpakken voor een 
eerlijke economie, een eerlijke economie, een 
veilige samenleving veilige samenleving 
en een betrouwbare en een betrouwbare 
overheid. 
Voor een Alphens Voor een Alphens 
geluid in Den Haag!   geluid in Den Haag!   

 Stem 17 maart CDA 
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Normaal?
5 miljoen, inderdaad... Jaap Dieleman, evangelist en schrijver, 
flikte het toch maar om 5 miljoen huisgezinnen te ‘verblijden(?)’ 
met zijn blad EYEOPENER; wat zal hem dat niet gekost hebben! 
En de inhoud is niet mals. Jaap draait er zijn hand niet voor om 
de meest gewaagde verbanden te leggen. De profeet Jesaja - ong. 
700 v Chr. - heeft ‘ooit’ gezegd: ‘Wie heeft ooit zoiets gehoord, 
ooit zoiets gezien? Zag ooit een land in één dag het leven, kreeg 
ooit een volk in één keer het bestaan?’ en Jaap is er zeker van dat 
Jesaja met deze profetie wijst naar 14 mei 1948, de stichting van 
de staat Israël, slechts 3 jaar na de Holocaust.
Jaap heeft echter niet alleen een mening over Israël, over de ein-
dtijd en de daarmee gepaard gaande ellende, Jaap heeft ook een 
glasheldere kijk op de Corona-therapie: onze wereld wordt struc-
tureel verwoest en in een economische chaos gestort. En achte-
loos stelt Jaap ons een handvol betere medicijnen ter beschikking. 
Zo is Jaap dan ook wel weer.
Ik heb er geen idee van of Jaap het zelf allemaal gelooft, wel vind 
ik het opvallend dat Jaap steeds benadrukt dat wat hij zegt geen 
utopie, geen wishfull thinking en geen sprookje is. Met al die to-
evoegingen houdt mijn stijgende argwaan gelijke tred.
Het geloof van Jaap neigt naar het oprukkende geloof in complot-
theorieën: uit allerlei Bijbelboeken incidentele zinnetjes halen die 
dan moeten fungeren als argumenten voor een onweerlegbare vi-
sie op de wereld. ‘Er hangt ons het een en ander boven ’t hoofd!’ 
Het geijkte patroon van het-overal-spoken-ziende-warhoofd: zin-
netjes uit de context rukken en ze daarna met linkse, rechtse en 
vooral averechtse steken tot een bedenkelijke lappendeken breien 
en daarnaast óók nog koketteren met: onderschat me niet!
Toch zit er in Jaaps visie - ondaks zijn ontkenning - iets van een 
sprookje, want wat er ook moge gebeuren, er is altijd sprake van 
een happy-end. D.w.z. alleen voor degenen die Jaaps bizarre ge-
dachtekronkels als de patronen van de enige, echte waarheid be-
schouwen. 
Het is uiteraard een feit dat het corona-virus onze wereld op haar 
kop heeft gezet en het is óók een feit dat sommige mensen hard-
er worden getroffen dan andere; voor elke samenleving een test 
om te laten zien of die samenleving zo solidair is als ze voorgeeft 
te zijn. 
Het is me echter compleet onduidelijk waar al die complot-the-
orieën vandaan komen. Het woord ‘complot’ heeft de gevoels-
waarde van ‘nou ja, gekke ideeën van malloten’ maar een com-
plot is in wezen een samenzwering en dat woord heeft een iets 
minder grappige connotatie. Bij samenzweringen denk je toch 
aan boze mannen die geen spaan heel (willen) laten van eventu-
ele tegenstanders.... Een eng zootje.
Begrijp me goed: Jaap heeft te allen tijde het recht ‘de malle reli-
gieus gemankeerde Japie’ uit te hangen, maar het riskante is dat 
malle Japie op allerlei niveaus school maakt. Als ik de lijsttrekkers 
van de diverse politieke partijen die de Tweede Kamer willen 
veroveren, hun standpunten hoor verdedigen, denk ik wel eens: 
is een technocratie niet een interessant alternatief.
Nee, eigenlijk niet; we hebben nu enige ervaring met een over-
heid die hier en daar de menselijke maat heeft verwaarloosd. Het 
alternatief blijft echter lonken.
.

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.
& Bewuster Bewegen Praktijk v. 
Oefentherapie Men sen dieck, bekkenoe-
fentherapie en (kinder)slaapoefentherapie 
Marleen van Schie: Europasingel 2, 2396 EM 
Koudekerk a/d Rijn, tel. 06-18469206.
marleen@bewusterbewegen.nl, 
www.bewusterbewegen.nl
& 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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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

Duurzaamheid is hot in gemeente 
Alphen aan den Rijn

WEEK 10 
10 maart 2021

In oktober/november 2020 heeft Gemeente Alphen aan 
den Rijn een online onderzoek uitgevoerd over een 
duurzame en aardgasvrije gemeente. Aan dit onderzoek 
deden ruim 3.800 inwoners mee. Velen van hen vinden 
duurzaamheid een belangrijk thema. Ook is er veel betrok-
kenheid bij het onderwerp aardgasvrij wonen, al maakt 
een grote groep zich ook zorgen.

Duurzame keuzes
Een grote meerderheid van de mensen die de enquête 
invulden vindt het belangrijk om duurzame keuzes te 
maken. Bijna zeventig procent van hen die eigenaar is van 
een woning heeft de afgelopen jaren zijn woning energie-
zuiniger gemaakt. Ook huurders willen graag hun woning 
verduurzamen. Een derde ziet dat in de eerste plaats als 
een taak van de verhuurder. 

Zorgen over aardgasvrij wonen
Uit de enquête blijkt dat mensen verdeeld zijn over aard-
gasvrij wonen. De helft is het eens met de plannen om 
woningen zonder aardgas te verwarmen. Veel inwoners 
(vooral mensen die in oudere woningen wonen) weten niet 
hoe zij hun woning zonder aardgas kunnen verwarmen. 
Deze groep maakt zich ook veel zorgen over wat de 
plannen voor aardgasvrij wonen voor hen gaan betekenen. 
Deze zorg leeft ook onder inwoners die wel weten hoe zij 
hun woning zonder aardgas kunnen verwarmen. Redenen 
voor de zorgen zijn vooral de kosten en de twijfel over de 
duurzaamheid van de alternatieven, zoals een elektrische 
warmtepomp, groen gas of een warmtenet.

Meedenken over aardgasvrij wonen
Inwoners gaven in de online enquête aan of en hoe zij in 
de toekomst bij aardgasvrij wonen betrokken willen 
blijven. 250 inwoners willen hierover graag actief (online) 

met de gemeente meedenken. Deze groep is samen met 
energiecoaches, dorpsraden, betrokken bedrijven en orga-
nisaties uitgenodigd voor de meedenkgroep over aardgas-
vrij wonen. Daarnaast gaven ruim 1.000 inwoners aan dat 
zij actief op de hoogte gehouden willen worden. Zij 
vormen samen het zogenaamde warmtetransitiepanel. De 
eerste meedenkgroep heeft begin december 2020 plaats-
gevonden. Het verslag kunt u lezen via onze website 
alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij. Er staan nog twee 
meedenkgroepen gepland. Eén in maart of april 2021 en 
éen in juni 2021. Heeft u niet meegedaan aan de enquête 
maar wilt u ook meedenken of informatie ontvangen? Mail 
dan naar duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl. Geef 
aan of uw voorkeur uitgaat naar de meedenkgroep of het 
panel.

Wat doen we met de uitkomsten?
De uitkomsten van deze gesprekken verwerken we als 
gemeente in onze Transitievisie Warmte. In dit plan 
beschrijven we voor alle buurten de meest geschikte alter-
natieven voor aardgas, wanneer welke buurt aan de beurt 
is en in welke buurten we als eerste van start gaan, de 
zogenaamde startbuurten.

In onderstaande afbeelding vindt u de belangrijkste resul-
taten van de enquête overzichtelijk op een rij. Op  
alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij kunt u het volledige 
onderzoeksrapport lezen.

Meer informatie
Meer informatie over het thema duurzaamheid en hoe u 
uw woning kunt verduurzamen vindt u op  
alphenaandenrijn.nl/duurzaamheid. Meer informatie over 
een aardgasvrije gemeente vindt u op  
alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij.

Aangepaste 
dienstverlening 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
Vanwege het coronavirus 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. 

Lees het laatste nieuws op: 
https://www.alphenaandenrijn.nl/
nieuws

Twitter: 
https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

of LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/
gemeente-alphen-aan-den-rijn

of like ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/
gemeentealphenaandenrijn

of via Instagram: 
https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

Of volg ons via:
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Gemeente Alphen aan den Rijn en de politie werken samen aan het voorkomen en bestrijden van fietsdiefstal. Voor 
de stationsomgeving werken we ook samen met de NS. Helaas blijven de fietsdiefstalcijfers hoog en was er 
afgelopen zomer op wisselende locaties sprake van een toename van het aantal diefstallen van fietsen en e-bikes. 
Wat kunt u doen om fietsdiefstal te voorkomen? En wat te doen als uw fiets toch gestolen wordt? We geven u een 
aantal tips.

Samen tegen fi etsdiefstal

Gebruik de
(gratis) bewaakte 
fietsenstallingen

•  Maak in het centrum gebruik van de gratis bewaakte 
fietsenstallingen aan Aarkade 9 (naast de bibliotheek) 
en Fossapad 3.

