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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!
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Bel voor een gratis waardebepalingBel voor een gratis waardebepaling
T 0172 - 53 49 41 - INFO@VDSM.NLT 0172 - 53 49 41 - INFO@VDSM.NL

OP ZOEK NAAR 
EEN LOKALE 
MAKELAAR?

Geen 1 april grap... maar prima oplossing!

Café de Egelantier gaat 
verder als Grandcafé de Egel

Op de foto draagt Clemens de sleutels van de Egelantier over aan Marcel en Anjo!

In café De Egelantier aan het 
Raadhuisplein in Hazers-
woude staat het hele interi-
eur op zijn kop. Alle meu-
bilair is opgestapeld en er 
wordt de laatste hand ge-
legd aan een flinke schil-
derbeurt. 

“We maken van de nood een 
deugt” zegt eigenaar Clemens 
Timmermans. “In deze corona-
tijd valt er voor ons weinig te 
beleven en zo ben ik vorig jaar 
ook gaan praten met Anjo en 
Marcel van café De Hoek.” 
Hij vertelt dat hij ruim 30 jaar 
de Egelantier heeft gerund. “In 
1991 ben ik gestart samen met 
Alfred Hortensius.” Na 10 jaar 
is Clemens alleen verder ge-
gaan. “Ik heb van mijn hobby 
mijn werk gemaakt” zegt hij en 
vertelt hoe hij via het Stek in de 
Egelantier belandde. De grote 
brand in 1996 was een flinke 
domper, maar is daarna aange-
grepen om het café uit te brei-
den en ook de bovenzalen kwa-
men erbij. Helaas ligt nu in deze 
tijd al het verenigingsleven stil 
en staan die zalen ook leeg.

Niet in je "kouwe kleren"
“Het zijn altijd lange dagen ge-
weest’ zegt 66-jarige Clemens 
terugkijkend. “Ik ben er wel 
aan toe om het een beetje rusti-
ger aan te gaan doen. Vooral het 
nachtwerk doet een aanslag op 
je.” Toch kijkt hij met genoegen 
terug op mooie tijden en gro-
te evenementen. “We hebben 
prachtige feesten gehad met een 
keur aan artiesten. Van De Dijk 
tot Jan Smit.” 

Ervaren nieuwe eigenaren
Marcel van de Meer en Anjo van 
Houdenhoven zetten de Egelan-
tier voort en zullen er een stapje 
bij gaan doen. Zij hebben al een 
lange horeca-achtegrond en zijn 
de bekende uitbaters van Eetcafé 

De Hoek in Koudekerk.
Marcel: "De lockdown heeft 
ons de tijd gegeven om tot el-
kaar te komen. Stapje voor stapje 
naar de eindstreep 1 April. Dat 
is zeker een feestje waard, ech-
ter dat is helaas op dit moment 
zeker niet gepast. Wij gaan hier 
op een later tijdstip zeker op te-
rug komen". 

"Alle huidige medewerkers blij-

ven in dienst en blijven daar-
mee het vaste, vertrouwde ge-
zicht voor de gasten, bij de Egel, 
zowel als de Hoek. 
De menukaart van De Egel zal 
worden aangevuld in de trant 
van Eetcafé de Hoek met een 
aantal nieuwe gerechten en 
waarop tevens de vertrouwde 
gerechten uit de Egelantier deel 
uit gaan maken", vult Anjo aan.

Verder nog plannen in ’t voor-
uitschiet?  Zeker; het Bieras-
sortiment zal uitgebreid wor-
den.
Kortom: Stapje voor stapje gaan 
Marcel en Anjo verder met de 
alom bekende en zeer gewaar-
deerde Gastvrijheid, Servicege-

richtheid en Kwaliteit. Dat zijn 
de belangrijkste speerpunten, 
waarop men op zal blijven rich-
ten. 
Helemaal stopt Clemens ook 
niet, want hij zet zijn Egelantier 
Party Service (EPS) nog voort en 
kan zo meewerken aan feesten 

en partijen voor particulieren 
en bedrijven “Daarnaast blijf ik 
nog 10 uur op de loonlijst staan 
ter ondersteuning van de nieu-
we eigenaren. Het is wel lekker 
om een beetje meer tijd voor je-
zelf te hebben en wat meer op 
vakantie te kunnen gaan” voegt 
Clemens toe.
“ Ik heb altijd goed personeel 
gehad en de meesten bleven ook 
lang. Sommigen meer dan 20 
jaar. Zij waren mijn grote steun-
pilaren. Gelukkig blijven zij nu 
ook doorgaan en zijn dan ook 
voor de klanten een vertrouwd 
gezicht.”
Als we over klanten spreken 
glimlacht Clemens. “Klanten dat 
zijn er zoveel geweest, en vaak 
ook hele leuke. Ik wil hen alle-
maal bedanken voor de mooie 
tijden” vult hij aan.

Mogelijkheid voor afscheid
In de aankondiging van de over-
gang naar het nieuwe Grandca-
fé De Egel, stond dat de overstap 
per 1 april gemaakt gaat wor-
den. Voor sommigen leek dit 
een grap, maar het is echt de 
waarheid. 
Helaas kan het afscheid van Cle-
mens en de komst van Anjo en 
Marcel door de coronamaatre-
gelen niet met een leuk feestje 
gevierd worden. “Waarschijn-
lijk komt dat later nog wel” sluit 
Clemens af. Intussen gaat het 
werk aan de opknapbeurt ge-
woon verder en hoopt iedereen 
dat er na 20 april wat meer ver-
soepeling in de regels zal ko-
men.

EPS = 
hobby 
Clemens
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AFHAAL/BEZORG PAAS-KEUZEMENU À 27,50

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

Graag 1 dag vooraf bestellen en geldig t/m zondag 31 maart!

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

Telefoon 071 3414730

• Salade van Hollandse garnalen, avocado, 
appel en kurkuma-gembermayonaise met gerookte 

zalm-cannelloni gevuld met roomkaas
 of

•  Rundercarpaccio met balsamico-crème, tomaat, 
pijnboompitten en Parmezaanse kaaskoekje

of
• Roomzachte tomatensoep met gepocheerd ei en 

basilicumcroutons 

********************

•  Warm gerookte zalmfilet met witte wijn sabayon
of

• Buffelribeye met meiraapstamp, roomsaus en 
groene asperges

of
• Lamsfilet met rozemarijnjus en lentegroente 

of
• Flensbuidel gevuld met bloemkool, kerriesaus en 

gegratineerd met Oude Rotterdammerkaas 

*********************
• Chocoladecake met yoghurtmousse, bosvruchten 

en limoensorbetijs
of

• "Paas"-dessertverrassing op basis van gebak, mousse en 
ijs uit eigen keuken 

Ingezonden brief 

Schijnveiligheid
Na voor de zoveelste keer bijna te zijn platgereden op ons woonerf, besloot ik 
maar eens in de pen te klimmen over de nieuwe inrichting van Plan Zuid 1. 

De meeste mensen, zowel bewoners als bezoekers, zien de nieuwe inrichting niet 
als woonerf. De auto's die aan beide zijden staan, de schuin aflopende weg en de 
smalle uitstapstrook voldoen niet aan hoe ze zijn bedacht. Kinderen kunnen niet 
veilig spelen. Er is weinig overzicht door de auto's die aan beide kanten staan. Op 
de weg fietsen gaat moeizaam door de middengoot voor met name de oudere fiet-
sers. Deze goot zakt, want ligt op zand, en de straat links en rechts van de goot loopt 
dermate schuin dat het geen doen is. Kinderen met zijwieltjes lopen spaak, de grote 
wielen draaien vrij in de goot dus ze komen niet vooruit. Stepjes gaan een eigen le-
ven leiden door het hoogteverschil tussen straat en goot, enzovoorts.

Oudere mensen steken over met een rollator en komen niet uit de goot. Tevens heb-
ben we al menig (oudere) fietser moeten oprapen omdat ze vallen wanneer ze van-
uit een bocht in de goot rijden. Hierdoor "prakt" men zich dan maar over de uit-
stapstrook met krassen en beschadigde spiegels tot gevolg, want een rollator of fiets 
aan de hand past niet op 65 centimeter! Men voelt zich allesbehalve veilig op de 
straat. 

Tevens wordt er veel te hard gereden en moeten wij als bewoners regelmatig voor 
politieagent spelen wat de gemoedelijkheid die de wijk had niet ten goede komt. 
Van de week nog heb ik nota bene een medewerker van de gemeente moeten aan-
spreken omdat hij veel te hard reed! 

Wat ook opvalt is dat er steeds meer mensen een inrit aanleggen, al dan niet met een 
vergunning. Hierdoor zijn de nieuw aangelegde parkeervakken eigenlijk te dicht op 
de uitritten waardoor men de draai niet goed kan maken en het risico op beschadi-
gingen aan de auto's die in de vakken staan groter wordt. Snappen doe ik het ech-
ter wel, op de openbare weg loop je tegenwoordig het risico op krassen of een af-
gebroken spiegel. 

Voortuinen zijn slecht bereikbaar doordat mensen vlak op de tuinen parkeren en 
het parkeervak voor de tuin ligt, schoffelen wordt bijna onmogelijk omdat je niet 

meer tussen tuin en geparkeerde auto past etc etc. Je zult maar een ambu-
lance nodig hebben en de brancard kan het tuinpad niet op, ik moet er niet 
aan denken.

En dan gaat bovenstaande alleen nog over het stukje wijk/straat waar ik 
woon. Wat te denken van de te smalle parkeervakken langs de Frans Hals-
straat. De enorme drempel vanaf de Rembrandtlaan richting Frans Hals, pre-
cies in een bocht, heel fijn voor je auto...not, ook niet stapvoets. De continue 
kapot gereden stoep langs de Rembrandtlaan omdat men slecht langs elkaar 
past en niet wil wachten. Of omdat er iemand gaat verhuizen en de vracht-
wagen kan de bocht niet om en moet dus over de stoep. Nu ligt deze ook 
weer schots en scheef omdat de werklui die de schuine kanten hebben ver-
vangen (had dat niet direct goed gekund?) op de stoep hebben gestaan met 
hun bestelbussen.

Als wandelaar ben je behalve in de wijk ook nog erg kwetsbaar in bijvoor-
beeld het hondenuitlaatgebied. Er staan nu gelukkig wel borden dat het voet-
gangersgebied is, maar door het ontbreken van een hekje heeft men rede-
lijk maling aan deze borden en wordt je op het asfaltpad nog steeds uit je 
schoenen gefietst. Zeker nu met zo'n mooie schuine kant schiet men er mak-
kelijk even overheen. Wandel je trouwens richting fietstunnel, stopt ineens 
de stoep! Deze liep voorheen door tot het stoepje in de tunnel. De putdeksel 
daar zweeft dus nu ook een soort tussen het gras/onkruid waardoor je fijn 
je nek breekt.

Tot slot ... de brandkranen bevinden zich vooral onder de geparkeerde auto's. 
Nu kan de brandweer toch nauwelijks door de smalle straten, maar toch.. 
mocht het wel lukken is het fijn als ze van deze kranen gebruik kunnen ma-
ken. 

Kortom, ik kan een boek schrijven over de schijnveiligheid van onze wijk. 
Op dit moment vernemen wij weinig meer vanuit de gemeente, gebeurt er 
nog iets met alle klachten? Weet dat we niet de enige zijn die ons ongenoe-
gen hebben geuit richting de gemeente. Een oplossing heb ik zo snel niet 
voorhanden, maar het is zo ontzettend jammer dat er niet beter naar ons als 
bewoners is/wordt geluisterd. Laten we er als bewoners in ieder geval voor 
zorgen dat de wijk zo veilig mogelijk is. Let op hoe je je auto weg zet en nog 
belangrijker: let op je snelheid, we wonen aan een woonerf, dus stapvoets!

Naam inzender bij de redactie bekend.
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Thuis in uw dorp!2021

Nieuwe manager Klant & Woning enthousiast van start

Even voorstellen: Chantal Loup 

Met twee dagen op kantoor en de overige uren vanuit huis 
in Alphen aan den Rijn leert de nieuwe manager Klant & 
Woning onze organisatie kennen. 
“Van gesprekken met collega’s tot kennismaking met 
belangrijke contacten van Habeko. Iedere dag leer ik meer 
over de organisatie,” vertelt Chantal. “Ook loop ik mee 
met woonconsulenten en de opzichter om de dorpen, de 
woningen én de huurders van Habeko te leren kennen.”

“Habeko staat echt midden tussen de huurders, dat heb ik 
al gemerkt. Je krijgt mee wat er zoal speelt in de dorpen en 
hoe bewoners over Habeko denken. De lijntjes zijn kort, 
dat spreekt mij zeker aan! Een hele andere dynamiek dan 
bij de woningcorporatie in Velsen, waar ik hiervoor werk-
te. Die is drie keer zo groot als Habeko wonen. Met veel 
flat- en portiekwoningen, waar de mensen anoniemer leven 
dan hier in de dorpen. Als teamleider Vastgoedbeheer & 

Servicedienst miste ik daar de interactie met huurders. Bij 
Habeko vond ik de perfecte combinatie: klantcontact en 
vastgoedbeheer in één functie. Bovendien wilde ik graag 
dichter bij huis werken. Ik ben getrouwd en heb twee zoon-
tjes van zes en acht jaar, voor wie ik ook tijd wil maken.”

Zichtbaarheid in de dorpen
Chantal ziet veel uitdagingen bij Habeko. Zoals de auto-
matiseringsslag die dit jaar wordt gemaakt. Ook vraagt het 
beleid rondom verduurzaming van de woningen veel aan-
dacht. “Verder moeten we echt onze zichtbaarheid in de 
dorpen weer vergroten. In 2020 konden door corona veel 
lokale evenementen en bijeenkomsten niet doorgaan of 
vonden online plaats. We willen de persoonlijke contacten 
met belanghouders weer aanhalen en ons inzetten voor de 
leefbaarheid in de dorpen.”

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl
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Met de komst van Chantal Loup is het managementteam van Habeko wonen weer op volle sterkte.  
Chantal (38) is begin maart gestart als onze nieuwe manager Klant & Woning. 

Even voorstellen: 
Michael Tijssen  
Michael Tijssen (38) is onze nieuwe projectmanager Vastgoed (Nieuwbouw & Renovatie). 
Hij heeft een achtergrond in projectontwikkeling en werkt inmiddels alweer elf jaar in de 
corporatiebranche.  
“Ik ben begonnen als opzichter. Na diverse functies, zoals projectleider en -coördinator 
was projectmanager Vastgoed een logische stap. Het is een veelzijdige baan. Habeko 
is immers een kleine corporatie met een grote ambitie! Ik houd me vooral bezig met 
externe partijen, zoals architecten, ontwikkelaars en aannemers. Tegelijk is er in het 
kader van de bewonersparticipatie veel interactie met huurders en omwonenden van 
nieuwbouwprojecten. Dat ligt mij wel!”

Michael is opgegroeid in de Bollenstreek en 
woont tegenwoordig met zijn vriendin en 
zoontje van 1,5 jaar in het Haagse stadsdeel 
Leidschenveen. Hij kent het werkgebied van 
Habeko ‘een beetje’. Dat verandert snel. Zeker 
nu hij onder meer de nieuwbouwprojecten Het 
3e veld van Hazerswoudse Boys (51 woningen) 
en Bentwijck (18 woningen) gaat oppakken. 
Michael heeft ook kennis van verduurzaming en 
de energielabelmethodiek. Dat komt goed van 
pas bij de keuzes die Habeko moet maken op 
weg naar energieneutraal wonen in 2050. “Dat 
lijkt nog ver weg, maar is dichterbij dan je denkt.”

