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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19
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Nationale opschoondag 2021....

Rijndijkers zijn weer 
verliefd op hun buurt!

Save the date: 
open dag 

basisscholen 
Hazerswou-
de-Dorp op 

28 april 2021
Ieder jaar organiseren de 
drie basisscholen in Ha-
zerswoude-Dorp geza-
menlijk een open dag. 

Op deze dag kunnen de ouders 
van een peuter zich oriënteren 
op De Springplank, de Johan-
nes Postschool en de St. Micha-
elschool en een keuze maken op 
welke school zij hun kind wil-
len inschrijven. 

Ook dit jaar zullen wij samen 
een open dag organiseren. He-
laas is een open huis zoals voor-
gaande jaren niet mogelijk, 
want voor de veiligheid van 
onze leerlingen en leerkrachten 
kunnen wij nu geen bezoekers 
ontvangen in de scholen. Dit 
jaar zal de open dag er dus an-
ders uitzien dan voorgaande ja-
ren. We gaan er op een ande-
re manier toch voor zorgen dat 
ouders een goed beeld krijgen 
van de drie scholen. 
Hoe wij dat gaan doen, dat laten 
wij in april weten via raampos-
ters die we in het dorp zullen 
verspreiden. Jacqueline Dekker 
en Joris van Veen (De Spring-
plank), Leonoor Sleijser (Jo-
hannes Postschool) en Astrid 
Bultink (St. Michaëlschool) be-
groeten u graag tijdens onze al-
ternatieve open dag op woens-
dagochtend 28 april. Zet de 
datum alvast in de agenda!

Let op! Afwijkende datum oud-papier ophalen in Hazerswoude-Dorp!
Het oud papier wordt in Hazerswoude-Dorp op zaterdag 27 maart a.s. door TTV 
Avanti opgehaald i.p.v. zaterdag 3 april.

door Diana Baak

Zaterdag vond de jaarlijkse landelijke ‘Opschoondag’ 
plaats. Dit jaar met als thema ‘Wordt weer verliefd op 
je buurt’. 

In Hazerswoude-Rijndijk orga-
niseerden Speeltuin De Rode 
Wip samen met de groengroep 
van het Dorpsoverleg Oost een 
coronaproeve actie. 

GOED VOORBEELD DOET 
VOLGEN

In het dorp is vrijwel geen 
zwerfafval meer te vinden, 
want het is opgeruimd door 
groepjes enthousiaste deelne-
mers die hiermee het goede 
voorbeeld hebben gegeven. Ook 
hebben mensen op eigen initi-
atief een ‘opschoon-ommetje’ 
gemaakt. De bedoeling van het 
evenement is natuurlijk dat vol-
wassenen en kinderen worden 
gestimuleerd om iedere dag - 

bij het hond uitlaten, recreëren 
of buiten spelen - rommel mee-
nemen als men het tegenkomt 
in de natuur of op straat. De 
ervaring leert namelijk dat een 
schone omgeving ook makke-
lijker schoon blijft en dat troep 
het maken van nog meer troep 
in de hand werkt. 

CORONATROEP
Door de lockdown is de behoef-
te om buiten te wandelen en 
te fietsen enorm toegenomen, 
maar daardoor ook de hoeveel-
heid zwerfvuil. Het ‘zwerfkap-
je’ op de grond is inmiddels vast 
onderdeel van het straatbeeld 
geworden, naast de blikjes, 
plastic verpakkingen en siga-

rettenpeuken. Wegwerp mond-
kapjes en -handschoenen ho-
ren natuurlijk in het restafval en 
dus ook niet in het riool, waar 
ze tegenwoordig ook vaak wor-
den aangetroffen omdat mensen 
deze door het toilet spoelen.  De 
mondkapjes zorgen vervolgens 
voor opstoppingen bij de gema-
len.

MOOIE OPBRENGST
Luuk en Thomas (op de foto) 
showen hier het resultaat van 
1,5 uur opruimen in en om het 
dorp. Net als vele andere fami-
lies en groepjes hebben zij in 
herkenbare hesjes en gewapend 
met handschoenen en grijpers 
op gepaste afstand van elkaar 
een ronde gemaakt. 

Ieder groepje (o.l.v. een vader, 
moeder, opa of oma) heeft een 
andere routekaart gekregen, zo-
dat zoveel mogelijk straten en 
plantsoenen zijn meegenomen.

“Ik vind het belangrijk voor de 
dieren, die het vuil anders kun-
nen opeten, er verstrikt in kun-
nen raken of er ziek van kunnen 
worden”, vertelt Thomas. “En ik 
vind het ook belangrijk dat al-
les gewoon netjes is”, vult Luuk 
aan. 

Bij inlevering van de vuilniszak 
was er voor iedereen een appel, 
gesponsord door Hoogvliet.

Luuk en Thomas met de opbrengst van de zwerfvuilactie. Foto Diana Baak
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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

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

In ons verdriet om het heengaan van onze 
lieve vader, schoonvader en opa

Kees van Dijk

mochten wij uw hartelijk medeleven onder-
vinden.

Wij willen u hiervoor oprecht bedanken.

Carla en Frits
   Marcel
   Susanne en Emile

Bernadina en Paul
   David
   Brigitte

Koudekerk aan den Rijn, maart 2021

Afscheid nemen is niet loslaten
het is een andere manier

van vasthouden

Wat gaan we je missen…
Dankjewel voor je liefde, 

voor je persoonlijke zorg en aandacht, 
dankjewel voor alles!

Corry 
Koolen-Woning

Bergschenhoek,  Hazerswoude-Dorp,
3 november 1936 16 maart 2021 

Wally

Mark en Monique
    Timo en Kim
    Anne-Hester

Dim en Myra
    Lisanne 
    Carlijn
    Tim

Correspondentieadres: 
Lindehof 11
2391 DK  Hazerswoude-Dorp

In verband met het coronavirus en de 
richtlijnen van het RIVM waren wij  
bij het afscheid nemen genoodzaakt  
het aantal genodigden te beperken.  
De crematie heeft daarom in besloten 
kring plaatsgevonden.

Uw condoleance via een kaartje zouden 
wij bijzonder waarderen.

In plaats van bloemen stellen wij een 
donatie op prijs aan Stichting Ambulance 
Wens voor het in vervulling laten gaan 
van laatste wensen voor terminaal zieke 
patiënten. 
Uw donatie is welkom op rekeningnummer: 
NL61 RABO 0112 9246 11

Veel dankbaarheid, 
respect en waardering gaat uit 

naar alle behandelend artsen en 
medewerkers van Gezondheidscentrum 

LindeHof en ActiVite.

Wij bedanken iedereen voor de overweldigende belangstelling, 
bloemen, brieven en talrijke kaarten, die wij mochten ontvangen 

na het overlijden van

Leendert van Ruitenburg
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Leen in zijn 

leven voor velen zoveel heeft betekend.

   Elfriede van Ruitenburg – van Harskamp
   Ellen en Ron
   Leendert-Jeroen en Monique
   Kleinkinderen en achterkleinkind

Zoveel kaarten, zoveel telefoontjes en berichtjes.

Uw warmte en betrokkenheid hebben ons goed gedaan na het 
overlijden van onze dierbare vader en mijn trotse opa

Jacobus Bogerman
~  Co  ~

Heel hartelijk dank daarvoor.
  Ton
  Bert en Ingrid
  Max

                      

Coby Sep -
 van Bemmelen

Verdrietig, maar dankbaar voor alles  
wat zij voor ons heeft betekend, hebben  

wij eerder dan verwacht afscheid  
moeten nemen van onze lieve moeder,  

schoonmoeder en oma

Geen mens is zo aanwezig 
als de mens die wordt gemist

De begrafenis zal in kleine kring  
plaatsvinden.

5 Zoeterwoude-Dorp, 2 februari 1935

c Hazerswoude-Dorp, 19 maart 2021

 
 
Correspondentieadres:
Breitnerlaan 74
2391 GC Hazerswoude-Dorp

Monique
Ruud en Donna
   Owen, Fiona en 
   Joshua, Maeve,
   Lishandro, Mishandro,         
   Bismillah, Sophie
Jeroen

~ Jacoba Maria ~

Weduwe van Cock Sep

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.

Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen

en wonen in een veilig huis.
Psalm 4: 4

In vrede is ontslapen mijn lieve vrouw,
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maartje Jannie 
Hassefras-van Aalst

Maartje 
1 september 1936 16 maart 2021
Hazerswoude-Dorp Hazerswoude-Dorp

Piet Hassefras

Sjaak en Ingrid
    Daniëlle en Jesse 
    Arjan en Laura
    Tessa en Wesley

Lex en Minette
    Wesley
    Kyra

Dorpsstraat 69
2391 BC  Hazerswoude-Dorp

De begrafenis heeft
inmiddels plaatsgevonden.
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Reanimatie
 
Als u in het ziekenhuis moet worden opgenomen wordt u, ongeacht de reden van opname, de 
vraag gesteld of u gereanimeerd wil worden indien uw hart er onverwachts mee stopt. Vooral als 
u via de Spoedeisende Hulp wordt opgenomen, kan die vraag u nogal overvallen. “Ga ik dood 
dan? Is er dan een grote kans dat mijn hart er mee zal stoppen?” vragen mensen zich af.  De re-
den dat ze dit vragen is dat, in het geval dat u een hartstilstand zou krijgen, u zelf niet meer in 
staat bent om die vraag te beantwoorden. Belangrijk is ook dat men u niet tegen uw wil zou wil-
len behandelen.
Bij een hartstilstand stopt uw hart opeens met pompen waardoor u bewusteloos raakt. U stopt 
dan ook met ademen en er komt geen zuurstof meer bij uw hersenen. Nu vier-zes minuten zuur-
stofgebrek raken uw hersencellen beschadigd. Als er niets wordt gedaan, overlijdt u waarschijnlijk 
binnen tien mintuten na een hartstilstand zonder daarvan iets te merken. 

Wanneer uw hart stilstaat en u geen adem meer haalt, kan er door middel van reanimatie worden 
geprobeerd uw hart weer aan de gang te krijgen. Dit gebeurt door hartmassage (stevig en ritmisch 
duwen op het borstbeen om het bloed weer rond te pompen) en met mond-op-mond beademing 
(blazen in de mond zodat er nieuwe lucht in de longen stroomt) of met defibrillatie (het geven 
van stroomstoten door een AED - Automatische Elektrische Defibrillator) om zo het hart weer te 
activeren of in het juiste ritme te brengen. 

Hoe eerder wordt gestart met reanimatie, hoe groter de kans op overleving en hoe kleiner de kans 
op hersenschade. Als er binnen zes minuten met een AED een stroomstoot wordt gegeven, is de 
kans dat u een hartstilstand overleeft het grootst. Wel kunt u, zelfs na een geslaagde reanimatie, 
alsnog klachten eraan overhouden. Milde klachten, zoals lichte geheugenproblemen, iets moeilij-
ker kunnen praten of een lichte verlamming van arm of been. Ernstigere klachten zijn verlammin-
gen, ernstige geheugen-spraakproblemen of zelfs coma.
Als u wel gereanimeerd zou willen worden hoeft u niets bijzonders te doen. Bij een hartstilstand 
wordt u zo mogelijk gereanimeerd, behalve als de (huis-) arts vanwege uw gezondheid verwacht 
dat er zeer weinig kans is dat u de reanimatie overleeft.
Als u niet gereanimeerd zou willen worden, is het goed om dit kenbaar te maken. Niet alleen aan 
uw partner en familie, maar ook wij, als uw huisartsen, willen dat graag weten zodat wij dat in 
uw dossier kunnen zetten dat ook inzichtelijk is voor de dienstdoende huisarts buiten praktijkuren
.   
Op www.thuisarts.nl staat veel informatie over dit onderwerp. Wilt u hierover meer weten of 
doorgeven dat u niet gereanimeerd zou willen worden, maakt u dan een dubbele afspraak met uw 
huisarts zodat u alle tijd heeft om dit te bespreken.

In deze rubriek worden allerlei onderwerpen over gezondheid en een gezonde leefstijl besproken waarvoor 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 reanimatie. 

In Memoriam Leo Borst 
Toon Borst: “Op vrijdag 12 maart is onze oudste broer Leo op 
85-jarige leeftijd in de Driehof in Hazerswoude-Dorp overleden. 
Op 19 maart heeft de uitvaartdienst plaatsgevonden in de Ber-
narduskerk, in besloten kring vanwege de coronamaatregelen. 

Scouting Rheijnewoud 
collecteert voor Jantje Beton
In de week van 8 t/m 13 maart heeft Scouting Rheijnewoud voor het eerst mee-
gedaan aan de Collecte van Jantje Beton. Dit is een belangrijke collecte, want deze 
gaat over buiten spelen! Drie op de tien kinderen spelen niet of slechts één keer per 
week buiten. 

Voor kinderen met een beper-
king is het vaak onmogelijk. En 
steeds meer kinderen kunnen 
niet naar een club of vereniging. 
Spelen is belangrijk voor ieder-
een! Scouting Rheijnewoud col-
lecteert daarom voor dit mooie 
doel. De helft van de opbrengst 
is voor de projecten van Jantje 
Beton en de andere helft is voor 
Scouting Rheijnewoud.
Op vrijdagavond 12 maart heb-
ben ruim tien Scouts en een 
aantal Explorers met leiding, 

de inwoners van Hazerswou-
de-Rijndijk bedolven onder de 
collectebussen. De collectanten 
waren erg enthousiast en heb-
ben vele meters gemaakt. Ge-
lukkig werd dit beloond door 
gulle gevers en is er een flink 
bedrag opgehaald. Dank daar-
voor!!!
Alle lopers worden bedankt 
middels een kaartje met daar-
op hun opbrengst, een presentje 
van Jantje Beton en namens ons 
een naambandje voor op hun 

scouting blouse.