 Zie www.alphenaandenrijn.nl/fietsenstallingen.
•  Bij NS-station Alphen aan den Rijn kunt u uw fiets 

tegen betaling bewaakt stallen.
  Zie www.ns.nl/stationsinformatie (type naam van 

station in en kijk bij Voorzieningen)
•  Bij NS-station Boskoop en Boskoop Snijdelwijk kunt u 

een vaste fietskluis huren. 
  Zie de website www.ns.nl/stationsinformatie (kijk bij 

Voorzieningen, Fietskluis) .

TIP
1

Doe
altijd
aangifte

Doe altijd aangifte, daarmee draagt u zelf ook bij aan de 
kans om fietsdiefstal op te lossen. De politie krijgt zo 
ook een beeld van het aantal fietsen en locaties waar 
fietsen worden gestolen. Daarnaast vindt de politie vaak 
fietsen waarvan de eigenaar onbekend is omdat er geen 
aangifte is gedaan. De politie houdt soms ook mensen 
aan als zij vermoedt dat die persoon op een gestolen 
fiets rijdt. Zonder aangifte heeft de politie geen bewijs 
en moet ze een mogelijke fietsendief laten gaan.
U kunt digitaal aangifte doen via www.politie.nl (via 
Aangifte of melding doen – Diefstal – Mijn fiets is 
gestolen). Of ga naar het politiebureau.

TIP
4

Vraag aandacht 
voor een goede 
fietsparkeerplaats

Uw fiets verdient overal een goede stallingsplek, waar 
uw fiets beschermd is tegen diefstal, vandalisme en 
weersomstandigheden. Ook bij de winkel, bouwmarkt, 
uw werk, sportvereniging of waar dan ook. Vraag 
hiervoor aandacht bij de betreffende locatie. Mogelijk 
kunnen zij de stallingsmogelijkheden verbeteren. 
Denk aan:
•  Een afsluitbare, overdekte stalling. Bijvoorbeeld bij 

uw werkgever.
•  Goede fietsenrekken, waar uw fiets aan vastgemaakt 

kan worden.
•  Stallingsplekken in het zicht en verlicht; 

fietsendieven staan niet graag in de schijnwerpers. 

TIP
5

Leg de
kenmerken van
uw fiets vast 

•  Dat kan door de aankoopbon te bewaren en foto’s te 
maken.

•  Denk aan het vastleggen van het merk, type, kleur, 
frame- en sleutelnummer. Op centrumfietsdiefstal.nl 
vindt u een handige printbare kaart (‘fietshanger’) die 
u hierbij kan helpen (onder Handreiking stop fietsdief-
stal).

•  Of vul de kaart (rechts) in, knip hem uit en bewaar 
hem goed.

TIP
3

Zet uw fiets
vast aan een
vast voorwerp

•  Gebruik naast een vast ringslot ook een apart los 
kettingslot.

•  Zet de fiets met het frame en voorwiel vast aan een 
vast voorwerp, bijvoorbeeld een fietsenrek, om te 
voorkomen dat de dief een deel van de fiets 
meeneemt.

•  Gebruik minimaal twee verschillende soorten sloten; 
dieven zijn vaak gespecialiseerd in één soort slot. Dus 
gebruik naast uw ringslot een apart (los) kettingslot 
en koppel deze niet aan uw ringslot. 

•  Zet ook thuis in de tuin of in de schuur uw fiets altijd 
op slot.

•  Stal de fiets het liefst tegenover een plek waar veel 
mensen staan te wachten; dieven werken niet graag 
in het zicht.

•  Doe dit alles ook als u een fietsverzekering heeft, zo 
voorkomen we dat de fietsverzekering onbetaalbaar 
wordt.

TIP
2

Ziet u een verdachte 
situatie? 
Het is jammer dat niet iedereen van andermans 
eigendommen afblijft. Ziet u een verdachte situatie? 
Bel dan met de politie via 0900 - 8844. Is er een 
kans om de dief op heterdaad te betrappen?
Bel dan 112.

Meer tips
Nog meer tips vindt u op www.stopfietsdiefstal.nu/
preventietips. Voor informatie over kwaliteitssloten 
en keurmerken kijkt u op www.stichtingart.nl.

https://vecteezy.com
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Publicaties
Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied 
Boskoop – achtste wijziging
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken op grond van artikel 3.9a van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat op 2 maart 2021 
het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop – 
achtste wijziging is vastgesteld.

Wat houdt het ontwerpwijzigingsplan in?
Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het 
omzetten van een groot aantal bedrijfswoningen 
binnen het sierteeltgebied naar burger- of platte-
landswoningen. Deze wijzigingen voldoen aan de 
wijzigingsregels die de gemeenteraad op  
13 oktober 2016 heeft vastgesteld.

Het wijzigingsplan en haar grenzen
Het ontwerpwijzigingsplan gaat over de volgende 
percelen:

1.  Alfensvaart 2, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

2.   Den Ham 58, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

3.  Halve Raak 64, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

4.   Halve Raak 95, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

5.   Insteek 30, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

6.   Insteek 32, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

7.   Insteek 45, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

8.   Insteek 55, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

9.   Insteek 66, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

10.   Insteek 85, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

11.   Koetsveld 7, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

12.   Koetsveld 9, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

13.   Kooiweg 19, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

14.   Paddegat 7, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

15.  Reijerskoop 174, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

16.   Rijneveld 2, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar burgerwoning 

17.   Rijneveld 15, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

18.   Rijneveld 76, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

19.   Rijneveld 83, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

20.   Rijneveld 124, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

21.   Spoelwijkerlaan 3b, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

22.   Spoelwijkerlaan 19a, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

23.   Zuidwijk 27, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning 

24.  Zuidwijk 45, Boskoop  
Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning

Hoe kunt u het wijzigingsplan inzien?
Van 11 maart tot en met 21 april 2021 is het 
ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop – 
achtste wijziging (identificatienummer  
NL.IMRO.0484.BKbuigebbosk8wij-ON01), met de 
bijbehorende bestanden, in te zien bij de informa-
tiebalie in het gemeentehuis in Alphen aan den 
Rijn. U kunt het ontwerpplan ook digitaal inzien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (bijvoorbeeld door het 
invoeren van een adres en huisnummer of in 
geavanceerd zoeken de plannaam of bovenstaande 
planIdn in te voeren). Vanwege de coronamaatre-
gelen wordt u aangeraden om het ontwerpwijzi-
gingsplan digitaal in te zien. Bent u daartoe niet in 
staat, dan kunt u het plan op afspraak op het 
gemeentehuis inzien. Een afspraak kunt u maken 
via het algemene telefoonnummer (14 0172) of 
door een e-mail te sturen naar  
ROJuristen@alphenaandenrijn.nl.

Hoe kunt u reageren?
Binnen bovenstaande termijn kunt u digitaal, schrif-
telijk of mondeling een zienswijze met uw redenen 
indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders. 
-  Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze  

bestemmingsplan indienen’, te vinden op  
www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/ 
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor 
heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegege-
vens in. In het formulier geeft u duidelijk aan dat 
het om het wijzigingsplan Buitengebied Boskoop 
– achtste wijziging (ontwerp) gaat met zaak-
nummer 364762. 

-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar 
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In uw 
reactie vermeldt u duidelijk uw naam, adres en 
contactgegevens en geeft u aan dat het om het 
wijzigingsplan Buitengebied Boskoop – achtste 
wijziging (ontwerp) gaat met zaaknummer 
364762.

-  Voor het doorgeven van een mondelinge ziens-
wijze of voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met het Officemanagement Ruimte, via 
telefoonnummer 14 0172. 

Alleen als u tijdig een zienswijze indient, kunt u 
later beroep instellen tegen de vaststelling van het 
wijzigingsplan.

Sluiten exploitatieovereenkomst 
ontwikkeling van locatie Glascentrale 
Boskoop en ter inzage legging zakelijke 
beschrijving 
Gemeente Alphen aan den Rijn en exploitant 
Niborgh BV hebben op 4 maart 2021 een exploita-
tieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling en 
realisatie van negen grondgebonden woningen 
onder de naam ‘de Heren van Linnaeus’. De exploi-
tant heeft het voornemen om binnen het Exploita-
tiegebied over te gaan tot de realisatie van negen 
grondgebonden woningen. De gemeente heeft 
verklaard haar medewerking te verlenen aan dit 
voornemen en de nodige planologische procedure 
te voeren. Voor het project wordt vanwege de afwij-
king van het geldende bestemmingsplan een plano-
logische procedure gestart op grond van artikel 
2.12, lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De kosten van de 
planontwikkeling en de daarvoor noodzakelijke 
onderzoeken komen voor rekening van initiatief-
nemer. Daarnaast vergoedt de initiatiefnemer aan 
de gemeente mogelijke planschade die voortkomt 
uit dit plan.

Inzien 
U kunt de zakelijke beschrijving vanaf 11 maart tot 
en met 22 april 2021 inzien bij de informatiebalie 
van het gemeentehuis. Vanwege de coronamaatre-
gelen kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak 
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via tele-
foonnummer 14 0172. Tegen de gesloten overeen-
komst en de zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de overeenkomst kan geen zienswijze of 
bezwaar worden ingediend. Voor informatie over 
de zakelijke opgave kunt u contact opnemen met 
mevrouw T. Stolwijk, via telefoonnummer 14 0172. 