Chantal

Telefonisch bereikbaar in de ochtend
In verband met corona is het kantoor van Habeko nog dicht voor bezoek. We zijn 
vanaf 29 maart op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 12.00 uur.  Wilt u een 
reparatieverzoek indienen? Dit kan altijd via onze website www.habekowonen.nl. 
 
Heeft u een spoedreparatie die niet kan wachten tot de volgende dag? Bel dan naar 
0172 583 111. U wordt dan verder geholpen. Andere informatie of vragen mailt u  
naar info@habekowonen.nl.

Michael

Geen huurverhoging per 1 juli 2021
Dit jaar gaat de huur van sociale huurwoningen niet omhoog. Dat heeft de overheid 
besloten. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een wat hoger 
inkomen wordt niet doorgevoerd.

Huurders in de vrije sector krijgen wel een huurverhoging per 1 juli. We verhogen de huur 
met 1,4 procent (inflatie). Ook de huur van garages wordt met 1,4 procent verhoogd.

Geldt de eenmalige 
huurverlaging voor u?
Huurders met een laag inkomen die in een dure sociale huurwoning wonen, 
komen in 2021 mogelijk in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging.  
Met de Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen wil het kabinet 
de betaalbaarheid van huren verbeteren. 

Op basis van uw (gezamenlijke) inkomen in 2019 en de hoogte van uw huur bepaalt de 
Belastingdienst of u recht heeft op deze eenmalige huurverlaging. Is dat het geval, dan krijgt 
u vóór 1 april een brief van ons met het nieuwe huurbedrag. Gaat u daarmee akkoord, dan 
gaat de huurverlaging per 1 mei 2021 in.

Is uw inkomen ná 2019 gedaald? Bijvoorbeeld als gevolg van corona? Of door een wijziging 
in de samenstelling van uw huishouden, zoals bij een echtscheiding? Dan kunt u de huur-
verlaging zélf aanvragen bij Habeko. Binnenkort ontvangen alle huurders van ons een 
brochure met daarin meer informatie over het aanvragen van de huurverlaging. 

Kijk ook op onze site

www.habekowonen.nl
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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

Iedere 1e zaterdag van de maand geopend van 11u-15u 
(andere dagen op afspraak)

ammonietuitvaart.nl

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

onze tijd is, wij ook bij hen worden 

 Loesewies Giesen 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

Zo kies je
een persoonlijk
grafmonument

079 - 303 03 00
info@degedenkgroep.nl
079 - 303 03 00

Verbreepark 21
2731 BR Benthuizen

www.degedenkgroep.nl

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

Cornelis Hendrik Binnendijk
-  Kees  -

Wij bedanken u hiervoor hartelijk.

   Gre Binnendijk-de Kort
   Kinderen en kleinkinderen

Hazerswoude-Dorp, maart 2021

Bedroefd geven wij U kennis van het 
overlijden van onze lieve zwager

HENRI VESSEUR
*16-08-1953                                   † 26-03-2021
 
 Siena en Cor†
 Dicky† en John
 Martien en Josien
 Kees en Elly
 Wim en Rita
 En neven en nichten

SPEELTUIN DE RODE WIP: 
ALTERNATIEF PAASFEEST

Vorig jaar werd er door de corona helemaal 
niets georganiseerd. Is er dit jaar ook niets te 
doen? Jazeker wel!

Rond Pasen kunnen de kinderen zelfstandig 
door de wijken om letters te verzamelen waar-
mee ze een slagzin kunnen maken. Zodra ze 
de slagzin inleveren bij de Mozartlaan 108 krij-
gen ze alsnog een zakje heerlijke chocolade ei-
tjes. Ook kunnen de kinderen als ze dat wil-
len een tekening of knutsel inleveren en zijn 
er leuke prijzen te winnen in diverse leeftijds-
categorieën. 

Voor echt hele jonge kinderen wordt gekeken 
naar een leuk alternatief zodat ook zij het paas-
gevoel kunnen beleven. “De gemeente 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 
komen. We zijn druk in overleg met ons acti-
viteitenteam om te kijken wat we nog kunnen 
bieden 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

Helaas zal het paasevenement in speeltuin De Rode Wip ook dit jaar een andere 
invulling hebben dan gewoonlijk. Normaliter was het paaseieren zoeken in de speeltuin, 
afgewisseld met een speurtocht in 2019. 
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Leen Kerkvliet 90 jaar!
Afgelopen donderdag 25 maart is Leen Kerkvliet 90 
jaar geworden. Een hele bijzondere mijlpaal.

Geboren en getogen op de boerderij in de Kruiskade in Hazers-
woude. En sinds de jaren ‘50 woonachtig aan de Rijndijk naast de 
Oostvaart. 
Wat doe je als familie, buren en vrienden dan in deze corona tijd 
om er toch een heuglijke dag van te maken, want dit laten we niet 
zomaar voorbij gaan. 
Door buren aan de Rijndijk werd massaal de vlag uitgehangen, een 
mooi spandoek werd neergezet om alle langs rijdende mensen er 
op te wijzen dat er een hele bijzondere verjaardag aan de hand was, 
vele kaarten werden gestuurd en als klap de vuurpijl een muzikale 
serenade van Niek van Vianen met de accordeon en vele Hollandse 
liederen van weleer. 
Dit alles kon buiten -coronaproof- op het terrein achter bij het ou-
derlijk huis aan de Rijndijk. Leen genoot met volle teugen in aan-
wezigheid van kinderen,  kleinkinderen, achter kleinkinderen, 
vrienden en buren. Met een kopje koffie en toepasselijk stukje taart 
werd deze mooie dag afgesloten, en kon iedereen terug kijken op 
een hele mooie verjaardag. 
We wensen Leen nog veel gezondheid en vele mooie momenten samen 

met Hennie, kinderen, vrienden en buren.

Passie- en Paasconcert Christelijk 
Regiokoor “Adoramus”
Op zaterdag 3 april, Stille Zaterdag, geeft Christelijk Regiokoor "Adoramus" een 
online Passie- en Paasconcert.

Dit in samenwerking met drie andere koren van onze dirigent Peter Burger, te weten: Christelijk Re-
giokoor "Fiducia" uit Ede, Interkerkelijk Koor “Nieuwpoort-Langerak" en Christelijk Gemengd Koor 
“Immanuël“ uit Katwijk.
Het concert is te beluisteren via YouTube en is voor iedereen toegankelijk via de link die te vinden is 
op Facebook en op onze website. Aanvang concert 20.00 uur.
Aan dit concert werken mee: André van Vliet - piano, Laura van der Stoep - viool,  Diana Abspoel - 
hobo. Francien Marchand, Jacomina van der Plas en Robert Molenaar zijn de solisten van deze avond.
Het wordt een indrukwekkende avond! Het koor is dankbaar dat zij in deze coronatijd toch haar luis-
teraars een mooi Passie- en Paasconcert kan bieden.

Wij, de dirigent, de leden en het bestuur van Adoramus wensen u allen Gezegende Paasdagen!

BSO Superstijn ruimt op!
Helaas is de buitenschoolse opvang nog steeds gesloten, maar worden de kinderen 
wel opgevangen voor de noodopvang. Met die kinderen gingen wij, in de week voor 
de landelijke opschoondag, een stukje van Hazerswoude-Dorp mooier en schoner 
maken. 

De omgeving van de sportvelden, par-
keerplaats bij de Landvliethal, school-
plein van de Johannes Postschool en 
de waterkant bij de Warnaarkade heb-
ben wij afgestruind naar afval. 
Veel oud vuurwerk, plastic, mond-
kapjes, blikjes en flesjes vonden wij 
in het gras, de bosjes en sloten, maar 
ook een fietsband en zelfs een num-
merbord. Iedereen had een eigen 
vuilniszak om te vullen en die gingen 
op een gegeven moment aardig vol. 
We hopen dat iedereen voortaan hun 
afval in de prullenbakken wilt stop-
pen of gewoon mee naar huis wilt 
nemen!

Een collage van de harde werkers tijdens de Opschoondag.
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Column Hoop & Troost van de 
oude dorpskerk Benthuizen 
in de Groene Hart Koerier

Goede Vrijdag 
en de
Mattheüs Passion 
 
Goede vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken 
we als christenen de kruisiging en dood van de Heere Jezus op de 
kruisheuvel Golgotha. Hij stierf daar volgens onze Bijbel aan een 
kruis. Ter dood veroordeeld door Pontius Pilatus, een Romeinse 
stadhouder. Hij sprak dat vonnis uit op aandringen van zijn eigen 
volk.
Maar wellicht zult u zich afvragen: Als de Heere Jezus de zoon van 
God is, waarom moest dit dan plaatsvinden?  
Hij wilde sterven om daarmee onze verkeerde dingen op zich te 
nemen en ons voor God van deze zonden vrij te pleiten! Indruk-
wekkend. 
Dit zou de reden zijn dat deze dag nu Goede vrijdag heet. Maar 
er wordt ook gesproken dat Goede vrijdag een verbastering is van 
“Gods vrijdag”. 
Wij vieren deze dag met een kerkdienst met ingetogen karakter.

Muzikaal is deze dag bij veel mensen bekend vanwege de 
Mattheüs Passion, die juist op deze dag (buiten de COVID 19 
pandemie) op vele plekken wordt uitgevoerd. Een wereldberoemd 
muziekstuk van Johan Sebastian Bach dat de hele lijdensgeschiede-
nis vanuit de bijbelboeken Mattheüs 26 en 27 indrukwekkend in 
muziek en woorden verteld. Bijzonder dat al vele eeuwen dit ook 
een middel is dat de betekenis van Goede vrijdag van generatie op 
generatie wordt doorgegeven. 
Indrukwekkend om te luisteren. Op internet staan vele uitvoerin-
gen.
Neem de tijd om met de ogen dicht het slot te beluisteren:

Sopraan:   

Dank U voor Uw lijden, Dank U duizendmaal dat U 
dit voor mij hebt volbracht.
Slotkoor:   

Wij knielen wenend voor U neer
en houden bij Uw graf de wacht.
Rust in vrede, rust nu zacht!
Rust nu, moe geleden lichaam.
Rust in vrede, rust nu zacht!
Uw graf zal voortaan toevlucht zijn
voor ons angstige geweten,
dat er een rustplaats zal wezen.
Het zal voorgoed geborgen zijn
waar U nu slaapt, bevrijd van pijn.
Wij knielen wenend voor U neer
en houden bij Uw graf de wacht.
Rust in vrede, rust nu zacht!

De oude dorpskerk wil met het hele dorp Goede vrijdag 
gedenken en Pasen (de Opstanding) vieren. 

In iedere huiskamer te volgen via YouTube met zoektekst:  
Hervormde Gemeente Benthuizen. 

Wij wensen u allen goede en gezegende Paasdagen.

Paasboodschap van 
de pastores
Net als in 2020 kunnen er ook dit jaar (bijna) geen mensen aanwezig zijn tijdens 
de kerkelijke Paasvieringen. Daarom hebben de voorgangers van de kerken in Ha-
zerswoude-Rijndijk en Koudekerk een Paasvideoboodschap voor u opgenomen. 

Het motto van het filmpje is: “De morgen komt.” En in afwachting van die morgen zijn pastor Lâm 
The Nguyen, pastor Laurien Hoogerwerf en dominee Willem Biesheuvel op een mooie lentedag heel 
vroeg uit hun bed gestapt om hun boodschap op te nemen. U kunt de boodschap bekijken op de 
website van de Parochie Heilige Thomas of op de website van de Protestantse Gemeente te Koudekerk 
aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk. Of u kunt de QR-code bij dit bericht gebruiken.

En ook langs deze weg wensen de drie pastores u in een nog steeds moeilijke tijd toch 
hoopvolle Paasdagen toe! 

Met deze gedachte van Marinus van den Berg wenst de Raad van kerken van Hazerswoude – Rijn-
dijk en Koudekerk aan den Rijn U gezegende paasdagen. 

Pasen in jouw leven
Er is in het verhaal van ons leven soms een knik.
Het gaat anders dan je gedacht had.
Een verlies treft je.
Een vriend gaat van je heen.
Je huwelijk valt uit elkaar.
Kontakten lopen dood.
Je eigen levenservaring loopt vast.
Je vindt geen werk of raakt het kwijt.
Je komt alleen te staan.
Je moet op je op oude dag je huis verlaten.
Je meest geliefde wordt dodelijk ziek.
Op de weg van je leven ligt een steen die onbeweeglijk lijkt.
Wie zal die steen wegrollen?

Op diezelfde weg kan een ontmoeting plaats vinden.
Iemand spreekt je aan.
Iemand ontmoet je.
Iemand tikt je op de schouders.
Een woord raakt je hart.
De steen komt in beweging.
Je kijkt niet in een donker gat, maar je ziet licht.
je voelt je uitgenodigd.
Je voelt nieuwe kracht komen.
Het litteken blijft.
De wond heelt.

Je bent opnieuw aanwezig.

Op weg naar Pasen

Juist in deze tijd, waarin we reikhalzend uitzien naar weer te mogen ópleven, is Pasen 
een feest met een duidelijk verhaal. Er is leven na de dood!

In De Hoeksteen bereiden we ons voor op het Paasfeest. We komen in beperkte kring 
en met inachtneming van de voorschriften bij elkaar. We maken u graag attent op 
deze diensten.

Diensten in De Hoeksteen 19.30 uur

Witte donderdag 1 april:  Voorganger:ds. Dronkert, Heilig Avondmaal.

Goede Vrijdag 2 april:  De dag waarop traditiegetrouw het lijdensverhaal wordt 
gelezen. Met enige afbeeldingen uit de Kruiswegstaties van kunstenaar Anne van Buul
zien we op naar het kruis.

Viering in De Hoeksteen 10.00 uur

Paaszondag 4 april:  Voorganger: mevrouw Bertien Bos.  

Om de diensten bij te wonen moet u zich, vanwege het maximale aantal van dertig 
bezoekers, van tevoren aanmelden. Dat kan via onze website:  https://www.pkn-
dehoeksteen.nl/.  

Via dezelfde website kunt u de diensten ook digitaal volgen en eventueel op een later 
tijdstip via YouTube.

