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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

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

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 58e jaargang nr. 2744 • Woensdag 7 april 2021

Landelijke keten komt ook naar Rijnwoude...

'Jouw marktkraam' opent
nieuwe vestiging in Koudekerk

Save the date: open dag 
basisscholen Hazerswoude-

Dorp op 28 april 2021
Ieder jaar organiseren de drie basisscholen in Hazers-
woude-Dorp gezamenlijk een open dag. 
Op deze dag kunnen de ouders van een peuter zich oriënteren op 
De Springplank, de Johannes Postschool en de St. Michaëlschool en 
een keuze maken op welke school zij hun kind willen inschrijven. 
Ook dit jaar zullen wij samen een open dag organiseren. Helaas is 
een open huis zoals voorgaande jaren niet mogelijk, want voor de 
veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten kunnen wij nu geen 
bezoekers ontvangen in de scholen. Dit jaar zal de open dag er dus 
anders uitzien dan voorgaande jaren. We gaan er op een andere 
manier toch voor zorgen dat ouders een goed beeld krijgen van de 
drie scholen.  Hoe wij dat gaan doen, dat laten wij in april weten 
via raamposters die we in het dorp zullen verspreiden. Jacqueline 
Dekker en Joris van Veen (De Springplank), Leonoor Sleijser (Jo-
hannes Postschool) en Astrid Bultink (St. Michaëlschool) begroe-
ten u graag tijdens onze alternatieve open dag op woensdagoch-
tend 28 april. Zet de datum alvast in de agenda!

Hans Kort voor de ingang van zijn nieuw ingerichte "Jouw marktkraam"

Sinds vrijdag 2 april heeft de winkel aan de Prins Bern-
hardstraat in het voormalige pand van Huisman – Wo-
nen, naast Albert Heijn, een nieuwe beheerder. 

De winkel maakt deel uit van de 
landelijke online etalage: Jouw 
Marktkraam. Hiervan zijn er 
in Nederland op moment reeds 
meer dan 20 operationeel. De 
Marktkraam in Koudekerk aan 
den Rijn is er één van. Er kun-
nen spullen worden aangebo-
den, welke nog te mooi zijn om 
weg te gooien. Hier geef je jouw 
spulletjes een kans voor ‘een 
tweede leven’.  
In de winkel vindt je een aantal 
stellingen, c.q. etalages, waarop 
deze aangeboden artikelen wor-
den uitgestald. De artikelen die 
hier staan, worden te koop aan-
geboden door particulieren en 
bedrijven. Bij Jouw Marktkraam 
huur je je eigen kraam, waar-
over jijzelf de baas over bent! 
Deze artikelen worden vervol-

gens te koop aangeboden via de 
webshop. De beschikbaarheid 
hiervan is onder voorbehoud 
van verkoop in de winkel. 

Wat kun je er zoal vinden? 
Wel, denk bijvoorbeeld aan 
speelgoed, kleding, boeken, 
servies, sieraden, woonaccessoi-
res of kunst. Er worden zowel 
gloednieuwe als DIY, vintage 
en anders gebruikte producten 
aangeboden. Kortom: er is keus 
genoeg! En: veelal voor een be-
taalbare prijs! 
Bij Jouw Marktkraam ervaar je 
als een echte shop-beleving! 
Naast bedrijven, webshops, 
winkels verkopen ook parti-
culieren hun nieuwe, zelfge-
maakte of tweedehands spullen 
verkopen. Je kunt je voorstel-

len dat er soms unieke produc-
ten te koop aangeboden wor-
den. Bijkomende voordeel is dat 
je vóóraf de spullen kunt voe-
len, passen, opmeten en contro-
leren. . Daardoor weet je zeker 
dat het artikel het juiste is, wat 
je koopt.
 
Hoe werkt Jouw Marktkraam?  
Wel, je huurt 1 of meer kramen, 
voor een klein bedrag per week. 
Op de websitepagina van jouw 
vestiging – in dit geval Koude-
kerk - vind je alle prijzen. De af-
metingen van jouw kraam zijn 
ca.1 meter breed en 60cm diep 
met een hangrek van ca. 220cm 
hoog. De kraam is van hout, 
maar je mag er je natuurlijk ei-
gen gezellige kraam van ma-
ken.  Er zijn verschillensoorten 
kramen zoals: kledingkramen, 
grondplaatsen, planken. Voor 
zakelijke huurders zijn een soort 
units beschikbaar. 

Ben je geïnteresseerd of wil 
je meer informatie over Jouw 
Marktkraam? Kijk dan op www.
jouwmarktkraam.nl.

Wij wensen Hans Kort heel veel 
succes met deze voor Koudekerk toch 

wel bijzondere winkel.
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Familieberichten

U I T V A A R T Z O R G

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

ammonietuitvaart.nl “Als schilder blijf je altijd geïn-
spireerd door licht. Licht is beweging, 
vreugde, licht is leven. En hoe belang-
rijk licht is ervaar ik iedere dag. Licht 
in huis, in mijn hoofd en licht in mijn 
schilderijen. 
 Ik zie soms ook licht in mensen. 
In hun ogen. Dat is de reden dat mensen 
altijd het hoofdonderwerp zijn in mijn 
schilderijen. 
 Als ik ooit afscheid van dit leven 
neem, wil ik graag door een laan van 
fakkels worden gedragen. Ik hoop dan 
dat al mijn vrienden erbij zullen zijn. 
Leven is licht.
 Mathieu Booms 

dat al mijn vrienden erbij zullen zijn. 

 Mathieu Booms 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Online bijeenkomst 
Nabestaanden-
café Leiden op 

18 april 
14.30 – 15.30 uur

Het Nabestaandencafé organiseert op zondag 
18 april een online gespreksbijeenkomst. Er is 
ruimschoots gelegenheid voor bezoekers om 
ervaringen met lotgenoten en vrijwilligers uit 
te wisselen en te delen.

Thema: Taken die op je afkomen……
Na het overlijden van een dierbare komen er 
tal van taken op je af.  Er wordt opeens heel 
veel van je verwacht. Je weet je soms geen raad 
meer. Wat ben jij tegengekomen en hoe ben jij 
hiermee omgegaan?

Aanmelden: vooraf aanmelden is noodzakelijk. 
Graag even een berichtje naar info@nabestaan-
dencafeLeiden.nl o.v.v. naam, mailadres en te-
lefoon. Degenen die zich hebben aangemeld, 
ontvangen een mail met een link voor toegang 
tot de bijeenkomst.

KLEDINGINZAME-
LING ZOBERO
 
Zoals we gewoon zijn willen wij van de 
“Stichting ZoBeRo “ook a.s. zaterdag 03-04-
2021 van 9.00 u tot 11.00 u weer kleding in-
zamelen .

Het is op het inmiddels wat meer bekende 
adres op de Bredeweg 22 te Moerkapelle t.o. 
garage Knijf.
Er is nog steeds behoefte aan kleding voor de 
met name ouderen en jongsten of ontheemden
kinderen, wij proberen in de basis behoeften 
van de allerarmsten te voorzien, en kleding is 
daar een onderdeel van we hopen dat u ook nu 
weer wat heb voor ons. 
U mag natuurlijk ook  een gift overmaken ten 
name van “Stichting ZoBeRo” bank rekening 
NL87RABO0325944776.
Alvast hartelijk bedankt.

MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021:

collectanten 
gezocht
in Hazerswoude, Koudekerk 
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelij-
ke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS 
Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collec-
tanten in Hazerswoude, Koudekerk (ALPHEN 
AAN DEN RIJN). Help jij ons in de strijd te-
gen de zenuwslopende ziekte multiple sclero-
se (MS)?
 
Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten! Collectan-
ten kunnen ervoor kiezen om huis-aan-huis of 
thuis vanaf de bank te collecteren. De opbrengst 
van de landelijke collecteweek is van essenti-
eel belang  voor de 25.000 mensen met MS in 
Nederland die iedere dag met een ziekte moe-
ten leven die hun zenuwen letterlijk sloopt. On-
derzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet 
daarom doorgaan.

Meer informatie en aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
 
Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale zenuwstel-
sel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, 
wordt de laag om de zenuwen aangevallen en 
beschadigd. Hierdoor komen signalen van en 
naar de hersenen niet (goed) door, waardoor 
verlammings- en uitvalsverschijnselen optre-
den. In Nederland hebben 25.000 mensen MS 
en elk jaar komen hier zo’n 1000 mensen bij. De 
eerste symptomen treden meestal op tussen het 
20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de meest 
invaliderende ziekte onder jonge mensen. 

‘s Avonds in het donker, 
dan kijk ik naar de maan.

En zie ik tussen alle sterren,
jou ster daar stralend staan.

 
Het is de allermooiste,

ze geeft het mooiste licht.
En als ik lang blijf kijken,
zie ik zelfs jouw gezicht.

 
Ik mis je hier beneden,

en denk heel veel aan jou.
Zacht fluister ik naar boven,
dat ik zielsveel van je hou...

 
Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van  onze 
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Nel Schreuders- van Harskamp

willen wij u bedanken.

De vele kaarten en lieve woorden hebben ons laten zien
hoe belangrijk zij ook voor anderen was.

Familie Schreuders

Wat was jij sterk en arbeidzaam.
wat heb je voor ons klaargestaan.
Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het eind gebleven.
Flink wil je nu dat ook wij zullen zijn
maar afscheid van jou nemen doet ons zo’n pijn

Intens verdrietig hebben wij afscheid 
moeten nemen van mijn zorgzame man, 

onze broer, zwager en (peet)oom

Serenus Jacobus de Rooij
* Koudekerk aan den Rijn,  † Leiderdorp, 
14 november 1942  2 april 2021

Els de Rooij - Tegelaars

Familie de Rooij

Familie Tegelaars

den Tollstraat 47
2396 CC  Koudekerk aan den Rijn

Op woensdag 7 april hebben wij, 
in besloten kring, 

afscheid genomen van Serenus.
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Blaasontsteking
 
Een vervelende klacht waar veel mensen last van hebben: blaasontsteking.  Opeens merkt u dat u vaker 
moet plassen, dat het plassen pijn doet of een branderig gevoel geeft. Misschien heeft u ook pijn in uw 
buik of onderrug. Uw urine ruikt anders, kan troebel zien of zelfs bloederig zijn. 
 
Hoe ontstaat het?
Een infectie van de blaas ontstaat als er bacteriën in de plasbuis en de blaas terechtkomen, waardoor 
het slijmvlies in de blaas of de plasbuis ontstoken raakt.  Vaak gaat het om de E-coli bacterie die bij ie-
der mens in de darmen leeft, maar ook rondom de plasbuis voorkomt. Omdat de plasbuis van vrou-
wen korter is en dichter bij de anus zit, komen deze bacteriën bij vrouwen makkelijker in de blaas dan 
bij mannen. 
 
Wat te doen?
Bij milde klachten van een blaasontsteking kunnen vrouwen wachten tot de klachten vanzelf weer 
overgaan. Wat helpt is om een aantal dagen veel water te drinken, zo’n anderhalf tot twee liter per dag. 
Houdt de plas ook niet te lang op en ga naar het toilet zodra u aandrang voelt. Neem de tijd zodat u de 
blaas helemaal leeg plast. Tegen de buik- of rugpijn kunt u paracetamol innemen.
 
Urineonderzoek
Als uw klachten na een week niet vanzelf zijn verdwenen, als u koorts heeft, een ziek gevoel, u zwan-
ger zou kunnen zijn of u een chronische ziekte heeft, neem dan contact op met de huisartsenpraktijk. 
Door de urine te onderzoeken is een blaasontsteking eenvoudig aan te tonen. Vang de tweede straal 
urine op (in de eerste straal zitten sowieso veel bacteriën) in een potje. Speciale urinepotjes zijn ver-
krijgbaar bij de apotheek of doktersassistente, of u kunt de urine opvangen in een middelgrote glazen 
potje dat eerst is uitgekookt. Lever de urine voor 11 uur ‘s ochtends in. De assistente zal diezelfde dag 
de uitslag telefonisch aan u doorgeven. In sommige gevallen is het niet direct duidelijk of er sprake 
is van een blaasontsteking. Dan wordt de urine gekweekt om aan te kunnen tonen om welke bacterie 
het precies gaat. De uitslag daarvan is de volgende dag bekend en wordt telefonisch aan u doorgeven. 
 
Klachten houden aan
Vaak wordt, indien er inderdaad een blaasontsteking wordt geconstateerd, een antibioticakuur voor-
geschreven. Belangrijk is dat u de kuur helemaal afmaakt, ook al zijn de klachten verdwenen, omdat 
achtergebleven bacteriën in de blaas opnieuw een ontsteking kunnen veroorzaken. 
Houdt u na vier dagen na het starten van de antibioticakuur klachten of krijgt u koorts? Neem dan con-
tact op met de huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de HAP via telefoonnum-
mer 088- 427 4700.
 
Kun je een blaasontsteking voorkomen? 
Soms wel. Drink altijd genoeg water, zo’n 1,5 liter per dag.  Bij het vrijen kunnen bacteriën in de plas-
buis komen, vandaar dat vrouwen na het vrijen nogal eens een blaasontsteking krijgen. Om dit te 
voorkomen is het verstandig om na het vrijen, als dit lukt, direct te plassen. 
Cranberry producten zoals sap of capsules helpen soms een blaasontsteking te voorkomen. Dit komt, 
blijkt uit onderzoek, doordat in deze bessen bepaalde deeltjes zitten die de hechting van de bacteriën 
aan de blaaswand zouden voorkomen. Gebruikt u bloed verdunnende medicijnen of bent u zwanger, 
overleg dan even met de apotheek welke cranberryproducten voor u geschikt zijn. Lees altijd de bij-
sluiter. 

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

Ingezonden brief

Waarom opheffing 
ouderenuurtje?
Ruim een week geleden werd mij bij Albert Heijn Koudekerk 
meegedeeld dat na ruim een jaar om 7.00 uur boodschappen 
doen ( ingesteld voor senioren en kwetsbare ) de deuren op 
die tijd niet meer open gaan en dus als vanouds weer om 8.00u 
open gaan.

Heb toen gelijk gereageerd met de vraag " waarom ".
Er werd mij gezegd dat er te weinig klanten kwamen op die tijd.
Ik was het daar niet mee eens en heb mijn ongenoegen uitge-
sproken. Het was toch ook de bedoeling dat het rustig zou zijn.

Ruim een jaar is AH Koudekerk open geweest voor die groep 
oudere en kwetsbare mensen en dan ineens is het voorbij ter-
wijl het corona-virus nog in alle heftigheid rond spookt. Over 
ongeveer 2 maanden zijn wij oudere en kwetsbare gevaccineerd 
ga dan weer open vanaf 8.00 uur. Er werd mij gezegd om 8.00 
uur is het ook rustig. Nou mooi niet.

Vanmorgen om 8.00 uur was ik er en de winkel stroomde vol 
met moeders en kinderen. Voelde me niet fijn en heb dit ook 
medegedeeld aan de manager. Ik snap het werkelijk niet, gaat de 
AH Koudekerk omzet boven de gezondheid ?