Ontheffing geslotenverklaring 
vrachtauto’s Reijerskoop
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat zij ontheffing hebben 
verleend aan kwekerij N. Bouter op Zuidwijk in 
Boskoop voor de geslotenverklaring voor vracht-
wagens op het Reijerskoop ter hoogte van de 
Rozenlaan. Dit verbod wordt binnenkort ingesteld. 
Omdat er geen keermogelijkheden voor transpor-
teurs/leveranciers bij de kwekerij zijn, mogen zij 
vanaf Zuidwijk door de geslotenverklaring richting 
N207/Hefbrug. Belanghebbenden kunnen binnen 
zes weken na deze publicatie bezwaar maken 
tegen deze beschikking. 
 
Vertrokken, onbekend waarheen
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande 
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer 
wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie 
Personen (BRP) staan ingeschreven:

-  A. Kisielewski, Cauberg 102, Alphen aan den Rijn
-  B. Şahin, Lupinesingel 130,  

Alphen aan den Rijn

-  D. Wijnen, Diamantstraat 4,  
Alphen aan den Rijn

-  C. Körle, Goudenregenplantsoen 80, 
Alphen aan den Rijn

-  R.S. De Boer, Noordeinde 289, 
Boskoop

-  K. Abdales, Diamantstraat 176,  
Alphen aan den Rijn

-  S. Bains, Stationsstraat 31E,  
Alphen aan den Rijn

- L.C. Hunink, Bootstraat 12, Boskoop

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

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

Vergunningen
25 februari tot en met 3 maart 2021

Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172.

Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht het plan 
hebben een vergunning te verlenen voor:
•  Produktieweg 8 in Alphen aan den Rijn
vervangen van ondergrondse en bovengrondse 
tanks (V2020/142) 

Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 
vanaf 11 maart 2021 gedurende zes weken 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. 

Zienswijze
Gedurende eerder genoemde termijn kan iedereen 
schriftelijk een zienswijze (met de redenen) 
indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den 
Rijn. Voor het mondeling laten weten van een 
zienswijze of voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer L. Speet van team Publieks-
dienstverlening via telefoonnummer 14 0172. 
Alleen personen die tijdig zienswijzen indienen, 
kunnen later beroep instellen tegen een uiteindelijk 
besluit.

Aanvragen vergunningen regulier

Ingekomen aanvragen
Tegen onderstaande ingekomen plannen kunt u 
nog geen bezwaar indienen. U kunt wel uw mening 
kenbaar maken door een mail te sturen naar: 
gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Aarlanderveen
-  Dorpsstraat 7  

bouwen woning (V2021/163) 
Alphen aan den Rijn
-  Flemingweg 3  

realiseren nieuwe verdiepingsvloer (V2021/160) 
-  Gouwestraat 11  

plaatsen twee balkons en twee dakkapellen, 
wijzigen gevelmaterialisatie (V2021/161) 

-  Rietveldsepad 9  
bouwen berging (V2021/164) 
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-  Oostgouweweg 5  
wijzigen vergunning i.v.m. grotere bouwhoogte 
(V2021/166) 

-  Tarthorst 70  
kappen boom (berk) (V2021/167) 

-  Charlotte van Pallandtlaan 3  
plaatsen luifel boven voordeur (V2021/169) 

-  Groenestein 87  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/172) 

-  Olympiaweg 3  
tijdelijk plaatsen luchthal (7 maanden per jaar 
voor 10 jaar) (V2021/174) 

-  Elzekrulzoom 54  
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak (V2021/175) 

-  Hooftstraat 293  
tijdelijk plaatsen bouwhekken (V2021/176) 

-  Marsdiep 289 en 289B  
bouwen nieuwe school (Ashram College), 
aanleggen inrit, gedeeltelijk vervangen perceelaf-
scheiding en kappen 45 bomen (V2021/177) 

-  Ridderbuurt 55  
afwijken bestemmingsplan voor aanleggen 
zwembad (V2021/179) 

-  Reigerstraat 6  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/180) 

-  nieuwbouwcomplex langs de Prins Bernhardlaan  
brandveilig in gebruik nemen en omzetten 2 huis-
kamers naar 2 zorgappartementen en 2 dagbeste-
dingsruimten naar 2 huiskamers (V2021/181) 

-  Raadhuisstraat 77  
kappen twee bomen (kastanje) (V2021/182) 

-  Leidse Schouw 2E7  
plaatsen raam linkerzijgevel (V2021/183) 

Boskoop
-  Voorofscheweg 225  

plaatsen serre in achtertuin (V2021/159) 
-  Zijde 64A  

vervangen en uitbreiden bestaande dakterras 
(V2021/165) 

-  Zijde 3-7  
verplaatsen entree winkel (V2021/168) 

-  Paddegat 15  
afwijken bestemmingsplan voor verkoop aan 
particulieren op buitenterrein (V2021/171) 

-  Burgemeester Colijnstraat 125  

plaatsen dakkapel rechterzijgeveldakvlak 
(V2021/173) 

Hazerswoude-Dorp
-  Hobbemastraat 58  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/162) 
Zwammerdam
-  Buitendorpstraat 5  

aanleggen inrit (V2021/178) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Honingzwam 16 

Op 25 november 2020 is vergunning verleend 
voor het herindelen van een bestaand pand naar 
3 woningen (V2020/894). Er is vastgesteld dat er 
nog een afwijkingsbevoegdheid van toepassing 
was. Wij hebben besloten om artikel 4, lid 4 van 
het Besluit omgevingsrecht toe te passen. De 
herroepen vergunning is verleend op 2 maart 
2021.

-  Helmhof 34 (25-02-2021)  
vervangen tuinhuis inclusief overkapping 
(V2021/048) 

-  Zwanebloem 32 (25-02-2021)  
plaatsen dakopbouw (V2021/101) 

-  Windjammer 36 (25-02-2021)  
vervangen kozijnen begane grond en aanbrengen 
dubbel glas (V2021/054) 

-  Van Boetzelaerstraat 126 (25-02-2021)  
bouwen erker (V2021/064) 

-  Toussaintstraat 34 (25-02-2021)  
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak en 
realiseren kleine dakkapel rechterdakvlak 
(V2020/1074) 

-  Hoorn 98 (26-02-2021)  
aanpassen beschoeiing en realiseren insteek-
haven (V2020/1060) 

-  Braziliëstraat 31 (01-03-2021)  
vervangen en vergroten dakkapel voorgeveldak-
vlak (V2021/012) 

-  Oranjestraat 32 (02-03-2021)  
plaatsen aanbouw achterzijde woning 
(V2021/008) 

-  Brederodestraat 47 (01-03-2021)  
realiseren dakterras achterzijde woning 

(V2021/020) 
-  Wielewaalstraat 19 (02-03-2021)  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak 
(V2021/122) 

-  Ambonstraat 2 (02-03-2021)  
aanleggen inrit (V2021/059) 

-  Oranjestraat 32 (02-03-2021)  
plaatsen aanbouw achterzijde woning 
(V2021/008) 

-  Goudenregenplantsoen 27 (03-03-2021)  
plaatsen dakkapel voor- en achtergevel-
dakvlak (V2021/010) 

Boskoop
-  Reijerskoop 94 (25-02-2021)  

kappen boom (acer) (V2021/143) 
-  Gouwestraat 3 (26-02-2021)  

vervangen kozijnen voor- en zijgevel voor 
kunststof en toevoegen twee dubbele deuren 
en ramen zijgevel (V2021/110) 

Hazerswoude-Dorp
-  Lucas van Leijdenstraat 5 (02-03-2021)  

draaien voordeur (kwartslag), doorgang creëren 
naar berging en plaatsen kozijn onder overkap-
ping (V2021/109) 

-  Belgiëlaan 4 (03-03-2021)  
gedeeltelijk vervangen bestaande kantoor en 
gevels (V2020/1067) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Staringstraat 6 (03-03-2021)  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak 
(V2021/079) 

Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar 
maken (de vermelde datum bij het besluit is de 
verzenddatum daarvan). Zorgt u ervoor dat u 
binnen zes weken nadat het besluit is verzonden 
bezwaar maakt bij het college van burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij 
voorkeur digitaal doen via de website  
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw 
bezwaar ook per post indienen via postbus 13, 
2400 AA Alphen aan den Rijn. Het bezwaarschrift 
moet ten minste het volgende bevatten: uw naam 
en adres, om welk besluit het gaat, de reden van 
uw bezwaar, de datum van uw bezwaar en uw 
handtekening.

Verlengen beslistermijn
Aarlanderveen
-  Noordeinde 52 

legaliseren paardenbak, de bijbehorende mestop-
slag op mestplaat, lantaarnpaal op erf en twee 
lichtmasten naast paardenbak (V2021/017) 

-  Noordeinde 79A  
plaatsen nieuw multifunctioneel kantoor/praktijk-
ruimte (V2020/948) 

Alphen aan den Rijn
-  Planetensingel 30  

plaatsen dakopbouw (V2021/016) 
Koudekerk aan den Rijn
-  Hoogewaard 151  

verbouwen loodsen t.b.v. caravanstallingen 
(loods 5, 6 en 7) (V2021/131) 

Ontheffing brede voertuigen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat op grond van art.62 van 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990 ontheffing voor het berijden van wegen met 
brede voertuigen binnen de gemeente is verleend. 
DHL Parcel (Netherlands) B.V. heeft tot 25 februari 
2022 ontheffing gekregen voor het met brede 
voertuigen berijden van de Ziendeweg in Zwam-
merdam. 