Stuur uw kopij uiterlijk 

zaterdagavond in 

naar

info@groenehartkoerier.nl



7Groene Hart Koerier
woensdag 31 maart 2021

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 Vrijdag 2 april   19.30 uur Ds J. Geene
 Zondag 4 april  09.30 uur Prop. A.J.R. Treur
 18.00 uur Ds R. van Loon

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Donderdag 1 april 
 19.30 uur Ds A.J.G. Dronkert, Den Haag (H.A.)
 Zondag 4 april 
 Mw B.C. Bos, Leiden Aanmelden verplicht via 

www. pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Vrijdag 2 april  19.30 uur Ds A.B. van der 

Heiden Zondag 4 april  09.30 en 18.00 uur 
 Ds A.B. van der Heiden. Maandag 5 april  
 19.30 uur Leesdienst. Internetuitzendingen!
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk 1 april 14.30 – 16.30 uur  Openstelling voor 

het ontvangen van de H. Communie
  19.00 uur Viering van Witte Donderdag vanuit 

de Bonifaciuskerk via livestream
 2 april 14.30 – 15.30uur  Openstelling voor 

eigen bezinning en bloemenhulde bij het kruis
  19.00 uur Viering van Goede Vrijdag vanuit de 

Bonifaciuskerk via livestream
 3 april 19.00 uur Viering van de Paaswake 

vanuit de Bonifaciuskerk via livestream
 4 april 9.30 uur Viering van Pasen vanuit 

de Bonifaciuskerk via livestream
  11.00 -12.00 uur  Openstelling voor het 

ontvangen van de H.Communie
 5 april 9.30 uur Viering van tweede 

Paasdag vanuit de Bonifaciuskerk via livestream 
Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl

De Korenaar  Donderdag 1 april   19.30 uur Liturgiecie;
 Vrijdag 2 april   19.30 uur Liturgiecie;
 Zaterdag 3 april   22.30 uur Paasnachtdienst;
 Zondag 4 april   09.30 uur Ds Carla Melgers
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Vrijdag 2 april   
 19.30 uur Ds A.B. van Campen 
 Zondag 4 april   
  09.30 uur Ds A.B. van Campen 
 18.30 uur Ds B.F. Bakelaar, Krimpen a/d Lek
 Maandag 5 april   09.30 uur 
 Ds J.A.W.Verhoeven, Krimpen a/d IJssel

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: Protestantse Ge-
meente en Rooms-Katholieke Parochiekern, beide te Koudekerk aan 
den Rijn / Hazerswoude-Rijndijk. Samenstellers: R. Kuiper - Reijneveld 
(Prot. Gem.), tel. 06-15557257 en M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Paro-
chiekern), tel. 071-3414210, mailadres: hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl. Websites: www.pknkoudekerk.nl en www.heiligethomas.nl 

KERKDIENST PROTES-
TANTSE GEMEENTE

De kerkdiensten worden van-
wege de coronamaatregelen 
zonder bezoekers gehouden. 
U kunt meekijken en luisteren 
via www.kerkdienstgemist.nl 
(Koudekerk aan den Rijn). 
Woensdag 31 maart 19.30 
uur: Korte bezinning op weg 
naar Pasen.
Donderdag 1 april 19.30 
uur: Witte Donderdag met 
Maaltijdviering.
Vrijdag 2 april 19.30 uur: 
Goede Vrijdag, met pastor 
Hoogerwerf.
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 
kijken naar de laatste in de se-
rie oecume¬nische bezinnin-
gen in de Veertigda¬gentijd. 
Deze keer met pastor Laurien 
Hoogerwerf. Op Witte Donder-
dag laten wij ons met Jezus’ 
leerlingen voeden door zijn 
liefde die tot het uiterste gaat. 
Wij nodigen u ook weer uit om 
thuis de Maaltijd mee te vie-
ren. Op Goede Vrijdag worden 
we stil als we horen hoe Jezus 
wordt gekruisigd. In de kerk 
worden de kaarsen gedoofd. 
Tijdens de Paaswakeviering 
op Stille Zater¬dag halen we 
het licht van Pasen alvast naar 
ons toe. U zou thuis ook een 
kaars kunnen klaarzetten en 
die kunnen aansteken als de 
nieuwe Paaskaars de kerk is 
ingedragen. De aanvangstijd 
van alle drie de vieringen is 
19.30 uur. Dat hebben we zo 
besloten omdat dan mogelijk 
de avondklok nog van kracht 
is. U kunt meekijken via kerk-
dienstgemist.nl

COLLECTES IN CORONA-
TIJD 

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

OPEN KERK
Op woensdagochtend van 
10.30 – 11.30 uur kunt u bin-
nenlopen om even stil te zijn, 
een kaarsje aan te steken, 
of de aanwezige pastor per-
soonlijk te spreken. De Ont-
moetingskerk is open op de 
woensdagen 31 maart, 14 en 
28 april. Op de woensdagen 7 
en 21 april bent u welkom in 
de Brugkerk.
 

VIDEOBOODSCHAPPEN
Rond de derde donderdag van 
de maand zullen wij als pas-
toraal team een korte video 
maken over dingen waar wij 
in deze tijd op stuiten of die 
ons inspireren. De videobood-
schap is te vinden op  www.
pknkoudekerk.nl 
Voorlopig nog 
geen kerkgangers                                                                                                 
Met pijn in het hart heb ik de 
besmettingscijfers vanwege 
het coronavirus de afgelopen 
week zien toenemen. En ik 
begreep de woorden van pre-
mier Rutte op de persconfe-
rentie van afgelopen dinsdag-
avond: een versoepeling van 
de opgelegde maatregelen zit 
er op dit moment niet in. De 
dag daarop hebben we met 
ons eigen ‘kernteam coronavi-
rus’ gesproken. Unaniem wa-
ren we in het team het erover 
eens: in solidariteit met onze 
samenleving kunnen we als 
parochie op dit moment ook 
geen versoepeling in onze af-
spraken toelaten. Daarom 
kunnen we - in tegenstelling 
tot wat ik begin maart in ons 
parochieblad schreef – voorlo-
pig nog geen kerkgangers toe-
laten bij onze liturgievieringen. 
Het is een beslissing, die je ze-
ker met het oog op het nade-
rende paasfeest met veel te-
genzin neemt; en ik voel ook 
aan, dat de parochianen, die 
weer hadden willen komen, er 
verdriet van hebben. Maar in 
plaats van een volle kerk kun-
nen we met Pasen beter een 
teken afgeven. dat we als pa-
rochie meeleven met al diege-
nen, die lijden aan de gevolgen 
van het coronavirus en solidair 
met hen zijn.  
    

PASEN VIEREN                                                                                                                          
Uiteraard gaan wij in de paro-
chie ook dit jaar Pasen vieren 
en naar ik hoop ook in de ‘huis-
kerken’, want thuis kunnen we 
natuurlijk ook het paasevan-

gelie lezen, samen bidden, en 
het licht van Christus aanste-
ken. In de Bonifaciuskerk zijn 
met Palmpasen de palmtak-
ken gewijd en uitgedeeld. In de 
Goede Week wordt de Maal-
tijd van de Heer gevierd, het 
passieverhaal gelezen en het 
Licht van de Paaskaars wordt 
ontstoken. Al deze momen-
ten zullen via de livestream te 
volgen zijn; zie hiervoor www.
heiligethomas.nl. Uit ervaring 
weten we, dat er veel meer 
parochianen kijken en luiste-
ren naar de livestream, dan de 
30 personen, die anders in de 
kerk aanwezig hadden mogen 
zijn. 
Een overzicht van de vie-
ringen in de Goede Week:                                                              
Witte donderdag 1 april: 
19.00 uur: Livestreamviering 
vanuit de Bonifaciuskerk. Te-
vens openstellen van de ker-
ken in de vier kernen van 14.30 
tot 16.30 uur met gelegenheid 
tot het ter communie gaan.                                                                                                                                  
Goede Vrijdag 2 april: 
19.00 uur: Livestreamvie-
ring vanuit de Bonifaciuskerk. 
Openstelling van de kerken 
in de vier kernen van 14.30 
uur tot 15.30 uur. U kunt een 
lichtje bij het kruis aanste-
ken en bloemen neerleggen.                                                                                                                     
Paaszaterdag 3 april: 19.00 
uur: Livestreamviering vanuit 
de Bonifaciuskerk. De paas-
kaarsen uit de kernen zullen 
daar (opnieuw) gewijd worden.                                                                                            
Eerste Paasdag 4 april: 9.30 
uur: Livestream eucharistievie-
ring vanuit de Bonifaciuskerk. 
Om 10.30 uur openstellen 
van de Bernarduskerk. Van-
af 11.00 uur tot 12.00 uur ge-
legenheid tot het ter commu-
nie gaan. De paaskaars wordt 
naar de kernen gebracht.                                                                 
Tweede paasdag 5 april: 
9.30 uur: Livestream eucharis-
tieviering vanuit de Bonifacius-
kerk.

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 ver-
schijnen. U kunt hiervoor con-
tact 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 vra-
gen kunt u altijd mailen naar: 
hh.michael-bernardus@hei-
ligethomas.nl of bellen 071 
3414210 want gelukkig neemt 
Annie van Dijk altijd de tele-
foon op. Het is een doorge-
schakeld nummer dus even 
geduld en de telefoon een 
aantal keren laten overgaan 
om contact te maken

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).
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www.bakkerammerlaanlaan.nlwww.bakkerammerlaan.nl

Gezellige  Paasdagen!

Heerlijk paasbrood en -broodjes,     
leuke, smakelijke  paastaarten,
kleine feestelijke paasgebakjes                        

en paaschocolade.

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

Ambachtelijke slagerij De Vries

Lekkere
Peperschelp
Pakketje van half-om-half 
gehakt, gevuld met een 
heerlijke pepersaus en
verpakt in een plakje rauwe 
ham. Een aanrader!

Lekkere

Vleeswarentrio:

Gebraden 
gehakt

Boeren-
achterham
Grillworst

4.49
Paastopper!

Kippedij
filet

rollade 
1 kilo

10.98

Vlugklaarpakket:

4 Stroganoff
burgers

4 Room-
schijven

7.98
Weektopper:

Varkens-
haas

spiesjes 
4 stuks

7.98
Altijd lekker:

Rosbief 
à la minute 

100 gram

1.79

Uit eigen keuken!

Diverse 
eigen 

gemaakte 
salades

100 gram

1.69

Weekaanbiedingen

Bestel 

tijdig uw 

Paasbrunch 

Box OP=OP

per stuk

1.69
Aanbiedingen zijn geldig van 

29 maart t/m 3 april 2021

BRIL
VAN DE MAAND
APRIL

TUIJN JUBILEUM PRIJS

O P  S T E R K T E

€ 130,-

Nu ook voor jongeren!
Tom in de buurt organiseert 
chatspreekuren
Op donderdagen van 16.00 uur tot 18.00 uur kunnen nu ook jongeren terecht bij 
Tom in de buurt op een chatspreekuur. Dit is een nieuwe en extra mogelijkheid 
voor jongeren om gratis en anoniem een vraag of probleem voor te leggen aan 
een jongerenwerker of wijkcoach. 
Dit chatspreekuur wordt georganiseerd naast het spreekuur voor volwassenen. Die 
kunnen dagelijks tussen 11.00 tot 17.00 uur terecht op het chatspreekuur van Tom in 
de Buurt met hun vragen en zorgen over hun welzijn. Chatten is handig voor wie niet 
in de gelegenheid is om te bellen, of voor wie chatten gewoon makkelijker vindt dan 
bellen. Op een chat wordt direct gereageerd door een wijkcoach. Chatten kan ano-
niem en is gratis. Chatten vindt plaats in een beveiligde omgeving en de gegevens 
worden niet met anderen gedeeld. 

HOE WERKT HET?
Op de genoemde tijden staat het chatscherm op de homepage van tomindebuurt.nl 
open. Vul daar een naam (of blijf anoniem) en postcode in. Druk daarna op de aan-
meldknop en type de vraag of het probleem dat speelt. Hierop geeft een wijkcoach 
een reactie. De wijkcoaches geven bijvoorbeeld tips en denken mee over hoe een pro-
bleem kan worden opgelost. Meer informatie is te vinden op: www.tomindebuurt.
nl/chat-met-ons of bel/mail naar Tom in de buurt via 06-33084320, communicatie@
tomindebuurt.nl. 
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Argwaan
Elke morgen met een gezonde dosis argwaan opstaan... niet ver-
keerd, zegt men, want al te goedgelovig...bloedjelink. Waar-   
schijnlijk kent u de CDA’er die de beerput van de toeslagenaffaire 
(en dus het etnisch profileren) heeft opengegooid. Dat werd hem 
- op zijn zachtst gezegd - niet in dank afgenomen. Nu hij - dan-
ig vermoeid - voor enige tijd thuiszit, is zijn vrouw zijn woord-   
voerster. En prompt kom je haar beslist niet-Nederlandse naam in 
allerlei krantenartikelen tegen. ‘Zullen de journalisten daar een 
bedoeling mee hebben?’ denk je dan, ‘is het een vuige verwijzing 
naar een dubbele agenda?’ Ik zeg ‘vuig’, want mocht dát de reden 
zijn, dan is het toch twijfelen aan iemands integriteit.
Argwaan, ik heb er - ondanks alles - moeite mee overal vraag 
tekens bij te plaatsen. Aan dat leesteken zit meestal een luchtje 
en om nu overal complotten en samenzweringen te vermoeden, 
heel vermoeiend. 
Maar soms ontkom je er niet aan. Als je op de een of andere 
manier schade oploopt, denk je niet zelden: o jee, zal de verze-
kering schuiven? Iedereen heeft wel zo’n ietsepietsie wantrou-
wen als het gaat om de mentaliteit van die premie-jongens Als je 
echter hoort van het enorme aantal fraudegevallen, denk je ‘nou, 
nou, zit het wel goed met de inborst van al onze stoere jongens 
en ferme knapen?’
Mag je van een verzekeringsmaatschappij coulance, zeg maar 
mededogen verwachten? Ik vermoed dat je dan snel op een hel-
lend vlak zit. Maar soms...
Ik las van een transgender die een geslachtsoperatie had onder-
gaan en eigenlijk ook zijn/haar gelaat wilde aanpassen aan zijn/
haar nieuwe identiteit. Hierachter schuilt uiteraard een immense 
tragiek. Jarenlang het verdriet, de spanning, het brisante geheim-
houden van het feit dat je diepste identiteit niet past bij je lichaam 
en dan na een ingrijpende operatie tot de conclusie komen: het is 
nog niet af! Dat is wrang, dat is frustrerend, dat is iemand voort 
laten modderen.
De verzekeringsmaatschappij was niet van plan het honorarium 
van de plastisch chirurg te vergoeden. Het is duidelijk dat zoiets 
voor de patiënt een hard gelag is. Als onze samenleving erkent en 
ook nog eens aanvaardt, dat er een pijnlijk verschil kan bestaan 
tussen identiteit en lichaam en dat er een mogelijkheid moet 
bestaan daar een medische behandeling op los te laten, moet die 
therapie wel afgerond worden.
Cynici zullen - de premie zal aangepast moeten worden - zeg-
gen: al te goed is buurmans gek! Faceliften, borstvergrotingen of 
-verkleiningen, het gladstrijken van de kraaienpootjes, het mo-
delle-ren van de opbollende wallen onder de ogen... oké, als je 
zo nodig moet, ga je gang, maar betaal dan wel zélf de rekening. 
Bij een transgender ligt dat toch iets anders. Als je jarenlang 
geteisterd bent door een discrepantie tussen lichaam en geest, 
moet een humane maatschappij je toch een kontje kunnen geven 
naar een harmonisch bestaan.
Ik weet het... die maakbare maatschappij is niet alles. We moe-
ten inspanningen leveren om het geluk te bereiken, maar als het 
anders loopt dan je had gehoopt, moet je dat lot toch omarmen. 
Amor fati! Het is echter duidelijk dat het een goed gevoel geeft, 
als je iemands (onvermijdelijke) lot ten goede kunt keren; dat 
mag wat kosten.

Wist

Cursiefje

De Winkel van Sinkel 
is weer open
Eindelijk is er weer beweging bij de Historische Kring in Benthuizen. Elke woens-
dagmiddag is de Winkel van Sinkel open. Voor de kinderen is dat een heerlijkheid, 
want waar kan je anders zulk lekker ouderwets snoepgoed kopen als bij de Winkel 
van Sinkel.