Heeft u onze Scouts niet aan de 
deur gehad of was u niet thuis, 
niet getreurd, u kunt nog done-
ren. Dit kan via de QR code in 
de volgende kolom

Ook staat er een betaal-link en 
deze QR code op onze Face-
book- en Instagram-pagina.

Hartelijk dank voor uw gift en 
tot volgend jaar!

Leo was een ‘Hazerswouenaar’ pur 
sang. Hij is in 1936 geboren en op-
gegroeid op Rijndijk 114 waar vader 
Jan Borst een sigarenmagazijn had. Leo 
was de eerste van 11 kinderen in het 
gezin van Jan en Anna.  Vanaf zijn 12e 
jaar verbleef hij op het Theresia Col-
lege in Geleen, want daar zaten dezelfde 
paters als in de Groenendijk. Op zijn 
18e keerde hij weer terug in de Groe-
nendijk. De eerste jaren na terugkomst 
ging hij aan het werk bij de Rotogravu-
re en Samsom in Leiden. Maar daar-
na heeft hij tot aan zijn pensioen als 
journalist bij Televizier gewerkt. Ook 
het wel in wee in Hazerswoude en om-
geving versloeg hij heel enthousiast als 
plaatselijke verslaggever van de Hazet-
koerier en via bijdragen aan de Leid-
sche Courant en het kerkblad van de 
Bernarduskerk. Net als onze vader Jan 
was Leo actief betrokken bij voetbal-
club ’Sint Bernardus’, als bestuurslid 
en als schrijver van artikelen. Jaren-
lang was hij er ook voetballer (rechts-
half was zijn vaste plek) tot in het eer-
ste elftal aan toe. Een tijdje speelde hij 
ook samen in een team met broer Her-
man (de welbekende linksbuiten), die 
in 2008 al is overleden. Ook de in-
middels overleden zus Loek (2012), 

broer Jan (2015) en broer Jos (2019) 
maakten deel uit van het ‘elftal’. 
In 1965 trouwde Leo met zijn lie-
ve vrouw Agnes (die in 1997 veel te 
vroeg overleed). Zij woonden met hun 
3 kinderen (John, Bianca en Oscar) in 
de Bilderdijkstraat. Later verhuisde Leo 
naar een appartement aan de Diepen-
brockstraat. De mensen die hem heb-
ben gekend, beschrijven Leo als een en 
charmante man die altijd behulpzaam 
was en die graag verhalen vertelde over 
vroeger. 
Nadat Leo een paar jaar geleden wel 
eens 'de weg kwijt was ' kwam hij in 
de besloten afdeling op de Driehof te-
recht. “Vorig jaar in februari was ik - 
vanwege de corona - voor de allerlaat-
ste keer op bezoek bij hem. We hebben 
toen samen nog een ommetje gemaakt 
o.a. langs de Warnaarkade en Avan-
ti en omgeving, niet beseffend dat dit 
voor de allerlaatste keer was (zie foto). 
Twee dagen voor zijn overlijden heb ik 
telefonisch nog afscheid van Leo kun-
nen nemen. “Het is afgelopen met me 
broer’”, hoor ik hem nog zeggen. "Ik 
ga naar het einde en wil dat net zoals 
onze moeder in alle rust doen." Vrij-
dagmiddag 12 maart om 12.45 is hij 
in alle rust 'gevlogen'.
 

Links Toon en rechts Leo Borst bij hun laatste ‘ommetje’
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Column Hoop & Troost van de oude dorpskerk Benthuizen 
in de Groene Hart Koerier

Verbondenheid
en verscheidenheid
 
Nederland - De verkiezingsdagen liggen weer achter de rug.  Zoals gebruikelijk is er veel tijd uitgetrok-
ken voor de debatten. Altijd goed om te weten waar de partijen voor staan. Wij moeten immers een 
keuze maken en dat doe je niet op een goed gevoel. 
De lijststrekkers worden uitgenodigd om samen met een gelijkwaardige tegenpool de discussie aan te 
gaan in de politieke arena. En dan kan het er heftig aan toe gaan, want iedere partij wil benadrukken 
waar die goed in is en vooral de zere vinger willen leggen op de zaken die de andere partij verkeerd 
heeft gedaan.
Mooie en felle discussies kunnen er ontstaan, maar nog mooier om te zien is dat deze discussies altijd 
op een goede manier met respect voor elkaar worden afgesloten. 
En dan zijn de verkiezingen geweest. Het wonderlijke is dan dat juist de verbondenheid gezocht wordt. 
Hoe kunnen we samen regeren? Hoe kunnen we samen Nederland besturen? Wat verbindt ons om 
samen het land te dienen?

Benthuizen – Ook in Benthuizen kennen we verscheidenheid, hebben we verschillende (politieke) ach-
tergronden en denken we in andere oplossingen. Dat is goed! Want eigenlijk zijn we samen als dorp 
een mooi gemengd boeket met bloemen. Juist die verscheidenheid maakt het zo mooi. Heerlijk om 
met elkaar hierover van gedachten te wisselen, naar elkaar te luisteren en elkaar te respecteren. Maar 
toch staan we samen in één vaas en drinken we van hetzelfde water. We zijn immers allemaal in de 
kern Benthuizenaren (en in groter verband Alphenaren en Nederlanders). Laten we daarom ons con-
centreren op de verbondenheid en niet in de verscheidenheid. Vooral in liefde naar elkaar omzien! Dat 
maakt de wereld een stuk mooier.
Vanuit onze achtergrond willen wij die liefde graag delen vanuit het geloof in onze Schepper. Mooi 
om te delen vanuit welke achtergrond u/jij deze liefde wil delen in het dorp! 

De oude dorpskerk zoekt de verbinding in 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.  

Volg onze online diensten via YouTube met zoektekst:  Hervormde Gemeente 
Benthuizen. 

Rijndijk 177, 2394 CB  Hazerswoude-Rijndijk

AFHAAL/BEZORG KEUZEMENU À 27,50
• Zalmtrio: paté met bieslooksaus, gerookte zalm met 

mierikswortel en frisse zalmsalade
 of

• Gevogeltepaté en croûte met vossenbessensaus
of

• Geitenkaas met óf zonder mager spek gebak ken, 
tomatensalade en pijnboompitten 

********************
• Skrei-kabeljauw gegratineerd met zuurkool en 

kruidenpanade en witte wijnroomsaus
of

• Varkenshaas met romige pepersaus en champignons
of

• Halve coquelet met aardappel -crisps en braadjus  

******************* *
• Verse macarons van frambozen met hazelno tencrème 

en passievruchtensorbetijs
of

• Dessertverrassing op basis van gebak, 
mousse en ijs uit eigen keuken

AVONDVIERDAAGSE 
HAZERSWOUDE-RIJN-
DIJK: ONLINE EDITIE
Ook dit jaar heeft het bestuur van Stichting Jeugdwerk 
Hazerswoude-Rijndijk besloten de Avondvierdaagse 
Hazerswoude-Rijndijk van de lijst met activiteiten te 
schrappen. Wel bestaat de mogelijk om je, net als vorig 
jaar, aan te melden voor de ‘online edition’. 

De maatregelen laten het we-
derom niet toe om er een ge-
zamenlijk feest van te maken,“ 
vertelt Richard Brommers van 
Stichting Jeugdwerk Hazers-
woude-Rijndijk. 

“Natuurlijk hoopten we dat het 
in 2020 eenmalig was, maar we 
zagen de bui al hangen met alle 
strengere maatregelen en weer 
oplopende besmettingscijfers. 
Niets aan te doen, we kijken lie-
ver naar wat wél mogelijk is in 
plaats van wat niet kan.” 

Inschrijving al open
Inschrijven voor de online 
editie kan via de website van 
www.jeugdwerk-hazerswoude.
nl/avondvierdaagse. Vanaf 29 
maart is het inschrijvingsfor-
mulier online en word je aan-
melding verwerkt door de lan-

delijke organisatie en krijg je 
toegang tot de app. Met deze 
app loop je tussen 29 maart t/m 
30 juni 2021 op een zelfgeko-
zen moment vier keer een route. 
Achteraf ontvang van Stichting 
Jeugdwerk Hazerswoude-Rijn-
dijk dan je officiële medaille. 

Duimen voor JVW
Is al iets meer bekend over de 
Jeugdvakantieweek en de Hut-
tenbouw? “We krijgen hier af 
en toe wel vragen over. Of het 
wel doorgaat dit jaar. Helaas 
kunnen we daar geen antwoord 
op geven,” licht Brommers toe. 
“Onze Huttenbouw-coördina-
toren gaan bij groen licht met-
een aan de slag om te kijken wat 
nog te regelen is, maar voor nu 
kan ik alleen maar zeggen: dui-
men dat het kan!”
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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 28 maart  
 09.30 uur Ds J.H. Lammers
 18.00 uur Ds G. Herwig

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 28 maart 
 10.00 uur Mw B.C. Bos, Leiden Aanmelden 

verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 28 maart  09.30 uur Leesdienst 18.00 

uur  Leesdienst. Internetuitzendingen!
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 28 maart  09.30 - 10.30 uur 

Openstelling kerk 
 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 28 maart   
 10.00 uur Dhr. Leo Koot, Leiderdorp 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 28 maart   
 09.30 uur Ds A.J. Zoutendijk, Utrecht 
 18.30 uur Ds A.B. van Campen 
 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 24 maart 19.30 
uur: Korte bezinning op weg 
naar Pasen.
Zondag 28 maart 10.00 uur: 
Viering geleid door dominee W. 
Biesheuvel.
Woensdag 31 maart 19.30 
uur: Korte bezinning op weg 
naar Pasen.
Donderdag 1 april 19.30 uur: 
Witte Donderdag met viering 
Maaltijd van de Heer.
Vrijdag 2 april 19.30 uur: Goe-
de Vrijdag, met pastor Hooger-
werf.
Zaterdag 3 april 19.30 uur: 
Stille Zaterdag met dominee 
Biesheuvel. 
Zondag 4 april 09.45 uur: 
Paasviering met voorafgaand 
vioolmuziek.

OP WEG NAAR PASEN
In de Stille Week voelen wij ons 
verbonden met Jezus als Hij 
de weg van het lijden gaat. Op 
woensdag 31 maart kunt u kij-
ken naar de laatste in de serie 
oecumenische bezinningen in 
de Veertigdagentijd. Deze keer 
met pastor Laurien Hooger-
werf. Op Witte Donderdag laten 
wij ons met Jezus’ leerlingen 
voeden door zijn liefde die tot 
het uiterste gaat. Wij nodigen u 
ook weer uit om thuis de Maal-
tijd mee te vieren. Op Goede 
Vrijdag worden we stil als we 
horen hoe Jezus wordt gekrui-
sigd. In de kerk worden de kaar-
sen gedoofd. Tijdens de Paas-
wakeviering op Stille Zater¬dag 
halen we het licht van Pasen al-
vast naar ons toe. U zou thuis 
ook een kaars kunnen klaar-
zetten en die kunnen aanste-
ken als de nieuwe Paaskaars 
de kerk is ingedragen. De aan-
vangstijd van alle drie de vierin-
gen is 19.30 uur. Dat hebben we 
zo besloten omdat dan moge-
lijk de avondklok nog van kracht 
is. U kunt meekijken 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 binnenlopen 
om even stil te zijn, een kaarsje 
aan te steken, of de aanwezige 
pastor persoonlijk te spreken. 
Op de woensdagen 24 maart, 7 
en 21 april bent u welkom in de 
Brugkerk. De Ontmoetingskerk 
is open op de woensdagen 31 
maart, 14 en 28 april. 
 

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 

PALMZONDAG 28 MAART
Op Palmzondag worden de 
palmtakken gewijd in de Bo-
nifaciuskerk. Vera Ammerlaan–
van Saase is die dag de lector 
in de Bonifaciuskerk tijdens de 
viering, die via de livestream-
verbinding te volgen is en om 
9.30 uur begint. Vera brengt na 
afloop van de viering de palm-
takjes naar de Bernarduskerk. 
De openstelling van de Bernar-
duskerk is, zoals we dit gewend 
zijn, vanaf 10.30 uur, maar de 
palmtakjes zijn er pas rond 
11.00 uur. Er zal ook op Palm-
zondag orgel gespeeld worden 
en om 11.15 uur is er een ge-
bedsmoment met de kinderen, 
die in de pastorie Palmpasen-
stokken hebben versierd.

PALMPASENSTOKKEN 
MAKEN OP 28 MAART

Zoals u misschien in het Paro-
chieblad heeft gelezen, zijn de 
kinderen welkom om met hun 
Palmpasenstok naar de kerk 
te komen. Dit is veranderd, wij 
gaan tijdens de opening van de 
kerk met de kinderen de Palm-
pasenstokken versieren in de 
pastorie. Wij zorgen voor de 
stokken, versiering, een palm-
takje en een haantje. De kin-
deren hoeven alleen iets lek-
kers meenemen voor aan de 
stok. De kinderen zijn welkom 
om 10:30 uur en om 11:15 uur 
gaan wij met zijn allen in een rij 
naar de kerk om naar het ver-
haal van de palm en de tocht 
van Jezus te luisteren, met el-
kaar te bidden en om de Palm-
pasenstok te laten zegenen. 
Dan snel naar huis of naar opa, 
oma, buurvrouw, buurman of 

lieve kennis om de Palmpasen-
stok te geven. Daar wordt een 
ieder blij van. Lieve kinderen, 
kom gezellig naar de kerk en als 
je vragen hebt, laat het dan we-
ten. Mocht je nog een stok er-
gens hebben staan, neem die 
maar mee. Groeten van Sara 
(06-14986858), Mariska, Mari-
ken en Trudy (071-2626621).