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 8 april 2021 ter inzage bij 
de informatiebalie in het gemeentehuis. Tegen dit 
besluit kunnen belanghebbenden, binnen zes 
weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn. Als u niet 
kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar of 
beroep, kunt u een voorlopige voorziening vragen. 
U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningen-
rechter van de rechtbank, postbus 20302, 2500 EH 
Den Haag.

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 11 maart 2021, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein  
(19.30 uur, digitaal)

•  Kort bespreken collegebesluit haalbaarheidsonderzoek tijdelijke schaatsbaan
•  Eerste debat kredieten en budgetten ontwikkeling wijkcentrum Briljantstraat met Voedselbankfunctie
•  Bespreken collegebesluit en -brief stand van zaken uitvoering dorps- en buurthuizen
•  Informatiemarkt gemeentelijk strategisch communicatieplan (21.15-22.00 uur) 
•  Bespreken collegebesluit en -brief kernendemocratie en georganiseerde bewonersoverleggen

Donderdag 11 maart 2021, informatiemarkt herontwikkeling Nieuwe Sloot  
(20.00 uur, digitaal) 

Donderdag 11 maart 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein  
(21.15 uur, digitaal)

•  Eerste debat schetsontwerp budgetten voor plannen herontwikkeling Aarhof
•  Eerste debat budget voor Huis van de Duurzaamheid en programmering fysieke en digitale duur-

zaamheidsplatform

Donderdag 25 maart 2021, gemeenteraadsvergadering (20.00 uur, digitaal) 

• Agenda volgt

Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de 
vergaderstukken 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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deel2 

Is dit de samenleving die wij willen? 
Tijdens de Raadsvergadering van 18 februari deed de portefeuillehouder enkele uitspraken die de wenkbrauwen van goed luisterende 
toehoorders deden fronsen. De wethouder is uiteraard om toelichting gevraagd. 

Ingezonden brief

VERKEER LOKAAL?
Maar wie schetst mijn verbazing als er 14 dagen na de raadsvergadering door dezelf-
de portefeuillehouder kennelijk een persbericht de wereld in is gestuurd: Ik citeer 
een van de regionale kranten die erover publiceren:
„Een nieuwe weg van Zoetermeer naar de N11 of een tunnel in Hazerswoude-Dorp 
zijn op termijn de beste oplossingen om de verkeersdrukte op de N206 en de N209 
te verminderen “. Opmerkelijk is dat de portefeuillehouder er tijdens de Raadsverga-
dering uit citeerde met een statement dat iets vreemds suggereerde: “zo’n 60 % van 
het verkeer op de N209 komt of gaat naar Hazerswoude-Dorp, Boskoop, Waddinx-
veen of Alphen aan den Rijn. “  
Op de vergadering kende hij het rapport nog niet, maar gezien zijn citaat kende hij 
het wel degelijk. Het is zo‘n rare opsomming dat ik dacht: het interesseert toch geen 
inwoner van Hazerswoude-Dorp wie over de Hoogeveenseweg naar Boskoop rijdt en 
via Noordeinde of N207 naar Waddinxveen of Alphen aan den Rijn? 

RICHTING A4/LEIDEN!
Wie met regelmaat met spitsuur naar Leiden of Utrecht rijdt weet dat het meeste ver-
keer bij de N11 richting A4/Leiden afslaat om vervolgens meteen in de file te staan. 
Richting Alphen is het heel rustig en komt de file pas in de buurt van de A12 (van-
daar de broodnodige Bodegravenboog). Het interesseert de inwoners in H-Dorp ui-
teraard niet waar het verkeer heengaat. De suggestie dat 60% van het verkeer lokaal 
is lost het knelpunt niet op. Verkeersprognoses incl. de N207Z over de herkomst van 
het verkeer dat op de N11 richting Leiden of Alphen rijdt, bevestigen mijn waarne-
ming. Voor Zoetermeer een weg tussen Weipoort en De Wilck? Gebrek aan diepgang 
van het bureau.

TUNNELUITSPRAAK IS DODE MUS
U denkt „Ha, de tunnel komt er nu snel”?   De portefeuillehouder laat we-
ten dat hij blij is met het rapport. „Ik denk dat dit de tunnel in Hazerswou-
de-Dorp dichterbij brengt “. Als juridisch geschoold politicus weet hij heel 
goed hoe je inwoners blij kunt maken met een dode mus.  Hij gaf tijdens de 
raadvergadering namelijk blijk van een fabelachtige kennis van de tunnel-
bouw „die duurt 15-20 jaar “. Een zeer ervaren tunnelbouwer die ons Dorp 
door en door kent wist te vertellen dat wat we in ons Dorp voorstellen er in 
2 jaar ligt. Nou, gezien het draagvlak voor een tunnel ben je toch wel een 
slechte volksvertegenwoordiger als je dat niet binnen een jaar met bewoners 
en deskundigen hebt uitgewerkt en besloten. Het geld is er, leg die N207 
Zuid maar over 15 jaar aan, al zou ik niet weten wat deze moet oplossen als 
de Bodegravenboog er ligt.  

De gedeputeerde probeert voordat hij in het kabinet Rutte IV hoopt te wor-
den opgenomen nog even de N207 zuid, alias A3 in wording erdoor te jas-
sen. Wit voetje halen over de rug van de samenleving? Als Provinciale Sta-
ten haar controlerende taak goed vervult dan wordt duidelijk dat er met geld 
is en wordt gesmeten voor een uiterst schadelijke weg waarvoor niet alleen 
een beter alternatief is, maar waar met het gereserveerde geld in een klap 
tunnel en aquaduct kunnen worden gerealiseerd. Burgers blij, Greenport 
blij, lokale transportbedrijven een duurzaam alternatief.

Robert Hagendoorn

Heeft u de enquête al ingevuld?
 
De leden van het Dorpsoverleg (DO) willen graag weten wat de verwachtingen in 
het Dorp zijn over de rol en activiteiten van het DO. Goed contact met alle geledin-
gen in het Dorp is een randvoorwaarde om adequaat te kunnen functioneren.. Graag 
leggen wij u een aantal vragen voor over hoe u kijkt naar het DO. Vul voor 15 maart 
de enquête in op.www.dorpsoverleghazerswoudedorp.nl/enquete. De vragenlijst kan 
anoniem worden in gevuld.
 

De enquête kun u ook rechtstreeks invullen : https://forms.gle/43CeWa7HUV3AwgfL7
Uiteraard zullen we de resultaten aan u terugkoppelen. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking!
 
Leden van het Dorpsoverleg:
Frank Arnoldus, Rinse Bazen, Andrew Borghart, Job Dresden, Henrietta van Gosliga, 
Gerard van der Hulst, Nico Stolwijk, 

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.alphenaandenrijn.nl/nieuws

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.).

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en), met de bijbeho-
rende borden:

Alphen aan den Rijn
- Grevelingen 25 
- Sterrenlaan 122 

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. 
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Bijleveld: 
de Straat-
kunstenaar!
Wij. als inwoners van Koudekerk aan de Rijn,
kunnen trots op ‘de Stratenmakers van Bijleveld zijn’.

De grondlegger Jaap, wist voorheen al die jaren,
alle opdrachten, die hij kreeg, wist hij met succes te klaren. 

Elke steen, die wordt gelegd, in elke straatje,
is bij het bekijken gewoon een prachtig plaatje.

Ja, zoon Daan, heeft vaders bedrijf met succes overgenomen,
daar kon hij alleen maar van dromen.

Ook, alle medewerkers, werken hard, hetzij straat of stoep,
het is een mooi vak, maar een zwaar beroep.

Dus alle medewerkers van Bijleveld even opletten,
hierbij wil ik jullie terecht in het zonnetje zetten.

Bijleveld, ga zo door en zet hem op,
en blijf hier ‘in Koudekerk’ nog jaren aan de TOP!

Opgesteld door een inwoner van Koudekerk aan den Rijn.

15 maart a.s. ONLINE
Voorjaarsmodeshow 
bij Van der Linde
De tweede week van maart wordt traditie getrouw 
de voorjaarsmodeshow bij van der Linde gehou-
den. Ook dit jaar! Maar dan net even anders. 

Maandagavond 15 maart om 19.30 uur houdt Van der Linde mode 
en lingerie de modeshow online.

WAAR KUNT U DEZE MODESHOW ZIEN? 
Ga naar de website www.winkelvanderlinde.nl daar komt de mo-
deshow online, ook is deze te vinden op de facebook en instagram 
pagina van Van der Linde mode en lingerie.

Kijk de modeshow gezellig samen met een vriendin, buurvrouw , 
moeder of zus. Zo wordt het toch nog een avondje uit. 

Na de modeshow kunt u naar de winkel bellen om de kleding te re-
serveren. Houdt dus pen en papier in de buurt zodat u kunt noteren 
wat u wilt hebben. Het telefoonnummer is 0172-589203.

Ook kunt u weer gezel-
lig komen winkelen! 
Maar daarvoor een af-
spraak. U kunt dan een 
uur winkelen. Als u meer 
of minder tijd nodig heeft 
dan kunt u dit aangeven 
als u een afspraak maakt.

(deze regelgeving kan na-
tuurlijk ieder moment ver-
anderen)

Het team van Van der 
Linde ziet u graag weer 

in de winkel!

Verspreiding corona in de regio Hollands 
Midden week 8
In de week van 22 tot 28 februari zijn in totaal 14.882 personen, waaronder 1530 kinderen onder 
de 10 jaar, getest in de corona teststraten. In totaal testte 8,7% positief, opnieuw een daling in ver-
gelijking met vorige week. Dat is goed nieuws. 