De supermarkten hebben totaal geen armoe geleden in deze 
pandemie 
Dringend verzoek......AH Koudekerk ga weer om 7.00 uur 
open totdat wij oudere en kwetsbare gevaccineerd zijn.

Adrie van der Vis

Paas-Tennis-
Pret bij HTC

Op zaterdag 3 april was het ge-
zellig bij HTC. Naast paaseie-
ren zoeken werd er ook volop 
getennist. 
Met een lekker zonnetje erbij 
was het goed toeven op het ten-
nispark in Hazerswoude-Rijn-
dijk.
Er deden meer dan 30 kinde-
ren mee. Ouders mochten he-
laas niet komen kijken, maar 
ook zonder ouders (wel met een 
muziekje) was het superleuk. Zo 
werd het een sportieve start van 
het Paasweekend.
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Column Hoop & Troost van de 
oude dorpskerk Benthuizen 
in de Groene Hart Koerier

Pasen, 
wantrouwen
en lessen van vergeving 
 
Vorige week was het de stille week voor Pasen, een week van be-
zinning. We hebben einde week Goede vrijdag met elkaar herdacht 
en vanaf zondag de Opstanding gevierd; het nieuwe leven. Wat een 
grote verschillen in enkele dagen; van de dood aan het kruis naar 
de opstanding. Een daad waarbij de zoon van God niet zichzelf vrij-
pleitte, maar daarmee ons vrijpleitte van onze zonden. Zijn eigen 
leven geven voor een ander. Meer kun je niet geven.

Zoals aangegeven is de stille week een moment om te overdenken, 
maar wat is veel gebeurd in die week. De politiek had geen tijd om 
zich stil terug te trekken, maar wel een mogelijkheid om een voor-
beeld te zijn en te laten zien hoe je moet omgaan met gemaakte 
fouten. Leiders moeten daarin altijd een voorbeeld zijn, welke staat 
van dienst zij ook hebben. Een leider moet ten allen tijden het ver-
trouwen hebben van het volk en dat kun je alleen verdienen door 
het zelf toe te passen. Vertrouwen moet je verdienen vanuit respect.
Het is anders gelopen en er zijn veel twijfels of de waarheid wel 
boven water is gekomen. Maar dat laten we verder aan de politiek 
over. 

Laten we het nu over de persoon premier Mark Rutte hebben. Het 
grootste deel van Nederland heeft hem laten vallen en geeft aan 
geen vertrouwen meer in hem te hebben. 
Wat je ook gepresteerd hebt, als je er fouten gemaakt worden volgt 
de publieke schandpaal.
Maar laten we leren van Pasen, want ook wij zijn mensen met ge-
breken. Blijf daarom bidden voor onze premier, waardoor hij de 
vrijheid krijgt om niets anders dan de waarheid te willen vertellen, 
ook al gaat dat ten koste van hemzelf. Dan krijgen we de sterkste 
premier ooit, een dienende leider. Een leider volledig ten dienste 
van een ander.

Hij heeft de mogelijkheid om alles in volledig vertrouwen bij God 
neer te leggen en Hem om vergeving te vragen. God zal nooit ie-
mand weigeren die om vergeving vraagt, wat de persoon ook ge-
daan heeft. Dat is de kracht van het geloof. Dat zijn de lessen van 
Pasen: lessen van vergeving. Laten we die ook toepassen bij onszelf 
/ in ons dorp.

Bent u het vertrouwen kwijt in naasten? 
Loopt u met schuldgevoelens rond?

Wie jij of u ook bent en wat je ook gedaan hebt; 
contact: zorgteam@hervormdbenthuizen.nl  

Peutergroep Eigen 
Wijs bestaat 5 jaar
Feest in Benthuizen. Peutergroep Eigen Wijs bestaat al 5 jaar, reden voor een feestje.

Ruim 5 jaar geleden bedachten de leidsters Mariëlle Pos en Vera van der Kroef dat 
het wel erg leuk zou zijn een eigen peuterspeelzaal te starten in Benthuizen. Met 
hun jarenlange ervaring moest dat toch wel lukken. 

De leidsters wilden heel graag 
een kleinschalige peuterspeel-
zaal met direct contact met alle 
ouders, korte lijntjes en werken 
rond zelfbedachte thema’s.  Het 
begon met het zoeken naar een 
passende locatie. Die was bin-
nen Benthuizen niet zo gauw te 
vinden. 

Plaatselijke oplossing
Maar toen kwam het idee bij 
voetbalvereniging BSC’68 aan 
de Bentwoudlaan gebruik te 
maken van hun clubruimte.  
Deze optie was voor beide par-
tijen veelbelovend.  Daarna be-
gon het regelen, alle aanvragen 
voor de start van de peuter-
speelzaal werden in gang gezet. 
Natuurlijk zaten er ook dingen 
tegen, maar met al het enthou-
siasme van beide dames is alles 

in orde gekomen. Toen de GGD 
kwam voor hun eerste inspec-
tie, was de inspecteur ook dik 
tevreden. Mariëlle en Vera zeg-
den hun baan op en begonnen 
aan hun nieuwe uitdaging. De 
eerste aanmeldingen kwamen 
binnen, de eerste groepen kon-
den worden gevormd.

Op 4 april 2016 was het zover! 
De officiële opening, die werd 
verricht door wethouder Van 
Velzen. Wat was er een hoop 
belangstelling. En wat werden 
mensen enthousiast van de ge-
zellige ruimte. Al gauw stroom-
den de groepen vol, volgens 
de richtlijnen van de GGD met 
maximaal 16 kinderen tussen 2 
en 4 jaar. Er kwam al snel vraag 
naar een 3 plus groep, met ex-
tra uitdaging voor de bijna-

kleuters. Ook hier was veel be-
langstelling voor. In deze groep 
krijgen de kinderen veel voor-
bereidende activiteiten voor de 
basisschool. Er ontstonden zelfs 
wachtlijsten.

Samen met basisscholen
Nu, inmiddels 5 jaar verder zijn 
de leidsters nog steeds erg en-
thousiast. De groepen zitten 
flink vol. Er wordt gewerkt rond 
allerlei leuke thema’s, er worden 
extra activiteiten georganiseerd 
en de kinderen en hun ouders 
zijn nog steeds enthousiast. De 
leidsters hebben ook goede con-
tacten met de beide basisscho-
len in Benthuizen. Voor elk 
kind dat 4 jaar wordt, is er een 
goede overdracht, met toestem-
ming van de ouders natuurlijk. 
En wat ook niet onbelangrijk is, 

de leidsters staan altijd klaar met 
een luisterend oor. Voor ouders 
die gewoon even willen spar-
ren over hun kind, wordt al-
tijd tijd gemaakt. Voor kinderen 
die even wat extra ondersteu-
ning nodig hebben, wordt zo-
veel mogelijk gedaan en gere-
geld. De kinderen die juist extra 
uitdaging nodig hebben, krijgen 
uitdagende activiteiten aange-
boden. Kortom, elk kind voelt 
zich bij Eigen Wijs op zijn of 
haar plek. 
Helaas is het door de corona 
maatregelen niet goed mogelijk 
een grote activiteit rondom dit 
jubileum te organiseren, maar 
dit feest zal niet ongemerkt 
voorbijgaan. In de feestweek 
mogen de peuters verkleed naar 
de peuterspeelzaal komen, de 
kinderen mogen iets lekkers 

gaan versieren, er worden leu-
ke feestknutsels gemaakt en na-
tuurlijk worden er allerlei leuke 
spelletjes gedaan.

Informatie
Bent u ouder met een kindje van 
1 jaar of ouder die hier ook en-
thousiast van wordt, dan kunt u 
een kijkje nemen op peutergroe-
peigenwijs.nl. Hier kunt u zich 
ook aanmelden. Wilt u eerst 
even komen kijken? Dat kan na-
tuurlijk ook. Neemt u dan even 
contact op. Ouders die tweever-
diener zijn, komen in aanmer-
king voor kinderopvangtoeslag. 
Bent u eenverdiener, dan kun-
nen de leidsters u alles vertellen 
over een mooie regeling via de 
gemeente. Mogen Mariëlle en 
Vera uw peuter ook binnenkort 
welkom heten?
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Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: 
Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, 
beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk / 
Samenstellers:  R. Kuiper - Reijneveld (Prot. Gem.), Beneluxstraat 1, 
Koudekerk a/d Rijn;  M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Parochiekern), 
tel. 071 341 42 10,  mailadres: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
Websites: www.heiligethomas.nl en www.pknkoudekerk.nl

Kerkdiensten

Benthuizen
Herv. Gemeente Zondag 11 april  09.30 uur Prop.A.N.J. Scheer
 18.00 uur Ds G.H. Vlijm

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 11 april 
 10.00 uur Samenkomst Aanmelden verplicht 

via www. pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 11 april  09.30 uur Leesdienst
 18.00 uur Ds J. van Rijswijk. 
 De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 11 april 09.30 - 10.30 uur  

Openstelling kerk 
 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 11 april   09.30 uur 
 Mw Joke Pennewaard, Alphen a/d Rijn
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 11 april   
  09.30 uur Ds A.B. van Campen 
 18.30 uur Ds M.P.D. Barth, Schoonhoven(J.D.) 

Alle diensten zijn internetdiensten 

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

KERKDIENST PROTES-
TANTSE GEMEENTE

De kerkdiensten worden van-
wege de coronamaatregelen 
zonder bezoekers gehouden. 
U kunt meekijken en luisteren 
via www.kerkdienstgemist.nl 
(Koudekerk aan den Rijn). 
Zondag 11 april 10.00 uur: 
Viering met pastor L.J. Hoog-
erwerf.
Zondag 18 april 10.00 uur: 
Viering met dominee W. Bies-
heuvel.

COLLECTES IN 
CORONATIJD 

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

OPEN KERK
Op woensdagochtend van 
10.30 – 11.30 uur kunt u bin-
nenlopen om even stil te zijn, 
een kaarsje aan te steken, 
of de aanwezige pastor per-
soonlijk te spreken. De Ont-
moetingskerk is open op de 
woensdagen 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 

OPENSTELLEN VAN DE 
KERK

Er zijn nog steeds geen vierin-
gen in de Bernarduskerk, maar 
op zondagmorgen van 10.30 
tot 11.30 uur is de kerk open, 
om een kaarsje aan te steken, 
even rustig te zitten en mis-
schien wat te bidden. Anne-
Marie de Groot of Nico Wesse-
lingh spelen dan orgel. Zomaar 
even een moment rust in deze 
hectische tijden. In de kerken 
gelden de bekende maatrege-
len, zoals anderhalve meter 
afstand en het dragen van een 
mondkapje gedurende de hele 
periode, dat u in de kerk ver-
blijft.

LIVESTREAM 
Elke zondagmorgen is er om 
9.30 uur via een livestreamver-
binding een eucharistieviering 
te volgen vanuit de Bonifaci-
uskerk. U kunt dit vinden op 
de website van de parochie: 
www.heiligethomas.nl. Op 
deze site kunt u ook de litur-
gie downloaden en vorige vie-
ringen terugzien
.   

VASTENACTIE 2021 
Werken aan de toekomst we-
reldwijd. Een beter inkomen 
met vakopleiding en training 
in Zambia voor jonge mensen. 
Met het parochieblad is het 
vastenzakje met uitleg over 
het project bij u thuisbezorgd. 
Heel veel dank aan allen, die 
een gevulde envelop hebben 
ingeleverd of een bedrag heb-
ben overgemaakt. Bent u het 
nog vergeten of is het er nog 
niet van gekomen: u kunt de 
zakjes altijd nog inleveren in 
de brievenbus van één van 
de adressen, die op het zak-
je vermeld staat of uw dona-
tie overmaken op NL36 INGB 
0006 1923 37 t.n.v. Parochie 
H. Thomas o.v.v. Vastenactie 
2021. Hartelijk dank namens 
de jonge mensen, die dankzij 
u een vervolgopleiding kunnen 
volgen. De werkgroep Missie, 
Ontwikkeling en Vrede

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).

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

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

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

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

Deze actie is georganiseerd door Duurzaam Koudekerk  
Info: duurzaamkoudekerk@gmail.com
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www.bakkerammerlaanlaan.nlwww.bakkerammerlaan.nl

Ammerlaan Authentiek = 
smakelijk desembrood

Aanbiedingen van 8 t/m 14 april:

Slagroomschnitte

Hartige snacks
elke 2e voor1,-

5,-
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:

Gerookte 
Achterham
Grillworst
Gebraden 

Gehakt

4.49
Weektopper!

Kip 
op stok

4 stuks

5.98

Vlugklaarpakket:

4 Slavinken

4 Gehakt-
schnitzels

7.98
Uit eigen keuken:

Mexicaanse 

Tortilla’s 
2 stuks

5.00
Weekendtip!

Kip
shoarma

box
4 personen

14.95

Altijd lekker:

Filet
lapjes
4 stuks

5.98

Weekaanbiedingen

per stuk

1.69 Aanbiedingen zijn geldig van 
6 t/m 10 april 2021

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1,0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 9,99

€ 14,99

Tsantali 
Ouzo 
0.7L

€ 14,99

Absolut 
Vodka 

1.0L

€ 16,99

€ 12,99

€ 14,99

€ 19,99

Boswandeling 
Pink 
0.7L

Captain 
Morgan 

Spiced gold 
1.0L

Loch Lomond 
Single 

Malt 
Whisky 

0.7L

€ 16,99

Plantation  
Original dark 

Rum 
0.7L

Famous 
Grouse 
Scotch 
whisky 

1.0L

Malibu 
Cocos 
Rum 
1.0L

Aanbiedingen geldig t/m 30 april 2021
www.idesignsieraden.nl

Oude Gemeneweg 17
Hazerswoude dorp

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

Wij zijn van woensdag t/m vrijdag van 9.30u – 18.00u
en op zaterdag van 09.30u – 16.00u

Maar wel even een afspraak maken op nummer
06 511 25 550

Wilt u liever online kopen?
Kijk dan in onze online shop.