Uniek winkeltje in Benthuizen

Margo Pos, die al 25 jaar zorgt 
dat alles goed verloopt, zoals de 
inkoop, snoepzakjes maken en 
de bezetting door de vrijwilli-
gers, is blij dat ze de kinderen 
weer gelukkig kan maken met 
haar snoepgoed. Trots en vrolijk 
staat ze te genieten als de een na 
de ander bij haar stalletje komt 
om iets te kopen. Geduld heeft 
ze ook, want de keus is groot en 
voor 50 cent koop je al wat lek-
kers. Dus moeten de kinderen 
lang nadenken voor ze iets gaan 
kopen.

Blij om terug te zijn
Ondertussen krijgt Joke Ende-
veld het steeds drukker met het 

inpakken van leuke snoepzak-
jes en cadeautjes. Wat hebben ze 
dat gemist en wat zijn ze blij dat 
ze eindelijk weer open kunnen 
zijn. De winkel is elke woens-
dag open van twee tot vier. In 
april willen ze ook op zaterdag-
middag open gaan.

Niet alleen de kinderen hebben 
dit gemist, maar ook de oude-
ren missen vooral op zaterdag-
middag de opening van de His-
torische Kring. Velen kwamen 
dan koffie of thee drinken. Bij 
mooi weer buiten en anders ge-
zellig in de huiskamer. Lekker 
kletsen over vroeger en over de 
nieuwe tijd. Alles goed en keu-

rig verzorgd door Truus Bin-
nendijk, die iedereen verraste 
met een koekje bij de koffie.

Margo en Marcus Pos zijn sinds 
de opening in 1988 het gezicht 
van de vereniging en staan te 
trappelen om ieder weer te ver-
welkomen. Een bezoek aan de 
Historische Kring in Benthui-
zen is zeker voor iedereen een 
belevenis. Het echtpaar Pos, bij-
gestaan door enthousiaste vrij-
willigers, staan klaar om u alles 
over Benthuizen zoals het vroe-
ger was, te vertellen en te laten 
zien.

Bas van Vliet

Margo Pos, beheerster van de Winkel van Sinkel, kan altijd op de jonge "snoepertjes" rekenen
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Huizenbeurs + Van der Sijs Makelaardij 
= nieuwe Huizenbeurs
Makelaardij De Huizenbeurs uit Boskoop en Van der Sijs Makelaardij uit Hazerswoude-Dorp gaan met ingang 
van april samen. Makelaars Sanne van Asselt van de Huizenbeurs en René van der Sijs zijn dit overeengekomen 
en willen kantoor gaan houden in het huidige gebouw van Van der Sijs aan de Engelandlaan in Hazerswoude- 
Dorp. Wel onder de naam De Huizenbeurs.

De beide eigenaars vertellen dat zij zich met dit kan-
toor speciaal willen toeleggen op de woningmake-
laardij. De aankoop en verkoop van woningen vooral 
hier in de regio. Dan gaat het om het gebied dat loopt 
van het Hazerswoude via Boskoop tot Waddinxveen.
“Woningmakelaardij is een speciaal gebied” legt René 
van der Sijs uit. Hij vertelt dat hij zich ook bezighoudt 
met bedrijfsmakelaardij. 
In de nieuwe samenstelling gaat Sanne van Asselt de 
woningmakelaardij begeleiden en zal Rene van der 
Sijs zich daaruit terugtrekken en zich voornamelijk 
bezighouden met de bedrijfsmakelaardij. “Het gaat 
vooral om agrarische bedrijfsvoering, met name sier-
teelt” zegt Van der Sijs, “een apart gebied met eigen re-
gels, waar heel andere belangen spelen dan in de wo-
ningmakelaardij.”
“Woningmakelaardij gaat meer om de persoonlijke 
beleving van mensen” vult Van Asselt aan.

De beide kantoren schuiven begin april in elkaar en 
alle vertrouwde gezichten blijven in het nieuwe kan-
toor werken. “We hebben personeel met veel kennis 
in huis en daar willen we graag mee verder. Daar-
naast hebben wij ook met veel klanten een vertrou-
wensrelatie opgebouwd, die willen we graag voort-
zetten’” vertellen beide makelaars en zij geven aan dat 
het daarom van veel belang is een goede backoffice te 
hebben. Met vertrouwen gaan Van der Sijs en Van As-
selt dan ook samen de toekomst tegemoet.

Waardepuntenactie 
Lions groot succes!

De 9de Lions Douwe Egberts 
Waardepuntenactie was een 
succes. De landelijke coör-
dinator, Lion Jaap Stelling, 
kon een flink aantal punten 
aan Douwe Egberts over-

handigen. 

Stond het oude re-
cord op 65 miljoen 
punten... dat record 
werd in de laatste 
Lionsactie naar de 
prullenmand ver-
wezen. Jaap kon 
liefst 99 miljoen 
punten overhan-
digen en dat aan-
tal was goed voor 
204.000 pakken 
koffie.

De Rijnwoudse Li-
ons deden dapper 
mee: in de gemeen-
te Alphen aan den 
Rijn verzamelden 
de Lions 1,5 mil-
joen punten waar-
van er 350.000 van 
de Rijnwoudenaren 
afkomstig waren.
Een leuke bijzon-
derheid... de Lions 
zijn de landelijke 
actie in 2012 gestart 
en inmiddels is het 
miljoenste pak kof-
fie aan de Voedsel-Ruim 99.000.000 Douwe Egberts punten zamelden de Lions dit jaar in. 

Online Taalcafés 
van de Bibliotheek 

barsten uit hun 
voegen

Elke woensdagochtend en don-
derdagavond kletsen anderstali-
gen en vrijwilligers van de Bi-
bliotheek Rijn en Venen elkaar 
de oren van het hoofd. Dat de 
ontmoetingen niet fysiek maar 
online zijn, mag de pret niet 
drukken. 
Steeds meer anderstaligen mel-
den zich voor drie kwartier on-
line kletsen over van alles en 
nog wat. Vorige week werd er 
gepraat over de verkiezingen, 
deze week is het thema ‘nor-
maal’. Doel van de taalcafés is 
het oefenen van de Nederland-
se taal, gewoon door te doen. 
De Taalcafés vinden plaats in 
groepjes van maximaal vijf 
deelnemers en een Nederlands-
talige vrijwilliger. 

Thirza Zellerer, programma-
coördinator van het Taalhuis 
van Bibliotheek Rijn en Venen, 
vertelt dat zelfs deelnemers uit 
Eindhoven en Delft zich gemeld 
hebben. “De Taalcafés zijn ei-
genlijk bedoeld voor mensen 
uit ons eigen werkgebied, maar 
blijkbaar zijn veel online Taalca-
fés elders in Nederland gestopt 
of helemaal niet van de grond 
gekomen. Dan is het toch leuk 
dat mensen ons via via weten 
te vinden. Het zegt ook wel iets 
over hun motivatie om Neder-
lands te leren spreken.”

Bibliotheek Rijn en Venen is 
voortdurend op zoek naar vrij-
willige taalcoaches, zowel voor 
kortere als voor langere tijd. 
Dus klets je graag en ben je drie 
kwartier per week beschikbaar? 
Meld je aan via: taalvraag@bi-
bliotheekrijnenvenen.nl ovv 
naam en telefoonnummer. Wil 
je eerst meer informatie, neem 
dan contact op met Thirza Zel-
lerer: T. 0613475225

bank gedoneerd!
De koffie is reeds bezorgd bij 
de 10 regionale distributiecen-
tra. Het succes is destemeer een 
reden om in december de 10de 
actie te organiseren. 
Uiteraard hopen de Lions dat u 
- zoals gewoonlijk - de puntjes 
weer trouw in het bekende la-
tje opbergt.
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Woningbouw moet in Koudekerk 
toch ook eens van de grond 
kunnen komen ......
 

door Frits Nijhof

De laatste jaren zijn er met name in Alphen een aantal grotere woningbouwprojec-
ten gerealiseerd, Denk daarbij bv aan Kerk en Zanen, langs de Hooftstraat. 

Op dit moment lees je in de Re-
giokranten over een aantal wo-
ningbouwprojecten in deze 
Dorpskern, waarvoor de poli-
tiek zich hard voor maakt. Om 
er enkele te noemen, rond de 
Baronie, de Harmonie aan de 
haven, bij het NS station, de 
Gnephoek, de Noordrand, de 
woontorens boven de Aarhof. 
Ook in enkele van de Dorpsker-
nen van oud Rijnwoude wordt 
of zijn plannen om te bou-
wen; denk daar bij aan de Wei-
landen in Hazerswoude-Dorp, 
waar reeds een groot deel in 
gebruik is, op terrein van de 
voetbalvelden. In Hazerswou-
de-Rijndijk wordt op dit mo-
ment gewerkt aan twee locaties 
aan de Rijndijk en aan de Wil-
lem Kloosstraat en Nieuwe Rein 
in buurtschap Groenendijk. In 
het nieuwbouwplan Bentwijck 
in Benthuizen worden buiten 
de circa 150 koopwoningen te-
vens  54 sociale huurwoningen 
gerealiseerd. Hier worden te-
zamen met de inwoners in een 
tweetal woonworkshops deze 
woonwijk ontwikkeld.https://
bentwijck.nl/ ,verder wordt in 
het centrum van Benthuizen 
het appartementencomplex De 
Korf gerealiseerd. De Korf is een 
kleinschalige nieuwbouwont-
wikkeling van koop- en huur-
appartementen. Hier kunnen 
geïnteresseerden straks stijlvolle 
drie- of vierkamer appartemen-
ten betrekken. https://dekorf-
benthuizen.nl/ 

MAAR HOE ZIT DAT IN 
KOUDEKERK? 
In Koudekerk waren er groot-

se plannen om het voormalige 
terrein van Bosbeton zo’n 270 
huizen te gaan bouwen, echter 
deze plannen werden november 
vorig jaar gecanceld. Het can-
celen van Rijnpark is een dikke 
streep door de rekening van ons 
dorp. Door de vergrijzing is in 

de afgelopen jaren is Koudekerk 
geslonken tot 4000 inwoners. 
“Koudekerk wacht al ca. zeven-
tien jaar op woningbouw', ver-
telt Nicolien Wamsteker namens 
het Dorpsoverleg in Koudekerk. 
“Het inwonersaantal in ons 
dorp zal moeten groeien om 
het behoud van de voorzienin-
gen als winkels, sportvereni-
gingen en scholen te waarbor-
gen. Koudekerkers zijn daarom 
heel benieuwd naar de alterna-
tieve locaties en de haalbaarheid 
daarvan. Want weer zestien jaar 
wachten en concluderen dat het 

geen slimme locatie voor wo-
ningbouw zou zijn, daar schie-
ten wij niks mee op” . De voor-
zitter van het Dorpsoverleg geeft 
een duidelijke boodschap aan 
de gemeenteraad: “Woningen 
bouwen in Koudekerk stond in 
een hoop verkiezingsprogram-

ma's, maar we zijn al weer toe 
aan de nieuwe verkiezingen en 
er is nog niets gerealiseerd”. Ze 
hoopt daarom dat de nieuwe vi-
sie op het Oog, waarmee wet-
houder van As dit voorjaar naar 
buiten komt de mogelijkhe-
den biedt die Koudekerk nodig 
heeft. Woningbouw voor jong 
en oud met een goed inpassing 
in de landelijke omgeving.

Het betreft  een visie op het Oog 
van Koudekerk. Het Oog, dat ligt 
als een eiland in het landschap; 
het is dat stuk polder, waar jaar-

lijks de familiedag Trekkertrek 
wordt gehouden. In het Oog 
zouden volgens de gemeente 
zeventig tot tachtig huizen ge-
bouwd kunnen worden. Deze 
mogelijk, nieuwe wijk knoopt 
de verschillende gebieden aan 
elkaar: de woningbouw aan de 
rand van de bestaande kern, de 
open ruimte aan de noordzij-
de en bedrijventerrein Hooge-
waard. https://landschap-stad.
nl/oog-van-koudekerk/

Voor woningbouw op korte 
termijn is de hoop van het ge-
meentebestuur gevestigd op 
ontwikkelaar Vibu. Vibu heeft 
het woningbouwplan ‘Tussen 
de kerken’ in de dorpskern ge-
tekend. https://vibuproject.nl/

projecten/tussen-de-kerken/. 
Echter, dit ligt inmiddels al zo’n 
anderhalf jaar met gemeente-
lijke goedkeuring klaar. In ok-
tober 2019 heeft de gemeen-
te Vibu aangeraden snel aan de 
slag te gaan. Het bedrijf van Me-
do-clean is inmiddels maanden 
geleden verhuisd naar de Hoge-
waard. Het terrein aldaar is gro-
tendeels gesaneerd; resteert nog 
het weghalen van puin in de on-
dergrond. “Dit plan van Vibu is 
goedgekeurd en dat men wat 
ons betreft morgen kan begin-
nen”, aldus de gemeente. Maw.: 
deze locatie heeft voor dit wo-
ningbouwplan groen licht ge-
kregen van de gemeente, maar 
het wachten op bouwen is op 
Vibu.

Deze week kwam er ook 
nieuws vanuit de gemeen-
te. Er is een concept steden-
bouwkundige visie opgesteld 
over woningbouw in het Oog 
van Koudekerk, die binnen-
kort aan de inwoners en aan 
de gemeenteraad voorgelegd 
gaat worden. Hierover elders 
in deze krant meer informatie. 
Laten we hopen dat deze nieu-
we ideeën over woningbouw 
ook echt leiden tot snelle wo-
ningbouw in ons dorp. Laten 
we de politiek houden aan hun 
verkiezingsbeloftes!
 

Getuige de oude prentkaarten was het 
vroeger mooi in Koudekerk. Dat kan - 
gemoderniseerd - toch ook?

Het VIJK-zomerprogramma 
gaat weer beginnen
Na een winter met een paar fantastische dagen ijs gaan we bijna 
weer beginnen met ons zomerprogramma. Zoals altijd bestaat dat 
dit jaar ook uit inline-skaten, park-training en fietsen. Omdat alle 
activiteiten buiten plaats vinden gaan we ervan uit dat ze allemaal 
door kunnen gaan. 

Voor 35 euro kan je aan een, twee of alle drie de trainingen deel-
nemen. Je bent dan verzekerd via de KNSB en hebt volgende winter 
toegang tot de landijsbaan mocht er weer natuurijs komen.
 