In de commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 1450 
personen uit Hollands Midden positief op corona. Afgelopen week overleden 17 personen uit onze re-
gio aan de gevolgen van het coronavirus. 

In totaal zijn 38.118 mensen uit Hollands Midden gevaccineerd. Dat is 4,2% van de inwoners van Hol-
lands Midden. Op dit moment worden 80-plussers en zorgpersoneel gevaccineerd. De GGD Hollands 
Midden vaccineert op drie locaties: Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn. Als u een uitnodigingsbrief 
heeft ontvangen maakt u een afspraak. In de uitnodigingsbrief staat hoe u dat doet. U mag zelf kiezen 
op welke vaccinatielocatie in Nederland u zich laat vaccineren. 

Nieuwe doelgroepen gevaccineerd
Sinds zondag 28 februari worden ook zorgmedewerkers uit de wijkverpleging uitgenodigd voor vac-
cinatie. Zij worden gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin. 

Coronacijfers per gemeente
Benieuwd naar de coronacijfers in uw gemeente? Kijk dan opwww.eengezonderhollandsmidden.nl. 

Voor al uw goud en zilver reparaties.
Wij repareren alle merken horloges.

www.idesignsieraden.nl

Oude Gemeneweg 17
Hazerswoude dorp

0172-586232/ 06 511 25 550
irenetrel@hotmail.com

Wij zijn open op afspraak
U kunt een afspraak maken op nummer

06 511 25 550
Wilt u liever online kopen?

Kijk dan op onze website en klik op de link naar onze online shop.

Ook nu verzorgen wij nog al uw reparaties aan horloges, klokken en sieraden.

@Idesignhazerswoude
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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

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

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

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

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

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

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 

DIVERSEN

Wij zoeken een LIEVE, BETROUWBARE OPPAS 
(vanaf 30 jaar) voor onze twee kinderen (2,5 
jaar en 6 maanden). Graag 3 uur vast per week 
en eventueel op oproep beschikbaar. Tel. 06-
46427145

In Benthuizen wordt een VOEDSELBOS op-
gezet.  De ontwikkelingen zijn te  volgen op 
www.voedselbos benthuizen.nl

VERDWENEN 27 FEB. ORANJE STEP bij speel-
tuin Kreeftstraat Rnd. Wie heeft deze step ge-
zien? Graag bellen 0651728860

GEVRAAGD

Gezocht een STUKJE BOUWGROND OF VRIJ-
STAANDE WONING in de buurt van Hazers-
woude-Dorp. Mail contactgegevens naar berg.
berkel@gmail.com

Te koop gevraagd DOZEN OUDE SPEELGOED 
AUTO's jaren 50/60/70  of antiek speelgoed / 
lego jaren 50/60 Kom het graag ophalen!
Tel. 0640022896

(HOBBY) TUINMAN voor 8 tot 10 uur per 
week in Hazerswoude Rijndijk. 
Info: 06 55 870 805.

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!

Deze week: Jonathan Even-Zohar
Mijn naam is Jonathan Even-Zohar. Ik ben 38 
jaar oud en geboren in Tel Aviv. Ik woon nu in 
Hazerswoude-Rijndijk, sinds 2015, getrouwd 
en met een lief, slim, maar ook wel koppig 
en perfectionistische meisje van vijf. Wij 
woonden daarvoor in Leiden, waar we elkaar 
kennen uit het studentenleven.
Ik ben historicus van opleiding, en heb 
maar een gekke loopbaan, die maakt dat 
het heel moeilijk is om ‘gewoon’ te zeggen 
wat mijn beroep is.  Tijdens mijn studie heb 
ik me verdiept in de geschiedenis van de 
niet-westerse wereld, maar ook in manier 
waarop geschiedenis in het onderwijs 
wordt doorgegeven. Ik ben directeur geweest van EuroClio, de Europese vereniging van 
geschiedenisleraar. De afgelopen drie jaar stop ik als zelfstandige, naast advieswerk, veel tijd in 
mijn initiatief Football Makes History (www.footballmakeshistory.eu). En sinds begin dit jaar ben ik 
weer in dienst, en wel aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst.
Graag lees ik de NRC en Vrij Nederland. Ik kijk graag naar voetbal op TV, maar ook Wie is de Mol? 
en historische en sci-fi series op Netflix (tip: Barbaren!) Buiten mijn werk houd ik verder van de 
buitenlucht, en zware muziek. Hoe fijn zou het weer eens zijn om naar een concert te kunnen...
Oja, en ik speel basketbal.
Ik vind het heerlijk om in Hazerswoude-Rijndijk te wonen. Rustig, ontspannen en iedereen is 
vriendelijk. Mijn kind is blij op De Steijaert en we wonen heel vlakbij een grote speeltuin, wat ook 
super is! Wel hoop ik dat het treinstation er ooit komt, en misschien wel een basketbalvereniging?
Voor vakantie ga ik graag kamperen. Veel in buitenlucht en helemaal flexibel in het kiezen van je 
omgeving. Ik zou ooit nog wel eens een huizenruil doen voor een flink aantal maanden met iemand 
in de bergen….
Het stokje draag ik over aan Yentl Bentvelzen, een van de juffen bij OBS De Steijaert in 
Hazerswoude-Rijndijk.
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Duurzaam Koudekerk. Bedrijven doen ook mee!

Duurzame 
boodschappen…
De Werkgroep Duurzaam Koudekerk wil in de eigen omgeving een steentje bijdra-
gen aan een duurzamere samenleving. In de komende edities van deze rubriek ver-
tellen Koudekerkse bedrijven over hoe zij bijdragen aan een beter milieu. Dit keer 
is supermarkt Albert Heijn Konincks aan de beurt. 

Beter leven kip
De supermarkten zijn natuurlijk 
gebonden aan landelijke regels 
en voorschriften als het gaat om 
de producten die in de schap-
pen komen te liggen. Dat betreft 
zowel de duurzaamheid van de 
productie, als de verpakking, als 
het dierenwelzijn in geval van 
vlees of vis. Op dat front was er 
afgelopen week overigens heel 
goed nieuws voor de kippen in 
ons land. AH gaat landelijk na-
melijk alleen nog maar kippen-
vlees verkopen dat minimaal het 

‘beter leven keurmerk’ heeft. 

Weg dus met plofkippen.  
Elke vestiging kan boven op 
deze ketenbrede afspraken na-
tuurlijk ook een eigen steentje 
bijdragen.
Voorkomen voedselverspilling
“Dagelijks doneren wij produc-
ten aan de voedselbank die niet 
meer verkocht kunnen wor-
den,” vertelt Theodora Dimi-
tropoulos, bedrijfsleider van de 
vestiging. “Daarnaast bieden wij 
ook overtollig fruit aan onze 

medewerkers in de kantine aan 
en maken wij natuurlijk gebruik 
van de welbekende AH 35% 
sticker. Op deze manier kunnen 
we voorkomen dat er zo min 
mogelijk voedsel wordt wegge-
gooid!”

Verpakkingen
In supermarkten zijn de pro-
ducten vaak in plastic verpakt 
en dat is natuurlijk niet duur-
zaam. Wat doet AH hieraan? Di-
mitropoulos: “AH probeert de 
eigen merk producten zoveel 

De keuze voor ‘verpakt of onverpakt’ ligt natuurlijk ook bij de consument zelf…

mogelijk in gerecyclede of te re-
cyclen plastic te verpakken (bv. 
wasmiddel, vers sappen, kant-
en-klaar maaltijden) en zo min 
mogelijk verpakkingsmateri-
aal te gebruiken. Ook stimule-
ren we dat onze klanten gebruik 
maken van herbruikbare zakjes 
en tasjes. Verpakken blijft echter 
altijd noodzakelijk om bescha-
diging bij vervoer tegen te gaan 
en om het product zo lang mo-
gelijk vers te houden.” 

Jouw Marktkraam
Binnenkort komt de gezellig-
heid van ‘Jouw Marktkraam’ 
ook naar Koudekerk. Dimitro-
poulos: “Dit is een landelijk 
concept gericht op duurzaam-
heid dat wij als AH Koudekerk 
hebben omarmd en binnen-

kort naast onze winkel zullen 
openen. Kleine ondernemers 
en particulieren kunnen een 
kraampje in de winkel huren 
om hun spullen te verkopen. 
Zo krijgen lokaal geproduceerde 
voedingsmiddelen en goederen, 
of gebruikte spullen een (nieu-
we) kans om verkocht te wor-
den. Veel verschillende winkel-
tjes onder één dak stralen ook 
ouderwetse gezelligheid uit, sa-
men met de producten die wor-
den verkocht waar een verhaal 
achter zit. De kraampjes kun-
nen per week gehuurd worden 
waardoor er elke keer een an-
der aanbod ligt. Voor de buurt, 
door de buurt! Zo dragen wij bij 
aan een duurzame aarde met zo 
min mogelijk weggooide pro-
ducten!

Quiz Night Jeugdvakantie-
week Koudekerk gaat door
De Quiz Night van de Jeugdvakantieweek Koudekerk - die 
in 2020 werd georganiseerd ter ere van het 60-jarig jubi-
leum van de stichting, maar geen doorgang kon hebben - 
zal op zaterdag 13 maart in aangepaste vorm plaatsvinden. 