Als we iets nu veel 
zien, dan zijn het 
schelpensieraden. 
Ania Haie speelt 
hier perfect op in 
met haar nieuwste 
collectie Turning 
Tides. Doe deze 
oorbellen in en je 
droomt weg over 
zon, zee en 
vakantie!
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Afkeuring
We weten het, macht corrumpeert. In rond Nederlands bete kent 
het, dat je gegarandeerd een slecht mens wordt, als je te veel 
macht krijgt; een waarheid als een koe! De angst voor (te) mach-
tige mensen is van alle tijden. De Grieken beschikten over een 
beproefd middel om van die al te sterke jongens (het waren al-
tijd mannen!) áf te komen: het schervengericht. Als de Volksver-
gadering besloten had een schervengericht te houden, mochten 
de stemgerechtigde heren (van bijv. een stadsstaat als Athene) de 
naam van de machtswellusteling (meestal een politiek leider) op 
een potscherf krassen en als er zo’n 6000 bekraste potscherven in 
de mand zaten, kon het slachtoffer zijn biezen pakken. Hij werd 
voor een periode van 10 jaar uit de stad verbannen.
Democratie noemden de Grieken dat. Een kleine kanttekening: 
niet iedereen (in bijv. Athene) was stemgerechtigd.
Het is duidelijk dat de consequenties van een motie van afkeu-
ring niet dezelfde zijn als die van een schervengericht: je bent 
weliswaar beschadigd, maar je wordt niet stante pede uit de Hof-
stad geweerd.
Het is niet aan mij een oordeel te vellen over de wijze waarop 
Rutte heeft gereageerd op de motie van afkeuring. Wel dacht ik 
even aan Kaag en Hoekstra... Ze hebben ruim 3 jaar met Rutte 
samengewerkt en m.i. moet er dan een bepaalde band zijn ont-
staan. Er zijn in de periode van 2017-2021 uiteraard momen-
ten geweest waarop alle ministers bij elkaar zaten en zich als 
een soort vriendenclub bogen over een heikel probleem: ‘Hé 
makkers, hoe gaan we dit aanpakken? Wat denk jij Wopke? En 
hoe zie jij het Sigrid? Nou ja, Mark, ik leef met je mee en ik zou...’
En dan, op een cruciale dag in april 2021, staan Kaag en Hoek-
stra op het spreekgestoelte in de Tweede Kamer en dienen ze 
een motie van afkeuring in inzake de handelwijze van iemand 
die nou net hèn in het zadel heeft geholpen. Alle (eventuele) af-
finiteit naar de ratsmodee? Ze hopen in ieder geval wel de ge-
wone onbevooroordeelde tv-kijker de boodschap mee te geven: 
van vriendjespolitiek houden we niet! Ik vermoed dat Rutte wel 
een moment heeft gedacht aan de woorden van ene J.C. te R.: 
ook gij, Brutus?
Toen een parlementariër aan Kaag vroeg wat zij gedaan zou heb-
ben als ze zo’n motie aan haar broek had gekregen, antwoordde 
ze: ‘Ik zou mijn consequenties hebben getrokken!’ De parlemen-
tariër zeurde nog enige tijd door: ‘En wat houdt dat dan in?’ maar 
dat was natuurlijk een retorische (overbodige) vraag. 
Ik vermoed dat een politicus één eigenschap niet kan missen: op-
portunisme. De opportunist weet als geen ander dat hij/zij af en 
toe de principes opzij moet zetten en (dus) rekening moet hou-
den met de omstandigheden. Dat impliceert niet noodzakelijk-
erwijs de huik naar de wind te laten hangen, maar wél niet alle 
achterliggende schepen de hens in te laten gaan.
Opportunisme... geconfronteerd met dit begrip komt bij de één 
‘slim’ bovendrijven en bij de ander ‘sluw’. Ik heb het onbehaag- 
lijke vermoeden dat elke politicus zal ontkennen een opportunist 
te zijn, maar bij nader inzien toch moet toegeven dat hij - net als 
Mark - soms wat vergeetachtig is.

Wist

Cursiefje
Belangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

& Regionale Rampenzender: Radio 
West. Te ontvangen op 89.3 FM en op de 
kabel op 88.9 FM. 
& Mileuklachten: Milieutelefoon voor 
bedrijven en inwoners, tel. 14 0172. Dit num-
mer is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
beschikbaar. 
Meer info: www.odmh.nl/klachten
& ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland: 
Klan ten service Voorlichting en Preventie: 
voor informatie en afspraken m.b.t. consul-
tatiebureaus, dietisten en cursussen gezond-
heidsvoorlichting en opvoeding, tel. 071-
5161415. 
& Wijkcentrum Tom in de buurt: Tel. 
088- 9004567. Openingstijden op werkda-
gen van 9.00 - 17.00 uur. Locatie: Joseph 
Haydnlaan 5, 2394GJ Hazerswoude-Rijndijk, 
www.tomindebuurt.nl.
& Habeko wonen. Dorpsstraat 48-50, 
2391 BJ Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172-
583111. info@habekowonen.nl
& Home Start: Vrijwilligers bieden gezin-
nen met jonge kinderen een steuntje in de 
rug. Tel. 06-49040990.  
& GezondheidService: voor servicedien-
sten aan huis en cursussen, tel. 5161404 (op 
werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur). 
& Florein Zorg : voor zorg op maat, 24 uur 
per dag, voor particulieren en mensen met een 
persoonsgebonden budget. Bereik baar 24 uur 
per dag, 7 dagen per week via tel. 071-5797000. 
& Diákonos (Chr. Vrijwillige Terminale 
Zorg) Benthuizen: altijd bereikbaar tel.  
06 18 11 79 64.
& Vrijwilligers Palliatieve Terminale 
Zorg Aurelia: voor ondersteuning in de laat-
ste levensfase, in de eigen vertrouwde omge-
ving. www.vptzaurelia.nl. Tel. 06-51445726.
& Sensoor Telefonische Hulpdienst: 
Zuid-Holland Noord, 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bereikbaar. 0900-0767. 
& Actief Rijnwoude. Klussendienst 
Rijnwoude: 06-82093412; Burendienst Rijn-
woude: 06-23517778; Computerdienst Rijn-

woude: 06-29508442; Klussendienst junior: 
tel. 06-82093412
& Advies- en steunpunt huiselijk 

ge weld: Telefoon 088-427 47 00. Ad vies- 

en meldpunt kindermishandeling 
0900-1231230 (beide lokaal tarief).
& Hospice Issoria: Burggravenlaan 11, 
2313 HM Leiden. Tel. 071-5142275 Email: 
info@issoria.nl, website: www.issoria.nl.
& Stichting Vrijetijdscentrum “O PEN 

HUIS”, Cursussen worden gegeven in het 
Dorpshuis, P. de Hooghstraat 3, Inl. tel. 0172-
587701/588132. 
& Wijdezorg: Driehof, Dorpsstraat 27 
2391 BB Hazerswoude-dorp tel: 088-209 
1000 Rhijndael, Europasingel 2 2396 EM 
Koudekerk a/d Rijn tel: 088-209 1000.
& Stichting Welzijn Ouderen Bent hui-

zen: MAALTIJDVOORZIENING Oude-
ren: Allcura, Verbreepark 19a, Benthuizen, 
tel. 079-3310052 liefst tussen 09.00 en 10.00 
uur. Voor al onze verdere aktiviteiten zie de 
Gemeentegids.
& Tafeltje Dekje, warme maaltijden, 
Hazers  woude-Dorp en Rijndijk, Activite/
Apetito, Aanmelden/informatie bij Activite 
071-5161415.
& Verloskundige Praktijk Hazers-

woude Dorp: Lindehof 27, tel. afspraak: 
di, wo, do 13.00-13.30 uur, tel. 0172 - 213898.
& Verloskundige Praktijk Wereld-

kind: Europalaan 247, 2408 BK Alphen a/d 
Rijn, tel. 0172 - 472067.
& Verloskundige Praktijk Keita Bent-

hui zen: mw. E.W. van Ommeren en C.M. 
Nieuwe steeg: verloskundigen: Spreek uur 
volgens afspraak; do. 9.00-12.00 uur, Kon. 
Julianastraat 16b, Bent huizen. Tel. bereikbaar 
24 uur per dag: tel. 079-3217171. 
& Praktijk voor Remedial Teaching, 

Coaching en Training Lea Gahrmann, 
Berkenhof 13, tel. 0172-588315, e-mail: 
lealgm@hotmail.com. www.leagahrmann.nl
& Praktijk voor Homeopathie 
Anne mieke Boelsma, Breitnerlaan 60, 
Hazers woude-Dorp, tel. 0172-585171 of 
06-41711971 email: annemiekeboelsma@
gmail.com www.nvkh.nl.
& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio – 

Borgman J.M. Borgman – v.d. Lubben, De 
Populier 42, 2731 HE Benthuizen, Tel: 079-
3479446. Mail: fysio.borgman@casema.nl.
& Praktijk v. Fysiotherapie en 

Ma nue le therapie R. Giedrojc/C. 
Herijgers Behandeling volgens afspraak: 
tel. 0172-587802. Dorpsstraat 86, 2391 BL 
Hazerswoude-Dorp. www.dorpsfysio.nl
& Praktijk voor fysiotherapie: 

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

Dorp. Tel. 085-733 1994. www.fysioplus.com. 
& Podocentrum Groene Hart 
Raadhuisplein 3, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp. 
Tel. 0172-587103. www.podo.nl.
& Bewuster Bewegen Praktijk v. 
Oefentherapie Men sen dieck, bekkenoe-
fentherapie en (kinder)slaapoefentherapie 
Marleen van Schie: Europasingel 2, 2396 EM 
Koudekerk a/d Rijn, tel. 06-18469206.
marleen@bewusterbewegen.nl, 
www.bewusterbewegen.nl
& Praktijk voor Kinderfysiotherapie 
Gezondheidscentrum Lindehof, Hazerswoude 
Dorp, tel. 071-5610407
& FYSIO-EXPERTS www.fysio-experts.nl, 
Rijndijk 137, 2394 AG Hazerswoude-Rijndijk. 
Tel. 071-7400840.
& Fysio Koudekerk Praktijk voor Fysio-, 
Sport- en Oedeemtherapie, Arie Hogenespad 
1a, 2396 WJ Koudekerk aan den Rijn, 071-
3416743, info@fysiokoudekerk.nl, 
www.fysiokoudekerk.nl.

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

Dorp Esther ‘t Jong, logopedist, Lindehof 27, 
Hazers wou de-Dorp. Tel. 0172-532241 of 06 - 
20 94 48 75. Email: logopedie.hazerswoude@
gmail.com.
& Historisch Museum Hazers wou-

de: Dorpsstraat 66, 2391 BK Hazers woude-
Dorp. Openingstijden zaterdag 13.00 - 16.30 
uur. Regelmatig ook thematentoonstellingen. 
www.museumhazerswoude.nl
& Paraklesispraktijk drs. G.W. Flippo - 
Hus, Psycholoog, Carel Fabri tius plantsoen 
18, 2391 GR Hazers woude-Dorp. Tel. 0172-
585811. Email: info@paraklesispraktijk.nl.
& Visiemed fysiotherapie (Sport) 

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

grafie, diëtiek Potgieterlaan 10G, 2394 VE 
Hazerswoude-Rijndijk, tel. 071-8795673 / 
06-29410381 www.visiemed.nl.
& Anonieme Alcoholisten Iedere dins-

dagavond na 19.30 uur. Koudekerk a/d Rjjn: 
Joop tel. 071-3412644; Alphen a/d Rijn: Frans 
tel. 06-54701949
& Praktijk Gassho Rijnwoude voor 
Reiki, EnergetischeTherapiën, Mindfulness 
Therapie en Coaching 4 Kids en Volwassenen. 
Anita Goudswaard-Bruinsma Potgieterlaan 
10H, tel. 06-53561221. agoudswaard@planet.
nl.
& Lactatiekundigepraktijk ‘de zoete 

parel’ Helen Weerheim IBCLC, NVL 50709, 
06-41329210. dezoeteparel@gmail.com.
& Buurtbemiddeling Komt u er niet meer 
uit met uw buren? Inwoners van de gemeente 
Rijnwoude kunnen gratis gebruik maken van 
Buurtbemiddeling Libertas Leiden e.o. Tel.: 
0900-5168168, www.libertasleiden.nl, e-mail: 
info@libertasleiden.nl.
& Karlica bekkentherapie Jennifer 
Adler, Dorpsstraat 49, 2731 AL Benthuizen. 
Tel. 06-14320807 info@bekkentherapie.com; 
www.bekkentherapie.com
& LekkerFit Voedings- en  dieetadvies. 
Hester Nietzman-Braam diëtist. Gezond-
heids centrum Lindehof, Lindehof 27, Hazers-
woude-Dorp. Tel. 0657337242 Email: hester@
lekkerfitdietist.nl Website: www.lekkerfitdie-
tist.nl.
& Praktijk 4 Kids Diagnostiek en 

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

onele problemen en dyslexie zorg. 
Belinda Herrewijn, Kinder- en Jeugd -  
psycholoog NIP, Esther Monfils, Ortho-
peda goog, Leerproblemen. De Praktijk4Kids , 
Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den 
Rijn 0172 425 425
& Fysioklein Fred. v. Eedenplein 4, 
2394 AC Hazerswoude-Rijndijk (het 

oude gemeentehuis). (Sportmaster) 
Fysiotherapie; Manuele therapie; Dry need-
ling; Orthopedische revalidatie. Tel. 071-
2032056.
& Burenhulp Rijnwoude Tel. 
06-23517778.
& Acupunctuur Van der Schouw, prak-
tijk voor Chinese Geneeskunde. Chopinlaan 2 
(het Anker), 2394GL Hazerswoude-Rijndijk. 
Tel. 06-20068569.
& Praktijk voor Homeopathie Caroline 

Bronsgeest Burg. de Herderplantsoen 
68, 2396WZ Koudekerk a/d Rijn. tel. 071-
3413131 of 06-3837187 Lid. NVKH
www.carolinebronsgeest-homeopathie.nl
& Fysio Benthuizen, Dorpsstraat 49, 2731 
AL Benthuizen. Tel. 079-3411877. info@fysio-
benthuizen.nl; www,fysiobenthuizen.nl. Ook 
dietiste, yoga en tai chi.

Wekelijks nieuwsblad voor Benthuizen, 
Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk  
en Koudekerk aan den Rijn. 
www.groenehartkoerier.nl
www.facebook.com/groenehartkoerier.nl

Uitgave: 
Stichting Groene Hart Koerier

Kantoor: 
Ambachtsplein 16, Hazerswoude-Dorp 
Telefoon 0172 - 587249
e-mail: info@groenehartkoerier.nl

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

Redactie: 
Arie Tuinenburg (Coördinator);  Jan Luuk 
van Dijk, tel. 588793 (Hazerswoude-Dorp en 
Benthuizen); Frits Nijhof, tel. 071-3414052 
(Koudekerk a/d Rijn); Diana Baak (Hazers-
woude-Rijndijk) tel 071-3627782/06-
54683475. Diana is tevens beheerder van de 
Facebookpagina van de krant:
www.facebook.com/groenehartkoerier

Bezorgdienst:
Dick Plaizier, telefoon 0172-430151
Bezorgklachten inspreken op het 
antwoordapparaat!! 

Advertenties en kopij kunnen tot 
zaterdagavond 19.00 uur ingeleverd 
worden per e-mail. 
Getypte kopij, foto’s en advertenties op 
papier inleveren vrijdag tot 17.00 uur.

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 10.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.
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Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  G e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

Het verdriet zal er altijd zijn

Gratis energieadvies voor woningeigenaren

Vul de enquête in over bodemdaling en 
maak kans op een VVV-bon

Huiseigenaren in Gemeente Alphen aan den Rijn kunnen 
gratis gebruikmaken van een energiecoach die onder-
steunt bij het verduurzamen van hun woning. Als u nu een 
energieadvies aanvraagt, ontvangt u ook een energiebe-
sparend cadeau (zoals radiatorfolie, een douchecoach of 
een brievenbusborstel). Energiecoöperatie Energiek 
Alphen heeft hiervoor in samenwerking met Gemeente 
Alphen aan den Rijn dertig energiecoaches opgeleid. Via 
de website www.energiekalphen.nl kunt u een vrijblijvend 
adviesgesprek aanvragen.