Meer informatie en het aanmeldingsformulier zijn te vinden op vijk.nl 
Heeft u nog vragen kunt u ook een mail sturen naar trainingen@vijk.nl 
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Winter(pret) in voor-
malig Rijnwoude
Eigenlijk hadden we het niet meer verwacht, maar in februari kregen we toch nog 
een verrassing: winterse taferelen. Sneeuw en ijs zorgden voor velen een welkome 
afwisseling gedurende een lange, saaie lockdownperiode. 
Overal trok men erop uit om van deze zeldzame gelegenheid gebruik te maken. Was het niet om te 
wandelen dan was het wel om te schaatsen. Gewoonweg genieten! 
En als dat ergens mogelijk is, dan is het wel in ons (voormalig) Rijnwoude!  De prachtig onderge-
sneeuwde polders, het Bentwoud… Bovendien kon er ook nog eens volop geschaatst worden op na-
tuurijs! Reden voor ‘Actief Rijnwoude’ om via de Groene Hart Koerier een oproep te doen aan de lezers 
om sfeerbeelden te vereeuwigen. In diezelfde oproep werd ook gevraagd om mee te doen foto’s in te 
sturen voor een wedstrijd: ‘mooiste sneeuwpop’.
Er werden, vooral uit Hazerswoude-Dorp en Benthuizen, prachtige plaatjes ingestuurd; de een nog 
mooier dan de ander. Tja, en toen moest er een winnaar komen voor de mooiste sneeuwpop. Dat was 
eigenlijk een eenvoudige beslissing. De tweeling-sneeuwpop vonden we zo creatief dat we die als 
winnaar bombardeerden. Linda Opstal uit Benthuizen was de gelukkige winnaar, zij kreeg de hoofd-
prijs: een pakket met ‘winterfood’.
Om een indruk te krijgen van de selectie van mooiste, grappigste foto’s zijn deze in een boekwerkje 
verzameld. Via een icoon op de site van ‘Actief Rijnwoude’ kunt u dit boekje bekijken en nog even na-
genieten. Ook staat de link ook op onze Facebookpagina. Een e-mailtje sturen naar linda@actief-rijn-
woude.nl of bernard@actief-rijnwoude.nl  behoort ook tot de mogelijkheden. U krijgt dan een mailtje 
met de desbetreffende link.  Veel kijkplezier! Winnaar van de "Sneeuwpoppenprijs 2021"

UITSNEDE UIT HET FOTOBOEK VAN ACTIEF RIJNWOUDEUITSNEDE UIT HET FOTOBOEK VAN ACTIEF RIJNWOUDE

AVONDVIERDAAGSE HAZERSWOU-
DE-RIJNDIJK: ONLINE EDITIE

Ook dit jaar heeft het 
bestuur van Stichting 
Jeugdwerk Hazerswou-
de-Rijndijk besloten de 
Avondvierdaagse Hazers-
woude-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!”

Een foto van de 2019 editie. Ooit is het weer zo gezellig druk!
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Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 204 02 39 | Ma.  t/m vr. 8.30 - 17.00 uur en za.  10.00 - 16.00 uur

Uw kenniscentrum en
wandelcentrum
Uw kenniscentrum en

Gratis voetenspreekUUr

op afspraak op dinsdaG van 

13.30 - 14.30 UUr

Bel ons op 071- 204 02 39

Benieuwd hoe uw nieuwe schoenen lopen? 

Kom naar het loopcentrum en test onze loopbrug (binnen/buiten).
Gratis parkeren voor de deur!

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Loopcentrum Rijnland
powered by

Bel naar 071-2059915 of reserveer uw bezoek op 
www.loopcentrumrijnland.nl

79,95

79,95

79,95

79,95

79,95

79,95

79,95

79,95

139,95
109,95
139,95

109,95

Wij helpen u via 

reventieschermen, 

veilig via

voorschriften rivM!
Gratis

3d scan3d

VROeGe
VOGeLskORtinG

zateRdaG tOt 12.00 uuR

€ 10,- kORtinG
Op aLLe schOenen en VOetBedden met deze BOn

GOEDE VRIJDAG GEOPEND!

GROENTEKWEKERIJ EN 
VERSWINKEL G.J. VAN DER KOOY

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

info@gjvdkooy.nl - www.gjvanderkooy.nl
Ook te volgen via Facebook

Vanuit het zonnige Spanje naar 
Verswinkel G.J. van der Kooy

Olijfbomen, palmbomen, vijgenbomen en 
druiven op oude stam.

Van 1 tot 100 jaar oud. Diverse prijsklasse

Speciaal deze week:
• Verse eieren - per tray 30 stuks € 4,99

• Hollandse sla - grote krop € 0,99 
• Hollandse radijs - per bos € 0,99

• Hollandse komkommers - 2 stuks € 1,50
• Kriel aardappels - per zak 1,5 kilo € 2,49 

• Verse kruiden zoals tijm, rozemarijn, munt enzovoort - grote pot € 2,49
• Handsinaasappels zoet en sappig - 5 stuks € 1,99

• Bloembollen in pot - 3 stuks € 5,-
• Tuinaarde 30 liter - 10 zakken € 15,-
• Potgrond 20 liter - 5 zakken € 10,- 

Vier de lente: 
Verse asperges - raapstelen - kasbloemkool - kasbonen 

Ganzeneieren - kwarteleieren en kippeneieren  
Boerenkaas - boerengeitenkaas en boerenzuivel  

Puur natuur honing en vele andere streekproducten 

Uniek - persoonlijk & lekker, dat zijn de Paas cadeaupakketten,
bij Verswinkel van der Kooy vandaan!

2e 

Paasdag 

OPEN 

van 8:00 tot 

17:00 uur

Geldig t/m maandag 2e Paasdag Op=op!

Zoek je een stageplek? Of lukt 
het niet een startbaan te vinden?
In dat geval is hulp nabij. Rotary Rijnwoude stelt haar netwerk beschik-
baar voor jongeren woonachtig in het voormalige Rijnwoude.                                                  

Voor veel jongeren is het in deze Coronatijd niet eenvoudig een goede stageplek 
te verwerven om daarmee de opleiding die ze volgen af te kunnen ronden. En als 
het is gelukt het examen te behalen, is het niet makkelijk om een startplek te vin-
den.  Zonder kosten willen individuele leden van Rotary Rijnwoude zich als coach 
of begeleider inzetten voor deze jongeren.

 

Voor wie ?  Jonge mensen: leeftijd  ca. 16-30 jaar  woonachtig in het  
 voormalige Rijnwoude (Benthuizen, Hazerswoude- dorp, 
                    Hazerswoude-Rijndijk of Koudekerk aan den Rijn)

Aanbod ?   Een coach en helper zijn (gratis). We gaan uit van de vraag 
 van de jongere en zoeken samen naar een oplossing.
 Focus ligt op het vinden van stageplek of een startactiviteit 
 na afronden opleiding.

Project ? Weet je niet hoe nu verder? Dan heeft Rotary een aantal gave ideeën 
gereed liggen, waarmee je aan de slag kunt en ervaring kunt opdoen.

Informatie en aanmelden:info@cathrinvanderwerf.nl

Als u in uw omgeving jongeren kent die hiermee geholpen zouden kunnen zijn, 
dan verzoeken wij u vriendelijk dit artikel onder hun aandacht te brengen.
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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

WEEK 13 
31 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. U kunt het 
Ecopark alleen op afspraak bezoeken. Ook wordt het afval 
aan huis zoals gewoonlijk ingezameld.

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

Afvalbrengstation en afval- en papierinzameling
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. In 
Hazerswoude-Dorp wordt vanwege het Paasweekeinde op 
zaterdag 3 april het papier niet ingezameld door tafelten-
nisvereniging Avanti. 

Commissie 
bezwaarschriften 
Op dinsdag 6 april 2021 staan de volgende openbare 
onderwerpen op de agenda van de Commissie 
bezwaarschriften: 

19.30 uur: Bezwaar tegen het toepassen van spoed-
eisende bestuursdwang vanwege het verkeerd 
aanbieden van huishoudelijk afval

20.10 uur: Bezwaar tegen het verlenen van een 
vergunning (V2020/938) voor het plaatsen van een 
miniwindmolen aan de Kooikerstraat 82 in Alphen aan 
den Rijn

De hoorzitting verloopt via Skype. Als u meer infor-
matie wilt over bovenstaande onderwerpen of de 
zitting wilt bijwonen, kunt u contact  
opnemen met het secretariaat van de  
Commissie bezwaarschriften via het e-mailadres  
commissiebezwaarschriften@alphenaandenrijn.nl of 
telefoonnummer 0172-46 59 83.

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. 
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De Helpdesk Geldzaken helpt nu ook zonder afspraak

Gooi mondkapjes en handschoenen bij het restafval

Uw huis voordelig isoleren? Schrijf u in voor de inkoopactie!

Heeft u vragen over geld? De Helpdesk Geldzaken 
staat voor u klaar voor gratis advies. Van maandag 
tot en met vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur kunt u 
nu ook zonder afspraak bij ons terecht in het 
gemeentehuis. Wij willen onze inwoners onder-
steunen om te voorkomen dat zij in geldproblemen 
komen maar ook om problemen op te kunnen 
lossen. Heeft u vragen over geld? Of verandert er 
iets in uw leven waardoor uw inkomsten en uitgaven 
wijzigen? U krijgt bijvoorbeeld een kind, gaat 
scheiden of verliest uw baan. Wij zitten voor u klaar.

Hoe werkt het?
U kunt met alle financiële vragen bij ons terecht. Zo 
kunnen wij u tips geven om geld te besparen en 
advies geven om geldzorgen te voorkomen. Daar-
naast kunnen wij u ook inzicht geven in uw inkom-
sten en uitgaven en kunnen wij u helpen bij 

toeslagen, regelingen en het aanvragen hiervan. De 
mensen van de Helpdesk Geldzaken hebben 
allemaal de financiële kennis die nodig is om u te 
kunnen helpen. Wilt u liever niet alleen langskomen 
en iemand meenemen? Dit is geen probleem. 

Bellen
Wilt u liever telefonisch advies? Dan kunt u  
bellen naar 14 0172 of vul het contactformulier  
in op onze website www.alphenaandenrijn.nl/ 
helpdeskgeldzaken voor een belafspraak. Via dit 
formulier kunt u ook een vraag stellen. 

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over onze Helpdesk Geld-
zaken op de website www.alphenaandenrijn.nl/ 
helpdeskgeldzaken. 

Sinds 1 december 2020 is het dragen van een niet-
medisch mondkapje verplicht in alle openbare en 
overdekte ruimten en in het openbaar vervoer. Veel 
mensen weten niet goed waar zij de beschermende 
middelen tegen corona kunnen weggooien. Terwijl 
het heel gemakkelijk is: mondkapjes, handschoenen 
en gebruikte tissues horen allemaal bij het restafval. 
Het maakt niet uit van welk materiaal ze gemaakt 
zijn.

Alles in de prullenbak
Als u mondkapjes en handschoenen in de verkeerde 
afvalbak gooit, maakt dat de recycling moeilijker. 
Ook lopen de mensen die het afval sorteren onnodig 
risico op besmetting. Zij checken bijvoorbeeld het 
textiel met de hand. U wilt toch niet dat zij gebruikte 
mondkapjes uit het afval moeten vissen? Spoel 
handschoenen, mondkapjes en ander afval nooit 
door de wc. Hierdoor kan het riool verstoppen. Ze 
horen ook niet bij het plastic afval en zeker niet op 
straat! Gooi beschermingsmiddelen daarom na 
gebruik in de restafvalbak, dat is de enige juiste 

plek. Is er geen prullenbak in de buurt, houd ze dan 
even bij u in een apart zakje tot u ze wel kunt 
weggooien.

Herbruikbaar mondkapje
Een niet-medisch mondkapje kunt u ook zelf maken, 
bijvoorbeeld van restanten stof of oude kleren die u 
toch nog hebt liggen. Dat is beter voor het milieu 
dan een wegwerpmondkapje dat u koopt en na één 
keer gebruik weggooit. Ook kunt u een stoffen 
mondkapje kopen in de winkel. Wasbare mond-
kapjes leveren minder afval op dan wegwerpmond-
kapjes. Zeker als u nagaat dat u er voor langere tijd 
veel nodig hebt. Het wassen van herbruikbare 
mondkapjes kost wel energie. Was ze daarom mee 
met ander wasgoed op zestig graden. Of leg het 
mondkapje tien minuten in een pan met kokend 
water. Dan spaart u het milieu zo veel mogelijk.

Weggooihulp
Op afvalscheidingswijzer.nl vindt u voor elk product 
de juiste afvalbak.

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, orga-
niseert de gemeente samen met het Duurzaam Bouw-
loket 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 isolatiebedrijf 
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 inkoop-

actie, de verschillende isolatiemogelijkheden, waar u 
op moet letten en mogelijkheden voor subsidie en 
financiering. Ook kunt u vragen stellen aan de advi-
seurs via de live chat. Deelname aan het webinar is 
gratis en verplicht u tot niets. Aanmelden kan via 
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.

Hoe wordt de  
WOZ-waarde  
bepaald voor een 
nieuwbouwwoning?
Voor een nieuwe woning die wordt gebouwd, moet 
de gemeente ook een WOZ-waarde vaststellen. 
Daarbij gaan we uit van de grondwaarde en het 
percentage waarin de woning is afgebouwd op  
1 januari 2021. Als een nieuwe woning in de loop 
van 2020 is opgeleverd, wordt de waarde bepaald 
naar de toestand van die woning op 1 januari 2021.

Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met het team Belastingen, via 
telefoonnummer 14 0172 (spreek Alphen aan den 
Rijn in). Zij zitten voor u klaar!

Was uw woning op
1-1-2021 nog in aanbouw?  
Zo bepalen wij 
de WOZ-waarde.

Vragen? Bel naar 
14 0172. We 

zitten voor u klaar!

Ik doe dat aan de hand 
van de grondwaarde. 

En de mate waarin 
de woning al ‘af’ is.
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Publicaties
Verzoek verwijderen aanhanger
Op een parkeerplaats aan de Gouwsluisseweg in 
Alphen aan den Rijn, vlak bij de Prinsenlaan, staat 
al langere tijd een grijze aanhangwagen gepar-
keerd. Deze aanhangwagen met open laadbak 
heeft geen kenteken en is vastgeketend aan een 
boom. De aanhangwagen staat het andere verkeer 
in de weg omdat deze al langere tijd ongebruikt 
geparkeerd staat op een openbaar weggedeelte. 
Wij verzoeken de eigenaar van deze aanhangwagen 
zich binnen één week te melden bij het team 
Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 
140172 óf deze aanhangwagen te verwijderen. Als 
dit niet gebeurt, dan verwijdert de gemeente deze 
aanhangwagen.

Melding Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval Wet milieubeheer
Voor het beheer van bepaalde soorten bedrijfsafval-
stoffen gelden algemene regels. Een bedrijf heeft 
voor het breken van bouw- en sloopafval met een 
mobiele breekinstallatie geen omgevingsvergun-
ning nodig, een melding is dan voldoende. Burge-
meester en wethouders hebben de volgende 
kennisgeving ontvangen:
-  Kok Lexmond B.V. voor het in werking hebben van 

een mobiele puinbreker op de locatie Jan Nieuwen-
huijzenstraat in Alphen aan den Rijn. De werk-
zaamheden vinden plaats van 5 april tot 5 juli 2021 
tussen 07.00 uur en 19.00 uur, gedurende twaalf 
werkdagen. De melding is geregistreerd onder 
kenmerk 2021082416. Tegen een bekendmaking 
op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval kunt u geen bezwaar indienen of beroep 
instellen. De stukken liggen niet ter inzage. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de Omgevingsdienst Midden-Holland via  
info@odmh.nl of telefoonnummer 088 - 54 50 000.

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemener-
giesystemen buiten interferentiegebieden of het 
lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater 
anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning 
niet altijd nodig. In die gevallen is een melding van 
de activiteiten voldoende. Burgemeester en wethou-
ders hebben de volgende meldingen ontvangen:
-  Albreco Bronboringen B.V., Groenoord 202 in 

Alphen aan den Rijn: het realiseren van een 
gesloten bodemenergiesysteem

-  Bronboringsbedrijf Enter B.V., Raadhuisstraat 157 
in Alphen aan den Rijn: het realiseren van een 
gesloten verticale bodemwarmtewisselaar 

-  Remon Aardwarmte B.V., Wilgenroos 12 t/m 62 
(even) in Hazerwoude-Dorp: het aanleggen van 
gesloten bodemenergiesystemen voor het 
duurzaam verwarmen en koelen voor 26 apparte-
menten 

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

Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan 
Bentwijck, Benthuizen en ontwerpbesluit 
hogere waarden Wet geluidhinder
In de Week in Beeld van vorige week was aangekon-
digd dat onderstaand document vanaf 25 maart ter 
inzage zou liggen. Hierin ontbrak het ontwerpbe-
sluit hogere waarden Wet geluidhinder. Dit is in 
deze publicatie hersteld. Hieronder treft u de juiste 
informatie aan. Excuses voor het ongemak.