“Onze bedoeling was om een 
leuke avond te organiseren voor 
volwassen Koudekerkers en 
daarnaast een leuk bedrag bij el-
kaar te sparen voor onze jubile-
umeditie”, aldus Christa Zaitout 
van de Jeugdvakantieweek. 

“Met 108 verkochte kaarten 
is het evenement al geruime 
tijd uitverkocht. In de aange-
paste opzet zullen deelnemers 
vanuit huis in kleine groep-
jes de Quiz Night kunnen vol-
gen. De winnende teams ma-
ken kans op mooie prijzen, 
gesponsord door KiKa Kappers 

en Garage Goudkuil". Aanslui-
tend wordt de loterijtrekking 
bekend gemaakt. Lokale onder-
nemers hebben hiervoor veel 
prijzen ter beschikking gesteld. 
Zo maken deelnemers kans op 
een jaar lang gratis brood van 
Van Kempen, de echte bakker 
en een waardecheque van Cas-
ba/ Trendhopper. De avond is 
van opzet weliswaar heel an-
ders dan we voor ogen hadden, 
maar we zijn vastbesloten er een 
succes van te maken en de deel-
nemers een leuke avond te be-
zorgen. De opbrengst komt ten 
goede aan de organisatie van 

activiteiten en/of aankoop van 
materialen voor de Jeugdvakan-
tieweek.
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Vrije sector appartement 
in Hazerswoude-Dorp
Op de begane grond van ons complex aan de Lindelaan in Hazerswoude-Dorp 
komt een appartement vrij. Het gaat om nummer 17.

Dit vierkamerappartement ligt op de begane 
grond van ons complex in Hazerswoude-Dorp 
(bouwjaar 2016). De woonkamer is ruim  
(35 m²) met een kleine voortuin.  Eén slaap- 
kamer (10 m²) ligt direct naast de woonkamer. 
De twee andere slaapkamers (respectievelijk 
15,6 en 14 m2) liggen aan de achterkant van 
het appartement. Verder is er een open keuken, 
een badkamer en een grote cv- en wasruimte. 
Op de begane grond vindt u uw eigen berging 
van 11 m2. 

Huurprijs. De kale huurprijs is € 950,- per 
maand. De servicekosten zijn € 15,40 per 
maand (incl. glasverzekering).

Toewijzing. Dit ruime appartement komt 
begin april 2021 beschikbaar. U kunt direct bij 

Habeko reageren zonder registratie als woning-
zoekende bij Huren in Holland Rijnland. Wij 
toetsen of uw inkomen voldoende is voor deze 
woning. De toewijzing vindt plaats door loting, 
waarbij belangstellenden van 55 jaar en ouder 
voorrang hebben. 

Reageer op dit appartement. Bent u  
geïnteresseerd in dit appartement in  
Hazerswoude-Dorp? Reageer dan vóór vrijdag 
19 maart 08.00 uur. Dit kan via e-mail:  
info@habekowonen.nl.  Vermeld uw naam, 
adres, postcode, aantal personen, geboortedata 
en telefoonnummer. U vindt dit appartement 
ook op de site van Huren in Holland Rijnland. 
Reageren via deze site is ook mogelijk.

Meer informatie op www.habekowonen.nl.

Adres
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp 

Contact
Telefoon: 0172 583 111, E-mail: info@habekowonen.nl

TE HUUR

Verkleedpartijtje
Even geen stukje schrijven voor de krant vorige week maar daarentegen heb 
ik 2 van mijn notitie/schrijfboekjes uitgeschreven. Per toeval zelfs rond het-
zelfde dagdeel. Woensdag na werk was ik aan het genieten van de ondergaan-
de zon met een glaasje prosecco en pakte mijn schrijfboek uit Thailand erbij 
die ik in 2018 daar had meegenomen. Ik schreef deze uit en pakte vervolgens 
mijn andere schrijfboek waar ik niet dagelijks in schrijf. Het had zo moeten 
zijn of ik was daar ook al bij het einde aangekomen. 2 Boeken vol herinnerin-
gen, vol mooie momenten, vol leven - > uit. Ik heb erop gedronken en heb 
die avond mijn oude boeken erbij gepakt. Ik zag het kleine zwarte boekje die 
ik van mijn vriendinnen van de middelbare school had gekregen net voor-
dat ik naar Griekenland ging emigreren in mijn eentje. Elke vriendin had een 
stukje geschreven en daarna begon ik met mijn avonturen schrijven. Het was 
zo leuk om weer terug te lezen dat ik die avond het boek(je) in een ruk heb 
uitgelezen en eigenlijk sprakeloos was op het einde. Mijn leven…? Dat was 
MIJN leven ! Wauw! 
Er is nu ff een lekker nummer die voorbij komt op Spotify. Het is echt een 
vrijdagavond, half 2 en ik ben er nog niet aan toegekomen om te gaan slapen 
ook al heb ik wel zin om in bed te liggen zo meteen en heerlijk het weekend 
inluiden (!) Enfin, de dag erna, ontving ik het pakketje van Saskia, mijn vrien-
din uit Engeland waarvan ik haar zoontje Charles heb gedoopt, ook 2 jaar ge-
leden. Ze had een tijdje terug aangegeven dat ze een kleinigheidje voor me op 
de bus had gedaan en het kwam ook als verrassing. Eenmaal boven maakte ik 
het meteen open en zag allereerst nieuwe pennen in verschillende kleuren. 
Er was iets ingepakt met lichtblauw crepe papier en bij het openen zat er een 

prachtige witte stoffen etui in met Mijn naam erop in sierletters EN de exacte 
print (!!!) van mijn tatoeage op mijn schouderblad. Ik was sprakeloos ! En nog 
steeds als ik eraan denk. Er is maar 1 origineel van deze tattoo die ik van de 
tekenaar zelf had (lang verhaal) en ook in de tattooshop in Thailand had ik 
deze weer mee teruggenomen en achtergelaten bij de ‘eigenaar’. Hoe zij aan 
mijn print kwam was een mystery maar ik had al een vermoeden van één 
van mijn foto’s die ik destijds had gestuurd met het tattoo-verhaal. Bij het om-
draaien stond er een prachtige tekst: ‘ If you want to change the world, pick 
up your pen and write’. Zo mooi en attent, ik was er wederom stil van en als 
klap op de vuurpijl hadden ze een notitieboekje meegestuurd, met een prach-
tig mooi koordje eromheen die uit India is meegenomen (heart) Ik hou van 
India sinds ik er 2x ben geweest en heb er een speciale connectie mee, met 
de mensen, met het land.. Bij het openen van het boekje stond Ganesh op de 
eerste pagina, een prachtig plaatje in een goudtint. Ganesh staat voor geluk / 
new beginnings. Ik kan wel uren doorschrijven over wat Maart tot zover heeft 
gebracht, (los van een boete voor te snel rijden van Eur 221- pijnlijk!) maar 
daar is het stukje te kort voor. Ik heb vanavond de leukste verkleedpartij ge-
houden. Normaliter ben ik diegene die altijd kleding weggeeft aan vriendin-
nen/ bekende en ben blij als mijn kleding gedragen gaat worden met plezier. 
Dit keer ben ik de gelukkige die van Maria, een vriendin, onwijze leuke kle-
ding mocht ontvangen. Het begon bij de Greek Godess jurk die ik binnenkort 
voor de 2e ontmoeting met Olga ga nodig hebben. En alsof het zo had moeten 
zijn, die jurk zit als gegoten !

Fijne avond , fijne week en maak er een fantastische mooie maand van!
Liefs, Anthoula 

(*ps: Maria thanks again and I think more people should exchange clothes instead of selling it for 
a couple of Euro’s. Make your close ones happy instead. That’s the way we have done it and always 
and always will do it. Woman power ) 
(*ps2: Fijne Internationale Vrouwen dag voor alle power vrouwen die dit lezen!! ) 
(*ps3 : Go for it! ) 
(*ps 4: nu stop ik echt, bb) 

        Anthoula’s belevenissen
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INGEZONDEN BRIEF
Hallo beste lezers,

Vorige week vertelde ik van onze eerste ontmoeting 
met Nederlanders toen wij als vluchtelingen uit Tur-
kije hierheen kwamen en over de ontvangst die wij 
kregen in Hazerswoude-Dorp. Maar ik heb nog een 
mooi verhaal te vertellen… 

Samen thee drinken met vriendinnen Jantine Vis en Els Marij
 

Cadeaus geven is van hart tot 
hart een brug slaan tussen men-
sen en is een teken dat men-
sen elkaar waarderen. Het ca-
deau is soms een bloem en soms 
een kostbare diamant. De echte 
waarde ervan is niet het geld dat 
je er aan uitgeeft, maar de die-
pe liefde die het voelt voor de 
persoon aan wie je het cadeau 
geef. Cadeautjes maken kinde-
ren erg gelukkig, daarnaast zijn 
ze soms de eerste stap om een 
gebroken hart te repareren. Ze 
hebben een snel genezingsef-
fect. Ze kunnen een vrouw die 
net is bevallen trots maken. Ik 
vind het ook leuk cadeautjes te 
geven of te krijgen, net als ie-
dereen. Ik denk veel na over 
het beste cadeau voor die per-
soon aan wie ik het zal geven. Ik 
zou graag willen dat het cadeau 
iets nuttigs is voor haar of hem. 
Dat het cadeau op dat moment 
echt nodig zal zijn. Dan wordt 
dat cadeau veel waardevoller 
en wordt het een onvergetelijke 
herinnering.