MEDITATIEVIERING IN DE 
VEERTIGDAGENTIJD

In de weken naar Pasen verzor-
gen de pastores van de paro-
chie om beurten elke week een 
meditatie. Dit moment van be-
zinning zal via de livestreamver-
binding te volgen zijn en is mid-
dels de website van de Parochie 
H. Thomas tot stand te bren-
gen. In de goede week is de vie-
ring op maandag 29 maart om 
19.00 uur. Er is telkens muziek, 
gebed, enkele regels uit het lij-
densverhaal van Jezus en er is 
stilte. Het thema van al deze 
korte meditaties is: ‘de Zeven 
Kruiswoorden’: het zijn woor-
den, die Jezus aan het kruis vol-
gens de verschillende evangeli-
en sprak.

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@
heiligethomas.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

VRAAG & AANBOD
Ook dit jaar wil de werkgroep 
Diaconie weer gereedschap 
voor de derde wereld inzame-
len namens de Stichting Vraag 
& aanbod. We houden de inza-
meling op: zaterdag 3 april van 
10.00 tot 12.00 uur bij de familie 
Van Zwieten, Dorpsstraat 295 A 
in Hazerswoude-Dorp.

Goederen, die we graag inza-
melen zijn: 
• Naaimachines (elektrisch, 

hand en trap), breimachi-
nes, eenvoudig handge-
reedschap, zoals hamers, 
schaven, beitels, dus spul-
len voor timmerlieden, maar 
ook voor metselaars, fiets-
herstellers, loodgieters, 
schoenmakers enz.

• Tuingereedschap om met de 
hand mee te werken.

• Generatoren, compressors 

en waterpompen.
• Rolstoelen (inklapbaar), 

krukken, schoon bedden-
goed, zoals lakens en de-
kens.

Geen keukenapparatuur, huis-
raad of kleding. Indien u twij-
felt, of iets bruikbaar is, kunt u 
contact opnemen met: Tineke 
Heemskerk via telefoonnum-
mer 071-3413723 of mail naar: 
fam.heemskerk@planet.nl 

VANAF WITTE DONDERDAG 
WEER KERKGANGERS BIJ 

DE VIERINGEN
Vanaf Witte Donderdag (1 april) 
zullen er ook in de Thomaspa-
rochie weer kerkgangers bij de 
vieringen welkom zijn. Dit zul-
len 30 personen per viering zijn 
en men moet zich van te voren 
aanmelden. Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en in de Paaswa-
ke zijn er om 19.00 uur vieringen 
in de HH. Engelbewaarderskerk 
in Hazerswoude-Dorp. Uit onze 
kern (Michael-Bernardus) kun-
nen zich daarvoor 15 personen 
aanmelden. U kunt zich vanaf 
22 maart aanmelden voor één 
viering. Bel daarvoor met Annie 
van Dijk: 071-3414210. Alle vie-
ringen zijn ook via de livestream 
vanuit de Bonifaciuskerk te vol-
gen.

PASEN
Op Eerste Paasdag is er om 
10.30 uur een Eucharistieviering 
in de Bernarduskerk. Ook hier-

voor kunt u zich vanaf 22 maart 
aanmelden bij Annie van Dijk: 
071-3414210 of per mail aan het 
secretariaat H.H. Michaël-Ber-
nardus: hh.michael-bernardus@
heiligethomas.nl 

Nieuwe IMPULS, thema: De weg 
naar Pasen: feest van de hoop 
en een nieuw begin.Op maan-
dag 29 maart zullen mensen, 
die zich aangemeld hebben, 
de nieuwe IMPULS weer in hun 
mailbox ontvangen. Een digitaal 
schrijven om mensen te inspire-
ren en aan het denken te zet-
ten. Deze IMPULS komt uit aan 
het begin van de Goede Week. 
Een week, waarin het lijdens-
verhaal van Jezus een belang-
rijke rol speelt. Jezus, die het 
kruis op zich neemt, waar Hij la-
ter aan zal sterven. Maar door 
Zijn dood en verrijzenis kan het 
ook Pasen worden, is er hoop 
en een nieuw begin voor ieder-
een. Op de IMPULS kan men via 
mail reageren. Een lid van de 
werkgroep zal jouw, uw mail 
dan ook beantwoorden. Heeft 
u zich nog niet aangemeld voor 
de IMPULS? 

Geeft u zich dan op via mail: 
volwassenencatechese@
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
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Een Paaspakket met...

* een brood naar keuze                                 
* 6 rozijnenbollen                                    
* een stol van 500 gram                            
* Spiegeleitjes 200 gram

van 14,50 nu 

7,95

De aanbieding geldt van 25 t/m 31 maart

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

Ambachtelijke slagerij De Vries

Mexiburger
Supermalse burger van
rundergehakt op smaak
gebracht met lekkere
Mexicaanse kruiden en een
sombrero groentemix.

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

Mexiburger
Supermalse burger van 
rundergehakt op smaak 
gebracht met lekkere 
Mexicaanse kruiden en een 
sombrero groentemix.

Vleeswarentrio:

Gerookte 
ham

Kiprollade
Roasted Porc

4.49
Altijd lekker:

Runder
gehakt 

1 kilo

7.98

Vlugklaarpakket:

4 Blinde 
Vinken

4 Zigeuner
gehakt-

schnitzels

7.98
Weekendtip!

Kippedij
pesto

rolletjes
4 stuks

6.98
Meepakker!

Varkens
oesters

4 stuks 
div. soorten

5.98

Uit eigen keuken:

Portie 
Nasi

2.98

Weekaanbiedingen

Aanbiedingen zijn geldig van 
22 t/m 27 maart 2021

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).

 

Vrije sector appartement 
in Hazerswoude-Rijndijk
In ons complex aan de Potgieterlaan in Hazerswoude-Rijndijk komt een  
appartement vrij. Het gaat om nummer 6E.

Dit driekamerappartement ligt op de vijfde 
verdieping van ons complex in Hazerswoude- 
Rijndijk (bouwjaar 2015). De woonkamer is 
ruim (50 m²). De twee slaapkamers (16,5 en  
15 m2) liggen aan de zijkant van het appar-
tement. Verder is er een open keuken, een 
douche en een grote cv- en wasruimte. Op de 
begane is een berging van 6,7 m2 aanwezig.

Huurprijs. De kale huurprijs is € 1.068,65 
per maand. De servicekosten zijn € 39,40 per 
maand (incl. glasverzekering). De kosten voor 
de inpandige parkeerplaats en schoonmaak zijn 
inbegrepen bij de servicekosten (afname van 
een parkeerplaats is verplicht).

Toewijzing. Dit ruime appartement komt 
begin mei 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-Rijndijk? Reageer dan vóór 
dinsdag 6 april 10.00 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
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Verouderd?
Af en toe lees ik ouwe boeken en dan kom ik daarin woorden 
tegen waarvan ik denk: hoe zijn die in ’s hemelsnaam gevormd. 
‘De matrozen kregen dagelijks een oorlam van de kapitein!’ Ja, 
een oorlam is een borrel, dat weet iedereen, hoewel... onder 
de dertig?  ‘Lam’ kennen we en misschien denken we aan ‘je 
lam-zuipen’ maar dan blijven we toch zitten met dat ‘oor’.
Toen ik het nazocht, vielen de schellen me van de ogen. In de tijd 
van de VOC waren er uiteraard lieden die na een flink aantal tro-
penjaren terugkeerden naar huis, naar Nederland en die heetten 
in het Maleis ‘orang lam’. Aangezien die jongens bekend stonden 
om hun liefde voor een pikketanussie, kreeg orang lam na ver-
loop van tijd de betekenis van borrel en werd het verbasterd tot 
oorlam. De matrozen kregen dus dagelijks een oorlam; de kosten 
ervan trokken de reders echter van de gage van de zeelui af en 
die borrel werd niet zelden ook nog aangelengd met water. De 
lo-vende opmerking van Balkenende over die VOC-mentaliteit... 
bij nader inzien niet zo handig.
Dan blijven we zitten met dat pikketanussie. Die Amsterdamse 
benaming voor een borrel is waarschijnlijk een verbastering (het 
klinkt zo lekker ondeugend!) van pékèt (jenever) en anise (krui-
den). Let wel, de herbergier moest de borrel zó inschenken dat de 
jenever boven het glaasje uitbolde. En dat noemen we dan weer 
een kamelenrug of een meniscus. Schitterende metafoor!
Nu we het toch over een borrel hebben (speciaal voor de ouderen 
onder ons): ik heb Jo Blokhuis bij Janna Natzijl ooit een hassebas-
sie horen bestellen. Ik had er geen idee van wat het woord bete-
kende, maar Jo en Janna kenden het jargon. Hassebassen bete-
kende aanvankelijk kibbelen of twisten en dat er na overvloedig 
drankgebruik klappen kunnen vallen... niet geheel onvoorstel-
baar. 
We zouden er nog even over dóór kunnen praten in een gezellig 
schenklokaal onder het genot van..., maar helaas de keilewinkels 
zijn voorlopig nog niet corona-proof... En een keiltje is - voor-
spelbaar - een borrel!
Het is jammer dat dit soort leuke woorden verdwijnen; ik ver-
moed dat de bovengenoemde drank-woorden bij jonge(re) 
ge-neraties niet meer bekend zijn. Maar ja... die hebben weer hun 
eigen vocabulaire. Als ik studenten aan de bar hoor praten over 
een japie, een stuiterbal of een kaboutertje... ik niet weten. Laat 
staan dat ik enig benul heb van een mojito, een sidecar, een man-
hattan of welke cocktail dan ook.
Het blijft interessant dagelijks gebruikte woorden eens onder 
de loep te leggen. Wie weet nog dat ‘bil’ in billijk ‘goed’ bete-
kent. Eveneens is de betekenisontwikkeling van bepaalde woor-
den boeiend. Toen Napoleon in 1806 zijn broer benoemde tot 
maarschalk van Holland, zal hij niet geweten hebben dat een 
maarschalk oorspronkelijk een paardenknecht in het leger was. 
Een ijdel jongetje uit een ijdeltuiten-familie tot knechtje de-
grade-ren... als Nap. het zou weten, zou hij zich alsnog in zijn 
graf omdraai-en. Trouwens, een ijdeltuit... nee, genoeg geleu-
terd! Nou ja, alleen dit nog: als we een dame een ijdeltuit noe-
men, krijgt ze heel wat schunnigs naar haar hoofd geslingerd: 
een lichtzinnige, wufte vrouw die (ijdel) geestelijk weinig in-
houd heeft. Oké, zo kan het wel weer!

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

Gezondheidscentrum Lindehof, Hazerswoude 
Dorp, tel. 071-5610407
✆ 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

Openingstijden feestdagen

Met de smartphone leren en 
proeven van het Prinses IreneBos 

In april opent Gemeente Alphen aan den Rijn drie thema-
routes met speciale struiken en bomen in het Prinses 
IreneBos in Park Zegersloot. Heeft u ooit van een prairieba-
naan of een uiensoepboom gehoord? Die groeien nu onder 
andere in de themabosjes. Er staan ook allerlei soorten die 
bijen en vlinders aantrekken. We voorzien de struiken en 
bomen van uitleg die u kunt lezen via een QR-tour. Dus 
neem uw smartphone mee, leren en smullen maar! 

QR-tour
We hebben drie themaroutes aangeplant met de thema’s 
‘eetbaar’, ‘klimaat’ en ‘bijen’. Wandel een rondje en scan de 
QR-codes. Een QR-code is eigenlijk hetzelfde als een 
barcode op een pak melk, maar u kunt deze code scannen 
met een smartphone. U zet hiervoor de camera op uw 
smartphone aan en richt deze op de QR-codes langs de 
themaroutes. Daarna verschijnt de informatie over de 
bijhorende boom of struik op uw smartphone. 
 
Eetbare route
In het themabos met eetbare struiken en bomen staan 
bekende soorten zoals de krentenboompjes en de 
hazelaar. We hebben gekozen voor soorten die zijn geteeld 
op extra grote vruchten met veel smaak. Heeft u weleens 
een pecannotenboom of bergthee in het echt gezien? Als u 
goed kijkt, kunt u de vruchten en eetbare delen van de 
bomen ontdekken.
 
Klimaatroute
In het themabos met klimaatvriendelijke struiken staan 
soorten die het milieu een handje helpen. Zo zijn er 
struiken en bomen die fijnstof uit de lucht filteren, soorten 
die snel groeien en daardoor veel CO2 opvangen en 
soorten die water langzaam afvoeren om overstroming te 
voorkomen. Er staat bijvoorbeeld een heuse gummiboom. 
Deze boom blijft onder de droogste omstandigheden nog 
groen. Ook kan de gummiboom goed tegen een teveel aan 
vocht.
 

Bijenroute
Op de bijenroute staan struiken en bomen die onze bijen 
en vlinders van voedsel voorzien. De struiken en bomen 
bloeien niet alleen van april tot en met juli, maar er groeien 
ook soorten die bloeien in de koudere maanden, zoals de 
klimop en de sneeuwbal. Zo kunnen bijen en vlinders het 
hele jaar door aan nectar en stuifmeel komen.
 