Meer comfort én een lagere energierekening
Slimme energiebesparing kan u veel opleveren. Bij de één 
is het de deur die net iets teveel tocht doorlaat. Bij de 
ander lekt de muur veel warmte. Het zijn problemen waar 
u zelf misschien niet iedere dag bij stilstaat. Toch zijn ze 
vaak, met de juiste kennis, makkelijk op te lossen. Ener-
giebesparende maatregelen leveren meer comfort op in 
uw woning én een lagere energierekening. Bovendien 
draagt u zo ook nog uw steentje bij aan een beter milieu.

Hoe werkt het?
Vraag een energieadvies aan via www.energiekalphen.nl. 
Daarna neemt een energiecoach contact met u op om een 
afspraak te maken bij u thuis. Hierbij houdt hij zich natuurlijk 
aan de coronamaatregelen. De afspraak kan op verzoek ook 
online plaatsvinden. Na het bezoek brengt de energiecoach de 
besparingsmogelijkheden in kaart. Ook hulp bij de aanvraag 
van offertes of subsidie behoort tot de mogelijkheden. 

Bodemdaling is een steeds groter wordend probleem. Ook 
in de gemeente Alphen aan den Rijn hebben we te maken 
met bodemdaling. Een groot deel van het Groene Hart 
bestaat uit veen. Veen is een grondlaag met veel water. 
Deze veenlaag wordt dunner door inklinking en afbraak. 
Dit leidt tot verdere bodemdaling. 

Regio Deal Bodemdaling Groene Hart 
Om beter om te leren gaan met de gevolgen van bodem-
daling en samen verdere bodemdaling te remmen, is 
gestart met de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart. Dit is 
een samenwerking tussen provincies, gemeenten, water-
schappen, kennisinstituten en het Rijk. Hierdoor kunnen 
we prettiger wonen in het Groene Hart.

Enquête 
Vanuit de Regio Deal is een enquÍte gemaakt over bodemda-
ling. Door de online vragenlijst in te vullen, helpt u ons om 
meer te weten te komen over wat inwoners van het Groene 
Hart weten over bodemdaling, wat de gevolgen zijn en wat ze 

eraan kunnen doen. Dat helpt ons bij het succesvol uitvoeren 
van de projecten van de Regiodeal! Het invullen van de vragen-
lijst kan via www.bodemdalingdebaas.nl/vragenlijst.

Er bestaat geen goed of fout antwoord en uw antwoorden 
worden anoniem opgeslagen. Het invullen duurt ongeveer 
10 minuten. Aan het einde van de vragenlijst kunt u uw 
e-mailadres invullen en zo kans maken op één van de  
50 VVV-bonnen van 25 euro.

WEEK 14 
7 april 2021

Tien jaar geleden begon 9 april als een heel gewone 
zaterdag. Toen de zon die avond onderging, zou het leven 
voor veel mensen nooit meer hetzelfde zijn. In drie 
minuten voltrok zich een drama dat tot op dat moment 
onvoorstelbaar had geleken in ons Alphen aan den Rijn. 
Drie minuten die een eeuwigheid duurden, en die voor 
sommigen nooit echt voorbij gaan. 

Nu dit trieste tweede lustrum is aangebroken, zullen 
diverse kranten en tv-programma’s er aandacht aan 
besteden. Voor de een voelt dit als een blijk van erken-
ning: ze zijn ons niet vergeten. De ander kijkt er liever van 
weg, omdat er wonden worden opengereten die nooit 
volledig geheeld zijn. 

In de afgelopen tien jaar hebben we geleerd dat dit verdriet 
verschillende gedaanten kan aannemen. Betrokkenen 
worstelen met woede en eenzaamheid, waar anderen 
meer berusting voelen en de draad van hun leven weer 
hebben opgepakt. Welke vorm deze ingrijpende gebeur-
tenis ook heeft gekregen, zij heeft levens getekend of 
zelfs bruut beëindigd. Dat verdriet zal er altijd zijn, en ook 
wie er niet bij was, kan het invoelen en erkennen. 

Nu de coronacrisis ons weerhoudt van een gezamenlijke 
herdenking, staan we ieder op onze eigen manier stil bij 
deze dag. Het monument bij de Ridderhof is het blijvende 
ontmoetingspunt voor alle herinneringen, vandaag en alle 
dagen. Het wordt, zoals ieder jaar, omhuld door de bloe-

sempracht van de magnolia. Verdriet en hoop komen hier 
bij elkaar; het verleden krijgt er een plek, maar ook de 
toekomst mag er zijn, als een uitnodiging om voorbij die 
ene zwarte dag te leven.

Voor al die mensen, bij wie die zaterdag in hun ziel gekerfd 
staat, is dat misschien een troost. Dat er naast het verdriet 
ook licht bestaat, en dat de liefde voor het leven het 
trauma van deze gewelddadige dood kan verzachten. 
Liesbeth List zong er destijds over tijdens de eerste 
herdenking, en nu zij er zelf ook niet meer is, blijven we 
haar woorden van troost herhalen. Op deze dag wens ik 
alle betrokkenen moed, sterkte en veerkracht. 

Burgemeester Liesbeth Spies

Aangepaste 
dienstverlening gemeente
De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het 
coronavirus hebben effect op de gemeentelijke dienst-
verlening. Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk 
gewoon door. U kunt bijvoorbeeld een Wmo-aanvraag 
doen. Waar mogelijk regelt u zaken online of stuurt u 
ons een e-mailbericht. U kunt met (dringende) vragen 
telefonisch contact opnemen via 14 0172. Het is erg 
druk aan de telefoon. 

Alleen op afspraak 
De inloopbalies zijn gesloten. U kunt alleen naar het 
gemeentehuis komen als u een afspraak heeft. Heeft u 
verkoudheidsverschijnselen of koorts, stel dan uw 
bezoek uit. 

Mondkapje
Vanwege het coronavirus is het verplicht een mond-
kapje te dragen in openbare ruimten, dus ook in het 
gemeentehuis.

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

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

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

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

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

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

Of volg ons via:

Huil als het moet
Totdat je stikt in al je tranen
Maar ontwapen je verdriet
Met dezelfde overgave
Als waarmee je huilt
Je kunt uit je as herrijzen
Het geluk van het moment
Zet een streep door het verleden

Heb het leven lief
Als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet
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Publicaties
Verzoek verwijderen aanhangwagen
Aan de Christiaan Huygensweg in Alphen aan den 
Rijn, vlak bij nummer 17, staat al langere tijd een 
aanhangwagen geparkeerd. Deze witte aanhang-
wagen (trailer) met lekke banden heeft geen 
kenteken. De aanhangwagen staat het andere 
verkeer in de weg omdat deze al langere tijd onge-
bruikt geparkeerd staat op een openbaar wegge-
deelte. Wij verzoeken de eigenaar van deze 
aanhangwagen zich binnen één week te melden bij 
het team Toezicht en Handhaving via telefoon-
nummer 14 0172 óf deze aanhangwagen te verwij-
deren. Als dit niet gebeurt, dan verwijdert de 
gemeente deze aanhangwagen.

Definitief besluit afwijken 
beheersverordening veranderen 
grondgebruik Westeinde 2, Hazerswoude-
Dorp
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn maken bekend dat zij een omgevings-
vergunning hebben verleend met toepassing van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3o, in combi-
natie met artikel 3.10, eerste lid) voor het veran-

deren van het grondgebruik van sierteelt naar 
akkerbouw op de locatie Westeinde 2 in Hazers-
woude-Dorp.

Waarom is een afwijkingsprocedure nodig?
Volgens de beheersverordening ‘Buitengebied Rijn-
woude 2015’ hebben de gronden de bestemmingen 
‘agrarisch’, met de functieaanduiding ‘sierteelt’ en 
een klein deel ‘akkerbouw’ en de dubbelbestem-
mingen ‘Leiding-Hoogspanning’ en ‘Leiding Hoog-
spanning 1’. Het plan is in strijd met artikel 3, lid 
3.1 van de beheersverordening Rijnwoude 2015. 
Volgens dit artikel zijn de voor agrarisch aange-
wezen gronden bestemd voor de uitoefening van 
een volwaardig grondgebonden veehouderijbedrijf. 
Daarnaast zijn ter plaatse van de aanduiding ‘sier-
teelt’ sierteeltbedrijven toegestaan. Het gebruik 
van de totale gronden voor akkerbouw is in strijd 
met het bestemmingsplan. Met het doorlopen van 
de uitgebreide afwijkingsprocedure worden de 
gewenste ontwikkelingen juridisch-planologisch 
mogelijk gemaakt.

Ter inzage legging ontwerpbesluit
De omgevingsvergunning is voorbereid volgens 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Dat betekent dat het ontwerpbesluit met bijbeho-
rende stukken vanaf 11 februari 2021 tot en met 

24 maart 2021 voor iedereen ter inzage heeft 
gelegen. Tijdens deze periode is geen zienswijze 
ingediend.

Ter inzage legging omgevingsvergunning
Vanaf 8 april 2021 ligt de verleende omgevingsver-
gunning met identificatienummer NL.IMRO.0484.
V2020979HDwsteind2-VA01 met bijbehorende 
stukken gedurende zes weken ter inzage  bij de 
informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege het 
coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172. U kunt de stukken 
ook digitaal inzien op de website www.overheid.nl 
en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Procedure
In de periode van terinzagelegging kan tegen het 
besluit tot verlening van de omgevingsvergunning 
beroep worden ingesteld door belanghebbenden 
die een zienswijze hebben ingediend en belang-
hebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest tot het indienen van 
een zienswijze op het ontwerpbesluit. Het beroep 
richt u aan de Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 
2500 EH Den Haag. Een beroepschrift bevat de 
redenen van het beroep en het kenmerk van het 
besluit waartegen het zich richt. Verder is het 

Gemeentelijke belastingen: automatische 
incasso en betalingsregeling mogelijk

Het is belangrijk dat u de gemeentelijke 
belastingen op tijd betaalt, zodat u geen 
extra kosten in rekening gebracht krijgt. 
Een optie is om een machtiging voor een 
automatische incasso af te geven, zodat de 
bedragen automatisch en op tijd worden 
afgeschreven. Dit kunt u digitaal regelen via  
www.alphenaandenrijn.nl/belastingen. Als u 
niet tijdig kunt betalen, neem dan zo snel 
mogelijk contact op met het team Belastingen 
voor het treffen van een betalingsregeling.

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

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

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

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

3.  Na akkoord op de offerte maakt het 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 
inkoopactie, de verschillende isolatiemogelijk-
heden, waar u op moet letten en mogelijkheden 
voor subsidie en financiering. Ook kunt u vragen 
stellen aan de adviseurs via de live chat. Deelname 
aan het webinar is gratis en verplicht u tot niets. 
Aanmelden kan via de website  
www.duurzaambouwloket.nl/webinar-alphenisoleert.
 
Contact
Heeft u vragen over de inkoopactie of het webinar? 
Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket 
via het e-mailadres info@duurzaambouwloket.nl of 
telefoonnummer 072 - 743 39 56.

 Samen dragen we bij aan een leefbare en 
schone toekomst voor onszelf en voor 
volgende generaties.
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beroepschrift gedateerd en voorzien van naam, 
adres en handtekening van de belanghebbende. 
Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u 
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen.

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

Besluit maatwerkvoorschriften Gebr. 
Olieman, Wijkdijk 34, Boskoop
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn 
bekend dat een besluit is genomen om maatwerk-
voorschriften vast te stellen voor Gebr. Olieman 
B.V. op de locatie Wijkdijk 34 in Boskoop. De voor-
schriften gaan over het vastleggen van de nulsitu-
atie nabij de olie-/benzineafscheider en wasplaats. 
De procedure heeft het kenmerk 2021046293. Het 
besluit is verzonden op 30 maart 2021.

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

het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de redenen waarom u bezwaar maakt;
-  indien mogelijk het telefoonnummer en e-mail-

adres waarop u bereikbaar bent.
Om u sneller van dienst te kunnen zijn, is het 
handig als u een kopie meestuurt van het besluit 
waartegen u bezwaar maakt.

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

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

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

op het veroorzaken van geluidshinder aan Thun-
nissen Groep B.V. in verband met werkzaamheden 
(afwerken van een keldervloer) aan het Aarplein 5 
in Alphen aan den Rijn. De werkzaamheden 
vinden plaats vanaf 21 april 2021 19.00 uur tot 
07.00 uur de volgende dag. 

Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt 
het besluit en de daarbij behorende stukken op 
afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-
Holland, Thorbeckelaan 5 in Gouda (telefoon-
nummer 088 - 54 50 000). Dit besluit is geregi-
streerd onder kenmerk 2021087633.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
datum van verzending van het besluit van 30 maart 
2021 een bezwaarschrift indienen. Het bezwaar-
schrift moet worden gestuurd naar het college van 
burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn (postbus 13, 2400 AA Alphen aan den 
Rijn). Aan de behandeling van het bezwaarschrift 
zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Het 
indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat 
het besluit niet geldt. Als u niet kunt wachten op de 
beslissing op uw bezwaar , kunt u een voorlopige 
voorziening vragen. U kunt uw verzoek sturen naar 
de Rechtbank Den Haag sector Bestuursrecht, 
postbus 20302, 2500 EH in Den Haag. Als om een 
voorlopige voorziening wordt gevraagd, geldt het 
besluit pas nadat op het verzoek is beslist. Voor de 
behandeling van het verzoek betaalt u kosten (grif-
fierrecht). U kunt een voorlopige voorziening ook 
digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via  
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) 
nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval Wet milieubeheer
Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfs-
afvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf 
heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met 
een mobiele breekinstallatie geen omgevingsver-
gunning nodig, een melding is dan voldoende. 
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding ontvangen:
-  Kok Lexmond B.V. voor het in werking hebben van 

een mobiele puinbreker op het perceel Kievitstraat 
54 in Boskoop. De werkzaamheden vinden plaats 
in de periode van 15 april 2021 tot 15 juli 2021 
tussen 07.00 uur en 19.00 uur, gedurende twee 
werkdagen. De melding is geregistreerd onder 
kenmerk 2021091575.

Tegen een kennisgeving 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 het e-mail-
adres info@odmh.nl of telefoonnummer  
088 - 54 50 000.

Melding Activiteitenbesluit Wet 
milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit 
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding 
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente 
heeft de volgende melding(en) ontvangen: 
-  Zorgboerderij Het Polderhuis, Breitnerlaan 24 A in 

Hazerswoude-Dorp: het transformeren van een 
bestaand gebouw naar een zorgboerderij voor 
begeleid wonen

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

Bestemmingsplan Landlustweg 7 en 10a, 
Alphen aan den Rijn
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat de gemeenteraad op  
25 maart 2021 het bestemmingsplan Landlustweg 7 
en 10a, Alphen aan den Rijn (gewijzigd) heeft vast-
gesteld. 