Nu wil ik een heel bijzonder ca-
deau-verhaal delen. In het begin 
klinkt het misschien vreemd, 
omdat dit cadeautje een beet-
je verschilt van de andere. Het 
bestaat uit intense menselijke 
waarden en emoties. Ik ging 
naar Albert Heijn om te winke-
len met mijn 7-jarige dochter en 
mijn zoon, die toen 7 maanden 
oud was. Ik had 7 euro in mijn 
portemonnee. Ik zou niet veel 
dingen hebben gekocht, maar 
het mooie oranje van de pom-
poen trok mijn aandacht. Nadat 
ik had gekeken naar wat ik in 
mijn winkelwagentje had mee-
genomen, realiseerde ik me dat 
als ik een pompoen zou kopen, 
ik precies genoeg geld zou heb-
ben. Ik kwam naar de kassa en 
de kassamedewerker heeft de 
barcodes van alle producten in-
gevoerd. Maar wat was dit? Het 
kostte 2 euro meer, ik keek met-
een naar het bonnetje. Ik moest 
het verkeerd hebben gezien. De 
pompoen die ik op de toonbank 
zag als 1 euro verschijnt op de 

Bakkerij van Noort en V. & A.V. Hazerswoudse Boys slaan de handen in één!

Doneer uw spaarkaart, voor de 
lunch van de kinderen van de 
Voetbal3daagse 2021!

bon voor 3 euro. Ik schaam-
de me zo dat ik niet wist wat 
ik moest doen. De Nederlandse 
taal die ik een beetje kende, leek 
uit mijn hoofd verdwenen en 
ook mijn Engels. Wat een ver-
schrikkelijk moment. Het eni-
ge wat ik kon zeggen is: "neem 
alsjeblieft die pompoen terug." 
Hoe dom was ik. Wat stom van 
mij. De kassamedewerker be-
greep de situatie, nam de pom-
poen terug en gaf me het wis-
selgeld. Ik schaamde me erg. 

Toen ik naar buiten wilde gaan, 
riep een dame me en met een 
pompoen in haar hand zei dat 
het een cadeau was en gaf het 
aan mij. Ik wist zeker dat mijn 
gezicht rood was van schaamte. 
Ik ging meteen de winkel uit. 
Omdat ik deze dame wilde be-
danken en met haar praten, heb 
ik op haar gewacht.
Tenslotte kwam die dame naar 
buiten met een vriendin en we 
begonnen te praten. Ik vertel-
de hen dat ik in dit dorp woon. 
Ik wilde hun telefoonnummers 
krijgen. Ik typte mijn num-
mer op haar telefoon, maar ik 
was bang om hun nummer te 
krijgen, bang dat ze me mis-
schien verkeerd zouden begrij-
pen. Misschien zouden ze een 
vreemde niet vertrouwen. Als 
dat zo zou zijn, dan zou ik dat 
helemaal begrijpen. Hoewel ik 
hun telefoonnummer niet wist, 
wachtte ik twee dagen op haar 

bericht. 

Dat bericht maakte me hartstik-
ke blij. En nu hebben een bui-
tenlander en twee aardige Ne-
derlandse vrouwen een goede 
vriendschap waar ik zo veel be-
hoefte aan heb. Ik ben vereerd 

jullie voor te stellen aan twee 
mooie dames die me uitnodig-
den voor een kopje thee en we 
toen vrienden werden. Ze zijn 
Jantine Vis en Elsa Marij.

Met Vriendelijke Groet,
Nigar Kasap

Bij Bakker van Noort krijgt u 1 stempel voor 
elke €2,50 die u daar besteed heeft.

U kunt uw volle spaarkaart inleveren voor een lek-
kere vlaai, smakelijke ontbijtkoek en vanaf nu t/m 
16 juli 2021, kunt u ook uw spaarkaart doneren aan 
de kinderen en vrijwilligers van de Voetbal 3daagse.

Wat is de Voetbal 3daagse?
De Voetbal 3daagse is een activiteit van de Hazers-
woudse Boys! Al 29 jaar sporten de kinderen van 
Hazerswoude-Dorp op het sportpark van V. & A.V. 
Hazerswoudse Boys in de eerste week van de zomer-
vakantie.
De Voetbal 3daagse is voor basisschool kinderen van-
af groep 3 t/m groep 8, zowel voor leden als niet-le-
den, dus iedereen is welkom! Voor meer informatie 
kijk op www.hazerswoudseboys.nl onder het kopje 
‘activiteiten’. Tijdens deze Voetbal 3daagse is er na-
tuurlijk voetbal, maar ook vele andere leuke (sport) 
activiteiten. De Voetbal 3daagse worden georga-
niseerd en bemensd door vrijwilligers uit het hele 
dorp, het is een geweldige dorpsprestatie.

Hoe werkt de spaarkaartactie? 
Voor elke €2,50 besteed aan brood, croissants, ge-
vulde koek enz. krijgt u 1 stempel.  Met 60 stempels 
heeft u een volle spaarkaart. Als u uw volle spaar-
kaart doneert aan de Voetbal 3daagse, krijgen de kin-
deren en vrijwilligers heerlijke broodjes, krentenbol-
len, brownies en meer om te eten tijdens hun lunch 
of pauze.
Zoals u kunt voorstellen met al die energieke activi-
teiten, hebben de kinderen en vrijwilligers een reus-
achtig eetlust op gebouwd, dus koop lokaal en steun 
lokaal! Uw volle spaarkaart kunt u tot 16 juli 2021 
dopeneren in de speciale pot in de winkel van Bak-
kerij van Noort. Namens alle deelnemers en vrijwil-
ligers van de Voetbal 3daagse alvast hartelijk bedankt!
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Na 25 jaar neemt Gerard Kulker 
afscheid van VPTZ Aurelia
In Mieke Telder is er een waardige opvolger gevonden.
Apart is het wel; een voorzitterswissel in 2021 waarbij het niet mogelijk is elkaar te zien. 
Na bijna 25 jaar neemt Gerard Kulker afscheid van Aurelia. Nu in stilte… maar zodra het 
kan, willen we natuurlijk iedereen de ruimte geven om Gerard te bedanken voor zijn inzet.

Het was eind jaren 90 dat Gerard een stuk 
las over hoe belangrijk het is om mensen te 
ondersteunen in hun laatste levensfase en er-
voor zorg te dragen dat zij op een goede ma-
nier afscheid kunnen nemen van hun naas-
ten en hun leven. Dit motiveerde hem om 
aan te sluiten bij een groep mensen, die van-
uit hun bewogenheid met hun medemens 
(diaconie) actief waren om een VPTZ orga-
nisatie op te zetten. 

Inmiddels is de regio van VPTZ Aurelia uit-
gebreid en worden er zo’n 25 vrijwilligers 
ingezet in Waddinxveen, Boskoop, Hazers-
woude Dorp en Rijndijk, Benthuizen en 
Koudekerk a/d Rijn.

In een organisatie waar het gaat om zorg 
en aandacht, klinkt het raar in de oren om 
op afstand afscheid te nemen van een uit-
zwaaiende voorzitter.  Een voorzitter die met 
ziel en zaligheid die organisatie heeft geleid. 
Daarom is het goed om te weten dat wij hem 
op een later moment, gaan bedanken voor 
zijn inzet. Samen met de mensen waar Ge-
rard in de afgelopen jaren mee samen heeft 
gewerkt.

Opvolger
Vreemd; een nieuwe start maken zonder dat 
je iedereen van de organisatie live hebt ont-
moet. Gelukkig heeft Mieke Telder al online 
kennisgemaakt met het Algemeen bestuur 
en de coördinatoren. En natuurlijk kijken de 
andere bestuursleden uit naar de samenwer-
king met Mieke. 

Eind vorig jaar werd Mieke gevraagd of zij 
interesse had in de rol van voorzitter.  ‘Tijd’ 
is vaak het hete hangijzer, maar Mieke, direc-
teur van een welzijnsorganisatie in de Ron-

de Venen, gaat de uitdaging aan. In 
haar werk heeft zij veel met vrij-
willigers te maken. Zij wordt blij 
van de motivatie en betrokkenheid 
die zij bij hen ervaart. 
 
“Het stokje overnemen; dat zal best 
lastig zijn, iedereen heeft toch zijn 
eigen stijl en Gerard heeft zoveel 
kennis. Historie en weten ‘waarom 
dingen zijn zoals ze zijn’ blijken 
vaak van fundamenteel belang. Dat 
is de kennis die ik mis en ook weer 
moet opbouwen”; geeft Mieke aan. 
“Gelukkig doen we dit samen. Ik 
vraag om raad of hulp wanneer 
dat nodig is, daarnaast ben ik ook 
bekend met organisaties die op de 
kennis en kunde van vrijwilligers 
gebouwd zijn.  Daar ligt ook mijn 
hart. En tenslotte...Gerard is de wereld niet uit… we weten hem echt te vin-
den.”
 

Wilt u meer weten of heeft u interesse om vrijwilliger te 
worden? 
Kijk dan op www.vptzaurelia.nl  of 
bel: 06 41 81 74 31
Zorg aanvragen? - 06 51 44 57 26

Geef je bloembollen een 2e leven en 
Koudekerk aan den Rijn meer kleur
Heb je bloembolletjes die zijn uitgebloeid, gooi ze niet weg, maar lever ze in bij 
één van onderstaande inzamelpunten. De ingeleverde bollen worden in het najaar, 
door een groep leerlingen, uitgeplant in het dorp.