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. Ook is het 
ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder 
(Wgh) vastgesteld voor twintig woningen in het 
zuidelijke gedeelte van Bentwijck.

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. 

Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden 
Wet geluidhinder
Omdat het geluidsniveau op de gevels van twintig 
woningen vanwege het wegverkeer op de Bentwoud-
laan hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde van 
48 dB die staat in de Wet geluidhinder, wordt gebruik 
gemaakt van de in de Wet geluidhinder genoemde 
mogelijkheid om ontheffing te verlenen van deze 
voorkeurswaarde tot maximaal 50 dB.

Hoe kunt u het plan inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan met identificatie-
nummer NL.IMRO.0484.BHbentwijck-ON01 met 
bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere 
waarden Wgh liggen vanaf donderdag 1 april 2021 
tot en met woensdag 12 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, via het zoekvak 
ID, onder vermelding van  planID 
NL.IMRO.0484.BHbentwijck-ON01

Hoe kunt u reageren tegen het ontwerpbe-
stemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere 
waarden Wet geluidhinder?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze 
met redenen tegen het ontwerpbestemmingsplan 
en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluid-
hinder doorgeven. 

Ontwerpbestemmingsplan
Een schriftelijke zienswijze tegen het ontwerpbe-
stemmingsplan richt u aan de gemeenteraad van 
Gemeente Alphen aan den Rijn:
-  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. 

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
-  Een schriftelijke zienswijze op het ontwerpbesluit 

hogere waarden Wet geluidhinder richt u aan het 
college van burgemeester en wethouders van 
Gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 
AA Alphen aan den Rijn, onder vermelding van 
‘zienswijze hogere waarden Bentwijck’.

-  Voor het doorgeven van een mondelinge ziens-
wijze of voor meer 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. 

Vergunningen
18 tot en met 24 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@alphenaandenrijn.nl.

Alphen aan den Rijn
-  Havixhorst 70  

plaatsen dakkapel (V2021/223) 
-  Ridderbuurt  

vervangen dakkapel voorgeveldakvlak 
(V2021/226) 

-  Havixhorst 209  
realiseren dakopbouw (V2021/229) 

-  Renaissancelaan 104  
realiseren aanbouw zijkant woning (V2021/230) 

-  Ridderbuurt 63  
realiseren splitsing boerderij in twee woningen 
en deze brandveilig gebruiken (V2021/232) 

-  Judith Leijsterstraat 31  
uitbreiden uitbouw tuinzijde (V2021/233) 

-  Bedrijventerrein Hoogewaard  
aanleggen twee inritten (V2021/234) 

-  Verlengde Aarkade 22  
plaatselijk aanpassen hoofddraagconstructie voor 
plaatsen nieuwe oven (V2021/235) 

Boskoop
-  Boezemlaan 4  

aanleggen inrit en kappen twee gemeentelijke 
bomen (V2021/227) 

-  Middelburgseweg 86  
realiseren twee vakantieappartementen in rech-
tergedeelte schuur (V2021/236) 

Hazerswoude-Dorp
-  Duitslandlaan 17  

afwijken bestemmingsplan voor gebruik kantoor-
ruimte (V2021/224) 

-  Burgemeester Den Holland 3  
afwijken bestemmingsplan voor bouw garage 
(V2021/228) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Ridderhoflaan 71  

plaatsen uitbouw huidige terras eerste verdieping 
(V2021/231) 

Zwammerdam
-  Steekterweg  

aanleggen afmeervoorziening en aanlegsteiger 
(V2021/225) 

-  Kerkplein, Kerklaan, Kerkstraat, Burgemeester 
Hoogenboomstraat, Hellenbroeckstraat, Van Aers-
senstraat, Van Oordestraat, Vosholstraat en 
Molenstraat vervangen riolering en herinrichten 
openbare ruimte (V2021/237

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Havixhorst 114 (18-03-2021)  

plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak 
(V2021/197) 

-  Plan Zuyd (Zuiderkeerkring) (sectie B, perceel 
11000) (19-03-2021)  
bouwen 43 eengezinswoningen (V2021/068) 

-  Renaissancelaan 100 (22-03-2021)  
plaatsen twee airco buitenunits (V2021/127) 

-  tegenover Tankval 3 (22-03-2021)  
bouwen bedrijfsgebouw (V2020/1054) 

-  Rietveldsepad 9 (22-03-2021)  
bouwen berging (V2021/164) 

-  Handelsweg 16 (23-03-2021)  
bouwen twaalf bedrijfsunits en plaatsen twaalf 
raamwerken voor handelsreclame (V2021/082) 

-  Ouvertureweg 4 (23-03-2021)  
gedeeltelijk aanbrengen gevelwijziging 
(V2021/205) 

-  Gouwestraat 11 (23-03-2021)  
plaatsen twee balkons en twee dakkapellen, 
wijzigen gevelmaterialisatie (V2021/161) 

Boskoop
-  Spoelwijkerlaan 3C (18-03-2021)  

bouwen woning (V2021/027) 
-  Rijneveld 150 (18-03-2021)  

bouwen woning (V2020/915) 
-  Omloop 4 (18-03-2021)  

plaatsen kas en aanpassen bestaande bedrijfs-
ruimte (V2021/119) 

-  Voshol 39 (23-03-2021)  
bouwen kas (V2021/138) 

-  Noordeinde 139 (24-03-2021)  
bouwen nieuwe schuur achtertuin (V2021/093) 

-  Sprengerstraat 2 (24-03-2021)  
plaatsen pannendak op bestaande garage 
(V2021/112) 

-  Burgemeester Colijnstraat 125 (24-03-2021)  
plaatsen dakkapel rechterzijgeveldakvlak 
(V2021/173) 
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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:

Hazerswoude-Dorp
-  Rubenslaan 52 (24-03-2021)  

plaatsen berging met overkapping achtererf 
(V2021/222) 

-  Duitslandlaan 17 (24-03-2021)  
afwijken bestemmingsplan voor gebruik kantoor-
ruimte (V2021/224) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 179 (18-03-2021)  

uitbouwen zijgevel over twee bouwlagen (inclu-
sief renovatie dakverdiepingen) (V2021/013) 

-  tussen Rijndijk 18 en 92 (19-03-2021)  
vervangen oeverconstructie door stalen 
damwand afgewerkt met stalen deksloof/basalt-
glooiing (V2020/1050) 

Zwammerdam
-  Burgemeester Hoogenbooms 8 (23-03-2021)  

realiseren erker voorzijde (V2021/212) 

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.

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  Ridderbuurt 77  

plaatsen mestopslag (V2021/067) 

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
verwijderen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbeho-
rende borden.
Alphen aan den Rijn
-  Magnoliastraat 51 
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbeho-
rende borden.
Alphen aan den Rijn
-  Thorbeckestraat 51 
Hazerswoude-Dorp
- Jacob Marisstraat 28

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.
-  Van Voskuilen Infratechniek B.V heeft 

ontheffing gekregen om van 29 maart 
2021 tot en met 24 december 2021 tijde-
lijke bouwplaatsen in te richten in het 
openbaar gebied aan de Guido Gazel-
lestraat naast 53, Hazerswoude-Rijndijk. 
Dit besluit ligt tot en met 26 april 2021 ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeen-
tehuis. 

-  BAM Wonen Renovatie Concepten heeft 
ontheffing gekregen om van 25 januari 2021 
tot en met 16 april 2021 diverse objecten te 
plaatsen in het openbaar gebied omgeving 
Hobbemastraat in Hazerswoude-Dorp. Deze 
ontheffing is verlengd tot en met 26 april 
2021. Dit besluit ligt tot en met 30 april 2021 
ter inzage bij de informatiebalie in het gemeen-
tehuis.

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

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen 
zes weken na deze bekendmaking, een gemoti-
veerd 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 in 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 1 april 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein  
(19.30 uur, digitaal)

•  Korte bespreking collegebesluit over medewerking aan zonnepark ITC/PCT-terrein in Hazerswoude-
Dorp

•  Kort bespreken vestiging plastic recyclingbedrijf in Alphen aan den Rijn
•  Eerste debat Duurzaamheidsprogramma 2021-2030
•  Eerste debat verbeterproces grondstoffenbeleid 2021-2922, inclusief zwerfafvalbeleid 2021-2025 en 

tarief Ecopark 2021

Donderdag 1 april 2021, informatiemarkten kavelpaspoorten Oog van Koudekerk en 
Oostvaartpark (20.00-20.45 uur), Studie Ziendeweg (21.00-21.45 uur), Regionale 
Omgevingsvisie en Regionale Strategie Mobiliteit (21.00-21.45 uur). U kunt de 
vergaderingen live volgen via de website.

Donderdag 8 april 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein  
(20.00 uur, digitaal). U kunt de vergaderingen live volgen via de website. 

•  Eerste debat Gecoördineerd gewijzigd bestemmingsplan en verlenen gewijzigde omgevingsvergun-
ning voor de bouw van 190 woningen op de percelen Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a Alphen aan 
den Rijn

•  Eerste debat bestemmingsplan Steekterpoort II, Alphen aan den Rijn
•  Eerste debat Bestemmingsplan Hogeveenseweg 57, 59 en 87, Benthuizen

Donderdag 8 april 2021, informatiemarkten (digitaal)

Woensdag 14 april 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein  
(20.00 uur, digitaal)

• Agenda volgt

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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Waarom het hier 
gevaarlijk blijft …
   

der omhoog om af te slaan richting Dorp of Boskoop (foto 2). Te-
gelijkertijd moeten fietsers richting Dorp de Voorweg schuin over-
steken (foto 3). Het rode asfalt wordt spekglad als het vochtig is. Dit 
is al vele jaren een gevaarlijk punt. Tot de renovatie had de Voor-
weg voorrang en stond op de Middelweg een stopbord. Maar de 
verkeersexperts wisten beter: “We maken er een 30 km zone van, 
dan is het gelijkwaardig”. Er werd een vernauwing in de Voorweg 
aangebracht om 30 km/h te markeren. Een automobilist vliegt daar 
met 50+ km/h moeiteloos doorheen (foto 1). “Landelijk is vastge-
steld dat ruim 70% van de automobilisten zich aan de voorgeschre-
ven snelheid houdt”. De PRAKTIJK hier: hooguit 20%. “Locals” kij-
ken wel of een fietser met uitgestoken arm wil oversteken. Er wordt 
veel schade onderling geregeld.

Januari 2017 werd ik er geschept door een automobilist van de 
Middelweg die stopte, keek of er verkeer vanuit het dorp kwam en 
optrok toen ik er net voor de weg over wilde steken. Je kunt door 
een glimmende voorruit niet de ogen van een bestuurder zien. De 
motorkap ving mij op… De schade is keurig onderling geregeld.

E-mails met toelichting en suggesties naar de gemeente, in 1,5 jaar 
geen reactie (!). Nagetrokken: “er is intensief ernaar gekeken, maar 
er is geen veiliger oplossing”. Die was er, hoe halfbakken ook, ge-
weest! Zomer 2018 maakte ik een afspraak met een ambtenaar ter 
plekke. Navraag najaar (!!): “geen veiliger oplossing”. Snelheids-
reductie in Frankrijk: als de camera ziet dat de naderingssnelheid 
te hoog is gaat het verkeerslicht bij de streep 30 sec. op rood. In 
Spanje: 5cm brede diepe groeven op afnemende afstand waarschu-
wen de bestuurder luidruchtig.  Mijn voorstel werd: verkeerslicht 
of groeven, goed gemarkeerde oversteek en voorrangskruising te-
rug. Geen reactie. Op navraag (!!!): “gaan we niet doen”. Veel later 
kwam er een onwettig geel bordje, zie foto 2. 

We zijn inmiddels in 2021, het College wil vrachtverkeer uit de 
Dorpsstraat weren. Bij deze aan mijn voorstel 2 palen toegevoegd: 
één vaste ter bescherming van de overgestoken fietser, een beweeg-
bare als de brandweerauto richting Boskoop wil (rode paaltjes foto 
3). Tussen de palen 2,5 meter, dan rijdt een vrachtwagen er niet 
zonder schade door. Die moet dus linksaf de Middelweg op naar de 
Hoogeveenseweg.

In Alphen-Stad vertimmert het College met het belastinggeld uit 
de dorpen voor miljoenen aan het stadshart. Mooi hoor, maar een 
Dorp wordt in het Gemeentehuis slechts als hinderlijke vernauwing 
van een Provinciale weg gezien. Als een stadswijk met aangepaste 
stedelingen en stadse drukte. Worden daarom gevaarlijke kruisin-
gen als deze niet aangepakt? Of, erger nog, een doorgaande auto-
snelweg statusverhogend en belangrijker gevonden dan het wegne-
men van de echte knelpunten in Boskoop en Hazerswoude-Dorp? 

Het VNG zou ieder jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsver-
kiezingen een onafhankelijk breed vergelijkend onderzoek moe-
ten houden tussen gemeenten met 100.000-200.000 inwoners. Dat 
helpt beslist bij de verkiezingen.  We kunnen alvast beginnen de 
inwoners van Rijnwoude en Boskoop te vragen: wat is er verbeterd 
sinds de fusie en wat verslechterd? U weet nu wel wat ik zou ant-
woorden.

Robert Hagendoorn

Langs de Voorweg in Hazerswoude-Dorp is tientallen jaren geleden een fietspad gelegd omdat 
de schoolgaande kinderen uit Boskoop gevaar liepen overreden te worden. Iedere dag rijden 
buiten Coronatijd ver over de honderd kinderen vanuit Boskoop en het Rietveld in groepen 
naar en van het VMBO. 

Het fietspad, tevens wandel- en ruiterpad, is ook een regionaal belangrijk traject van een lande-
lijke fietsroute. Groepen wielrenners uit Leiden en vele toerfietsers passeren hier in weekends 
en zomeravonden. Bij het ingaan van de bebouwde kom eindigt het fietspad bij de T-kruising 
met de Middelweg (foto 1). Van die polderweg komen (vracht)auto’s uit de 3 meter lagere pol-

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.).
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Inwonersparticipatie in 2e kwartaal 2021

Woningbouw Oog van Koudekerk 
en Oostvaartpark stap dichterbij

door Diana Baak

Deze week zijn concept stedenbouwkundige visies bekend gemaakt voor woningbouw op locatie Oostvaartpark 
in Hazerswoude-Rijndijk en aan de rand van het dorp in Koudekerk aan den Rijn voor de periode tot 2030. 
Eindelijk…

Vooral voor Koudekerk aan den 
Rijn is het goed nieuws dat er 
concreet zicht komt op woning-
bouw nu Rijnpark niet doorgaat 
en er al 15 jaar niet meer is ge-
bouwd in het dorp. Het voorlig-
gend plan voor Koudekerk richt 
zich erop dat de nieuwe woon-
wijk zo dicht mogelijk wordt 
aangesloten op het bestaan-
de dorp. Binnen een zone van 
200 meter vanaf de Lagewaard 
wordt niet gebouwd om een 
vrij zicht over de weilanden te 
handhaven. 
Concreet betekent dit dat de lo-
caties waar nu voetbalvelden, 
tennisbanen (en eventueel ook 
ijsbaan) liggen het meest ge-
schikt zijn. De verenigingen 
zouden dan verplaatst moeten 
worden. De rand van bedrijven-
terrein Hoogewaard kan volgens 
de gemeente als een alternatieve 
locatie voor de sportaccommo-
daties worden ingericht. 