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het bestemmingsplan Landlustweg 7 en 10a, 
Alphen aan den Rijn, met identificatienummer 
NL.IMRO.0484.Alandlustweg7en10a-VA01, en de 
bijbehorende bijlagen liggen vanaf 8 april 2021 
gedurende zes weken ter inzage bij de informatie-
balie in het gemeentehuis. U kunt het plan ook 
digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Vanwege de coronamaatregelen wordt u aange-
raden om het bestemmingsplan digitaal te raad-
plegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u het 
plan op afspraak op het gemeentehuis inzien. U 
kunt een afspraak maken via het algemene tele-
foonnummer (14 0172) of door een e-mail te sturen 
naar ROJuristen@alphenaandenrijn.nl. 

Rechtsbescherming
Op het eerder ter inzage gelegen ontwerp van het 
bestemmingsplan Landlustweg 7 en 10a, Alphen 
aan den Rijn is een zienswijze ingediend. Deze 
zienswijze heeft aanleiding gegeven om het plan 
op enkele punten gewijzigd vast te stellen. De 
redenen daarvoor zijn verwoord in de van het plan 
deel uitmakende Nota van beantwoording ziens-
wijzen. 

Beroep
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan er 
beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vast-
stelling van het bestemmingsplan door:
-  een belanghebbende die een zienswijze op het 

ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;
-  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet 

kan worden verweten, dat hij of zij niet overeen-
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijzen 
naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad 
tegen het ontwerpbestemmingsplan;

-  iedere belanghebbende tegen de wijziging die de 
gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststel-
ling van het bestemmingsplan ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroep richt u aan de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als er sprake is van een 
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen 
bij de voorzitter van de Afdeling. Er kan ook digitaal 
beroep en een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning worden ingediend. Daarvoor is wel een elek-
tronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de 
website https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ voor 
meer informatie over het digitaal indienen van 
beroep en een verzoek om voorlopige voorziening. 
Aan de behandeling van een beroep en een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan Landlustweg 7 en 10a, 
Alphen aan den Rijn treedt in werking na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij naast het instellen van 
beroep ook een voorlopige voorziening is gevraagd. 
In dat geval treedt het besluit niet eerder in werking 
tot op dat verzoek is beslist.

Besluit vaststellen hogere waarden  
Wet Geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat Hogere waarden (Wet 
geluidhinder) zijn vastgesteld voor het bestem-
mingsplan Landlustweg 7 en 10a, Alphen aan den 
Rijn. Dit bestemmingsplan voorziet in de heront-
wikkeling en realisatie van enkele (nieuwe) 
woningen, in combinatie met kleinschalige recrea-
tieve bedrijvigheid, op de locatie Landlustweg 7 en 
10a in Alphen aan den Rijn.

Rechtsbescherming
Het besluit ligt vanaf 8 april 2021 gedurende zes 
weken ter inzage bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis. Vanwege de coronamaatregelen kan 
het besluit op afspraak op het gemeentehuis 
worden ingezien. U kunt een afspraak maken via 
het algemene telefoonnummer (14 0172) of door 
een e-mail te sturen naar  het emailadres 
ROJuristen@alphenaandenrijn.nl. Gedurende de 
termijn van ter inzage ligging kan er beroep worden 
ingesteld tegen het besluit door:
-  een belanghebbende die een zienswijze op het 

eerdere ontwerpbesluit heeft ingediend;
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-  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet 
kan worden verweten, dat hij of zij niet overeen-
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar 
voren heeft gebracht bij de gemeenteraad. Een 
beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die 
beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlo-
pige voorziening indienen bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Er kan ook digitaal beroep en een verzoek 
om een voorlopige voorziening worden ingediend. 
Daarvoor is wel een elektronische handtekening 
(DigiD) nodig. Kijk op de website  
https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer 
informatie over het digitaal indienen van beroep en 
een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de 
behandeling van een beroep en een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Het 
op 25 maart 2021 vastgestelde bestemmingsplan 
Landlustweg 7 en 10a, Alphen aan den Rijn, ligt 
ook tijdens de bovengenoemde periode ter inzage.

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking na afloop van de 
beroepstermijn, tenzij naast het instellen van 
beroep ook een voorlopige voorziening is gevraagd. 
In dat geval treedt het besluit niet eerder in werking 
tot op dat verzoek is beslist.

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 
Rijnhaven Oost 
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn maken op grond van artikel 7, lid 1 
van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 
bekend dat de gemeenteraad van Alphen aan den 
Rijn op 25 maart 2021 heeft besloten om op grond 
van artikel 4 Wvg percelen aan te wijzen waarop de 
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg 
van toepassing zijn. Het betreft percelen op de 
locatie Rijnhaven-Oost, gelegen ten noorden van de 
kern van Gemeente Alphen aan den Rijn. Speci-
fieker aangeduid als het gebied ten westen van de 
Van Foreestlaan, ten zuiden van de Hoorn, ten 
oosten van de Rijnhaven en ten noorden van de 
Nijverheidsweg te Alphen aan den Rijn. De locatie 
is aangeduid als toekomstige bestemming voor 
wonen, werken en recreatie met bijbehorende voor-
zieningen, alle niet-agrarisch en nader uit te 
werken. De percelen zijn nader aangegeven op de 
bij het besluit behorende kadastrale tekening met 
nummer TK 30439174-02 en de daarbij behorende 
lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en 
ander naar de stand van de openbare registers van 
het Kadaster per 5 januari 2021. 

Ter inzage legging
Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 van de Wvg ligt 
het raadsbesluit tot aanwijzing met de bijbeho-
rende kadastrale kaart en overige bijbehorende 
stukken, waaronder de perceelsgewijze registratie, 
vanaf 29 maart 2021 ter inzage op het gemeente-
huis in Alphen aan den Rijn. Vanwege het corona-
virus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak 
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op met de 
heer P.H.G. Klompen, via telefoonnummer  
0172 – 46 55 98, voor het maken van een afspraak. 
Het raadsbesluit is bekend gemaakt in de Staats-
courant van 26 maart 2021 en in te zien via  
https://www.officielebekendmakingen.nl. De eige-
naren en beperkt gerechtigden van deze percelen 
ontvangen binnenkort een aparte kennisgeving. 

Voorkeursrecht
Het voorkeursrecht geldt voor een termijn van 
maximaal drie jaar, tenzij voor die periode een 
bestemmingsplan is vastgesteld. Met het raadsbe-
sluit is de aanwijzing, waartoe burgemeester en 
wethouders op grond van artikel 6 Wvg op  
12 januari 2021 hebben besloten, binnen de wette-
lijke termijn van drie maanden bestendigd. Nadat 
het raadsbesluit in werking is getreden, moeten 
eigenaren en beperkt gerechtigden van de in het 
besluit begrepen percelen, wanneer zij hun 
percelen dan wel de daarop gevestigde beperkte 
rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan 
Gemeente Alphen aan den Rijn te koop aanbieden.

Bezwaar
Het raadsbesluit wordt aangemerkt als een besluit 
in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), 
zodat tegen dit besluit tot aanwijzing van gemelde 
percelen tot het gebied waarop de Wvg van toepas-
sing is, op grond van de Awb het indienen van een 
bezwaarschrift mogelijk is.
Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden gedu-
rende zes weken, vanaf 29 maart 2021, een bezwaar-
schrift indienen bij de gemeenteraad van Alphen aan 
den Rijn, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en 
dient ten minste te bevatten:
-  de naam en het adres van de indiener;
-  de datum van verzending van het bezwaar;
-  een omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaar is gericht;
-  de redenen van het bezwaar.
Als u niet kunt wachten op de beslissing op uw 
bezwaar of beroep, kunt u (op grond van artikel 
8:81 van de Awb) een voorlopige voorziening 
vragen. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 
2500 EH in Den Haag. Als belanghebbenden 
bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit van 
burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn als bedoeld in artikel 6 Wvg, hoeven 
zij niet opnieuw een bezwaarschrift in te dienen. 
Het bezwaar tegen het besluit van burgemeester en 
wethouders wordt, op grond van artikel 6, lid 3 van 
de Wvg, geacht te zijn gericht tegen het raadsbe-
sluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de heer P.H.G. Klompen van Gemeente Alphen 
aan den Rijn, via telefoonnummer 0172 – 46 55 98.

Vergunningen
25 tot en met 30 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 e-mail te sturen naar: 
gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Alphen aan den Rijn
-  Castellumstraat 1  

vervangen handelsreclame voor geldautomaat 
(V2021/240) 

-  Baljuwstraat 22  
plaatsen dakopbouw op bestaand dakterras 
(V2021/243) 

-  Bilderdijkstraat 37 
bouwen terrasoverkapping (V2021/245) 

-  Oudshoornseweg 48  
bouwen terrasoverkapping met tuinhuisje 
(V2021/248) 

-  ter hoogte van Assumburg 6  
vervangen bestaande beschoeiing door 
damwanden (V2021/250) 

-  Hooftstraat 209  
bestaande pand splitsen in twee appartementen 
(V2021/251) 

-  Amerikalaan 11  
plaatsen dakkapel en twee dakramen op achter-
geveldakvlak, nieuwe kozijnen aan voor- en 
achterkant en lichtstraat in dak van uitbouw 
begane grond (V2021/252) 

-  Ericapark 40  
bouwen nieuwe garage (V2021/254) 

Boskoop
-  Julianaplein 19  

plaatsen dakopbouw achterkant woning 
(V2021/249) 

Hazerswoude-Dorp
-  Dorpsstraat 48 en 50  

aanbrengen stalen ligger (V2021/238) 
-  Belgiëlaan 6  

realiseren dakterras op bestaande nieuwbouw 
(V2021/241) 

-  Duitslandlaan 2  
vergroten bestaand kantoorgebouw met nieuwe 
entree (V2021/244) 

-  Loeteweg 21  
bouwen aanbouw bestaande woning 
(V2021/253) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Spookverlaat 2  

inrichten houten huisje/chalet als 
boerderijwinkel voor verkoop streek-
producten (V2021/247) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Hoogewaard 26  

splitsen woning en wijzigen brandcom-
partimentering (V2021/239) 

-  Van Vegtenplantsoen 17 
vervangen dakkapel voorgeveldakvlak 
(V2021/242) 

-  Kerklaan 47  
realiseren carport/overkapping zijtuin 
(V2021/246) 

-  J.G. van der Stoopweg fase 2  
aanleggen vijf inritten (V2021/256) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Ridderbuurt 61 (25-03-2021) 

vervangen dakkapel voorgeveldakvlak 
(V2021/226) 

-  nabij Gouwsluisseweg 2 (26-03-2021) 
bouwen zeven woningen (V2020/1077) 

-  Volkerak 3 (29-03-2021) 
vergroten schuur en realiseren overkapping 
(V2021/198) 

-  Christiaan Huijgensweg achter nummer 16A 
(29-03-2021) 
tijdelijk in stand houden opslagruimte (6 jaar) 
(V2021/135) 

-  Saffierstraat 195 (30-03-2021) 
plaatsen overkapping achterzijde (V2021/123) 

-  Eikenlaan 255B t/m 255E (30-03-2021) 
aanleggen twee inritten (V2021/206) 

-  Havixhorst 70 (30-03-2021) 
plaatsen dakopbouw (V2021/223) 

-  Zwanendrift 4 (30-03-2021) 
realiseren tijdelijk gronddepot voor reconstructie 
Afrikalaan en omgeving (V2021/221) 

Boskoop
-  Valkenburgerlaan 37 (25-03-2021) 

realiseren uitbouw (V2021/117) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  De Genestetstraat 23 (25-03-2021) 

plaatsen dakopbouw (V2021/106) 
Koudekerk aan den Rijn
-  Den Tollstraat 23 (25-03-2021) 

doorbreken draagmuur woonkamer en keuken 
(V2021/200) 

-  Hoogewaard 26 (29-03-2021) 
splitsen woning en wijzigen brandcompartimen-
tering (V2021/239) 

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
-  Van der Doesstraat 1K 

realiseren startersappartement (V2021/094) 
Hazerswoude-Dorp
-  Breitnerlaan 24A  

realiseren zorgboerderij(V2020/1072) 

Exploitatievergunning
Verleende vergunningen
Alphen aan den Rijn
-  Zegerplas nabij brug Aarkanaal (30-03-2021) 

(Horeca-)exploitatievergunning (Sunset Beachbar) 
(D2021/002)) 

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 
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bezwaar maakt bij het college van burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij 
voorkeur digitaal doen via de website  
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw 
bezwaar ook per post indienen via postbus 13, 2400 
AA Alphen aan den Rijn. Het bezwaarschrift moet ten 
minste het volgende bevatten: uw naam en adres, 
om welk besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, 
de datum van uw bezwaar en uw handtekening.

Drank- en horecavergunning
Verleende vergunningen
Alphen aan den Rijn
-  Zegerplas nabij brug Aarkanaal (30-03-2021) 

Drank- en horecavergunning (Sunset Beachbar) 
(D2021/001) 

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

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
verwijderen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbeho-
rende borden.
Boskoop
- Voorofscheweg 68  
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 

plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbeho-
rende borden.
Alphen aan den Rijn
- Glasblazer 6 
- Klepperman 46 
- Bachsingel 23 

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.

Ontheffing brede voertuigen Vries Stolwijk BV
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat, op grond van art. 62 van 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, ontheffing voor het berijden van wegen met 
brede voertuigen met aslastbeperking binnen de 
gemeente is verleend. De Vries Stolwijk BV heeft tot 
12 april 2022 ontheffing gekregen voor het met 
brede voertuigen berijden van alle wegen waar een 
breedte- en aslastbeperking geldt in de gemeente 
Alphen aan den Rijn.

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 7 mei 2021 ter inzage bij 
de informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege 
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172. 

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, 
kunt u een voorlopige voorziening vragen. U kunt 
uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH in Den 
Haag.

Ontheffing brede voertuigen Bode Scholten BV
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat, op grond van art. 62 van 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, ontheffing voor het berijden van wegen met 
brede voertuigen binnen de gemeente is verleend. 
Bode Scholten BV heeft tot 31 maart 2022 onthef-
fing gekregen voor het met brede voertuigen 
berijden van de Ziendeweg in de Gemeente Alphen 
aan den Rijn.

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 7 mei 2021 ter inzage bij 
de informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege 
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172. 

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 uw verzoek sturen naar de Voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 
2500 EH te Den Haag.

De gemeenteraad vergadert tijdelijk deels digitaal vanwege het coronavirus. U kunt in de 
vergaderkalender zien welke vergaderingen digitaal en welke fysiek in het gemeentehuis 
plaatsvinden.

•  U kunt de fysieke en digitale openbare vergaderingen thuis live volgen of achteraf terugkijken via de 
website van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/raad. 

•  Inspreken tijdens een fysieke of digitale vergadering is mogelijk. Mailt u voor meer informatie naar 
griffie@alphenaandenrijn.nl. We bespreken de mogelijkheden dan met u.