Ook leuk voor kinderen
De meest opvallende struiken en bomen? Dat zijn toch wel de 
prairiebanaan, de szechuanpeper, de kakiboom en de uiensoep-
boom. Maar ook de toverhazelaar is heel apart. Deze bloeit al in 
januari en biedt een lekker hapje voor de vroegste bijen en 
hommels. Kom ze gauw bekijken in het Prinses IreneBos in Park 
Zegersloot. U kunt elke dag terecht en toegang is gratis. Voor 
mindervaliden is een speciale route over verharde paden aange-
legd. Kinderen kunnen spelen in het speelbos en het Tiny Forest 
en voor de allerkleinsten is er ook een Kabouterbos.
 
Prinses IreneBos
Het Prinses IreneBos is sinds 2020 de nieuwe naam voor 
Park Zegersloot-Noord, het 24 hectare grote natuurrecrea-
tiegebied aan de noordkant van het Zegerslootgebied 
rond de Zegerplas. Het gebied ligt tussen de Burgemeester 
Bruins Slotsingel, het Aarkanaal, de Zegerbaan en de 
Weidebloemenbuurt. De themabosjes liggen in de grote 
weide in het midden van het gebied. Gemeente Alphen 
aan den Rijn is vorig jaar gestart met het opknappen van 
dit gebied. Het bos moet een natuurlijk karakter houden 
en educatief zijn. Inmiddels hebben we verschillende 
projecten uitgevoerd. De aanleg van de QR-tours hoort 
daar ook bij. Het Prinses IreneBos is hiermee een leerbos 
geworden waar we verhalen via QR-codes vertellen.
 
We breiden de QR-tour in de nabije toekomst uit met infor-
matie over onder andere amfibieën, de Galloway-koeien, 
ruiterpaden en vogels in het gebied Park Zegersloot. Er komt 
dus nog veel meer bij om over te leren. Hopelijk tot gauw!

WEEK 13 
24 maart 2021

Hieronder vindt u onze bereikbaarheid en dienstverlening 
rond de feestdagen.

Goede Vrijdag: 2 april
Op Goede Vrijdag zijn alle gemeentelijke diensten 
gesloten. Alleen voor spoedeisende zaken kunt u bellen 
met 14 0172.

Afvalbrengstation en afvalinzameling
Het afvalbrengstation Ecopark De Limes is zoals gebruike-
lijk geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur. Het afval wordt 

zoals gewoonlijk ingezameld. U kunt het Ecopark alleen 
op afspraak bezoeken.

Tweede Paasdag: 5 april
Op Tweede Paasdag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. 
Alleen voor spoedeisende zaken kunt u bellen met 14 0172.

Afvalbrengstation en afvalinzameling
Het afvalbrengstation Ecopark De Limes is gesloten. Ook 
wordt er op Tweede Paasdag geen gft-afval ingezameld in 
Alphen aan den Rijn. Dit gebeurt nu op zaterdag 3 april.

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:

WEEK 12
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Financiële hulp 
in coronatijd
Het coronavirus heeft onze economie hard geraakt 
en de maatschappelijke gevolgen zijn voor iedereen 
voelbaar. De overheid wil mensen helpen om door 
deze moeilijke tijd heen te komen. Heeft u minder 
inkomen door het coronavirus en kunt u uw woon-
kosten niet meer betalen? Dan krijgt u misschien 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 
(TONK).

TONK
Sinds deze week is de TONK aan te vragen via de 
gemeente. Deze regeling is bedoeld om bij te 
dragen in uw privé-woonkosten en kosten voor 
elektriciteit, gas en water. Meer informatie hierover 
vindt u op www.alphenaandenrijn.nl/tonk.

Overige lokale fondsen
Gemeente Alphen aan den Rijn heeft nog twee 
extra lokale fondsen opgericht: het Steunfonds 
Maatschappelijke Organisaties en het Stimulerings-
fonds ondernemerscollectieven. Meer informatie 
over deze regelingen vindt u op de website 
www.alphenaandenrijn.nl/coronavirus.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij financiële problemen als 
gevolg van de coronacrisis, bijvoorbeeld doordat 
uw inkomsten minder zijn maar de uitgaven niet? 
Dan kunt u contact opnemen met onze Helpdesk 
Geldzaken. Kijk voor meer informatie op  
www.alphenaandenrijn.nl/helpdeskgeldzaken.

Landelijke regelingen
Hiernaast ziet u een overzicht van alle (landelijke) 
steun- en herstelregelingen die er zijn. Uitgebreide 
informatie vindt u op rijksoverheid.nl/steunpakket.

Uw huis voordelig isoleren? Schrijf u in 
voor de inkoopactie!
Uw huis isoleren kan u een hoop voordelen ople-
veren. U bespaart geld, houdt warmte binnen en 
tocht en kou buiten. Doordat u minder stookt, gaat 
u daarnaast klimaatverandering tegen. Om dit voor 
inwoners makkelijker én voordeliger te maken, 
organiseert de gemeente samen met het Duurzaam 
Bouwloket een inkoopactie voor isolatie van uw 
woning. Met deze actie kunt u uw spouwmuur, 
vloer, bodem en/of glas voordelig laten isoleren.
 
Offerte voor de laagste prijs
Doordat andere inwoners ook meedoen aan deze 
actie, kunnen de isolatiebedrijven speciaal voor 
deze actie een lagere prijs rekenen. Dit zijn allemaal 
goed bekendstaande bedrijven uit de regio. Zij 
komen gratis en zonder u ergens toe te verplichten 
langs voor het maken van een offerte op maat.
 
Hoe vraagt u een offerte aan?
1.  Schrijf u gratis in. Dit kan tot 22 juni via  

www.duurzaambouwloket.nl/alphenisoleert.
2.  Het isolatiebedrijf maakt met u een afspraak 

voor de inspectie van uw woning. Aan de hand 
daarvan maakt het bedrijf een offerte op maat. 
Dit verplicht u tot niets.

3.  Na akkoord op de offerte maakt het isolatiebe-
drijf een afspraak om de aanpassing(en) uit te 
voeren.

 
Webinar voor meer informatie
We nodigen u van harte uit voor ons webinar op 
donderdag 8 april van 19.30 tot 20.30 uur. Het 
Duurzaam Bouwloket geeft hier uitleg over de 
inkoopactie, de verschillende isolatiemogelijk-
heden, waar u op moet letten en mogelijkheden 
voor subsidie en financiering. Ook kunt u vragen 
stellen aan de adviseurs via de live chat. Deelname 
aan het webinar is gratis en verplicht u tot niets. 
Aanmelden kan via de website 
www.duurzaambouwloket.nl/webinar-alphenisoleert.
 
Contact
Heeft u vragen over de inkoopactie of het webinar? 
Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket 
via het e-mailadres info@duurzaambouwloket.nl of 
telefoonnummer 072 - 743 39 56.
 

Samen dragen we bij aan een leefbare en 
schone toekomst voor onszelf en voor 
volgende generaties.
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Beter Bereikbaar Gouwe: samen toewerken naar 
één maatregelenpakket
De samenwerkingspartners in Beter Bereikbaar Gouwe 
werken de komende weken samen toe naar één maat-
regelenpakket op hoofdlijnen voor een betere bereik-
baarheid en leefbaarheid in het Gouwe-gebied. Dat is 
de uitkomst van het overleg van de bestuurlijke 
afstemgroep (BAG) op 3 maart 2021. De partners 
bespraken in dit overleg de wensen en bezwaren die 
zijn opgehaald uit de omgeving, raden en staten.
 
Waardevolle informatie
Raden, staten en inwoners hebben zich eind vorig 
jaar kunnen uitspreken over vijf mogelijke maatre-
gelenpakketten. Dit heeft waardevolle informatie 
opgeleverd en de BAG verder geholpen. Naar 
verwachting komen de partners na de volgende 
BAG eind april/begin mei met een conceptadvies 
voor een maatregelenpakket. Dit pakket geeft 
invulling aan de opgehaalde reacties en moet 
passen binnen het budget dat ervoor is.
 
Planning en besluit
Nadat het conceptadvies voor een maatregelenpakket 
is gegeven, informeren we raden en staten. Ook raad-
plegen we de omgeving over het uitwerken van de 
maatregelen en werken we samen toe naar situatie-
schetsen. Dit vindt plaats van mei tot en met juni 
2021. Als fysieke bijeenkomsten dan nog steeds niet 
mogelijk zijn, organiseren we weer een webinar en 
online gesprekstafels. Naar verwachting nemen de 
gemeenteraden en Provinciale Staten eind 2021 een 
besluit over het maatregelenpakket. In de fase daarna 
worden alle voorgestelde maatregelen vertaald naar 
bestemmingsplannen of andere planologische kaders.
 
Andere projecten
Het programma Beter Bereikbaar Gouwe heeft raak-
vlakken met het project N207 Zuid en de studie N206/
N209. De plannen van het project N207 Zuid worden 

van 2023 tot 2025 gerealiseerd. De maatregelen die 
onderzocht worden binnen het programma Beter 
Bereikbaar Gouwe zijn hier een aanvulling op. De 
studie N206/N209 is een apart onderzoek dat zich 
richt op het oplossen van knelpunten in Zoetermeer, 
Zoeterwoude en omgeving. In de volgende BAG 
bespreken de partners de resultaten van de studie 
N206/N209.
 
Over Beter Bereikbaar Gouwe
De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-
Reeuwijk, Waddinxveen, het hoogheemraadschap van 

Rijnland, de Regio Midden-Holland en Provincie Zuid-
Holland werken samen in Beter Bereikbaar Gouwe. In 
het gebied spelen al langere tijd leefbaarheids- en 
verkeersknelpunten op en rondom de bruggen en 
wegen in het Gouwe-gebied. De komende jaren blijft 
de regio groeien. De opdracht van de samenwerkende 
partijen is om te komen tot één samenhangend pakket 
van maatregelen, dat zorgt voor een betere bereik-
baarheid en leefbaarheid en versterking van de 
economie voor de middellange en lange termijn in de 
regio. Meer informatie over Beter Bereikbaar Gouwe 
vindt u op www.beterbereikbaargouwe.nl.

Heeft u vragen 
of twijfelt u 
over uw  
WOZ-waarde? 
Bel ons!
Eind februari heeft u het aanslagbiljet gemeentebe-
lastingen 2021 ontvangen. Als u vragen heeft of 
twijfelt over uw WOZ-waarde, neem dan contact op 
met een van de taxateurs van Gemeente Alphen 
aan den Rijn.

Wij zitten voor u klaar
De taxateurs denken graag met u mee. Taxateur 
Leonie Snikkers: “Ook wij willen dat de WOZ-waarde 
en de belastingbedragen op het aanslagbiljet juist 
zijn. Daarom kijken we samen met u of alles klopt. 
Soms is uw uitleg al voldoende om de WOZ-waarde 
opnieuw te beoordelen of kunnen we direct een 
afspraak inplannen om bij u thuis langs te komen. 
Vaak is een officieel bezwaar dan helemaal niet 
nodig. Komen we er toch niet samen uit, dan zetten 
we uw melding alsnog om in een officieel bezwaar. 
Een telefoontje met ons is genoeg. Wij zitten voor u 
klaar!”

Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt ons bellen via telefoonnummer 14 0172 
(spreek ‘Alphen aan den Rijn’ in).
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Publicaties
Ontwerpbestemmingsplan Bentwijck, 
Benthuizen
Het college van burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn maakt op grond van artikel 3:8 
van de Wet ruimtelijke ordening, in samenhang met 
artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, 
bekend dat op 16 maart 2021 het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Bentwijck’ is vastgesteld. Dit bestem-
mingsplan maakt het oprichten van tweehonderd 
woningen en een brede school mogelijk. 

Het bestemmingsplan en haar grenzen 
Het plangebied Bentwijck ligt in de plaats 
Benthuizen en bevindt zich ten oosten van de 
straten Croesinck en de Bentlanden. In westelijke 
richting wordt het plangebied begrensd door het 
bedrijventerrein Verbreepark. In zuidelijke richting 
wordt het plangebied begrensd door de Bentwoud-
laan; in noordelijke richting door de Heerewegh. De 
percelen Heerewegh 30 en 34 maken onderdeel uit 
van het plangebied. Deze krijgen een woonbestem-
ming. Voor het perceel Heerewegh 30 wordt een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen om achttien 
woningen mogelijk te maken. 

Hoe kunt u het plan inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan met identificatie-
nummer NL.IMRO.0484.BHbentwijck-ON01 met 
bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 25 
maart 2021 voor een periode van zes weken (tot en 
met woensdag 5 mei 2021) op de volgende locaties 
ter inzage: 
-  informatiebalie van het gemeentehuis, Stadhuis-

plein 1, Alphen aan den Rijn. Vanwege het corona-
virus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak 
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via tele-
foonnummer 14 0172. 

-  op www.ruimtelijkeplannen.nl, r via het zoekvak 
ID, onder vermelding van NL.IMRO.0484.BHbent-
wijck-ON01

Hoe kunt u reageren? 
Gedurende de termijn van tervisielegging kan 
iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling een 
gemotiveerde zienswijze over het ontwerpbestem-
mingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
-  Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze 

bestemmingsplan indienen’ op  de website 
https://www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. 
Hiervoor heeft u DigiD nodig of u vult uw organi-
satiegegevens in. In het formulier geeft u duidelijk 
aan dat het om het ontwerpbestemmingsplan 
‘Bentwijck’ gaat met zaaknummer 359409. 

-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 
gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, postbus 
13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Vermeld in uw 
reactie duidelijk uw naam, adres en contactgege-
vens en geef aan dat het om het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Bentwijck’ gaat met zaaknummer 
359409. 