INGEPAST IN OMGEVING
Er is in het plan voor het Oog 
van Koudekerk voorzien in ge-
faseerde bouw van 170-250 
woningen in een mix van ver-
schillende soorten woningen: 
rijtjeshuizen, vrijstaande wo-
ningen en appartementen. Ener-
gieneutraal en levensloopge-
schikt zijn ook uitgangspunten. 
Hierin wordt ook tegemoetge-
komen aan de wens van de in-
woners van Koudekerk om met 
name voor de doelgroepen star-
ters en senioren te bouwen, 
want dat bevordert ook de wo-
ningdoorstroom in de rest van 
het dorp. Verder geldt het alge-
mene uitgangspunt van 25% so-
ciale huur en 10% middenhuur- 
of koopwoningen. 
De woningbouw moet een af-
ronding vormen van Koude-
kerk aan den Rijn met een goede 
overgang naar het onbebouw-
de deel van Het Oog van Kou-
dekerk. Dat zal ook duidelijker 
worden ingericht als een groen 
gebied dat toegankelijk is voor 
wandelaars en fietsers. Gebruik 
van een deel van het terrein 
dat nu bij Caravanstalling Rust 
Roest hoort hiervoor, wordt ook 
bekeken.

OVERLEG
Met VV Koudekerk, Tennisclub 
Artesia, schaatsvereniging VIJK 
en caravanstalling Rust Roest 
worden door wethouder Van As 
gesprekken gevoerd. De vereni-
gingsbesturen hebben laten we-
ten er in principe positief in te 
staan, zolang de faciliteiten er 

maar niet minder om worden. 
Ook het Dorpsoverleg staat posi-
tief tegenover de voorgenomen 
woningbouw. “Wat de gekozen 
locaties betreft zijn er voor- en 
tegenstanders en er zijn ook nog 
veel vragen die we aan de ge-
meente willen stellen over de 
plannen,” geeft Nicolien Wam-
steker aan. “In het participatie-
traject met alle betrokken par-
tijen en de inwoners zullen die 
aan de orde worden gesteld.” 

OOSTVAARTPARK 
In Hazerswoude-Rijndijk zijn 

Impressie van woningbouw in Oog van Koudekerk

voor de periode tot 2030 al zo’n 
600 nieuwe woningen voor-
zien in diverse projecten (Rond 
de da Costasingel, Avery-Denni-
son, Westvaartpark e.d.), wat al 
meer is dan nodig is voor de lo-
kale behoefte. 
De woningen zijn daarmee deels 
ook bedoeld om te voorzien in 
het algemene Alphense woning-
tekort. Richting 2030 zal ook 
het Oostvaartpark project weer 
worden opgepakt. Deze plek 
was in de tijd van Rijnwoude al 
aangewezen voor woningbouw 
en is op dit moment in afwach-

ting van woningbouw in ge-
bruik als maisveld.  Voor deze 
woningen gelden dezelfde ba-
sisuitgangspunten als genoemd 
bij de bouw in Koudekerk wat 
betreft type woningen, duur-
zaamheid en aansluiting op de 
rand van het dorp en het groen-
gebied langs de Oostvaart en het 
spoor. 
Voor het Dorpsoverleg Hazers-
woude-Rijndijk Oost geldt dat 
zij net als in Koudekerk vragen 
hebben over de concrete invul-
ling van het plan. “Ook omwo-
nenden en andere betrokkenen 

zullen de plannen nu eerst goed 
gaan bekijken”, aldus Bernadet-
te Verhoef van het Dorpsover-
leg. 

ONLINE PARTICIPATIE
In de periode april-juni zal de 
gemeente online bijeenkomsten 
organiseren waarin inwoners 
van beide dorpen kunnen mee-
denken over de eerste schetsen 
voor hun nieuwe woonwijken. 
Zo komt er beter inzicht in de 
ideeën, suggesties, kansen en 
belemmeringen die omwonen-
den, belanghebbenden en be-
langengroepen ervaren. De re-
sultaten van de participatie 
zullen worden verwerkt in de 
volgende versie van de Steden-
bouwkundige Visies. M
eer informatie is ook te ver-
krijgen via de dorpsoverleg-
gen (info@dorpsoverlegkou-
dekerkaandenrijn.nl of info@
dorpsoverleghazerswouderijn-
dijkoost.nl). 

SP pleit voor bijdrage aan zwembaden in 
Hazerswoude en Koudekerk
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 maart heeft de fractie van de SP middels een motie gepleit voor meer on-
dersteuning van de organisaties die de zwembaden in Hazerswoude Dorp en Koudekerk aan den Rijn beheren.

De zwembaden in Hazerswoude Dorp (De Hazelaar) en Koudekerk aan den Rijn (Prins Willem-Alexander Bad) vervullen een belang-
rijke maatschappelijke functie voor de gemeenschap en leveren een belangrijke bijdrage aan het woon- en leefklimaat van Hazerswoude 
Dorp en Koudekerk. Fractievoorzitter Iris van de Kolk: “Deze zwembaden worden gerund door vrijwilligers, dat verdient meer waarde-
ring en aandacht vindt de SP en dat hoort men dan ook terug te zien in de financiële bijdrage die de gemeente levert wat ons betreft.”

De SP heeft de motie ingediend omdat Nieuw Elan wethouder Gert Jan Schotanus een voorstel heeft ingediend bij de raad voor extra geld 
en een verlenging van het contract met het noodlijdende “De Thermen 2 BV”, die de zwembaden in Alphen stad beheert. De SP vindt
dat er onterecht geld gaat naar een commerciële organisatie en er te weinig aandacht is voor en ook te weinig geld gaat naar de zwem-
baden in de andere kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn. 

Van de Kolk: “Het kan niet zo zijn dat de Thermen BV er met de buit vandoor gaat en de zwembaden in de kernen met lege handen blij-
ven staan.” Sowieso is de SP geen voorstander van om een commerciële onderneming, die voor een vast bedrag de aanbesteding heeft 
gekregen, eindeloos te subsidiëren. Wij erkennen als SP het belang van de zwemsport en het recreatief zwemmen, maar als de gemeente 
deze commerciële onderneming toch wil steunen moet er wel sprake zijn van gelijke monniken, gelijke kappen. Dat houdt in dit geval 
in dat de vrijwillig gerunde zwembaden wel wat extra’s verdienen. De motie werd helaas weggestemd door de raad. Iris van de Kolk: 
“Jammer dat het college in Alphen de commerciële baden wel de reddingsboei toewerpt en de baden in de dorpen laat watertrappelen!”

Ingezonden bijdrage
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Alert voor gemachtigden 
in levenstestament
Hoewel al enige jaren achtereen steeds meer mensen 
een levenstestament hebben laten opstellen, heeft de 
coronacrisis nog eens voor een extra impuls gezorgd. 
Wat is de rol van de gemachtigde in het levenstestament 
bij het uitvoeren er van?

In een levenstestament regelt u wat er moet gebeuren als 
u zelf geen beslissingen meer kunt nemen. In een levens-
testament wordt een gevolmachtigde benoemd, die dan 
namens de volmachtgever beslissingen kan nemen. Vaak 
is dat een van de kinderen, maar het kan ook iemand van 
buiten gezin of familie zijn.

Meestal wordt een algemene volmacht gegeven, maar u 
kunt de volmacht ook beperken tot bepaalde handelingen, 
bijvoorbeeld alleen bankzaken. Een algemene volmacht 
geeft u als gevolmachtigde echter de meeste mogelijkhe-
den. Zonder een levenstestament / algemene volmacht 
wordt de weg omslachtiger. Dan moet de rechter er aan te 
pas komen om een meerderjarigenbewind of curatele in te 
stellen. U kunt in een levenstestament ook de rechter vra-
gen om een door u voorgestelde persoon of instelling te 
benoemen tot bewindvoerder.

Voor een gemachtigde is het van groot belang te weten 
hoever zijn of haar bevoegdheid reikt en wat daarvan de 
consequenties zijn. In het levenstestament moet zijn opge-
nomen wanneer de volmacht ingaat. Grofweg zijn er twee 
lijnen. De eerste is dat de volmacht ingaat als de volmacht-
gever wilsonbekwaam is, hetgeen door een arts moet wor-
den vastgesteld. De tweede lijn is dat de volmacht al direct 
na het opstellen van de volmacht ingaat. De gevolmachtig-
de kan dan ook vanaf die datum op basis van de volmacht 
handelen.

Volmachten zijn niet onbeperkt. Zo mag een volmachtge-
ver geen schenkingen namens de volmachtgever doen en 
zal hij of zij altijd moeten handelen in het belang van de 
volmachtgever. Het gaat dus niet alleen om de vraag of de 
gevolmachtigde kan handelen, maar ook om de vraag of hij 
of zij dat mag. Er is daarom alle reden voor volmachtgevers 
om duidelijke instructies in het levenstestament te verwer-
ken zodat discussie daarover niet kan ontstaan.

Een andere vraag is of de gevolmachtigde altijd moet han-
delen, of daar een eigen beslissing in kan nemen. Het ant-
woorde op die vraag is nog niet uitgefilterd. Het juridische 
onderscheid tussen moeten en mogen in dit kader is nog 
in ontwikkeling. Dat wordt nog aangevuld met het onder-
scheid tussen de belangen van de volmachtgever geduren-
de de periode dat de volmacht wordt uitgeoefend en de be-
langen van derden – bijvoorbeeld (andere) erfgenamen – in 
een later stadium. Ook daarover kan de volmachtgever in 
het levenstestament richtlijnen geven.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van 
een levenstestament? Bakker & Neve Netwerk 
Notarissen adviseert u hier graag over. Bel ons 
voor het maken van een afspraak.

Veilig boswerk langs 
spoor in voorbereiding
In een bosperceel van Staatsbosbeheer bij de Oostvaart worden dit jaar populieren 
gekapt. Om dit veilig te kunnen doen wordt onderzocht of er niet-ontplofte oor-
logsmunitie op het terrein ligt. Dit kan er bij het bombardementen van het spoor 
in de tweede wereldoorlog zijn terechtgekomen.

Historische voetnoot
Hoe zat het ook weer met het oorlogsverleden van Hazerswoude-Rijndijk? 
Op 14 mei 1940 is er een bombardement geweest. De Duitsers hadden de opdracht om alles wat leek op troepen-
verplaatsing tegen te houden of te bombarderen.  De Rijndijk was toen de Rijksstraatweg van Utrecht naar Den 
Haag. Juist op die dag waren duizenden mensen op de been: mensen die uit de Tieler- en Bommelerwaard geëva-
cueerd waren omdat daar de polders door de Nederlandse regering/defensie onder water zouden worden gezet om de 
Duitse opmars te stuiten. Het bombardement heeft met name huizen, gebouwen en landerijen grenzend aan de Rijn 
getroffen in Zwammerdam, Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk.
Dan de beschietingen van het spoor. Deze bombardementen en beschietingen werden door de Engelsen gedaan en 
vormden een voortdurend gevaar en bron van angst voor de bewoners langs  de Rijndijk. Het spoor werd gebruikt 
door de Duitsers om goederen en mensen uit Nederland af te voeren naar Duitsland. Nederland werd leeggeroofd 
om aan de vraag aan van alles in Duitsland te voldoen. Nederlandse mannen in de kracht van hun leven moesten 
in Duitsland de plaatsen in de fabrieken en op de boerderijen innemen van Duitsers die in het leger moesten die-
nen (Arbeitseinsatz). De Engelsen beschoten de spoorlijn om dit vervoer te bemoeilijken. Meestal vlogen ze eerst een 
paar rondjes boven de trein zodat deze kon stoppen en de mensen eruit konden vluchten. Door de inundatie vanaf 
het voorjaar van 1944 stonden veel polders in Koudekerk en vanaf het spoor tot de Hoogeveenseweg onder water. 
Daardoor waren de spoordijken in dit gebied instabiel geworden. Treinen reden langzaam en vormden een aantrek-
kelijke prooi voor beschietingen. 
Op 7 oktober 1945, na de bevrijding, maakte de filmdienst Van de Binnenlandse Strijdkrachten afdeling Delft op-
names van een in scène gezette beschieting van een trein in Hazerswoude. Dit mocht niet vergeten worden!

Mogelijk een blindganger
In de tweede wereldoorlog heb-
ben de Engelsen spoorwegen 
beschoten om zo het vervoer 
van mensen en goederen door 
de Duitse bezetters te bemoeilij-
ken. Ook het spoor bij Hazers-
woude-Rijndijk is bestookt met 
bommen en munitie, die wel-
licht niet allemaal zijn geëx-
plodeerd. “Als Staatsbosbeheer 
hebben we op basis van ver-
moedens dat er nog explosieven 
kunnen liggen historisch on-
derzoek laten verrichten”, ver-
telt Mark Kras van Staatsbeheer. 
“Hieruit bleek dat er inderdaad 
een risico is dat er blindgangers 
aanwezig zijn in een 150 meter 
brede strook langs het spoor aan 
de oostzijde van het dorp. Om 
risico’s uit te sluiten heeft Staats-
bosbeheer een gespecialiseerd 
bedrijf onderzoek laten verrich-
ten. Allereerst hebben we de 

ondergroei laten verwijderen, 
zodat het onderzoek kon plaats-
vinden.”

Sonaronderzoek
Het 2 ha grote, overigens niet 
voor publiek toegankelijke, pro-
ductiebos met populieren is af-
gelopen week met speciale son-
arapparatuur gescand (zie foto) 
door explosievenexperts van 
REASeuro.  Ook een perceel iets 
verderop langs het spoor is be-
keken, want daar moeten nog 
zieke essen worden gekapt. Met 
de sonar kan men detecteren of 
er iets onder de grond zit. Kras: 
“Er zijn data verzameld die men 
in de komende weken gaat ana-
lyseren. Het is nu dus afwach-
ten wat daar uitkomt en of na-
der onderzoek in de bodem zelf 
noodzakelijk is. We houden jul-
lie hiervan op de hoogte.” 

Instabiel bos
De bomenkap is volgens Staats-
bosbeheer nodig omdat de snel-
groeiende populieren na verloop 
van jaren instabiel zijn gewor-
den: “Mede vanwege de nat-
te ondergrond van het bosvak, 
is het risico nu te groot dat bo-
men omvallen.” Met het kappen 
van het bosje voert Staatsbos-
beheer meteen een moderner 
plantbeleid voor productiebos-
sen in. “Er komt een gemengd 
loofhout bos voor terug met tra-
ger groeiende bomen erin zoals 
eik, berk en eventueel linde. Dat 
vergt minder onderhoud en dat 
kan ook selectief worden uitge-
voerd. Zeker op lastig toeganke-
lijke plekken zoals deze bosjes is 
dat niet alleen beter voor de flo-
ra en fauna, maar ook voor het 
beheer.” 

➦
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Zomertijd...
Met een diepe zucht en een glimlach op mijn gezicht begin ik met typen. Het 
is vandaag een nieuw begin, de is begonnen en de zomer is in aantocht. Een 
nieuw seizoen, tijd om te shinen, tijd om te bloeien. Volgens de Griekse My-
thologie zijn de seizoenen ontstaan doordat Hades (de god van de onderwe-
reld) de dochter van Demetra (godin van de oogst) van zijn granaatappelpit-
jes had laten eten in de onderwereld. En wie van de onderwereld eet, blijft in 
de onderwereld. Maar doordat Persefone bij de stervelingen op aarde hoor-
de, bood Hades Zeus een offer aan om haar een half jaar in de onderwereld 
te houden en een half jaar in de bovenwereld. Zo zijn de seizoenen ontstaan: 
wanneer Persefone in de bovenwereld komt begint alles te bloeien! 