AANDACHTSPUNTEN BIJ INLEVERING:
• Laat het loof aan de bolletjes zitten, dit hebben ze nodig om weer voldoende energie op te bouwen 

in hun bol
• Laat ze het liefst in hun potje met aarde zitten

INZAMELPUNTEN: 
AH Koudekerk, bloemenwinkel Bij Ons, OBS de Rijnschans

Deze actie is georganiseerd door Duurzaam Koudekerk  Info: duurzaamkoudekerk@gmail.com

Ingezonden brief

Bezwaar maken tegen OZB: 
Sigaar uit eigen doos?
Inmiddels zijn de beschikkingen met de nieuwe OZB aanslag 
op ons neergedaald. Tegelijk kan je in de media niet heen om 
allerlei boodschappen van bedrijfjes (o.a. WOZwet.nl en WOZ 
Meldpunt.nl) die oproepen om bezwaar te maken tegen de 
jaarlijkse aanslag. Voor de burger zijn er geen kosten aan ver-
bonden wordt daarbij verkondigd. De kosten zijn voor reke-
ning van de gemeente. Maar waar betaalt de gemeente dat ver-
volgens weer uit? Juist uit de gemeentelijke belastingen die wij 
allen betalen. Kortom het is in feite éen sigaar uit eigen dooś . 
Die paar honderd euro waarmee de OZB misschien verlaagd 
kan worden voor de individuele burger weegt niet op tegen de 
vele duizenden, zelfs miljoenen die deze bedrijfjes (landelijk) 
opstrijken. Er zijn in deze tijd toch wel andere en zinvollere be-
stemmingen te bedenken waar gemeenschapsgeld aan gespen-
deerd kan worden.

De bedrijfjes die deze praktijken uitvoeren doen niets onoir-
baars en wettelijk gezien mag het allemaal. De gemeenten, dus 
ook Alphen a/d Rijn, krijgt deze gang van zaken opgelegd van-
uit het Rijk die zo de drempel voor de burger om eventueel in 
actie te komen tegen een OZB aanslag zo laagdrempelig moge-
lijk te maken. Maar diezelfde burger kan ook zelf geheel gratis 
rechtstreeks bezwaar indienen bij de gemeente. Daar zijn geen 
speciale (́ dure´) bedrijfjes bij/voor nodig.  Ook hier zou je 
wellicht kunnen zeggen: Rijksoverheid bemoei je niet met de 
hele gang van zaken en ga niet op de stoel van de gemeente zit-
ten en laat dit mogelijke geschil over aan burger en gemeente. 

Doordat steeds meer burgers een beroep doen op de inschake-
ling van de bedrijfjes worden niet alleen de gemeentelijke be-
lastingen verder opgedreven. De gemeenteambtenaren raken 
meer tijd kwijt aan de afhandeling van de klachten. Maar be-
langrijker wellicht is het feit dat er steeds minder tijd is voor 
nauwkeuriger taxaties waarmee mogelijke bezwaren tegen de 
OZB jaarlijks voorkomen kunnen worden.

Kortom: Wie heeft er uiteindelijk voordeel bij deze hele 
gang van zaken? De burger niet!

Wim van Polanen
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Toch weer trainingsochtend 
bij v.v. Koudekerk
Tijdens Corona organiseert v.v. Koudekerk binnen de corona-richtlijnen veel acti-
viteiten voor haar jeugdleden. Afgelopen zaterdag organiseerde de selectie onder 
leiding van trainers Jarno Verweij en Gert Labots een trainingsochtend voor de 
jeugd van v.v. Koudekerk. 

Yoga/ Stoelyoga/
Adem combinatie les
Het beoefenen van yoga zorg voor meer balans in het lichaam, voor meer doorstroming en ont-
spanning. Dit geeft een lichter, vrijer en blijer gevoel. Wanneer je regelmatig yoga beoefent zal dat 
zorgen voor een betere gezondheid en meer bewustwording van je lichaam, je geest en je gevoel.

Geregeld komt het voor dat men-
sen graag willen meedoen met 
yogales maar niet echt de fysie-
ke mogelijkheid (meer) hebben 
om zittende yoga houdingen op 
de vloer te beoefenen. Stoelyoga 
is een aangepaste, milde vorm 
van yoga. Iedereen kan hier dus 
bij deelnemen ongeacht leeftijd, 
lenigheid of fysieke gesteldheid.

Net als bij yoga, ga je bij stoe-
lyoga uit van je eigen mogelijk-
heden. Je respecteert je eigen 
grenzen. De yoga houdingen 
(asana’s) worden bij yoga met 
de stoel zittend op de stoel maar 
waar mogelijk is ook staand en 
liggend beoefend. Uitgangspunt 
blijft yoga met de stoel. Er zal 
speciale aandacht d.m.v. enke-
le ademoefeningen in de lessen 
zijn omdat een juiste ademha-
ling essentieel is voor de alge-
hele gezondheid en een goed 
functionerend lichaam. Het li-
chaam ontvang dan de nodige 

brandstof wat het door een op-
pervlakkige en te hoge ademha-
ling onvoldoende ontvangt.

Deze speciale combinatie les 
van yoga/ stoelyoga/adem zal 
gegeven worden bij Fysio Prak-
tijk Benthuizen en zal starten 
op donderdag 25 en vrijdag 26 
maart. Tijdens de Lock down 
worden de lessen online gege-
ven.

Ademtherapie Cursus
Heel veel mensen ademen niet 
meer natuurlijk. De energie van 
de adem (chi of prana) blijft 
veelal in het hoofd en de keel en 
kan niet meer vrijelijk stromen 
door heel het lichaam. Adem is 
altijd aan iets gerelateerd; aan 
een spanning, aan een emotie, 
aan een schrikeffect, aan iets 
vanuit je jeugd of iets wat re-
centelijk is gebeurd. Misschien 
is het je weleens opgevallen hoe 
sterk de adem bij een baby naar 

de buik toe gaat. Zo sterk zelfs 
dat de borst niet omhoog gaat 
maar alleen de buik. Deze na-
tuurlijk ademhaling raken we 
met de jaren steeds meer kwijt. 
Dit geeft op den duur klachten 
in het lichaam. Voor mensen 
met ademklachten zoals COPD, 
Astma en bronchitis is ademen 
een bron van zorg wat ook extra 
spanning geeft op het ademha-
lingsstelsel. Met ademtherapie 
laat je je longen en middenrif-
spier beter functioneren tot er 
meer een natuurlijke, ontspan-
nen, adembeweging kan ont-
staan. Ademtherapie zorgt er-
voor dat de longcapaciteit beter 
wordt benut en de werking 
van de middenrifspier actiever 
(normaler) wordt. Voor her-
stelde Covid19 patiënten biedt 
ademtherapie ruimte voor ver-
betering van de ademhaling. 
Ademtherapie is ontspannings-
therapie. Het gehele zenuwstel-
sel ontspant zich steeds meer. 

Hierdoor is ademtherapie ook 
geschikt voor mensen met; 
stress klachten, vermoeidheid, 
burn-out, te veel gedachten, sla-
peloosheid, emotionele klach-
ten, angsten en hartklachten. 
Ook is het geschikt voor men-
sen die geen contact hebben 
met hun adem.
Vanaf 25 en 26 maart start Cen-
trum de Zonneboom een cursus 
van 10 lessen ademtherapie bij 
Fysio Benthuizen aan de Dorps-
straat 49, Benthuizen. Tijdens 

de Lock down wordt deze cur-
sus online gegeven.
Begin vorig jaar startte Cen-
trum de Zonneboom met yoga, 
ademtherapie, massages, cur-
sussen en workshops. Er is ook 
een mogelijkheid Caroline van 
Centrum de Zonneboom ook in 
te huren voor cursussen op lo-
catie. Bijvoorbeeld bij senioren-
centra of uw bedrijf.
Voor meer informatie Caro-
lien Ritoe: www.centrumde-
zonneboom.nl.

Vanaf 9:00 uur kregen meer dan 
90 jeugdleden 6 trainingsoefe-
ningen. De selectieleden legden 
hun oefeningen uit en gaven de 
jeugd de nodige tips om de oe-
feningen beter te doen. Het en-
thousiasme van de spelers en 
trainers was van hun gezichten 
af te lezen. Een fantastische och-

tend voetbal was het gevolg. 
 
Penalty bokaal
Tijdens deze ochtend werd er 
ook gespeeld om de penalty bo-
kaal. Keepers Kaj en Lars pro-
beerden hierbij zoveel mogelijk 
vallen tegen te houden. Geluk-
kig werd er genoeg gescoord 

door de jeugd. Uit eindelijk 
bleek Dagmar (oudste jeugd) en 
Loek (jongste jeugd) de beste 
penalty killer te zijn en kregen 
zij de penaltybokaal uitgereikt.
 
Zaterdag 27 maart is de volgen-
de trainingsdag die door de se-
lectie van v.v. Koudekerk wordt 
gegeven

Volgende kans is op zaterdag 27 maart!

Alle deelnemers bij elkaar.  Foto's rechts Dagmar en Loek met hun trofeeën
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Wij feliciteren 
alle inwoners 
van Benthuizen, 
Hazerswoude en 
Koudekerk met de 
komst van glasvezel!

Nog geen abonnement 
afgesloten? Je hebt nog

 tot 22 maart 2021 de tijd 
om je aan te melden zonder 

extra aansluitkosten!

Op dit moment werken we 
hard aan de voorbereidende 
werkzaamheden voor 
de aanleg.