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

•  Eerste debat Gecoördineerd gewijzigd bestemmingsplan en verlenen gewijzigde 
omgevingsvergunning 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 Participatiewet en Rijnvicus (20.00-20.45 uur), 
Aanbestedingen openbare ruimte en stand van zaken inkoop en aanbestedingsbeleid 
(21.00-21.45 uur) en Informatisering en digitalisering (22.00-22.45 uur). Alle vergaderingen 
kunt u live volgen via de website.

Woensdag 14 april 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (20.00 uur, 
digitaal). De vergadering kunt u live volgen via de website.

•  Vervolg debat schetsontwerp en budgetten parkeergarage en parkeerdek in het kader van de heront-
wikkeling van De Aarhof in Alphen aan den Rijn

•  Bespreken countourennotitie woonvisie

Donderdag 22 april 2021, gemeenteraadsvergadering (20.00 uur, digitaal). U kunt de 
vergadering live volgen via de website.

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

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

De gemeenteraad 
vergadert tijdelijk 
deels digitaal vanwege 
het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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Bezwaarclausule

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 

7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht 

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

meester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 

AA Alphen aan den Rijn. U kunt ook online bezwaar indienen via: 

www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. De termijn gaat in op de dag na 

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit 

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 

8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken een beroep-

schrift tegen dit besluit kunnen indienen bij de rechtbank Den Haag, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beroeps-

termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die 

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

inzage is gelegd (ingevolge artikel 8:1 in samenhang met artikel 6:7, 

6:8 lid 4, en 7:1 lid 1 sub d, van de Algemene wet bestuursrecht).

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit 

actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/

beroepschrift hebt ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene 

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Colofon 
Week in beeld is onder redactie van Gemeente Alphen aan den Rijn en 

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

De Raad in beeld is onder redactie van de griffie van de gemeenteraad  

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

Kijk voor meer informatie op https://www.alphenaandenrijn.nl

Lees het gemeentenieuws op https://www.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.).

Dames uit Koudekerk gaan het werk van 
de Dierenambulance ondersteunen! 
De dames Lynda van der Vos uit Koudekerk en Angelique van de Velde uit Hazerswoude maken sinds 1,5 jaar  
diverse sieraden, waarbij zij verschillende edelsteen-kralen gebruiken. 

Begin vorig jaar kwam er iets op 
hun pad, de dames hadden een 
leuk idee:  om met hun eigen ge-
maakte sieraden een webshop te 
openen de webshop is gebouwd 
en ontworpen door Mick Hul-
zenboom. Begin dit jaar was het 
zover: de lay-out was gereed en 
de website  kon officieel online. 

Aparte naamcombi
De naam van de webshop van 
de dames is ontstaan vanuit hun 
eigen naam. Ange-lique & Ly-
nda dit wordt: Liquelythings.nl
Lynda en Angelique hebben een 
prachtige site, waarop al hun 
producten, welke zijzelf ont-
werpen, bedenken en maken. 
De foto’s op de site van alle de 
sieraden zijn eveneens ‘self-
made’.
De dames zijn zeer enthousiast 
over hun werkwijze met edel-
stenen. Het geeft hun een spe-
ciaal gevoel, zij krijgen er een 
bepaald boost van en geeft hun 
extra energie. Zij willen dit 
graag naar de klanten toe laten 
ervaren.
Elke armband, elk sieraad die je 
in hun webshop vindt, hebben 
zij zelf ontworpen, gemaakt en 
uitgewerkt, en ze hebben alle 
combinaties van de sieraden 
zorgvuldig bij elkaar uitgezocht 
zodat elke steen zich in de siera-
den versterken.

Steun voor een goed doel
Omdat Lynda en Angelique het 
idee hebben opgevat om een 
doel te gaan steunen, hebben zij 
er voor gekozen om hun ”steen-
tje" bij te dragen aan de Dieren-
ambulance in Alphen a/d Rijn. 
Er werd een afspraak gemaakt 
om hun idee voor te leggen. 
Hierop werd meteen enthou-
siast gereageerd.  Het ijs was 
daarmee gebroken en men ging 

er mee aan de slag.

De dames hebben voor de 2 
armbanden die zij speciaal ont-
worpen hebben voor dit doel 
een mooie naam verzonnen. 
‘Inyamaswa”  zo maken zij het 
sieraad net even een tintje an-
ders en dat vinden zij nou zo 
mooi aan hun bedrijf. De arm-
band is gemaakt van Labradoriet 
& Aquamarijn en is er een arm-
band gemaakt van lavasteen en 
dalmatiër Jaspis.

Ange-lique & Ly-nda.   www.
liquelythings.nl. Het logo en 
webshop is met hulp Mick Hul-
zenboom ontworpen en opge-
zet.

Huisbezoek met succes
Donderdag  25 maart jl. was het 
zover. Lynda en Angelique be-
zochten de Dierenambulance in 
Alphen a/d Rijn met hun eigen-
gemaakte edelsteenarmbanden.
Bij de Dierenambulance was 
men onder de indruk van de bij-
zondere en mooie creaties van 
de dames. Het idee om met hun 
plannen het werk van de Die-
renambulance te ondersteunen, 
vond men een zeer goed plan 
en werd met open armen ont-
vangen. Deze nieuwe stap geeft 
de dames natuurlijk een fijn ge-
voel: 
“We doen dit nu voor het wel-
zijn van de dieren”. De 2 speci-
ale armbanden die zij ontwor-
pen hebben, zijn via de website 
bestellen en voor € 19,95 bent u 
de eigenaar van een van hun bij-
zondere armbanden én boven-
dien ondersteunt u hiermee een 
goed doel. Van elke verkochte 
armband gaat 5 euro van naar 
de Dierenambulance in Alphen 
a/d Rijn.
Wij wensen Lynda van der Vos 
& Angelique van de Velde veel 
succes bij het verwezenlijken 
van hun toch wel unieke, goe-
de doel!
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Lang gekoesterde wens in vervul-
ling: Verfraaiing entree Koudekerk! 
Op 1 april heeft wethouder Kees van Velzen, samen met de voorzitter van de Stich-
ting Hoogewaard Bedrijvig, Marcel Koen en de voorzitter van het Dorpsoverleg 
Koudekerk, Nicolien Wamsteker de officiële opening verricht van de vergroening 
Hoogewaard langs het bedrijventerrein in Koudekerk. 

Al in 2015 hadden de bewoners 
van Koudekerk middels een en-
quête van het Dorpsoverleg la-
ten weten dat de entree van 
Koudekerk komende van de 
Maximabrug wel wat kon wor-
den verfraaid en vergroenen. Na 
veel overleg hebben genoemde 
partijen in november 2020 be-
sloten gezamenlijk de vergroe-
ning van de entree en de Hoog-
ewaard op te pakken. 

Inmiddels is er een concreet 
plan uitgerold door een heel 
enthousiaste projectleider Niek 
van t Wout die binnen de ge-
meente samen met gebiedsad-
viseur Patrick Dongelmans hard 
aan dit project heeft getrokken. 
Het onderhoud van het project 
was geheel in handen van het 
gemeentelijke groene  team on-
der leiding van Marjolein van 
der Ven. 

U heeft het vast al gezien. Nieu-

we planten, nieuwe bomen, 
bloembollen, plantenbakken en 
‘hanging baskets’. Binnenkort 
zal in samenwerking met leer-
lingen van de Rijnschans gestart 
worden met het inrichten van 
een aantal bijenhotels. Deze krij-
gen een mooie (hoog)waardige 
plek op de Hoogewaard. 

De vergroening is heel door-
dacht. Leuk voor de mens, aan-
genaam voor de insecten en 
ingezet is met verschillende 
boomsoorten en struiken en 
planten over wellicht al een jaar 
het hele jaar te kunnen genieten 
van de vergroening. 

Het heeft wel even geduurd,  
maar uiteindelijk zijn bedrijven, 
gemeente en bewoners blij met 
dit mooie resultaat. Deze  eerste 
‘groene opknapbeurt’ draagt ze-
ker bij aan het groene lint door 
het mooie Koudekerk. 

Enthousiast zijn de handen uit de mouwen gestoken door Nicolien Wam-
steker, Kees van Velzen en Marcel Koen.

Woningverkoop Nieuw Rein fase 1 gaat van start
Op het voormalige terrein 
van Avery Dennison wordt 
de wijk Nieuw Rein met 
102 woningen gebouwd. 
De eerste 35 huizen aan het 
water worden op 8 april 
online te koop aangebo-
den door Wilma Wonen en 
Heembouw Wonen. 

Fase 1 -35 woningen
Nieuw Rein fase 1 bestaat uit 35 
woningen, verdeeld in 10 he-
renhuizen, 24 twee-onder-een-
kapwoningen en 1 vrijstaande 
woning in een charmante, rijk 
gedetailleerde architectuur. Het 
ontwerp van de woningen is 
van Kokon Architectuur & Ste-
denbouw. De twee-onder-een-
kap woningen en de vrijstaan-
de woning hebben allemaal een 
achtertuin aan de Oude Rijn, de 
uitloper van de Oude Rijn of het 
toekomstige sloepenhaventje. 
Dit haventje krijgt 12 aanleg-
plaatsen voor de bewoners van 
Nieuw Rein. 

Over Nieuw Rein 
In de waterrijke woonwijk ko-
men in totaal 102 duurzame 
woningen, bestaande uit 87 rui-
me koopwoningen en 15 huur-
woningen. Van herenhuizen, 
twee-onder-een-kapwoningen 
en een vrijstaande woning tot 

eengezinswoningen. Er zijn wo-
ningen die uitkijken op de Oude 
Rijn en in het straatbeeld zullen 
veranda’s kenmerkend zijn. Het 
plan is zo gesitueerd dat er van-
uit de hele wijk mooie zichtlij-
nen zijn gecreëerd naar de Oude 
Rijn. De ruime opzet van Nieuw 

Rein zorgt ervoor dat men het 
water overal beleeft. Voor de 
bewoners komen er groenstro-
ken, waar het voor kinderen 
heerlijk spelen is. Op de loca-
tie wordt al volop gewerkt om 
het terrein bouwrijp te maken. 
Naar verwachting start Heem-

bouw Wonen het 1e kwartaal 
van 2022 met de bouw van de 
eerste 35 woningen. 

Informatie start verkoop 
Vanaf donderdag 8 april om 
17.00 uur staat alle informa-
tie online op de projectwebsite 

www.nieuwrein.nl. Naast de 
plattegronden van alle wonin-
gen zijn dan ook de verkoop-
prijzen bekend. Geïnteresseer-
den hebben tot maandag 19 
april om 12.00 uur de tijd om 
zich voor hun favoriete bouw-
nummers in te schrijven. 



15Groene Hart Koerier
woensdag 7 april 2021

Woningbouw in het 
Oog van Koudekerk...

door Frits Nijhof

In ons artikel van vorige week (31 maart) over de voorgenomen Woningbouw in 
‘Het Oog van Koudekerk’ stond vermeld:  ‘…. binnen een zone van 200 meter vanaf 
de Lagewaard niet gebouwd zal worden om vrij zicht over de weilanden te hand-
haven’. Door een aantal lezers is deze zin anders geïnterpreteerd dan de bedoeling 
was. Deze zin had aangevuld moeten worden met: “Zo is de afspraak van de ge-
meente met de inwoners Koudekerk aan den Rijn”. 

Een 'verstild' plekje aan de Lagewaard...

Niet nakomen van gemaakte 
afspraken.
Het betreft hier het volgende 
uitgangspunt van de gemeente: 
“De bewoners van Koudekerk is 
met de gemeente besproken dat 
er geen nieuwe woningen ge-
bouwd zullen worden binnen 
een zone van 200 meter van-
af de Lagewaard”.  Dit om een 
vrij zicht over de weilanden te 
handhaven. Het gebied van de 
ijsbaan en de in 2011 gebouw-
de wijk De Rietzanger liggen 
evenwel binnen de genoemde 
200 meter, maar ook binnen het 
bestaande stedelijk- en dorps-
gebied van Koudekerk aan den 
Rijn. De gemeente houdt hier-
mee de optie open om wonin-
gen te bouwen op een gedeelte 
van de grond, waar op moment 
de ijsbaan (VIJK) ligt. Hiermee 
komt de gemeente de destijds 
gemaakte afspraken niet na, nl.: 
de 200 meter zone wordt niet 
aan gehouden.. 

Een aantal jaren geleden is de 
Stichting LLLL (Landschappe-
lijk Lint Lagewaard Landlust-
weg) opgericht. Deze Stichting 
zet zich in voor behoud van het 
cultuurhistorisch lint langs de 
Lagewaard en de Landlustweg. 
Rob Vertegaal heeft namens de 
Stichting protest aangetekend: 
“Wij zullen vanzelfsprekend protest 
aantekenen tegen bouw op de plek 
van de ijsbaan”. De Stichting vindt 

tevens dat het appartementen-
complex op een kasteel zou 
moeten lijken onacceptabel. Dit 
past op geen enkele manier bin-
nen het aanwezige cultuur-his-
torische landschap in en rond 
ons Koudekerk. Tegen dit deel-
plan van de woningbouw rijzen 
de nodige tegenargumenten en 
ook hier men zal zich met ‘hand 
en tand’ tegen verzetten.

Participatieproject
Het klinkt positief dat deze 
bouwplannen voor de bewo-
ners als participatietraject in be-
handeling wordt genomen. Het 
onderwerp woningbouw houdt 
de gemoederen in Koudekerk 
echt bezig; dit is mij m.n. in 
afgelopen week bij een aantal 
dorpsgenoten ter ore gekomen. 
Dit wetende heb ik mede op ba-
sis van de beschikbare informa-
tie van hr. John Pierik, project 
manager bij de gemeente Alp-
hen betreffende de groene om-
zoming Bedrijventerrein Hoog-
ewaard, c.q. de nieuwe visie 
Oog van Koudekerk, een aantal 
vragen gedistilleerd, t.w.:  
- Er wordt er afgeweken van 

destijds bevestigde afspraak 
met de gemeenteraad Rijn-
woude en nadien de gemeen-
teraad Alphen m.b.t. de aan-
leg van een talud met bomen 
rond het bedrijventerrein 
Hoogewaard?  Waarom deze 
wijziging?

- Over deze wijziging zijn de 
destijds bij dit traject betrok-
ken bewoners niet in het ge-
heel niet betrokken. Met welk 
doel is dit niet gedaan? Of: Is 
staat  er nog een overleg hier-
omtrent gepland binnen af-
zienbare tijd?

- Als er geen overleg is ge-
pland, hoe denkt de gemeen-
te dan deze wijzigingen met 
de betrokkene, c.q. bewoners 
kort te sluiten? 

Note.
De aanleg van het talud was be-
doeld om minder zicht op het 
bedrijventerrein te hebben. In 
deze ontwerpschets zal men 
in het Oog zal men het werk-
verkeer op het bedrijventerrein 
(v.w.b.t. het lawaai resp. licht 
van de terreinverlichting en au-
tokoplampen) vanaf de Lage-
waard en het Dorp Koudekerk, 
zoals in het Oog, als zeer hin-
derlijk ervaren worden.  
Er is juist ingezet op een land-
schappelijke inpassing van het 
Oog. 

