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Boerderijwinkel aan het Spookverlaat geopend!

'VanHier' voor producten 
van de boerderij!

Afgelopen zaterdag is aan het Spookverlaat in Hazers-
woude-Rijndijk de boerderijwinkel van de familie 
Van der Hulst geopend. Er was direct al veel belang-
stelling voor de gezellige winkel met een breed assor-
timent producten uit de regio en soms wat verder weg.

Een overzicht van de nieuwe winkel met links Suze en rechts Ivy van der Hulst, met hulp van tante Lia (links). 

MET DE HELE FAMILIE
De zussen Ivy (20), Suze (18) en 
Fien (16) van der Hulst hebben 
de winkel samen met hun moe-
der Joyce opgezet. “We wilden 
graag een leuke activiteit star-
ten op de boerderij van onze 
ou-ders om onszelf uit te dagen. 
Elke avond aan de keukentafel 
kwamen de wildste ideeën naar 
boven, van camperplekken tot 
aan een winkel met streekpro-

ducten”, vertelt Suze. “Op een 
gegeven moment hebben we 
de knoop doorgehakt en is het 
de boerderijwinkel geworden. 
Het kort houden van de voed-
selketen door voedsel van dicht-
bij te verkopen vinden wij be-
langrijk.  Het is zeker Ivy haar 
passie, want die volgt ook een 
agrarische opleiding en zij wil 
graag in het boerenbedrijf ver-
der. Zelf volg ik een mode-op-

leiding, maar vind het erg leuk 
om dit zo dichtbij huis te kun-
nen doen. Het is ook heel mooi 
om dit echt als familie met el-
kaar te starten. De winkel zelf 
runnen we met elkaar, maar 
de taken eromheen hebben we 
wel verdeeld. Mijn moeder en 
Ivy doen de inkopen en de ad-
ministratie en ik doe de pr. Ook 
oma Greetje en tante Lia helpen 
in de winkel. Zo leren we er al-
lemaal heel veel van.” 

VAN ALLES TE KOOP
De winkel is leuk ingericht en 
je krijgt bij de ingang een rieten 
mandje mee om je boodschap-
pen in te doen. Van de eigen 
boerderij worden de eieren ver-
kocht. “Maar we hebben echt 
van alles”, vertelt Suze verder 
tijdens de rondleiding. “Aard-
appels, uien en verse friet ko-
men van de familie Zegwaard 
uit Hazerswoude-Dorp, kaas 
van boerderij Captein uit Zoe-
terwoude, geitenkaas, kwark, 

roomboter, kruidenboter, melk 
en yoghurt van verschillende 
boerderijen van Al-phen, Ha-
zerswoude-Dorp tot aan Oud 
Ade.” De prachtige bloemboe-
ketten zijn van buurvrouw Ber-
nadette, droogbloemen van 
Marjon uit Ter Aar, en de olijf-
olie en sinaasappelbloesemho-
ning uit de Spaanse Finca Forata 
van eigenaren uit Hazerswou-

de-Dorp. Verder zijn er jams, 
honing, siroop, fruitsappen 
en andere lekkernijen te koop. 
Boerenijs komt van boerderij De 
Stal in Ter Aar en ijstaarten van 
de dames Akkerlust in Stomp-
wijk. Verder verkopen ze ver-
se groenten uit de streek.  Ook 
kunt u een gezellig mandje laten 
opmaken met producten naar 
keuze. Leuk om cadeau te doen! 

OPENINGSTIJDEN
Boerderijwinkel VanHier is ge-
vestigd aan het Spookverlaat 2 
te Hazerswoude-Rijndijk en is 
geopend  op woensdag en za-
terdag van 9.00 -16.00 uur en 
op zondagen van 10.00 – 15.00 
uur. 
Meer informatie is te vinden op 
de website en op social media:  
www.boerderijwinkelvanhier.
nl. 
 

Gezocht:

KASSA-MEDEWERKERS 
voor overdag doordeweeks.

Ga naar: https://ahbeugelsdijk.personeelstool.nl 
en klik op solliciteren

KLEDINGIN-
ZAMELING
 
A.s. zaterdag 1 mei van 9.00u 
tot 11.00u is het weer kleding 
inzamelen van onze “STICH-
TING ZOBERO” je weet wel 
die stichting goederen inza-
melt voor de allerarmsten in  
Roemenie.