-  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het Officemanagement van 
team Ruimte van Gemeente Alphen aan den Rijn, 
via telefoonnummer 14 0172. Van uw mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt. 

Ontwerpbestemmingsplan Linnaeusweg 2,  
Boskoop
Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimte-
lijke ordening (Bro) laten burgemeester en wethou-
ders van Alphen aan den Rijn weten dat zij het 
bestemmingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop voorbe-
reiden. 

Het bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van 
negen vrijstaande woningen op Linnaeusweg 2 in 
Boskoop. Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid Bro 
wordt hier gemeld dat over het voornoemde plan 
direct gelegenheid wordt geboden zienswijzen 
naar voren te brengen. Hoe u dit moet doen staat 
hieronder beschreven. Het bestemmingsplan leidt 
niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen. 
Daarom hebben burgemeester en wethouders 
besloten om geen milieueffectrapportage op te 
stellen.

Inzage ontwerpbestemmingsplan
Van 25 maart tot en met 5 mei 2021 is het ontwerp-
bestemmingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop (met 
het identificatienummer NL.IMRO.0484.BKlin-
naeusweg2-ON01) met de bijbehorende bestanden 
in te zien bij de informatiebalie in het gemeente-
huis te Alphen aan den Rijn. Vanwege de corona-
maatregelen wordt u aangeraden om het bestem-
mingsplan digitaal te raadplegen. Bent u daartoe 
niet in staat, dan kunt u het plan op afspraak op het 
gemeentehuis inzien. U kunt een afspraak maken 
via het algemene telefoonnummer 
(14 0172) of door een e-mail te sturen naar ROJu-
risten@alphenaandenrijn.nl. U kunt het ontwerpbe-
stemmingsplan digitaal inzien via www.ruimtelijke-
plannen.nl (bijvoorbeeld door het invoeren van een 
postcode en huisnummer of in geavanceerd zoeken 
de plannaam of bovenstaand identificatienummer 
in te voeren). 

Hoe kunt u reageren?
Binnen bovenstaande termijn van tervisielegging 
kan iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling een 
gemotiveerde zienswijze over het ontwerpbestem-
mingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
-  Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze 

bestemmingsplan indienen’, te raadplegen via 
https://www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor 
heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegege-
vens in. In het formulier geeft u duidelijk aan dat 
het om het bestemmingsplan Linnaeusweg 2, 
Boskoop (ontwerp) gaat met zaaknummer 342872. 

-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar 
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. gemeente-
raad, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. 
In uw reactie vermeldt u duidelijk uw naam, adres 
en contactgegevens en dat het om het bestem-
mingsplan Linnaeusweg 2, Boskoop (ontwerp) 
gaat met zaaknummer 342872.

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

Alleen als u op tijd een zienswijze indient, kunt u 
later beroep instellen tegen de 
vaststelling van het bestemmingsplan.

Besluit maatwerkvoorschriften Scala 
College, Kees Mustersstraat 6-8, Alphen 
aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn 
bekend dat er een besluit is genomen om maat-
werkvoorschriften vast te stellen voor het Scala 
College op de locatie Kees Mustersstraat 6-8 in 
Alphen aan den Rijn. De voorschriften gaan over 
energiebesparing. De procedure heeft het kenmerk 
2021058414. Het besluit is verzonden op 9 maart 
2021.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie 
of om uw vragen te stellen. U kunt bellen met 088 
- 54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een 
telefoontje veel kan worden verduidelijkt. Komen 
we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaar-
schrift indienen. Dit kan als u belanghebbende 
bent. Dit mag overigens ook direct, zonder eerst te 
bellen. Een bezwaarschrift kunt u indienen binnen 
zes weken na de dag waarop dit besluit is toege-
zonden of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het 
indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig. 
Uw bezwaarschrift kunt u bij voorkeur digitaal 
indienen via de website van de gemeente:
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U heeft hiervoor 
uw elektronische handtekening (DigiD of eHerken-
ning) nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook per 
e-mail indienen via gemeente@alphenaandenrijn.nl. 
Of u kunt deze per post sturen naar College van 
burgmeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn, t.a.v. Bezwaarschriftencommissie, postbus 13, 
2400 AA Alphen aan den Rijn.
Zet in elk geval in uw bezwaarschrift: 
- uw naam, adres en handtekening
- de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
- een omschrijving en het kenmerk (nummer) van 
het besluit waartegen u bezwaar maakt
- de redenen waarom u bezwaar maakt
- indien mogelijk het telefoonnummer en e-mail-
adres waarop u bereikbaar bent
Om u sneller te kunnen helpen, is het handig als u 

een kopie meestuurt van het besluit 
waartegen u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening
Hebt u een bezwaarschrift ingediend 
en vindt u dat uw belangen zo zwaar 
wegen dat u de beslissing op uw 
bezwaren niet kunt afwachten? De 
Algemene wet bestuursrecht geeft u dan 
de mogelijkheid om een verzoek om voor-
lopige voorziening in te dienen bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank (postbus 
20302, 2500 EH Den Haag). U kunt ook 
digitaal een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handteke-
ning (DigiD). Kijk op de website  
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor 
meer informatie over het digitaal indienen van 
een verzoek om voorlopige voorziening. Aan 
de behandeling van een verzoek om voorlopige 
voorziening zijn kosten verbonden.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoon-
nummer 088-54 50 000.

Besluit maatwerkvoorschriften Scala 
College, Dr. A.D. Sacharovlaan 1, Alphen 
aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn 
bekend dat er een besluit is genomen om maat-
werkvoorschriften vast te stellen voor het Scala 
College op de locatie Dr. A.D. Sacharovlaan 1 in 
Alphen aan den Rijn. De voorschriften gaan over 
het uitvoeren van enkele verplichte maatregelen 
voor energiebesparing. De procedure heeft het 
kenmerk 2021058406. Het besluit is verzonden op 
9 maart 2021.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie 
of om uw vragen te stellen. U kunt bellen met 088 
- 54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een tele-
foontje veel kan worden verduidelijkt. Komen we er 
dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift 
indienen. Dit kan als u belanghebbende bent. Dit 
mag overigens ook direct, zonder eerst te bellen. 
Een bezwaarschrift kunt u indienen binnen zes 
weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden 
of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het indienen 
van een bezwaarschrift gewoon geldig. Uw 
bezwaarschrift kunt u bij voorkeur digitaal indienen 
via de website van de gemeente:  
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U heeft hiervoor 
uw elektronische handtekening (DigiD of eHerken-
ning) nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook per 
e-mail indienen via gemeente@alphenaandenrijn.nl 
of per post sturen naar College van burgmeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v. 
Bezwaarschriftencommissie, postbus 13, 2400 AA 
Alphen aan den Rijn.
Zet in elk geval in uw bezwaarschrift: 
- uw naam, adres en handtekening
- de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
- een omschrijving en het kenmerk (nummer) van 
het besluit waartegen u bezwaar maakt
- de redenen waarom u bezwaar maakt
- indien mogelijk het telefoonnummer en e-mail-
adres waarop u bereikbaar bent
Om u sneller te kunnen helpen, is het handig als u 
een kopie meestuurt van het besluit waartegen u 
bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening
Hebt u een bezwaarschrift ingediend en vindt u dat 
uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing 
op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene 
wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om 
een verzoek om voorlopige voorziening in te 
dienen bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank (postbus 20302, 2500 EH Den Haag). U kunt 
ook digitaal een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk 
op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor 
meer informatie over het digitaal indienen van een 
verzoek om voorlopige voorziening. Aan de behan-
deling van een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden.
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Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoon-
nummer 088 - 54 50 000.

Ontwerpbesluit actualiseren 
omgevingsvergunning vof G.J. de Wit & 
Zn., Burmadeweg 6, Hazerswoude-Dorp
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn 
bekend dat een ontwerpbesluit actualisatie omge-
vingsvergunning is vastgesteld voor vof G.J. de Wit 
& Zn voor Burmadeweg 6 in Hazerswoude-Dorp 
met kenmerk 2021033378. Het gaat over het actu-
aliseren van de voorschriften voor het milieuaspect 
goede bedrijfspraktijken met voorschriften voor 
een bedrijfsnoodplan. 

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij Gemeente Alphen aan den 
Rijn. Vanwege met het coronavirus kunt u het 
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt 
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172. 
De inzageperiode is zes weken en start op 25 maart 
2021, de eerste werkdag na de publicatiedatum 
van deze bekendmaking.

Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze 
over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U 
kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 
2800 AA Gouda of het e-mailadres info@odmh.nl. 
Vermeldt u daarbij het kenmerk 2021033378. Na 
afloop van de inzagetermijn wordt een definitief 
besluit genomen. Bij de bekendmaking van het 
definitieve besluit informeren wij u verder over de 
vervolgprocedure.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 
088 - 54 50 000.

Bekendmaking Ontheffing geluid APV
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn hebben het volgende besluit genomen:
-  Het verlenen van een ontheffing van het verbod 

op het veroorzaken van geluidshinder aan KWS 
Infra Zwijndrecht in verband met werkzaamheden 
aan de Albert Schweitzerbrug in Alphen aan den 
Rijn. De werkzaamheden vinden plaats vanaf 20 
april 2021 19.00 uur tot 21 april 2021 06.00 uur 
én vanaf 26 april 2021 tot en met 21 mei 2021 op 
de maandagen tot en met de vrijdagen tussen 
07.00 uur en 19.00 uur. 

Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt 
het besluit en de daarbij behorende stukken op 
afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-
Holland, Thorbeckelaan 5 in Gouda (telefoon 088 - 
54 50 000). Dit besluit is geregistreerd onder 
kenmerk 2021075007.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
datum van verzending van het besluit van 11 maart 
2021 een bezwaarschrift indienen. Het bezwaar-
schrift moet worden gestuurd naar het college van 
burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn (postbus 13, 2400 AA Alphen aan den 
Rijn). Aan de behandeling van het bezwaarschrift 
zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Het 
indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat 
het besluit niet geldt. Bij spoedeisende belangen 
kan een voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den 
Haag sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 
EH Den Haag. Als om een voorlopige voorziening 
wordt verzocht, geldt het besluit pas nadat op het 
verzoek is beslist. Voor de behandeling van het 
verzoek betaalt u griffierrecht. U kunt een voorlo-
pige voorziening ook digitaal aanvragen bij de 
eerder genoemde rechtbank via  de website 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

Melding Activiteitenbesluit Wet 
milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit 
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding 
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente 
heeft de volgende meldingen ontvangen:
-  Zeeman textielSupers B.V., Flemingweg 1- 5 in 

Alphen aan den Rijn: het oprichten van een groot-
handel voor levering van tex en non-tex goederen 

-  D. Harting en P.H. Harting-van Vliet maatschap, 
Rietveldsepad 9 in Alphen aan den Rijn: het 
plaatsen van een nieuwe berging voor de stalling 
van machines en opslag van agrarische producten 
zoals hooi, stro en grasbalen

-  particulier, ‘s-Molenaarsweg 3 in Alphen aan den 
Rijn: het plaatsen van een hekwerk als afscheiding 
van het terrein

-  Bonsai Plaza, Omloop 4 in Boskoop: het oprichten 
van een sierteeltkwekerij

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

Parkeerplaatsen opladen elektrische 
voertuigen
Burgemeester en wethouders hebben via een 
verkeersbesluit besloten om de volgende parkeer-
plaatsen te reserveren voor het opladen van elektri-
sche voertuigen:
-  Max Euwesingel, tegenover Pim Mulierstraat 1 in 

Alphen aan den Rijn.
- Sijsjespeer, naast nummer 15 in Boskoop
- Lage Weide, tegenover nummer 3 in Boskoop.
-  Kees Mustersstraat, ter hoogte van nummer 3 in 

Alphen aan den Rijn 
De verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via 
www.officielebekendmakingen.nl. U kunt binnen 
zes weken na publicatie bezwaar maken bij burge-
meester en wethouders van Alphen aan den Rijn. U 
kunt ook bezwaar maken via de website 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. Het bezwaar-
schrift 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.

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.P. Sarnicki, Hoogeveenseweg 9C, Boskoop
- Š. Bendig, Hoogeveenseweg 7R, Boskoop
- H.M.A. Andreasen, Pallasstraat 68, Alphen aan 
den Rijn
- A. Dimed, Cederstraat 73, Alphen aan den Rijn
- P.L. Cudek, Insteek 18, Boskoop

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

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

Vergunningen
11 tot en met 17 maart 2021

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

Ingekomen aanvragen
Tegen onderstaande ingekomen plannen kunt u 
nog geen bezwaar indienen. U kunt wel uw mening 

kenbaar maken door een mail te 
sturen naar: gemeente@alphenaan-
denrijn.nl.