- Wat zijn de ideeën rond de 
invulling van de geplande 
hofjeswoningen?  Wat zijn 
hiervan de afmetingen en 
aantallen? Is er een mogelijk-
heid voor een alternatieve lo-
catie voor het bouwen van 
deze hofjeswoningen? ( denk 
bv. aan achter de kerken; in 

het plan van ViBu). 
- Hoe hoog schat men de fin. 

haalbaarheid van de geopper-
de plannen? ( Er zijn meer-
dere  grondeigenaren bij be-
trokken). Is er überhaupt een 
financieel plan beschikbaar?

- In hoeverre is er overleg ge-
weest, c.q. gaande met de 
sportverenigingen? (VVK, 
VIJK). tegenover de plannen?

- Is er een plan m.b.t. de wa-
terhuishouding? (voldoende 
afvoer bij (extreme) regen-
buien, smeltend sneeuw- en 
ijswater). 

 
Er wordt gesproken over een 
participatietraject. Hoe ziet dat 
er uit? Is hiervan een planning 
beschikbaar?  (critical path ana-
lysis - CPA).  Zo, ja: Wie houdt 
deze actueel? Wanneer is deze 
beschikbaar? En: Wat zijn de 
volgende stappen in dit traject? 

Tot slot nog een belangrijk item. 

In het dorp gonzen op dit mo-
ment veel positieve geluiden: 
Eindelijk gebeurt er iets. Er is 
hoop op woningbouw, maar 
hoe snel kan men aan de slag? 
De Woningbouwklok heeft 
lang, te lang, stil gestaan. Voor 
vele inwoners van Koudekerk 
staat de klok op het twee voor 
twaalf. 

Betrouwbaar?
Echter: Hoe geloofwaardig ko-
men de gemeente en provin-
cie nog over? In hoeverre komt 
men de afspraken na? Als je in 
de politieke arena in Den Haag 
gedurende de laatste maan-
den beschouwd, is daar mo-
menteel weinig vertrouwen in. 
Men spreekt van onbetrouwba-
re overheid.

Over een jaar – 2022 – zijn er 
weer gemeenteraadsverkiezin-
gen; m.a.w.: Gemeente Alphen 
zet uw beste beentje voor! 

Het laatste stukje "echte" oude natuur in Koudekerk
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Lachende gezichten 
in de lentezon!
Selectietraining voor de jeugd van VV Koudekerk.
De jeugd van v.v. Koudekerk is op 27 maart 2021 weer verwend. Na een geslaagde se-
lectie-trainingsdag op 27 februari , volgde afgelopen zaterdag een herhaling.  Ruim 90 
kinderen konden hun techniek verbeteren bij zes verschillende oefeningen. 

Training door selectiespelers
De ochtend begon met hagel, 
maar dit werd ruimschoots 
goed gemaakt met een lekker 
lentezonnetje. Nadat alle kin-
deren hun hesje hadden ont-
vangen, begon de pret. Bij de 
afwerkvorm op doel bleek dat 
de jeugd het doel goed kan vin-
den. In de middencirkel werd 
de techniek bijgeschaafd met 
technische opdrachten zoals het 
hooghouden. De jeugd werd fa-
natiek bij de 1-tegen- 1 oefe-
ning  en bij het voetbalparcours. 
Je wil toch niet verliezen van 
je vriendje!  Fanatiek maar fair, 
de jeugd en de trainers genoten 
van de ochtend.

Penalty Shoot out
Vorige keer streden de kinderen 
om een penalty-bokaal, maar 
deze zaterdag was er de strijd 
om de Penalty Shoot Out be-
ker. Bij een penalty shoot-out is 
het de bedoeling de keeper met 
een aanloop te passeren met be-

hulp van een schijnbeweging of 
een gericht schot. Het was niet 
zo gemakkelijk om de 2 selec-
tiekeepers Lars en Roy en jeugd-
keeper Kaj te passeren. Uitein-
delijk lukte het de meeste wel 
om de bal achter de keeper te 
krijgen. De beste voetballers 
plaatsten zich voor de finale. Bij 
de jongste jeugd wist Jaimy na 2 
doelpunten de beker te verove-

ren. Bij de oudste jeugd werd 
Guusje de beste.

We kijken terug naar een ge-
slaagde ochtend. Zaterdag 1 mei 
staat de derde selectietraining-
sochtend gepland. Wil jij ook 
een keer meedoen , of wil je 
een keer meetrainen bij vv Kou-
dekerk, mail dan naar jeugd@
vvkoudekerk.nl

ALLROUND CHAUFFEUR 
BETONTRUCKMIXER

BCK produceert betonproducten, cementproducten en gietvloeren welk wij in de regio Zuid 
Holland afleveren aan onze klanten. Met een modern wagenpark bestaande uit diverse  
4-, 5-assers en trekker/oplegger combinaties met mixeropbouw, diverse betonpompen en 
bulkopleggers kom je dagelijks op diverse plekken in de regio om onze producten af te leveren op 
bouwlocaties. 

Wij zoeken (allround) chauffeurs welk vanuit onze 2 productielocaties in Koudekerk aan den 
Rijn dagelijks meehelpen om de benodigde transportbewegingen uit te voeren. Service, 
kwaliteit en betrouwbaarheid is waar wij voor staan. Als vertegenwoordiger van ons bedrijf 
straal je dat uit en ben jij ons visitekaartje.

De werkzaamheden bestaan uit:
• Berijden van de betonmixer in de regio 
• Het bedienen van de truck bij het laden en lossen
• Dagelijks schoonmaken van en (klein) onderhoud plegen aan de truck
• Overige werkzaamheden o.a. op het bedrijfsterrein en bij onze zusterbedrijven 

Dit is wat wij van je verwachten:
• Het in bezit hebben van een geldig C(E)-rijbewijs ( met code 95) en chauffeurspas
• Een geldig VCA-certificaat is een pre
• Je bent gemotiveerd, collegiaal, denkt in oplossingen en bent flexibel inzetbaar
• Goede rijvaardigheden en nemen van verantwoordelijkheid over de lading en de mixer
• Ervaring met het transporteren van bouwmaterialen is een pre
• Woonachtig in de regio 

Wat bieden wij jou?
Wij bieden je een prettige werksfeer in een stabiel team van collega’s. Je krijgt de beschikking 
over een moderne ‘eigen’ wagen en wij bieden jou de mogelijkheden om cursussen/opleidingen 
te volgen welk gerelateerd zijn aan onze werkzaamheden. 
Geen dag is hetzelfde en bij deze dynamische en verantwoordelijke uitdaging hoort een goed 
en marktconform salaris, afhankelijk van kennis en ervaring, en prima secundaire arbeidsvoor-
waarden. 

Interesse?
Gaan wij samen bouwen aan de toekomst ?
Stuur ons je CV samen met je motivatie waarom je graag bij ons wil komen werken, liefst per email 
aan rvdwal@bck.nl t.a.v. Roald van der Wal.

Als je nog vragen hebt over deze vacature bel ons dan gerust even via 071-341 9100.

De Huizenbeurs neemt Van der Sijs 
Woningmakelaardij over
De Huizenbeurs uit Boskoop zal vanaf april Van der Sijs Woning-
makelaardij uit Hazerswoude-Dorp overnemen.

Sinds jaar en dag zijn De Huizenbeurs en Van der Sijs bekende namen in de regio 
Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Waddinxveen als het gaat om de verkoop, aan-
koop en taxatie van woningen. Door deze overname worden de krachten gebun-
deld, wat zorgt voor een nog betere bereikbaarheid en service voor de klanten. Het 
nieuwe team zal vanaf april bestaan uit twee makelaars/taxateurs, twee assistent-
makelaars en een drietal binnendienst medewerkers.
Door de uitbreiding van haar team heeft De Huizenbeurs besloten hun huidige 
kantoor aan de Zijde in Boskoop in te ruilen voor het kantoor van Van der Sijs op 
het ITC-Terrein in Hazerswoude-Dorp. De agrarische- en bedrijfsmatige activitei-
ten van Van der Sijs Makelaardij zullen onder de huidige naam, los van De Huizen-
beurs, in hetzelfde pand voortgezet worden.

Daarnaast is De Huizenbeurs bezig NVM-lid te worden. Hiermee laten zij nog meer 
zien, dat zij staan voor goede kwaliteit en service voor de klanten, conform de hoge 
eisen die NVM aan haar leden stelt.

Door beide eigenaren wordt er enthousiast gereageerd op de aanstaande overname: 
Sanne van Asselt (De Huizenbeurs): “Sinds 2019 ben ik eigenaar van De Huizen-
beurs en zijn we hard gegroeid. Om verdere groei te kunnen waarborgen, zijn we 
op zoek gegaan naar gekwalificeerde medewerkers voor meer slagkracht en ver-
dere professionalisering. Ik kijk uit naar een mooie toekomst met nog meer tevre-
den klanten!”

René van der Sijs (Van der Sijs Makelaardij): “Ik ben blij met de overname van onze 
woningmakelaardij activiteiten door De Huizenbeurs. Door de bundeling van onze 
kantoren ontstaat een fijn en professioneel team dat klaar is voor de toekomst.”



17Groene Hart Koerier
woensdag 7 april 2021

Rijst, rijst, rijst....
Mijn sponsor fietstocht Vietnam is precies 4 jaar geleden! Het was een geor-
ganiseerde reis waarmee ik via Plan Nederland geld € 4.000, = bij elkaar heb 
gefietst om zo een kind te sponsoren en geld te doneren aan de schoolpro-
jecten in het onderontwikkelde Noorden van Vietnam. 420 Kilometer dwars 
door bergachtig gebied van Hanoi naar Sapa. 

Met Olga hadden we het over herinneringen maken, momenten beleven en 
de wereld over reizen. Ik vertelde haar in geuren en kleuren over mijn reis 
naar Vietnam en liet haar mijn fotoboekje zien met foto’s die we als aanden-
ken kregen van Plan Nederland. Olga was oprecht onder de indruk en liet haar 
waardering ontzettend blijken. Ik was verrast dat zij het ZO bijzonder vond, 
waarschijnlijk doordat ik hier langere tijd niet meer bij heb stilgestaan. Na-
tuurlijk was dat ook waar; het was echt een hele bijzondere reis die we met de 
groep hebben afgelegd.  Het was Fantastisch, met hoofdletter F!

Er gaan zoveel flashbacks door mijn hoofd. Met de groep van bijna alleen 
maar vrouwen en 1 man (Martin) hebben we gelachen en gehuild. We heb-
ben op een zolderverdieping geslapen met z’n allen op de vloer, onder een 
groot rieten dak in the middle of nowhere met een haan die ons enorm vroeg 
wakker maakte. (* Later die reis bleken hanen overal aanwezig te zijn).  We 
hebben loempia’s leren bakken bij die familie waar we verbleven en we heb-
ben de traditionele bamboedans leren dansen op de betonnen veranda van 
hun huis. We hebben door zooooveel rijstvelden en ook theeplantages ge-
fietst, dat we regelmatig echt even moesten stoppen om van het mooie, adem-
benemende, verrijkende uitzicht te mogen genieten.  Ik vertel je niets nieuws 

dat ze in Azië vrijwel overal rijst eten: rijst, rijst, en nog eens rijst! Zelfs daar 
word je creatief mee, maar het blijft RIJST.  Ik herinner mij het diner in een 
luxe hotel waar we deels geserveerd werden.  Het eten bleef maar komen en 
ook werden er schattige kommetjes gepresenteerd met: rijst…  Zonder dat ik 
het doorhad zei ik hardop door mijn teleurstelling: oh rijsstt! We hebben er 
keihard om gelachen met elkaar. 

Een van de 2 hoogtepunten was de ontmoeting met onze sponsorkindjes op 
het schoolplein! We mochten tijd met ze doorbrengen met een tolk, dat was 
een bijzondere ervaring! Ik had voor Pang, mijn sponsorkindje een berg ka-
dootjes meegenomen vanuit Nederland. Toen we aan elkaar werden voor-
gesteld gaven we elkaar meteen een stevige knuffel! Van 1.000 euro kan elk 
sponsorkind met het hele gezin 3 jaar lang (!) rondkomen. Daar verbaas ik mij 
nog steeds over. Die dag zijn we ook naar een dorpje hoog in de bergen ge-
weest met de scooter om het schoolproject van Plan te bekijken. Geen asfalt, 
geen ‘bewoonde wereld’, enkel een kleine community die daar nog traditio-
neel leeft volgens hun eigen stam.  Zo betoverend om te zien! Daar gingen we 
wederom bamboe dansen en het hele dorp had zich om ons heen verzameld, 
vele in kleurrijke klederdracht. Het was echt zo gezellig en iedereen was zo 
vriendelijk naar ons en naar elkaar. Heel veel stralende glimlachen zag ik die 
dag. Ook al hebben ze weinig, vergeleken met onze levensstijl, ze leken niets 
te kort te hebben!  

Een groep jongere schoolmeisjes vonden het spektakel met ‘de westerlingen’ 
al te interessant en trokken mij steeds mee om de bamboe dans te doen en 
om, jawel: selfies te maken! Ze wisten helemaal hoe ze ‘stoer’ konden poseren 
voor een camera en ik heb daarvan nog superleuke foto’s van mijn ‘vriendin-
netjes’. We hebben een kijkje mogen nemen in hun school en ik herinner mij 
de aula, waar ze ons lieten zien hoe het op school eraan toe ging. Niet heel de 
school maar het hele dorp was aanwezig, in en rondom de aula.  

Volgende week het vervolg van reisverhaal… Groetjes Anthoula

        Anthoula’s belevenissen

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!
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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

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

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

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

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

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

Bent u betrokken geweest bij een ongeval en 
heeft u letsel opgelopen?  Dan kunt u wellicht 

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

volledig vergoed door de aansprakelijke partij. 
Dan kost dit u dus niets.

Neemt u contact op met Manon Zintel voor een 
kosteloos en vrijblijvend advies! 

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

Telefoonnummer: 0172-44 70 70
Website: www.munnekelourens.nl 

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

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂

Leiderdorp    www.meerburg.nl

TE KOOP
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

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

 

SSccoouuttiinngg  RRhheeiijjnneewwoouudd  bbeessttaaaatt  1100  jjaaaarr..  WWee  vviieerreenn  eeeenn  hheeeell  jjaaaarr  ffeeeesstt..  
 

Jubileumprijsvraag ronde april 2021 

1. Los de fotopuzzel op. 
2. Stuur het gevonden woord voor 30 april 2021, 24.00 uur naar 

jubileum@scouting-rheijnewoud.nl.    
3. Onder de inzenders van het goede antwoord  wordt een prijs verloot. 
 

 

     
 
 
De eerste letter van de naam van dit pad 
 

 

 
 
 
De laatste letter van de naam van het 2e onderkomen van 
Scouting Rheijnewoud 
 

 

 
 
De eerste letter van de naam van het 1e onderkomen van 
Scouting Rheijnewoud 
 
 

Prijsvraag april 
Fotopuzzel 

 

 
 
De zesde letter van de naam van deze warmtebron die echt 
bij scouting hoort! 
 