Het afgelopen jaar konden er 
helaas maar twee vrachtwagens 
met goederen naar Roemenie,
door de corona pandemie, maar 
gelukkig zijn er nog steeds men-
sen, sponsors en donateurs die 
aan ons denken. Dit stemt tot 
verwondering en dankbaarheid 
in deze roerige tijden.
We hopen dat het dit jaar weer 
wat beter zal gaan.

U kunt ook een gift overma-
ken, bankrekening NL87RA-
BO0325944776 ten name van 
stichting Zobero.,

Alvast hartelijk bedankt!
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Column Hoop & Troost van de 

oude dorpskerk Benthuizen 

in de Groene Hart Koerier

A zeggen
en B doen 

Wat is er politiek toch veel onrust in het land! Politici behoren 
tot één van de meest belangrijke voorbeeldfuncties als er gekeken 
wordt naar vertrouwen. Zij hebben hierin een zware taak. Een po-
litiek leider; premier of burgermeester moet rust en vertrouwen 
uitstralen. Maar nog belangrijker; je moet ze op hun woorden kun-
nen vertrouwen. En dat vertrouwen moeten ze afdwingen door ge-
durende een lange tijd te laten zien dat waar ze voor staan ook door 
hen wordt toegepast. En dan gaat het er nog niet eens om of je het 
eens bent met de politieke lijn waar zij voor staan, maar wel of zij 
deze consequent toepassen. Als een politicus A zegt en dat conse-
quent toepast, dan dwingt iemand respect af en krijgt het vertrou-
wen van het volk.

Ook de kerken en hun leden liggen landelijk onder het vergrootglas 
en wellicht terecht. Want juist in een kerk moeten we A zeggen en 
A doen. Qua opvattingen staan we haaks op het liberale individu-
ele gedachtegoed en zetten we God en onze naasten op de eerste 
plaats in het leven in plaats van onszelf als individu. Daar staan we 
voor en dat willen we uitdragen. Daar zijn we transparant in. We 
zijn geen afgesloten bolwerk met dichte deuren en afgesloten net-
werken. Nee, alle zondagse diensten zijn live te volgen of achteraf 
te bekijken in iedere huiskamer. Het liefst zouden we iedereen uit 
ons dorp in onze diensten welkom willen heten, maar door corona 
helaas mogelijk voor maximaal 30 personen middels reservering.
Alle informatie van de kerkelijke gemeente staat op onze internet-
site. Is er dan niets geheim? Jazeker, dat zijn vertrouwelijke ge-
sprekken en gegevens van gemeenteleden. En dat moet zo blijven, 
anders zouden we het vertrouwen schaden. Daar ligt een duidelij-
ke grens.

Als er volledig vertrouwen is, zal er geen roep zijn om alles open-
baar te maken. Maar dat vertrouwen kunnen we alleen met respect 
afdwingen. Dat gaat niet lukken als we A zeggen en B doen! Daar 
zijn we ons goed van bewust. Spreek ons er op aan als we daarin te 
kort schieten! Want de Bijbel is helder, maar als mensen blijven we 
de zwakste schakel en schieten we veel tekort naar elkaar. We mo-
gen elkaar daar in liefde op aanspreken.

De oude dorpskerk staat vierkant voor het geloof in God. 
We willen daarin open en transparant zijn. 

Maar ook kerk zijn met open deuren voor al onze dorpsbewoners.
Neem contact op met: zorgteam@hervormdbenthuizen.nl  

voor onvoorwaardelijke hulp of voor een open gesprek.  

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

Jaarmarkt Hazerswoude-Dorp, 
de organisatie gelooft er in.
De jaarmarkt in Hazerswoude-Dorp is een begrip in ons dorp en vér daarbuiten. 
Elk jaar gepland in de week voorafgaand aan het laatste volle weekend van augus-
tus is het feest! (én dit al 46 jaar lang!!!)  De jaarmarktweek is dit jaar van 23 t/m 
28 augustus.

Op dinsdagvond beginnen de 
feestelijkheden en gaan door tot 
en met zaterdag middernacht.
Voor elk wat wils…. of het nu 
sportief klimmen en klaute-
ren is of  door de  omliggen-
de polder-sloten baggeren, lek-
ker slenteren over de braderie 
of swingen op een van de mu-
ziek spekta-kels. Deze feest-
week zit vol evenementen voor 
groot en klein. Al onze plannen 
vindt u op onze website.www.
jaarmarkthazerswoudedorp.nl. 
Natuurlijk treden wij in nauw 
overleg met de gemeente over 
de Corona regels zoals die eind 
augustus mogelijk nog gelden.