Alphen aan den Rijn
-  Prins Hendrikstraat 59A 

realiseren carport en berging zijkant 
woning (V2021/209) 

-  De Gasfabriek 12  
plaatsen van balkonbeglazing 
(V2021/210) 

-  Zeewinde 36 
plaatsen aircobuitenunit (V2021/214) 

-  Afrikalaan 159 
plaatsen nieuw kozijn voorzijde 
(V2021/215) 

-  Marokkostraat 47 
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak 
(V2021/216) 

-  Groenoord 366 
verplaatsen poort en gedeeltelijk vervangen 
schutting (V2021/217) 

-  Zadelmaker 106 en 108 
vervangen dak van schuur (V2021/219) 

-  Zwanendrift 4 
realiseren tijdelijk gronddepot voor recon-
structie Afrikalaan en omstreken (V2021/221) 

Hazerswoude-Dorp
-  Katjesweg 6  

afwijken bestemmingsplan voor tijdelijke 
bewoning bijgebouw (V2021/211) 

-  Jan Steenstraat 15 
aanleggen inrit (V2021/213) 

-  Noorddijk 2  
bouwen loods voor agrarisch gebruik 
(V2021/218) 

-  Rubenslaan 52 
plaatsen berging met overkapping op achtererf 
(V2021/222) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Foreeststraat 11 

plaatsen glazen deur in muur keuken (V2021/220) 
Zwammerdam
-  Burgemeester Hoogenboomstraat 8  

realiseren erker voorzijde (V2021/212) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Van Lennepstraat 40 (11-03-2021)  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak en nokver-
hoging achtergeveldakvlak (V2021/041) 

-  Emmalaan 90A (11-03-2021)  
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2021/084) 

-  Korenmolen 97 (11-03-2021)  
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak 
(V2021/153) 

-  Reigerstraat 6 (11-03-2021)  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/180) 

-  Hooftstraat 116 (11-3-2021) 
splitsen woning en bedrijfsfunctie in drie zelf-
standige woningen (V2020/910) 

-  Olympiaweg 2A (12-03-2021)  
tijdelijk plaatsen buitenbar zomerterras 
(V2021/053) 

-  Afrikalaan 159 (15-03-2021)  
plaatsen nieuw kozijn voorzijde (V2021/215) 

-  Marokkostraat 47 (15-03-2021)  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/216) 

-  Kortsteekterweg 20 (15-03-2021)  
uitbreiden ligboxenstal (V2020/1084) 

-  Steekterweg 40D (16-03-2021)  
plaatsen l-steiger woning (V2020/1085) 

-  Zadelmaker 64 (16-03-2021)  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/107) 

-  Groenestein 87 (17-03-2021)  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/172) 

Boskoop
-  Zuidwijk 70 (12-03-2021)  

aanleggen inrit (V2021/120) 
-  Nesse 9 (16-03-2021)  

geheel renoveren woonboerderij met zomerhuis 
(V2020/925) 

-  Laag Boskoop 3 (16-03-2021)  
plaatsen twee dakkapellen voorgeveldakvlak 
(V2021/189) 

-  Halve Raak 66 (17-03-2021)  
tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor dagbe-
steding (10 jaar) (V2021/070) 

-  Rijneveld 101 (17-03-2021)  
plaatsen nieuwe dakkapellen (V2021/140) 
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Hazerswoude-Dorp
-  ter hoogte van Wilgenroos/Zilverschoon (11-03-

2021)  
bouwen woongebouw met 26 appartementen 
(V2020/1031) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Dorpsstraat 30 (12-03-2021)  

realiseren overkapping zijgevel woning 
(V2021/085) 

-  Hoogewaard 93 (12-03-2021)  
aanleggen inrit (V2021/201) 

Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar 
maken (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 Gemeente 
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en 
wethouders, 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.

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen en verwijderen van de onderstaande 
individuele gehandicaptenparkeerplaats(en) met de 
bijbehorende borden.
Er wordt een individuele gehandicaptenpar-
keerplaats verwijderd in:
Alphen aan den Rijn
-  Grashof 43 
Er wordt een individuele gehandicaptenpar-
keerplaats gerealiseerd in:
Alphen aan den Rijn
- Cauberg 58
- Veenpluis 20 

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. Dit kunt u bij voorkeur digitaal 
doen via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U 
kunt uw bezwaar ook per post indienen via 
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester 
en wethouders, 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.

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn maken bekend dat 
er een ontheffing is verleend voor het in 
gebruik nemen van openbaar gebied 
binnen de gemeente. Willems Vastgoedon-
derhoud heeft ontheffing gekregen om van 
5 april 2021 tot en met 18 juni 2021 tijde-
lijke bouwplaatsen in te richten in het 
openbaar gebied aan de Boterbloemweg en 
de Akkerwinde in Alphen aan den Rijn.
 
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 26 april 2021 ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeente-
huis. Tegen dit besluit kunnen belangheb-
benden, binnen zes weken na deze bekendma-
king, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij 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 Gemeente 
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en 
wethouders, 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. Als u 
niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar 
of beroep, kunt u een voorlopige voorziening 
vragen. U kunt u verzoek sturen naar de Voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 
2500 EH te Den Haag.

Ontheffing brede voertuigen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat, op grond van artikel 62 
van het Reglement verkeersregels en verkeerste-
kens 1990, ontheffing voor het berijden van wegen 
met brede voertuigen binnen de gemeente is 
verleend. Arjan Goebel Veehandel heeft tot  
15 maart 2022 ontheffing gekregen voor het met 
brede voertuigen berijden van de Ziendeweg in 
Zwammerdam.

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 30 april 2021 ter inzage bij 
de informatiebalie in het gemeentehuis. Tegen dit 
besluit kunnen belanghebbenden, binnen zes weken 
na deze bekendmaking, een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders 
van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur 
digitaal doen via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. 
U kunt uw bezwaar ook per post indienen via 
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester 
en wethouders, 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. 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 
te 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 25 maart 2021, gemeenteraadsvergadering (20.00 uur, digitaal) 

Onder voorbehoud:
•  Beschikbaar stellen budgetten Ontwikkeling wijkcentrum Briljantstraat met voedselbankfunctie 
•  Beschikbaar stellen investeringskrediet € 766.184 voor realisatie Kinderopvang bij brede school 

Benthuizen 
•  Beschikbaar stellen aanvullende bijdrage van € 250.000 per jaar voor exploitatie van de zwembaden 

De Hoorn en AquaRijn 
•  Beschikbaar stellen investeringsbudget (aanvullend) van € 5.516.000 voor groot onderhoud Biezen 
•  Beschikbaar stellen incidentele financiële bijdrage van € 100.000 voor Huis van de Duurzaamheid 

en programmering fysieke en digitale duurzaamheidsplatform 
•  Vaststellen Bestemmingsplan Landlustweg 7 en 10a, Alphen aan den Rijn 
•  Vaststellen Grondexploitatie (GEHEIM) Woonzorgcomplex Bospark Alphen aan den Rijn 
•  Vestigen gemeentelijk voorkeursrecht (Wvg) op locatie ‘Rijnhaven Oost’

Donderdag 1 april 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein  
(19.30 uur, digitaal)

Donderdag 1 april 2021, informatiemarkten kavelpaspoorten (digitaal) Oog van Koudekerk 
en Oostvaartpark (20.00-20.45 uur), Studie Ziendeweg (21.00-21.45 uur), Regionale 
Omgevingsvisie (21.00-21.45 uur) en Regionale Strategie Mobiliteit (21.00-21.45 uur)

•  Korte bespreking collegebesluit verlenen medewerking aan zonnepark ITC/PCT-terrein in Hazers-
woude-Dorp

•  Kort bespreken vestiging plastic recyclingbedrijf in Alphen aan den Rijn
•  Eerste debat Duurzaamheidsprogramma 2021-2030
•  Eerste debat verbeterproces grondstoffenbeleid 2021-2022, zwerfafvalbeleid 2021-2025 en tarief 

Ecopark 2021
•  Verbeterproces Grondstoffen 2021-2022
•  Zwerfafvalbeleid 2021-2025
•  Tarief 2021 Ecopark

Donderdag 8 april 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein  
(20.00 uur, digitaal) 

• Agenda volgt

Donderdag 8 april 2021, informatiemarkten

• Agenda’s volgen

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

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

De gemeenteraad 
vergadert tijdelijk 
deels digitaal vanwege 
het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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GRATIS

VOETENSPREEKUUR
Zaterdag, even weken van 10.00 - 12.00 uur

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt 
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechterop te 
staan.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechtop te 
staan.

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt 
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechterop te 
staan.

Wij helpen u via 

preventieschermen,

veilig via 

voorschriften rivm!

Private shoppen bij de 
Beterlopenwinkel
Maak nu een afspraak en kom gezellig private 
shoppen bij de Beterlopenwinkel! Ga naar:
www.beterlopenwinkel.nl Kies 
Beterlopenwinkel Leiderdorp daarna kies je de 
dag en tijd die jou het beste uitkomt. Dan zien 
wij jou snel in de winkel.

Online consult ook een fijne optie bij de 
Beterlopenwinkel!
Shop je liever online? Maar vind je het lastig 
om de juiste keuze te maken? Meld je dan nu 
aan voor een online consult waar wij al jouw 
vragen beantwoorden en je te helpen bij het 
vinden van de juiste schoenen voor jou!

BETERLOPENWINKEL
Splinterlaan 158
Leiderdorp, 071 - 542 2765.

OPENINgsTIjdEN: 
Maandag t/m vrijdag 09:30 - 17:30 uur
Zaterdag  09:30 - 17:00 uur

WWW.BETERLOPENWINKEL.NL 
WWW.BETERLOPENWEBWINKEL.NL

Boek nu je private 30 minuten 
shopping moment op

WWW.BeterlopenWinkel.nl

10% korting
leDen Activite, MArente

en vierStrooM 

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.).

Ontmoetingsgroep voor 
jongvolwassenen met verlies
‘Praten met lotgenoten hielp om me minder alleen in mijn verdriet te voelen’

Je bent jong en dan komt je va-
der, moeder, broer, zus, vriend 
of vriendin te overlijden. Je le-
ven wordt overhoop gegooid. 
De wereld draait door, maar 
voor jou is niets meer hetzelf-
de. Dan kan het fijn zijn te de-
len met mensen die hetzelfde 
meegemaakt hebben en beter 

snappen wat jij doormaakt. Op 
dinsdagavond 6 april start onder 
voorbehoud van het opheffen 
van de avondklok een ontmoe-
tingsgroep voor jongvolwas-
senen (18-35 jaar) met rouw. 
Onder deskundige begeleiding 
vanuit Humanitas Steun bij Ver-
lies en Issoria Rouwondersteu-

ning komen we negen keer bij 
elkaar (6, 13, 20 april, 11, 18, 
25 mei, 1, 8 juni en 7 septem-
ber). De bijeenkomsten vinden 
van 19.30-21.30 uur plaats in 
de Regenboog, Watermolen 1, 
2317 ST Leiden. 

In de ontmoetingsgroep part-

nerverlies, die eveneens begin 
april start, is nog één plek vrij.

Voor informatie, kennisma-
kingsgesprek en aanmelding

Issoria Rouwondersteuning 
(Jacinta van Harteveld), 

info@issoria.nl, 06 30267068, 
www.issoria.nl

Humanitas Rijnland Steun bij 
Verlies (Nelleke van der Oord), 

steunbijverlies@
humanitas-rijnland.nl,

06 13123575, 
www.humanitas.nl/rijnland
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Quiz Night en Loterij Jeugdvakantieweek 
Koudekerk groot succes
Op 13 maart was het dan zover. De Jubileum Quiz 
Night en loterij  georganiseerd door de Jeugdvakantie-
week Koudekerk ging dan eindelijk van start. 1,5 jaar 
geleden was het eigenlijk de bedoeling dat dit in VTC 
de Ridderhof gehouden zou worden. 

Nu waren het 32 teams die thuis 
zaten en via allerlei kanalen met 
hun teamgenoten contact had-
den. Dit kwam vanwege de 
avondklok en bezoekrestrictie, 
maar het lukte de teams en het 
werd een heerlijke avond waar 
op het scherpst van de snede 
werd gestreden. Er waren in to-
taal 8 vragenrondes van 10 vra-
gen met een grote diversiteit aan 
onderwerpen. Van foto’s van ge-
bouwen en vragen over plekken 
in de wereld tot filmvragen en 
namen van artiesten. 

Volop winnaars
Na alle vragen, onder de be-
zielende leiding van Quizmas-
ter Maaike Mey en Quizmaster 
Edwin Platteel, kwam er de vol-
gende top 3 uit.
De winnaars van de avond wa-
ren : De Lispeltuutjes. Zij heb-
ben een knipbeurt bij KIKA 
Kappers gewonnen.
De 2e plek: Mijn Buurman weet 
het beter. Zij hebben een airco 
onderhoud bij Garage Goudkuil 
gewonnen.                                       

De 3e plek ging naar:  D&D. Een 
mooie podium plaats en eeuwi-
ge roem van de 3e plek. 

Natuurlijk een loterij!
Maar het bleef niet alleen bij 
een Quiz deze avond. Want na 
de Quiz kwam de uitslag van 
de loterij aan bod. Onder toe-
zicht van notaris Harman van 
Assen van Notaris kantoor Bak-
ker en Neve Notarissen werden 
er dinsdag 9 maart 106 prijzen 
verdeeld. Dit kwam er op neer 
dat iedereen die een lot had, 
ook een prijs won. Onwijs leuk 
natuurlijk.

De hoofdprijs van een jaar lang 
brood bij Bakkerij van Kempen 
werd gewonnen door Marielle 
Gebert.
De 2e prijs, een bon van 150 
euro bij CASBA/TRENDHOP-
PER ging naar Angie van den 
Helder.
De 3e prijs, een gezinsabonne-
ment van het PWA bad is ge-
wonnen door Diana de Rooy.

We willen alle sponsors bedanken voor hun prijzen van de Quiz en loterij en alle deelnemers voor hun enthousiaste 
deelname. Wij denken dat alle deelnemers een leuke avond hebben gehad en alle loterijdeelnemers hadden prijs!. Nog 

een speciale dank naar Maaike en Edwin voor de vele uren die ze in deze avond hebben gestoken. 