 

 
 
De derde letter van het lidwoord uit de naam van dit 
multifunctionele gebouw 
 

 

 
 
De tweede letter van de naam van de manier waarop deze 
brug gebouwd is 
 

 

 
 
De tweede letter van de naam van ons clubgebouw 
 

 

 
 
De vijfde letter van de naam van deze “dingen” 
 

Oplossing:  

 

                       Veel plezier               

1 2 3 4 5 6 7 8 
        



19Groene Hart Koerier
woensdag 7 april 2021 19Groene Hart Koerier

woensdag 10 februari 2021

Prestigieuze Tsjechische prijs 
voor Hazerswoudenaar
Aan Pieter Goedhart uit Hazerswoude-Rijndijk is de ‘Medal for Merit or Diploma-
cy’ toegekend vanwege zijn belangrijke bijdrage aan het versterken van het profiel 
van Tsjechië en het ondersteunen en verspreiden van de goede naam van dat land 
in Nederland. 

Deze onderscheiding wordt jaar-
lijks toegekend aan personen die 
een essentiële bijdrage hebben 
geleverd aan het bevorderen van 
de betrekkingen tussen Tsjechië 
en ander landen in de wereld. 
De eerste die in 2018 de prijs in 
ontvangst mocht nemen is Ma-
deline Allbright, voormalig mi-
nister van Buitenlandse Zaken 
van de VS. Ook aan de voorma-
lig ambassadeur van Nederland 
in Tsjechië en goede vriend van 
Goedhart, Jan Henneman, is het 
eremetaal eind vorig jaar toege-
kend. Door de coronapandemie 
kon de uitreiking helaas niet in 
Praag plaatsvinden. Op een nog 
nader te bepalen tijdstip zal er 
een uitreiking zijn op de Tsje-
chische ambassade in Den Haag. 
We hebben Pieter Goedhart na-
tuurlijk gevraagd naar het ver-
haal achter de toekenning van 
dit gedenkwaardige eerbetoon. 

Al 50 jaar een band
“Ik kom al 50 jaar in het land 
dat toen nog Tsjecho-Slowakije 
was en ben er indertijd bij toe-
val terecht gekomen”, vertelt 
de 75-jarige Goedhart.  “Mijn 
vrouw en ik waren in decem-
ber 1969 net getrouwd en we 
hadden studenten uit Tsjecho-
Slowakije in huis. Zij nodigden 
ons uit om onze huwelijksreis 
in hun vaderland door te bren-
gen en bij hun familie te loge-
ren. Dat hebben we gedaan. 

Het land was op dat moment in 
rep en roer, omdat de Russen 
het jaar ervoor met harde hand 
een einde aan ‘de Praagse Len-
te’ hadden gemaakt en Dubçek 
als politiek leider hadden afge-
zet. Ik raakte door de situatie en 
de mensen daar geïntrigeerd en 
ben sindsdien elk jaar terugge-
gaan en heb er uiteindelijk zelfs, 
in deeltijd, gewoond.” 

Val van de Berlijnse muur 
in 1989
Goedhart: “Toen twintig jaar 
na het eerste bezoek, op 9 no-
vember 1989, de Berlijnse muur 
viel, ging er weer een heel an-
dere wereld in het land open, 
ook voor mijzelf. Ik heb een 
appartement in Praag gehuurd 
om er regelmatig langere tijd te 
kunnen verblijven. Ook ben ik 
Oost-Europakunde gaan stude-
ren om me te verdiepen in de 
achtergronden van de situatie in 
het land. Via mijn werk bij het 
ministerie van onderwijs in Ne-
derland, mocht ik onder meer 
de Tsjechen in Praag helpen met 
de hervorming van hun minis-
terie van Onderwijs en hun on-
derwijsinspectie. Zo kwamen 
ook mijn werk en voorliefde 
voor het land samen.” In 1993 
splitste het land op in twee re-
publieken en zowel Tsjechië als 
Slowakije traden in 2004 toe tot 
de EU. Goedhart werkte toen als 
directeur van de Stichting One 
Europe en heeft voor de EU on-
der meer leidinggegeven aan 
een groot internationaal mili-
euwetgevingsproject dat eraan 
heeft bijgedragen dat Tsjechië 
tot de EU kon toetreden. 

Tomáš Masaryk
In die tijd ontmoette Goedhart 
ook Jan Henneman, de Neder-
landse ambassadeur in Praag. 
“Jan en ik bleken dezelfde inte-
resse te hebben in Masaryk, de 
stichter en eerste president van 
Tsjecho-Slowakije na de 1e we-
reldoorlog.” Omdat Nederland 
in de 1e wereldoorlog neutraal 
was, zocht Masaryk enkele ke-
ren zijn toevlucht tot ons land. 
In Hotel Weimar aan de Oude 
Haven in Rotterdam ontwikkel-
de hij zijn ideeën voor de vor-
ming van Centraal-Europa met 
daarin de contouren van de 
nieuwe republiek Tsjecho-Slo-
wakije. Hij deelde deze ideeën 
met de geallieerden van toen. 
Zijn ideeën zijn in grote lijnen 
gerealiseerd na beëindiging van 
de 1e wereldoorlog.  Jan en ik 
hebben ervoor gezorgd dat er 
een gedenkteken voor deze 
staatsman is gekomen in Rot-
terdam. In goede samenwer-
king met de gemeente Rotter-
dam is 100 jaar na dato in 2015 
een monument van kunstenaar 
Hans Citroen onthuld tegen-
over de plek aan de Oude Haven 
waar het, in de 2e wereldoorlog 
heeft gestaan.
                                 

Comenius
Een volgend wapenfeit van het 
duo Goedhart-Henneman heeft 
betrekking op de Tsjechische 
geleerde en grondlegger van de 
pedagogiek, Jan Amos Comeni-
us, die in eigen land als ‘de va-
der des vaderlands’ wordt ge-
zien. Hij pleitte voor onderwijs 
voor iedereen. In 1656 werd hij 
vanwege zijn politieke stand-
punten verdreven uit eigen land 
en kreeg asiel in Amsterdam, 
waar hij tot zijn dood in 1670 
woonde. Hij werd begraven in 
Naarden en daar bevindt zich 
bij zijn mausoleum ook het aan 
hem gewijde museum.  “Het 
was bekend dat men in 1920 
een standbeeld voor Comenius 
wilde oprichten tegenover Het 
Amsterdams Lyceum. De eerste 
steen was er al voor gelegd ter 
gelegenheid waarvan een fees-
telijke receptie werd gehouden 
in de aula van de school. Het 
monument is er vervolgens, om 
allerlei redenen en na verschil-
lende pogingen, nooit gekomen 
en het is in de vergetelheid ge-
raakt.

 “Ik ben in de Praagse presi-
dentiele archieven gedoken en 
we zijn er achter gekomen dat 
de steen nooit uit Amsterdam 
is weggehaald. Deze bleek nog 
altijd op dezelfde plek te liggen 
maar verkeerde in slechte toe-
stand. Jan Henneman en ik heb-
ben met medewerking van het 
Amsterdamse stadsdeel Zuid de 
steen kunnen laten restaureren. 
In 2018 is deze opnieuw ont-
huld door ambassadeurs van 
Tsjechië en Slowakije en was 

Het Amsterdams Lyceum we-
derom gastheer voor de recep-
tie.”

Uitreiking medaille
Goedhart: “Tsjechië en de rela-
ties in hun geschiedenis en in 
het heden met Nederland, zijn 
een onlosmakelijk deel van mijn 
leven geworden. Ik ben dan ook 
vereerd om samen met mijn 
goede vriend Jan Henneman de 
eremedaille te mogen ontvan-
gen. Vanwege corona heeft de 
daadwerkelijke overhandiging 
nog niet plaatsgevonden, maar 
ik verwacht dat dit binnenkort 
zal gebeuren.” 

Informatie
Tsjechië is een land met een 
bewogen geschiedenis. Pieter 
Goedhart schreef samen met 
co-auteurs diverse boeken over 
de relatie van Tsjechië en Ne-
derland.  ‘Samen op de laan 
van Europa': 100 jaar Tsjechië & 
Slowakije in Nederland (2018) 
is zijn meeste recente boek. U 
kunt naar aanleiding van dit ar-
tikel contact opnemen met Pie-
ter Goedhart via: mail@pjgoed-
hart.nl. 

Provincie trekt de knip voor het opknappen molen Blauwe Wip
Rijnlandse Molenstichting krijgt bijna een halve ton subsidie voor het opknappen van de Geremolen in Hazers-
woude-Dorp. De provincie verstrekt de subsidie.

Het geld wordt gebruikt voor nieuw riet op de ondertoren en opknappen of vervangen van het hout-
werk in de ondertoren en het bovenhuis van de molen.

Wanneer precies bovengenoemde werkzaamheden aan de molen, in de volksmond ook bekend als 
De Blauwe Wip, worden gedaan, is nog onduidelijk. De stichting moet immers ook eigen geld mee-
nemen. Dat gaat om zo'n 40 procent van het totale bedrag voor de opknapbeurt en daarvoor worden 
binnenkort fondsen aangeschreven, meldt bestuurslid Wim Bos van de molenstichting.

Die beheert tientallen molens in de regio's Alphen en Leiden. De Geremolen is een wipmolen uit 1636. 
De molen staat bij de Oostvaart en was tot 1957 in gebruik als hoofdgemaal. Nog geen tien jaar terug 
is de molen flink opgeknapt.
Niet alleen voor het opknappen van de Blauwe Wip, maar ook voort ruim tien andere molens trekt de 
provincie de knip. Alles bij elkaar gaat het om een half miljoen euro.
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Nieuw bedrijfspand voor 
Vitelia Agrocultuur
Handelsbedrijf Vitelia Agrocultuur is momenteel gevestigd aan de Voorweg 14C in Hazerswoude-Dorp, maar in 
dit jubileumjaar gaat het bedrijf een nieuw pand betrekken op het ITC-terrein.

Op dinsdag 30 maart werd aan 
de Denemarkenlaan de eer-
ste officiële paal geslagen voor 
de nieuwe vestiging van Vite-
lia Agrocultuur. Onder het toe-
ziend oog van de bouwer Ver-
geer Bouw en andere zakelijke 
partners werd de officiële aan-
zet gegeven voor een nieuw be-
drijfspand door twee directiele-
den van Coöperatie Vitelia. 

Eeuweling
De coöperatie (Vitelia) bestaat 
al 100 jaar. De dochter Vitelia 
Agrocultuur is een van de vier 
Bv’s van Vitelia en is een han-
delsbedrijf dat producten levert 
voor de sierteelt, akkerbouw, 

Op de foto met witte helm v.l.n.r. de heren Herman Rutten en Stefan Kuijpers, directie Vitelia

rundveehouderij en loonwerk. 
Producten op het gebied van 
gewasbescherming, bodem en 
bemesting, zaaizaden, potten, 
trays en daarnaast allerhande 
bedrijfsbenodigdheden.
“Met de bouw van het nieuwe 
bedrijfspand investeert Vitelia in 
de toekomst, omdat zij het be-
lang van de greenport Boskoop 
onderkent” vertelt bedrijfsleider 
Nico van der Smit. Hij legt uit 
dat Vitelia als totaalleverancier 
voor de sierteelt, dichterbij en 
beter bereikbaar voor de klant 
zal zijn. 

Vitelia kent meerdere vestigin-
gen in Nederland. In het bedrijf 
in Hazerswoude werken twaalf 
medewerkers, die dagelijks di-
rect contact hebben met hun 
klanten. Als alles volgens plan 
verloopt wordt de nieuwbouw 
in de loop van november van 
dit jaar opgeleverd en hoopt Vi-
telia vanaf januari 2022 vanuit 
het nieuwe pand haar klanten te 
bedienen.

Impressie van het nieuwe pand

Pepi-keramiek, handgemaakt
door Jan Luuk van Dijk

Er zijn mensen die wel eens potten bakken, maar dit meestal doen als een soort 
hobby. Maar bij Petra Pielanen uit Hazerswoude-Dorp is het maken van keramiek 
van een hobby tot een bijna dagelijkse bezigheid geworden. Achter haar huis aan de 
Loeteweg heeft zij een atelier vol met keramiekproducten.

 Petra begon ruim 5 jaar geleden 
met een cursus pottenbakken en 
kreeg zo de smaak te pakken dat 
ze er bijna niet mee kon ophou-
den. Ze ging zelfs de Nederland-
se keramiek opleiding in Gouda 
doen. Dit jaar hoopt zij die op-
leiding af te ronden.  Het heeft 
haar heel wat gebracht. In haar 
atelier staat het vol met vaas-
jes, bekertjes, siervoorwerpen, 
schotels etc. “Ik heb me voor-
al toegelegd op serviesgoed” 
legt Petra uit en toont prach-
tig geglazuurde schotels, mok-
ken, schalen en theepotjes. “Het 
leuke aan dit werk is dat je kunt 
zien dat het handwerk is, want 
geen twee voorwerpen zijn ge-
lijk. Hoewel de voorwerpen 
veel op elkaar kunnen lijken, zit 
er altijd verschil tussen.”

Het proces van klei tot schaal is 
ook een lang proces. Het begint 
met het draaien op de draai-
schijf en het model aanbrengen. 
Daarna moet het voorwerp dro-
gen en dat duurt wel enige tijd. 
Vervolgens wordt de decoratie 
aangebracht en volgt er weer 

een droogtijd. Dan gaat 
het de oven in om ge-
bakken te worden. Dat 
moet ook voorzichtig 
gaan en bijvoorbeeld 
langzaam afkoelen. 
Als dat allemaal goed 
gegaan is, kan de gla-
zuurlaag aangebracht 
worden. In die glazuur 
is een enorme schake-
ring van kleuren aan te 
brengen. “Het leuke is 
om zelf glazuur te ont-
wikkelen” vertelt Pe-
tra. “Soms ben je echt 
een tijd aan het zoeken 
om het juiste effect te 
krijgen.”
Tenslotte gaat het voor-
werp opnieuw de oven 
in om op hoge tem-
peratuur gebakken te 
worden zodat bijvoor-
beeld een beker ook 
echt waterdicht is.

Op de tafel in haar huis 
toont Petra een hele se-
rie voorwerpen die zij 
al gemaakt heeft. Ser-

viesgoed in allerlei vormen en 
kleurschakeringen. Het plan van 
Petra is nu om anderen ook te 
laten meegenieten van haar ke-
ramiek. Daarom heeft zij een 
website ontwikkeld, zodat be-
langstellenden kunnen zien wat 
voor voorwerpen zij gemaakt 
heeft en die eventueel bij haar 
kunnen kopen. “Ook kunnen 
mensen hier ideeën op doen 

om bijvoorbeeld serviesgoed te 
bestellen en hun eigen wensen 
daarbij aangeven.”  Pepi-kera-
miek is de naam die Petra Pie-
lanen voor haar eigen produc-
ten bedacht heeft. Wilt u meer 
weten of bekijken van haar ke-
ramiek, kijk dan op www.pepi-
keramiek.nl.  U kunt ook met 
Petra van gedachten wisselen 
via petra@pepi-keramiek.nl 