Dit jaarlijks terugkerende 
spektakel kunnen wij niet 
organiseren zonder (uw) 

financiële hulp.
Een bijdrage is nooit te klein en 
zeker ook nooit te groot.
Wij zijn ons er van bewust dat 
er bedrijven zijn die het sponso-
ren van welke activiteit dan ook 
op dit moment niet hoog op 
hun verlanglijstje hebben staan. 
Maar andere bedrijven daaren-
te-gen hebben misschien juist 

iets extra’s meegekregen van 
de Corona pandemie. Op onze 
website www.jaarmarkthazers-
woudedorp.nl (u kunt ook de 
QR code scannen) kunt u als 
particulier of bedrijf direct uw 
sponsorbijdrage aangeven. Be-
drijven krijgen van ons een fac-
tuur met btw specificatie.

Wilt u de jaarmarkt financi-
eel ondersteunen? Wij dragen 
alle sponsors een warm hart toe 
en…..
al onze sponsors worden ver-
meld op de sponsorwagen, die 
tijdens de jaarmarktweek op 
een mooie prominente plek in 
ons dorp komt te staan nl. op de 
hoek Gemeneweg/Dorpsstraat 
aan de N209 en in het program-
maboekje wat in een oplage van 
10.000 stuks wordt verspreid in 
de omgeving.

Mocht u een andere vorm van 
sponsoring met ons willen be-
spreken of wanneer u hoofd-
sponsor wilt worden van een 
of meer activiteiten dan kunt u 
contact met ons op nemen door 
een mailtje te sturen naar spon-
sors@jaarmarkthazerswoude-
dorp.nl. We hebben ook de mo-
gelijkheid voor adverteren in het 
programmaboekje kijk hiervoor 
op de website en stuur uw ad-
vertentie naar info@jaarmarkt-
hazerswoudedorp.nl

Voor meer sponsor informatie 
kunt u terecht op onze website 
onder het kopje “Sponsoring”.
De verschillende vormen en 
mogelijkheden leggen wij u 
daar nogmaals uit. 
Scan de QRcode of kijk op htt-
ps://www.jaarmarkthazers-
woudedorp.nl/sponsoring.html
                                               
  

Reserveren braderie Sponsoring

Opbrengst collecte Hartstichting
De van 11 t/m 17 april 2021 gehouden collecte van de Hartstichting leverde in Ha-
zerswoude-Dorp € 2.558,88 op.  € 313,50 daarvan werd via een QR-code aan de 
collectebus opgehaald.

De rest werd in baar geld ontvangen. 22 collectanten liepen samen 25 van 40 collecteroutes. De Hart-
stichting dankt haar collectanten en de gulle gevers. Collectanten voor collecte 2022 zijn welkom!

De collecte coördinator J.M. van Almkerk telefoon 06-11839300

Stuur uw kopij voor 
zaterdagavond naar 

info@groenehartkoerier.nl
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Thuis in uw dorp!2021

Nieuwe uitdaging voor Carola de Haas 

“Ik ben in 2009 bij Habeko begonnen als telefoniste/ 
receptioniste. Daarnaast deed ik ook ondersteunend 
werk voor de woonconsulenten; dus de administratieve 
kant. Dat vond ik een leuke aanvulling op mijn werk.  
Na een paar jaar groeide ik door naar de functie van 
woonconsulent. Wat het werk bijzonder maakte was dat 
ik echt iets kon betekenen voor iemand. Verhuizen doe 
je meestal om een reden. Je wilt groter of juist kleiner 
wonen, je gaat samenwonen, of de kinderen gaan het 
huis uit en ga zo maar door. Juist die verschillende woon-
wensen maakten iedere verhuring weer anders.” 

Nieuwbouwproject begeleid
“2015 was een bijzonder jaar, want toen begeleidde ik 
mijn eerste nieuwbouwproject: het appartementen- 
complex ‘t Doel van Benthuizen aan de Esdoorn. Ik was 
verantwoordelijk voor het hele traject: van de verhuur 

van de appartementen tot het bespre-
ken van de tekeningen en het kiezen 
van de keukens. Een intensief en leerzaam 
project.” 

Iedereen bedankt!
“In de zomer van 2020 koos ik voor een nieuwe 
functie binnen Habeko en werd verantwoordelijk 
voor de afhandeling van reparatieverzoeken. Nu 
is het tijd voor weer een nieuwe uitdaging. Ik word 
office manager/secretaresse bij een bedrijf in de  
vastgoedsector, dat zich vooral richt op nieuwbouw.  
30 april is mijn laatste werkdag bij Habeko. Natuurlijk  
ga ik mijn collega’s missen, maar ook de huurders. 
Helaas kan ik niet van iedereen persoonlijk afscheid 
nemen. Daarom wil ik graag iedereen bedanken 
voor de mooie contacten!” 