Cupcake Sunday
Sweet Sunday cupcake making met de meisjes die dit weekend hier aan het 
logeren zijn. Soms vergeet ik idd hoe anders het leven is met 2 kinderen om 
je heen waar je de hele tijd aandacht aan moet schenken, waarvoor je eten 

moet maken en zorgen dat alles gesmeerd loopt. Ik ben alsnog blij dat ik hun 
voorlees juf ben. Sarah had zelfs een 9 gehaald voor haar voorlezen op school 
vorige week. 

Gisteren zijn we naar de bieb geweest en hebben nieuwe boeken gehaald. Eén 
boek is helemaal onder gekrast door de jongste, het is letterlijk de schattigste 
Tazmanian devil. Dat vat het goed samen. De onvoorzichtigheid heeft denk 
ik echt nog te maken met de leeftijd. Als klap op de vuurpijl is mijn mooie 
boomlamp in de woonkamer voor de 2e x omgevallen dit weekend en heeft 
flinke schade opgelopen en moet gemaakt worden. Ik werd laaiend en moest 
het echt even laten bezinken. Het is ongeluk en het kan gebeuren denk ik dan 
maar.  Ik realiseer me hierdoor wel dat ik echt een lekker leven heb, ondanks 
dat ik (nog) geen kinderen heb.  Ik ben eigenlijk ook al erg lang met deze co-
lumn bezig omdat ik in de tussentijd niet met rust wordt gelaten. Concentra-
tie… 

Afgelopen vrijdag met Olga naar de expositie geweest in Chinatown Den 
Haag, wat uiteindelijk een Expo bleek te zijn van haar leerlingen. Heel kleur-
rijk en inspirerend, wat mij weer aanspoort om toch die ezel en verfspullen te 
gaan bestellen en zelf te beginnen. Ook gaan we samen een middagje potten 
bakken! Olga is voor mij echt een voorbeeld van hoe je je leven kleur geeft en 
dingen blijft doen die je gelukkig maken. 

Seila, mijn Spaanse vriendin zegt altijd ‘color your life’ en dat doet ze goed 
met haar bedrijf ‘Tulipmania Experience’. Dit seizoen ga ik haar helpen bij de 
picknick in de tulpenvelden die gasten kunnen boeken. Hoe leuk is dat! Ze 
kwam deze week bij mij eten en we hebben het plan van aanpak besproken. 
Dat ze fotograaf is, is te merken aan haar oog voor detail (zie foto).  Via In-
stagram deel ik meer ‘’belevenissen’’ waar deze column te kort voor is. Voor 
nu moet ik stoppen, snel omkleden, boodschappen doen en straks komt mijn 
beste vriendin met haar dochter op visite zodat de meisjes kunnen kennis ma-
ken. 

Groetjes! Anthoula

        Anthoula’s belevenissen
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Windturbines en zonneweides gaan het beeld bepalen

Energietransitie in de regio
door Diana Baak 

In de komende 10-30 jaar moet ook Alphen aan den Rijn bijdragen aan de landelijk gestelde doelen van het Kli-
maatakkoord.  Opwekken van duurzame energie met windturbines en zonneweides is een van de opdrachten 
waarvoor de regio staat. 

Maar wat zijn de consequen-
ties daarvan voor de leefomge-
ving in de Rijnwoudse dorpen? 
En kunnen inwoners en poli-
tiek nog invloed uitoefenen op 
te maken keuzes? 

REGIONALE ENERGIEOPGAVE
De gemeente Alphen aan den 
Rijn is één van de gemeentes 
in het samenwerkingsverband 
Holland Rijnland die met elkaar 
een Regionale Energie Strate-
gie (RES) opstellen om daarmee 
duurzaamheidsdoelen te beha-
len. Als eerste stap gaat het om 
duurzaamheidmaatregelen voor 
2030. De opgave is 20% reduc-
tie in het gebruik van niet duur-
zame energiebronnen zoals olie, 
steenkool en gas, te behalen met 

besparingen en met het zelf op-
wekken van duurzame ener-
gie. Dit is een tussenstap naar 
2050, want dan moet de regio 
voor minimaal 80% op duurza-
me energie draaien.  Het groot-
schalig opwekken van energie 
met turbines en zonneweides 
(aangevuld met zon-op-dak) is 
het eerste speerpunt waarvoor 
in de RES concrete doelen afge-
sproken worden. Voor 1 juli van 
dit jaar moet Alphen aan den 
Rijn aan de regio Holland Rijn-
land aangeven waar men moge-
lijkheden ziet voor het plaatsen 
van windturbines en zonnepar-
ken. De tijd dringt dus om over 
deze keuzes een brede discus-
sie te voeren met alle betrokken 
partijen en de inwoners.  

DRAAGVLAK?
De gemeente zegt de inwoners 
nauw te willen betrekken en 
heeft eind vorig jaar een enquê-
te uitgezet en begin dit jaar on-
line informatiebijeenkomsten 
georganiseerd. Uit de enquête 
kwam het beeld naar voren dat 
circa 75% van de inwoners ach-
ter de benodigde lokale maat-
regelen staat, waaronder het 
plaatsen van windmolens en 
zonneweides in de polders. De 
enquête lijkt - na een open op-
roep voor deelname - vooral in-
gevuld te zijn door in het onder-
werp geïnteresseerde burgers 
en daarbij ook maar 3% van 
de bevolking. De vraag is daar-
mee of de enquête wel voldoen-
de aselectief is geweest. Voor 

de informatiebijeenkomsten is 
voorts diezelfde groep uitgeno-
digd. De kans dat de uitslag niet 
representatief is voor de mening 
van alle inwoners is dus groot. 
De gemeente heeft zo aan een 
informatieplicht voldaan en de 
politiek sust zichzelf mogelijk in 
slaap met dit veel te rooskleuri-
ge beeld over het draagvlak voor 
windturbines en zonneweides 
in de polder.  Ook vereniging 
Eigen Huis concludeert na eigen 
onderzoek (eigenhuis.nl, artikel 
15 maart) dat het treurig gesteld 
is met de inspraak van inwoners 
bij de Regionale Energie Strate-
gieën. Zij adviseren de gemeen-
tes om burgerpanels in te stel-
len.  

KRITISCHE NOTEN
Vanuit de enquête en de infor-
matiebijeenkomsten zijn ech-
ter ook kritische vragen ge-
steld. Alphen aan den Rijn ligt 
met haar mooie dorpen in Het 
Groene Hart, een landschap dat 
vanwege haar unieke natuur 
en cultuurhistorische waar-
de wordt beschermd. Dat staat 
natuurlijk op gespannen voet 
met het plaatsen van een aan-
zienlijk aantal hoge windturbi-
nes die zichtlijnen doorkruisen 
en die het weidelandschap aan 
het zicht onttrekken door deze 
te bedekken met zonnepanelen. 
Dat nog los van de schade die 
kan worden aangericht aan flo-
ra en fauna. 
Een ander punt van aandacht 
is de overlast die windturbines 
veroorzaken met het gezoef van 
de wieken en slagschaduw als de 
zon laag staat. Dat laatste speelt 
vooral in het voor- en najaar bij 
turbines die ten zuiden van een 
woonkern staan. “Gaat dit über-
haupt werken in de dichtbe-
volkte Randstad”, vragen de on-
dervraagde inwoners zich af.  En 
dan is er nog het financiële ge-
beuren rond de wind- en zon-
neparken dat vragen oproept. 
Wie profiteren van de subsidies, 
want elders zijn het vaak bui-
tenlandse investeerders die de 
vette subsidies opstrijken. In de 
RES staat dat minimaal 50% van 
de energie moet worden opge-
wekt in een zogenaamd ‘lokaal 
profijtbeginsel’, maar hoe gaat 
de gemeente Alphen concreet 
faciliteren dat vooral lokale on-
dernemers en inwoners mee-
profiteren van de opbrengsten 
van de energieparken? 

KANSENKAART 
Zelfs inwoners met ‘een groen 
hart’ krijgen pijn in hart van het 
beeld van hoge windturbines in 

Visualisatie windmolens 2030 in zuidelijke richting. Zicht op Hazerswoude-Dorp van Rietveldse molen links naar Engelbewaarderskerk rechts

De ingetekende kaart van Holland-Rijnland met de plaatsen waar windmolens en/of zonneweides kunnen komen

➦
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hun achtertuin, of je er nu vlak-
bij woont, of wanneer je vanuit 
de stad in de polder komt recre-
eren. Maar als niemand ze wil, 
schiet het natuurlijk ook niet op 
met het halen van klimaatdoe-
len. 
De discussie ‘willen we ze hier 
überhaupt wel in de regio’ is 
met de inwoners nooit gevoerd, 
maar lijkt met de RES ook een 
gepasseerd station.  De keuze die 
aan de regio is voorgelegd, is te 
bepalen WAAR de windturbines 
en zonneweides komen te staan.  
Voor Holland Rijnland is een 
Kansenkaart gemaakt waarop is 
aangegeven waar plekken liggen 
die potentieel geschikt zijn voor 
de opwekking van duurzame 
energie met zon en wind. De 
huidige kwaliteit van het land-
schap, de bevolkingsdichtheid, 
de geschiktheid van de bodem 
en dergelijke zijn daarvoor be-
keken. Vooral de ruimte langs 
A- en N-wegen en het spoor, 
maar ook grote industrieterrei-
nen worden allereerst meege-
nomen. Men gaat gemakshalve 
uit van de gedachte dat een weg 
toch al geen aanwinst voor het 
landschap is en dat windmolens 
en weides vol zonnepanelen 
daarlangs er dan wel bij kun-
nen. Voor de komende maan-
den is de uitdaging te bepalen 
of die vlieger ook opgaat en 
vanuit alle opties een beperkte-
re selectie van geschikte locaties 
te maken. De tijd dringt, want 
die keuze moet voor 1 juli ge-
maakt zijn. 
 
IMPACT VOOR RIJNWOUDE
Alphen aan den Rijn is de ge-
meente met het grootste grond-

oppervlakte in de regio. Zij 
hebben becijferd dat op dit 
grondgebied voor 2030 een 
bijdrage geleverd zou moeten 
worden met een omvang van 
ongeveer 24 grote windturbines 
en 450 ha zonneweides. Voor 
2050 zou het uitkomen op 45 
tot 70 grote windturbines, of 70 
tot 100 kleinere exemplaren en 
1.500 hectare aan zonneweides. 

Harry Körmeling van dorps-
overleg Hazerswoude-Rijndijk-
Oost reageert op de plannen. 
“Voor Hazerswoude-Rijndijk 
dat met de N11 en het spoor 
al aardig belast wordt, komt 
het onderwerp windturbi-
nes en zonneweides letterlijk 
heel dichtbij en onze inwoners 
schrikken daar wel van.” Aan 
de westkant van Hazerswoude-
Rijndijk hebben de inwoners 
van Groenendijk zich in een 

vorig najaar door hun dorps-
overleg gehouden enquête al in 
grote meerderheid negatief uit-
gesproken tegen de komst van 
windturbines langs de N11 en 
in het Groene hart. Het dorps-
overleg Groenendijk heeft hier-
op namens de inwoners vori-
ge week gemotiveerd bezwaar 
aangetekend bij de gemeente. 
“Beide dorpsoverleggen van 
Hazerswoude-Rijndijk trekken 
op dit onderwerp samen op”, 
aldus Körmeling en Wesselingh 
van ‘Oost en West’. “Maar door 
bundeling van krachten van alle 
dorpsoverleggen kunnen vra-
gen en kritische geluiden van-
uit de inwoners natuurlijk nog 
beter voor het voetlicht worden 
gebracht.” 

VISUALISATIES
Körmeling: “Om een beeld 
te geven van hoe het er van-

uit Hazerswoude-Rijndijk rich-
ting Hazerswoude-Dorp uit zal 
komen te zien, hebben we foto 
impressies laten maken van de 
mogelijke situatie in 2030. Op 
de foto’s is te zien dat het land-
schappelijk gezien flinke impact 
heeft en dan hebben we het nog 
niet gehad over het geluid en de 
slagschaduw van deze 240 me-
ter hoge turbines. De grootste 
exemplaren zijn 2 keer zo hoog 
als de vier die er nu al staan en 
de kleinere ook nog altijd een 
kwart hoger. Tussen 2030 en 
2050 kunnen het er 4 keer zo-
veel worden. En dat staat voor-
alsnog los van de mogelijkheid 
dat in de tussentijd op landelijk 
niveau wellicht andere energie-
bronnen beschikbaar komen, 
zoals waterstof of kernenergie.”  
Meer visualisaties zijn te zien op 
resinbeeld.nl/hazerswoude. 
  

Een paar nieuwe windmolens ingetekend naast de reeds bestaande. Waarschijnlijk worden ze dubbel zo hoog als de "oude".

INFORMATIE
Achtergrondinformatie over de 
RES en over het duurzaamheid-
beleid van de Gemeente Alphen 
aan den Rijn is te vinden via de 
websites alphenaandenrijn.nl/
RES en wijzijnon.nl. 
Maakt u zich zorgen of heeft u 
juist ideeën, dan zijn er verschil-
lende manieren om die kenbaar 
te maken. Neem contact op met 
het dorpsoverleg in uw dorp, 
met lokale gemeenteraadsleden 
of richt u rechtstreeks tot de ge-
meente Alphen aan den Rijn.  

Mailadressen dorpsoverleggen:  
info@dorpsoverlegbenthuizen.
nl, info@dorpsoverleghazers-
woudedorp.nl, info@dorps-
overlegkoudekerk.nl, info@
dorpsoverleghazerswouderijn-
dijkoost.nl,  info@dorpsover-
leggroenendijk.nl. 