Ook is het vandaag precies 2 jaar geleden dat ik mijn kruisbandoperatie heb 
gehad en na 2 jaar hoor je volledig hersteld te zijn. Een hoofdstuk wat ik nu 
‘’officieel’’ achter mij kan laten. Wat was dat een rit zeg. Stomweg ben ik een 
jaar of 5 geleden een dagje gaan skiën in Düsseldorf maar mijn ski-kunsten 
zijn echt niet goed te noemen. Met een vaart ging ik van de piste af en pro-
beerde te stoppen in een pizzapunt waardoor mijn knieën naar buiten klapte. 
Verschrikkelijk en de dokter zei destijds dat ik het rust moest geven en ’het 
wel zou overgaan’. Enkele maanden later hadden we een afscheidsfeestje op 
een partyboot van Treatwell met 200 man. De eerste keer dat ik weer hakken 
droeg en Jim en ik waren (as usual wanneer je hem kent) fashionably late. We 
vroegen of ze de boot even konden laten wachten tot we er waren. Eenmaal 
op de kade renden we naar de boot die letterlijk voor onze neus vertrok! Ik 
dacht nee dit feest gaan we echt niet missen en ik zette mijn ene been op de 
boot waardoor ik in de spagaathouding stond en … ja tussen wal en schip in 

het IJ-meer ben gevallen achter Amsterdam Centraal Station. Nou als je dacht 
dat m’n kruisband nog heel was, was het bij deze helemaal geript. Dikke pech 
en ook een geluk dat het goed is afgelopen. We hebben tot janken aan toe er-
over moeten lachen. Wat een gezicht was dat geweest voor Jim die het voor 
zich zag gebeuren. Ook de founders, waarvoor het feest was hebben altijd nog 
een aandenken aan die dag, haha. Oh well… 

Ook is vandaag de aller-aller-aller laatste dag van mijn bank!! Ik zit er uiter-
aard op te typen, in de hoek. De volgende bank gaat geen hoekbank meer 
worden. De afgelopen 2 weken heb ik er echt volop gebruik van gemaakt in 
de breedste zin van het woord. Het is goed zo. Het is tijd om afscheid te ne-
men ervan. De mooie momenten hierop blijven bewaard. Zelfs dat ‘Bella the 
Bunny’ hier als een diva, met haar gestrekte beentjes op lag te chillen (mijn 
hondje dat ik in Griekenland op straat had gevonden, maar al jaren geleden 
heen is gegeaan).  In de tijd dat het tegenzat, was de bank er als mijn com-
fort met Baileys en verder voor de leuke bijeenkomsten met Kerst/Pasen met 
familie en vrienden en ik heb ook de nodige dates erop gehad 😊 het hoort er
allemaal bij , toch? 

Om het af te sluiten heb ik straks de meisjes met hun moeder op bezoek. Die 
komen gezellig eten en terwijl de kids Netflixen gaan wij op de bank bijpra-
ten. Je zou denken dat er ‘weinig’ gebeurt, maar ik heb werkelijk geen mo-
ment stil gezeten. Wat ook een highlight was afgelopen week was de Virtual 
Mallorca party georganiseerd door werk. Met een bucket vol tonic, lime en 
muntblaadjes (drink geen alcohol en het gaat goed!) zonnebril, badpak (ja-
wel) en Latin muziek zaten we met collega’s te bespreken wat we zouden gaan 
doen in Mallorca en droomde we eventjes van heerlijke zonnige dagen op het 
eiland. Een echte ‘Secret Escape’ dus. Volgende keer organiseer ik het feest op 
de Griekse eilanden. Heb er nu al helemaal zin in!

Nu eerst mijn Peetkindje Charles videobellen in UK, die is vandaag 3 geworden! 
Liefs, Anthoula 

        Anthoula’s belevenissen  

Planning
We verwachten in juni met de bo-
menkap te kunnen starten, want 

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

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

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

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

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

Hoe werkt de spaarkaartactie? 
Voor elke €2,50 besteed aan brood, croissants, ge-
vulde koek enz. krijgt u 1 stempel.  Met 60 stempels 
heeft u een volle spaarkaart. Als u uw volle spaar-
kaart doneert aan de Voetbal 3daagse, krijgen de kin-
deren en vrijwilligers heerlijke broodjes, krentenbol-
len, brownies en meer om te eten tijdens hun lunch 
of pauze.
Zoals u kunt voorstellen met al die energieke activi-
teiten, hebben de kinderen en vrijwilligers een reus-
achtig eetlust op gebouwd, dus koop lokaal en steun 
lokaal! Uw volle spaarkaart kunt u tot 16 juli 2021 
dopeneren in de speciale pot in de winkel van Bak-
kerij van Noort. Namens alle deelnemers en vrijwil-
ligers van de Voetbal 3daagse alvast hartelijk bedankt!

dan is de kans groot dat de on-
dergrond voldoende droog is om 
er met zware voertuigen over-

heen te rijden”, vervolgt Kras. 
“Het weghalen van het struik-
gewas tussen de bomen heb-

ben we nú al gedaan voor de bo-
demscans, maar ook om schade 
aan de natuur te beperken. Verder 

in het seizoen is het risico name-
lijk te groot dat nesten en broed-
plekken worden verstoord.” 
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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.

MOOIE 3D KAARTEN. 5 stuks voor € 2. Liset-
te Goes, Koudekerk. Tel 06 416 89 489 e-mail 
goes-poel@hetnet.nl

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

STALLING \  GARAGE \ SLEUTELRUIMTE voor 
oldtimer.na 17:30 tel 0644003917 of mail roo-
zendaal.ton@gmail.com

DIVERSEN

Hiep hiep hoera!! Op 21 maart is FINN VAN 
WIJK geboren. Denise en Nick, gefeliciteerd 
en veel geluk met zijn drieën & Dex. Liefs uit 
B5

MAN 68 1.76 LANG goed uitziend gezond 
sportief eerlijk en sociaal zoekt volslanke 
vrouw leeftijd onbelangrijk voor een lat rela-
tie telefoon 06-40928118

ELINA BRANDHORST ziet SARA op 7 APRIL  
ja ja 50 jaar Gefeliciteerd van pa en ma SLOOF

Wil de mijnheer die mijn VUURDOORN vast 
heeft gezet met een spanband bij de boot mij 
bellen, ben nr. kwijt, 06-17454172.

Oude Gemeneweg 17
Hazerswoude dorp

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

Wij zijn open op afspraak

Nieuw!! Wenskaart incl. collier en zilveren geluksdubbeltje.
Verkrijgbaar met 6 verschillende teksten.  29,75/stuk
Kijk ook op in de webshop: www.idesignsieraden.nl

Zaterdaghulp gezocht!
Ben jij;
• Niet bang om nat te worden  en wil lekker bijverdienen.
• Kan je op zaterdag komen helpen met het schoonmaken  van 

ons machinepark zodat dit er weer piekfijn uitziet.
Meld je dan aan via 071-3413818 of 
info@dewitgroenvoorziening.nl
Wij kijken uit naar je reactie!

Stuur uw kopij uiterlijk 
zaterdagavond in 

naar
info@groenehartkoerier.nlinfo@groenehartkoerier.nl
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In de Rietzanger in Koudekerk 
is nu de lente echt in aantocht! 

door Frits Nijhof

De bewoners van de Rietzanger in Koudekerk vonden dat bij de entree van de lente 
hun wijk wel wat opgefleurd kon worden. Ze kwamen als snel met het lumineuze 
idee om ‘de bloemetjes buiten te zetten!’ 

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!
Deze week: Yentl Bentvelzen

Mijn naam is Yentl Bentvelzen. Ik ben 25 
jaar en ik ben opgegroeid in Ter Aar. Sinds 
eind 2020 heb ik een eigen huisje in Alphen 
aan den Rijn. Momenteel ben ik vier jaar 
werkzaam in het onderwijs; eerst op de 
Zilveren Maan in Nieuwkoop en nu sinds dit 
schooljaar hier in Hazerswoude-Rijndijk op 
de Steijaertschool. Al in mijn jeugd wist ik 
dat ik iets wilde gaan doen met kinderen. Na 
het behalen van mijn VWO diploma was de 
Academische Pabo dan ook de opleiding voor 
mij. Dit is een combinatie van de Pabo aan de 
Hogeschool en Pedagogische wetenschappen 
aan de Universiteit beide in Leiden. Ik geniet 
echt volop wanneer ik voor de klas sta en kinderen kunnen mij echt inspireren met hun wonderlijke 
en creatieve denkwijze. Daarbij kan ik tijdens mijn werk ook creatief bezig zijn, wat ik in mijn vrije 
tijd ook altijd graag doe. Ik vind het heerlijk om te schilderen of tekenen. Daarbij vind ik het ook 
altijd erg leuk om de natuur en cultuur op te zoeken in het buitenland. Zo ben ik de laatste keer 
dat ik op vakantie ging naar mijn tante in Amerika gegaan. Mooie natuur vinden we gelukkig ook 
in Nederland, dus ook nu geniet ik van wandelingen in de Nederlandse natuur. Ik kijk er dan ook 
erg naar uit om binnenkort een heerlijke lentewandeling te maken door Hazerswoude om de buurt 
nog beter te leren kennen. Het estafettestokje draag ik hierbij over aan Mawiesja Laeven.

Over dat idee was iedereen het 
al snel eens: De straat opfleu-
ren met bloembakken. Maar ja 
hoe komen we aan zoveel in de 
straat passende bloembakken? 
Hoe regelen we dat? Een van de 
bewoners, Bram Griffioen, nam 
daartoe contact op met de ge-
meente en als snel kwam er een 
plan op tafel. Er bestaat de mo-
gelijkheid om deze bloembak-
ken van de gemeente te betrek-
ken. 

In bruikleen van de gemeente
De bloembakken worden in 
bruikleen gegeven en de bloe-
men of planten worden door de 
bewoners zelf bepaald. 
Woensdag 24 maart was het zo-
ver: de eerste van de zeven stuks 
lantaarnbloembakken werd ge-
vuld met fleurige viooltjes! Bij 
toch wel deze officiële gebeur-
tenis was wethouder van Vel-
zen aanwezig, die tezamen met 

mevrouw Griffioen de eerste 
bloembak vulde. Als straks de 
overige zes bloembakken zijn 
geplaatst, ziet de wijk, met kleu-
rige bloemenbekken, er vrolijk 
en fleurig uit. 
Na het weekend hadden we al 
een paar zonnige dagen, wel-
licht valt er links en rechts dan 
nog wel een spatje regen, maar 
wat vocht hebben de bloemetjes 
ook nodig.  

10 jaar bestaande wijk!
De zon gaat al weer meer schij-
nen en de temperatuur gaat 
overdag soms al boven de 10 
graden. Tja, dat getal 10 heeft 
voor deze wijk op moment ook 
een bijzondere betekenis: Deze 
nieuwbouwwijk bestaat dit jaar 
10 jaar. 

Wij wensen ‘De Rietzangers’ 
veel plezier en genot van deze 
kleurrijke aanpassingen. 

Ook voor uw wijk?
Bloembakken zorgen voor een 
vrolijk straatbeeld. Er zijn in  de 
gemeente al zo'n 500 bloem-
bakken in beheer bij vrijwilli-
gers. Wilt u ook een bloembak 
in uw wijk? De gemeente levert 
de bloembakken( in bruikleen) 
en eenmalig de potgrond; de 

beplanting bepaalt men zelf. 

Wilt u ook een bloembak in uw 
wijk?  Dat kan; stuur een e-mail 
onder vermelding van bloem-
bak aanvraag naar gemeente@
alphenaandenrijn.nl. Eén van de 
vakmannen neemt vervolgens 
contact met u op.
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HET BESTE ONTBIJT 
KOMT UIT DE BUURT.

 Streek kaasstukken of -plakken 
 Per 100 gram 
 Van /1.23 - /1.98 
 Voor 0.92 - 1.48 

 Streek zuivel 
 Alle soorten 

 2 stuks 
 Van /1.98 - /4.58 

 Voor 1.48 - 3.42 

 Streek 
volkoren 
vloerbrood 
 Van /2.49 

 Streek verse eieren 
 Doosje met 6 stuks 
 Van /1.99 

 Streek verse eieren 
 Doosje met 6 stuks 
 Streek verse eieren 

Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 2e product 50% korting krijg je 25% korting op de totaalprijs. 
Deze acties zijn geldig van woensdag 31 maart t/m dinsdag 6 april 2021

 Streek kaasstukken of -plakken 25%
KORTING

50%
KORTING

2e product

1.49
per doosje

1.99
per stuk

De Bernardus Selectie Clinic groot succes!De Bernardus Selectie Clinic groot succes!
Zaterdag 27 maart was voor de Bernardus jeugd een bijzondere dag. Zij kre-
gen een complete voetbalclinic, verzorgd door de heren selectie. De dag werd 
geopend met een warm applaus voor alle team trainers die de afgelopen 
maanden naast alle reguliere trainingen, ook op de zaterdagen voetbal ac-
tiviteiten hebben georganiseerd. Petje af voor al deze enthousiaste kanjers! 
De selectie zet zich op deze dag graag in voor de jeugd. Het is super mooi 
om al die kinderen plezier te zien hebben met elkaar. 

Alle leeftijden 
De dag startte met de jongste jeugd, de hummels en de JO7, JO8, JO9 en 
JO11. Wat een enthousiasme straalden zij allemaal uit. De mannen van de 
selectie zijn hun grote voorbeelden en ze hopen uiteraard ook ooit zelf in het 
1e te mogen spelen. De volgende groep bestond uit de spelers uit de JO13, 
MO13, JO15 en de MO15. De groepen rouleerden over het veld langs ver-
schillende uitgezette oefeningen. Verder werden serieuze partijtjes gespeeld 
en snoeiharde penalty’s geschoten. De oudste groep bestond uit de JO17, 
MO17 en de JO19. Deze groep konden al goed mee en een aantal wilde zich 
natuurlijk weleens meten met de selectie spelers. In een gezamenlijke par-
tijvorm werd fanatiek gestreden maar ook veel geleerd en gelachen. 

Sponsoren bedankt!
De jeugd trad aan in wedstrijd tenues waarmee het veld oranje wit kleurde. 
Uiteraard danken we hierbij ook alle kledingsponsoren van de jeugd: Aan-
nemingsbedrijf Van Mil die sinds dit seizoen de kleding sponsort van de 
gehele jeugdafdeling. Uiteraard bedanken we ook de reeds lopende sponso-
ren: Jasper Droogh Hoveniers (JO8), Autobedrijf van Schie (JO11-1) Colijn 
(JO11-3) en Meijmat (JO19-1). Sommige bofkonten hebben ook trainings-
pakken gesponsord gekregen van: Justice 42 (JO11-1), Huisartsenpraktijk 
Griffioen en Adrichem communicatie en events (MO17) en Meijmat ook 
voor de pakken van de JO19-1. Geweldig dat jullie onze jeugd steunen!

Uiteraard hopen we dat de jeugdspelers weer wedstrijden mogen spelen in 
hun gesponsorde tenues. En ook dat alle jeugdleden snel weer langs de kant 
kunnen juichen bij een thuiswedstrijd van de selectie. Mannen bedankt voor 
deze geweldige dag! 