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl

m
ei 

20
21

Carola de Haas neemt afscheid van Habeko en gaat een nieuwe uitdaging aan. Ze kijkt met trots terug op 12,5 jaar Habeko. 
“Wat ik het meeste zal missen? De contacten met de huurders.”

Woning opleveren met zelf 
aangebrachte veranderingen   
Wilt u graag iets veranderen in of aan uw woning? Vraag dan vooraf toestemming 
aan Habeko. Dan komt u niet voor verrassingen te staan wanneer u de woning 
opzegt.

Senior woonconsulent Deniece Freire Semedo ziet het helaas nog wel eens gebeuren. 
Mensen die de huur opzeggen en bij de eerste inspectie te horen krijgen dat er nog het 
een en ander moet worden weggehaald en hersteld. “Dat levert uiteraard veel stress 
op en zorgt voor onverwachte kosten. Geen fijne situatie. Daarom: vraag altijd eerst 
toestemming aan Habeko voordat u aan het klussen slaat.” 

“Niet alle aanpassingen zijn namelijk toegestaan in 
onze woningen,” legt Arjan Holswilder, opzichter 
bij Habeko, uit. “Denk aan steenstrips en grof 
stucwerk (granol), kunststof of houten schrootjes 
en plavuizen. Voor aanpassingen zoals het plaatsen 
van een nieuwe keuken of het betegelen van de 
badkamer geven we onder voorwaarden wel 
toestemming.” 

Met een definitieve toestemming mag de 
aanpassing blijven zitten bij verhuizing. Dat geldt niet 
bij een tijdelijke toestemming. “In dat geval mag u 
de verandering uitvoeren, maar moet u de woning 
ook weer terugbrengen in de oorspronkelijke staat 
wanneer u verhuist. Als de aanpassing echt een 
meerwaarde betekent voor de woning, geven wij 
nieuwe huurders de keuze om de aanpassing over 
te nemen. Maar dat zijn ze niet verplicht.” 

Klussen zonder toestemming?
Deniece: “Heeft u een verandering aangebracht 
zonder onze toestemming en wilt u graag weten 
wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met 
onze opzichter. Hij komt bij u langs en bespreekt 
wat er moet gebeuren mocht u op termijn 
verhuizen.” 

Nu op onze website
Het jaarverslag 2020
sbhw.nl/over-ons/verslagen

Carola de Haas

Kort nieuws
Verbouwing kantoor
Ons kantoor aan de Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp wordt de komende drie maanden 
verbouwd. Er komt een nieuwe indeling met moderne werkplekken. Afhankelijk van de 
coronamaatregelen hopen wij u binnenkort weer te kunnen ontvangen! 

Actueel woningaanbod nu  
ook op www.habekowonen.nl
Voortaan vindt u vrijkomende woningen van 
Habeko ook op onze website. Kijk op de 
homepage of onder het kopje Ons aanbod / 
sociale huurwoningen. Wilt u reageren op 
de woning, klik dan op de knop ‘Reageren’. 
U komt dan gelijk op de website van Huren 
in Holland Rijnland. 

Zelf aangebrachte veranderingen
Zo werkt het
- Vul het digitale toestemmingsformulier in op www.habekowonen.nl.
- Omschrijf wat u wilt aanpassen in, aan of om de woning.
- Onze opzichter beoordeelt de aanvraag. U ontvangt binnen drie weken per  

e-mail een reactie. 
- Krijgt u toestemming, dan kunt u aan de slag. Lees goed onder welke voor-

waarden de toestemming wordt gegeven. Alleen met definitieve toestemming 
heeft u de zekerheid dat de verandering niet ongedaan gemaakt hoeft te worden.

- Krijgt u geen toestemming, dan mag u de aanpassing niet doen. 

Op www.habekowonen.nl staat alle informatie over Zelf klussen.

30 april laatste werkdag bij Habeko wonen
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WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

Familieberichten

Vrees niet, want ik ben met u.
Jes. 41, vers 10

Geheel onverwacht nemen wij afscheid 
van mijn lieve, zorgzame maatje, 

onze lieve vader, schoonvader en trotse opa

Willem Rademaker
- Wim - 

9 september 1947 18 april 2021

Gerry in liefdevolle herinnering

Trudi

Lisette en Johan, Femke, Willemijn

Suzanne en Ron, Fleur, Julia

Manon en Edwin, Borre, Senne

Pascal en Marion, Benthe, Jitze

Stephan en Isabelle, Lucca, Camilo

Jan Lievenslaan 19
2391 GW  Hazerswoude-Dorp

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van 
het overlijden van ons zeer betrokken: lid, vrijwilliger en 
supporter.