Koudekerk weer schoner na 'jutten' 
zwerfafval tijdens Landelijke Opschoondag
Op zaterdag 20 maart stonden zo’n 12 vrijwilligers in Koudekerk klaar voor de ac-
tie in het kader van de Landelijke Opschoondag. Op allerlei plaatsen in het dorp 
werd op een coronaproof manier zwerfafval gejut. 

 Foto van een deel van de groep zwerfafvaljutters:

Daardoor werd het weer scho-
ner en mooier op een aantal 
plaatsen. Jammer genoeg is het 
echt nodig om zo’n actie te hou-
den, want in twee uur tijd ver-
zamelden de jutters zo’n 12 zak-
ken met allerlei afval. 

Dat afval varieerde van sigaret-
tenpeuken tot plastic en glazen 
flessen, van piepschuim tot zelfs 
asbest. De vrijwilligers hopen 
dat Koudekerkers ook zelf hun 
afval op de goede manier op-
ruimen, zowel  thuis als ook in 
hun omgeving. Zo houden wij 
Koudekerk schoner en mooier. 
 
Doorlopende activiteit
Esther Hunsche, schonebuurt-
coach van de gemeente; "Het is 

de bedoeling dat voortaan elke 
zaterdag dat er papier wordt op-
gehaald (dat is één keer in de 
maand) een opruimactie van 
zwerfafval gehouden wordt. 

Ook meedoen?
Wie daaraan een bijdrage wil 
leveren, kan zich melden bij Jo-
lande van Wetten, kerncoördi-
nator van Actief Rijnwoude,  via 
jolande@actief-rijnwoude.nl  of 
06-22168847. 

Je krijgt dan een hesje, afval-
knijper en speciale handschoe-
nen in bruikleen voor de actie. 

Zo lever je je eigen bijdrage aan 
een fijner dorp.

Deze activiteit was een initiatief van Actief Rijnwou-

de, Werkgroep Duurzaam Koudekerk, de schone-

buurtcoaches van de gemeente Alphen aan den Rijn 

en een aantal enthousiaste inwoners van Koudekerk.
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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

TE KOOP
Xsensible Stretchwalker schoenen 
30042.2.001, zwart, mt. 38, éénmaal gedra-
gen in doos € 85,-,  tel. 06-81313435.

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 Welke SCHOLIER wil ons af 
en toe in de tuin helpen?? Goede beloning. 
Tel : 0637611790

DIVERSEN 
Geloof het maar op 7 april is ELINA BRAND-
HORST echt waar 50 JAAR gefeliciteerd van pa 
en ma SLOOF

FRED EN LINDA gefeliciteerd met jullie 25 ja-
rig huwelijk op 27 maart van opa en oma Sloof

VERLOREN: GOUDEN OORRINGETJE (Oorbel) 
Gevonden ? bel: 071-341 04 99. 

Hiep Hiep Hoera bij de haasjes CONNY EN PE-
TER 40 JAAR GETROUWD Hartelijk Gefelici-
teerd nog vele jaren in gezondheid en geluk, 
jullie haasjes.

Boskoop telt af naar 4 februari 2022
In 2022 is het 800 jaar geleden dat Boskoop onder de naam Buckeskop voor het eerst wordt ge-
noemd in de archiefstukken. Tijd voor een feestje.

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 

Ga jij de kappersopleiding doen 
of volg je deze al?

Dan zijn wij op zoek naar jou...

Voor ons filiaal in 
Hazerswoude Rijndijk 
hebben we plaats voor 
enthousiaste mensen!

Willem Kloosstraat 4 , 2394 BB Hazerswoude Rijndijk
071 3412456 - info@hairchange.nl 

Als voorzitter van de stichting 800 jaar Boskoop startte 
Coos Rijsdijk afgelopen maandag de digitale klok die af-
telt naar 4 februari 2022, de officiële datum waarop het 
feestjaar van start gaat. De voorbereidingen zijn al in volle 
gang. Een nieuw gevormd bestuur en organisatieteam is 
inmiddels volop aan het werk om iedereen te enthousias-
meren om mee te doen. Het wordt een feest van, voor en 
door Boskopers. De stichting zelf zal in 2022 drie feestmo-
menten opzetten; de opening op 4 februari, de feestweek 
in juni en de afsluiting in december. Daarnaast 
worden alle verenigingen en organisaties op-

geroepen om ook met 
ideeën en suggesties te 
komen en het thema 
800jaar op bestaande 
activiteiten te plakken. 
Samen maken we er een 
mooi feestjaar van. 
 
“Hoe mooi zou het zijn 
als er na 2022 uit alle 
activiteiten een mooie 
nieuwe traditie zal blij-
ven bestaan. Boskoop 
kent een hoge organi-
satiegraad en veel en-

thousiaste verenigingen, dus dat moet gaan lukken”, aldus de 
ambitie van Coos Rijsdijk. Als voormalig burgemeester van 
Boskoop gaat hij zich inspannen om samen met het team al-
les in goede banen te leiden. 
 
Op zaterdag 27 maart zal het team Boskoop800 aanwezig zijn in 
het kantoor van Dorpsoverleg, Burg. Colijnstraat te Boskoop om 
informatie te verstrekken aan een ieder die wat wilt. Ook is via 
de website www.boskoop800.nl alles te vinden.

Reumafonds collec-
te 22  t/m 27 maart
U kunt ook zelf geld overmaken op het 
bankrekeningnummer van het 
Reumafonds: NL64ABNA0433533633. 
Hartelijk dank voor uw gift.   
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Duurzaam Koudekerk
Medo Clean: het schoonste 
jongetje van de klas

door Diana Baak

Iedereen doet thuis de was en sommigen brengen ook kleding of beddengoed naar 
een inzamelpunt van ‘de stomerij’ om het professioneel te laten reinigen. Maar 
heeft u er wel eens bij stilgestaan welke impact het wassen van textiel heeft op het 
milieu? 

In de regio ingezameld textiel van particulieren en bedrijven komt meestal terecht bij Medo Clean en 
die halen in elk geval alles uit de kast om het milieu zo min mogelijk te belasten bij het reinigen van 
uw textiel. 

 Michael Hetem: Medo Clean staat in de top 10 van duurzame textielreinigers wereldwijd

Prijswinnaar in 
duurzaamheid
Sinds anderhalf jaar is textiel-
reiniger Medo Clean gevestigd 
aan de Hoogewaard na een ver-
huizing vanuit de Dorpstraat 
om daar plaats te maken voor 
woningbouw.  “De verhuizing 
heeft ons de kans geboden om 
de omslag naar een duurzaam 
bedrijf te maken”, vertelt Mi-
chael Hetem, directeur en ei-
genaar (samen met zijn broer) 
van Medo Clean.  En dat heb-
ben ze meteen goed aangepakt, 
want Medo Clean is op dit mo-
ment de duurzaamste textielrei-
niger van Nederland en zij staan 
ook negende in de top 10 van 
meest innovatieve en duurza-
me textielreinigers ter wereld. 
Een megaprestatie om trots op 
te zijn en dat vanuit de Koude-
kerkse polder!

Stroom voor stoom
Hetem: “In een textielreini-
gingsbedrijf wordt veel wa-
ter gebruikt, waarvan een deel 
tot hoge temperaturen verhit 
moet worden om stoom te ge-
neren. Dat kost veel energie. In 
de oude situatie werd het wa-
ter verwarmd met gas. Nu is 
alle apparatuur gebaseerd op 
elektrische stroomopwekking 
en wordt zeer efficiënt gebruik 

gemaakt van water op diverse 
temperaturen. De stroom wek-
ken we op via zonnepanelen op 
het dak (deels nog in aanleg en 
groeiend naar een capaciteit van 
100 kWh)”. Om wasgoed op te 
halen en terug te brengen bij in-
zamelpunten en bedrijven wor-
den ook heel wat kilometers ge-
reden. “We stappen geleidelijk 
aan over op elektrische auto’s. 
Onze zonne-energie kunnen we 
dan ook opslaan in de accu’s van 
onze bedrijfsauto’s.”

Afbreekbare zepen
Sinds jaar en dag wordt over de 
hele wereld Perchloorethyleen 
(Per) gebruikt voor de reiniging 
van textiel. Dit chemische pro-
duct is schadelijk voor het mi-
lieu en de gezondheid. Hetem: 
“Ik heb uitgebreid onderzoek 
gedaan en heb voor het che-
misch reinigen de drie meest 
duurzame vervangers gevonden 
die net zo goed reinigen als ‘Per’. 
In Nederland zijn wij de eer-
ste die volledig zijn overgestapt. 
Daarbij maken we gebruik van 
computergestuurde dosering 
van wasmiddel waardoor ook 
geen verspilling plaatsvindt”.  
Medo Clean was eerst een ‘ca-
tegorie 4 (zware industrie) be-
drijf’ wat betreft milieu-impact 
en valt nu onder de bedrijven 

met minimale milieubelasting. 
Via het reinigingsprocedé van 
Medo Clean komen geen mi-
croplastics in het milieu, wordt 
zo min mogelijk stroom en wa-
ter gebruikt én hebben de me-
dewerkers een gezondere werk-
omgeving gekregen!  

Showroomfabriek
Medo Clean richt zich op het 
reinigen (maar ook repare-
ren en recyclen) van kleding 
van bedrijven en particulieren, 
waarbij voor elk product maat-
werk wordt toegepast. Even ver-
derop aan de Hoogewaard zit 
het bedrijf Cleanlease. Zij be-
dienen een ander segment, zo-
als ziekenhuizen, met schoon 
beddengoed en zorgkleding.  
De unieke prestaties van Medo 
Clean blijven in de branche na-
tuurlijk niet onopgemerkt. “Ik 
krijg hier wekelijks collega’s uit 
heel Europa op bezoek die ko-
men kijken naar onze moderne 
en duurzame technologie. Wat 
dat betreft is onze werkplaats 
ook een showroom”, vertelt He-
tem. 

Niet duurder
Wie denkt dat het reinigen bij 
Medo Clean door al die duur-
zaamheidsinvesteringen duur-
der is geworden, heeft het vol-

gens Hetem mis. “Duurzaam 
werken levert ook veel bespa-
ringen op en uiteindelijk zijn 
wij met onze nieuwe manier 
van werken niet duurder uit. 
Dat maakt het juist zo mooi.” 
Corona is voor het bedrijf wel 
een fikse tegenvaller. “Nu men 
thuiswerkt, worden pakken niet 
meer zo vaak gestoomd en ook 
de horeca en hotels leveren nu 
geen wasgoed en kleding in. 
Voor ons betekent dat 45% om-
zetverlies”.  

Thuis duurzaam wassen
Wilt u thuis ook duurzamer 
wassen en zorgen dat er geen 
microplastics in het milieu en 
de voedselketen terechtkomen? 
Een paar tips: vul de trommel 
helemaal, was op lagere tem-
peraturen en met een eco-pro-
gramma, draag kleding langer, 
droog de was buiten en gebruik 
biologisch afbreekbare waspro-
ducten. Meer informatie is on-
der meer te vinden op de web-
site van Duurzaam Thuis 
www.duurzaamthuis.nl

SPEELTUIN DE RODE WIP: 
ALTERNATIEF PAASFEEST
Helaas zal het paasevenement in speeltuin De Rode 
Wip ook dit jaar een andere invulling hebben dan ge-
woonlijk. Normaliter was het paaseieren zoeken in de 
speeltuin, afgewisseld met een speurtocht in 2019. Vo-
rig jaar werd er door de corona helemaal niets geor-
ganiseerd. Is er dit jaar ook niets te doen? Jazeker wel!

Rond Pasen kunnen de kinderen 
zelfstandig door de wijken om 
letters te verzamelen waarmee 
ze een slagzin kunnen maken. 

Zodra ze de slagzin inleveren 
bij de Mozartlaan 108 krijgen ze 
alsnog een zakje heerlijke cho-
colade eitjes. Ook kunnen de 
kinderen als ze dat willen een 
tekening of knutsel inleveren en 
zijn er leuke prijzen te winnen 
in diverse leeftijdscategorieën. 

Voor echt hele jonge kinderen 
wordt gekeken naar een leuk al-
ternatief zodat ook zij het paas-
gevoel kunnen beleven. “De ge-

meente heeft aangegeven dat er 
wel mogelijkheden zijn om iets 
te doen, zolang dat maar niet 
binnen is en waarbij geen of zo 
min volwassenen bij elkaar ko-
men. We zijn druk in overleg 
met ons activiteitenteam om te 
kijken wat we nog kunnen bie-
den voor de echt jonge kids.”

Blijf op de hoogte door af en toe 
een kijkje te nemen op 
www.derodewip.nl/pasen of 
www.facebook.com/derodewip
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Zorgeloos wonen in Eendracht,
Zoeterwoude-Dorp 

Nog enkele
vrije sector appartementen

te huur

U het comfort

Plan nu een
coronaproof
bezichtiging

Interesse in wonen in Zoeterwoude-Dorp? Bekijk dan de seniorenappartementen van
woongebouw Eendracht. Er zijn op dit moment nog enkele vrije sector 2-kamer appartementen 

beschikbaar voor verhuur. Tegenover de appartementen ligt woonzorgcentrum Emmaus.
Hier kunt u gebruik maken van o.a. een restaurant, wasserette, kapsalon en biljart.

 Voor meer informatie en het plannen van een bezichtiging
zijn wij elke werkdag van 10.00 – 12.00 uur telefonisch
bereikbaar via 088 – 209 10 00. Of stuur een mail naar

aanmeldeneendracht@wijdezorg.com

wijdezorg.com