Ron van Welzen
Als 7-jarige werd Ron lid van V.V. Koudekerk en was hij 
actief voor de club. Zo was hij scheidrechter en lid van het 
jeugdbestuur.
De laatste jaren was hij lid van de PR-commissie, 
verzorgde alle fotografie en schreef de wedstrijdverslagen 
van het 1ste elftal. Voor zijn activiteiten heeft Ron in 2019
de zilveren bondspeld uitgereikt gekregen.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte om dit verlies 
te dragen.

 

Bestuur en leden van 
Voetbal Vereniging Koudekerk.

Nooit Vergeten
0172-601156

Sarah Jongejan 
Uitvaartbegeleiding

www.sarahjongejanuitvaartbegeleiding.nl

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

We zullen nog altijd samen grapjes maken,
We zullen nog samen door ‘t stille landschap gaan.
Nu je ons niet meer aan kunt raken
raak je onze harten nog duidelijker aan.
Je blijft voor altijd in ons hart.

Nu zijn we verbijsterd en bedroefd, maar jij blijft altijd bij ons 
door de onuitwisbare indruk die je achterlaat. 

Overal verspreidde je warmte en liefde.

Wilhelmus Maria den Dubbelden
Wim

drager van de Eremedaille verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau

* Woubrugge, † Hazerswoude-Rijndijk,
  9 augustus 1936 21 april 2021

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Patricia en Cor van der Post
Ten Katestraat 15
2394 TB Hazerswoude-Rijndijk

De uitvaartdienst en crematieplechtigheid  
hebben in besloten kring plaatsgevonden.

Geen dag dat we niet over je praten.
Geen dag dat we niet aan je denken.
Geen dag dat we je niet missen......

Voor de vele blijken van medeleven 
na het overlijden van 

Wim van Diggele
betuigen wij onze hartelijke dank. 

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk 
of in de vorm van bloemen, 

was ons een grote troost en zal steeds 
een dankbare herinnering blijven. 

Annie
Wilco en Mariska, Stijn
Léon en Astrid, Xander, Thomas

Hazerswoude - Dorp, april 2021

“Ga niet alleen door het leven…”

In liefde nemen wij afscheid van 
onze zorgzame en dierbare mama 

en oma

Barbera 
Reyneveld - 
van der Vis

7 december 1930 24 april 2021

echtgenote van Maarten Reyneveld  
in liefdevolle herinnering

Dinant en Tiede
Reina en Adriaan
Jan Dirk en Wilma
Rita
Annet en Willem
Caroline
Marco en Florence
Bart en Barbara
Linda en Mark, Arthur in liefdevolle herinnering

Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Hondsdijk 23
2396 HJ  Koudekerk aan den Rijn

Wegens de corona-maatregelen vindt het 
afscheid in besloten kring plaats op 
donderdag 29 april om 11.00 uur in de 
Ontmoetingskerk. U kunt de dienst met 
ons meebeleven via 
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2114-PKN-
Koudekerk-aan-den-Rijn
Aansluitend brengen we mama naar 
haar laatste rustplaats op de Algemene 
begraafplaats aan de Hoogewaard in 
Koudekerk aan den Rijn.

Wij willen graag onze dankbaarheid 
uitspreken voor de liefdevolle verzorging

van onze moeder in Rhijndael.
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Zo kies je
een persoonlijk
grafmonument

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

Verbreepark 21
2731 BR Benthuizen

www.degedenkgroep.nl

 “Ik heb veel steun aan mijn geloof. 
Ik probeer een goed mens te zijn. En de 
kerk steunt me daarbij. Met elkaar zijn 
we er voor iedereen en voor elkaar. 
 Samen bidden we voor vrede in 
de wereld en nemen we initiatieven om 
behoeftige mensen in onze omgeving een 
handje te helpen. Dat geeft het leven zin 
en mij een goed gevoel. 
 Ik wil straks een eenvoudige begra-
fenis en wat er dan van mijn spaarcentjes 
over blijft, is voor het goede doel. Als ik 
straks voor onze schepper sta wil ik het 
een beetje goed gedaan hebben.”
 Truus van Haveren

straks voor onze schepper sta wil ik het 
een beetje goed gedaan hebben.”
 Truus van Haveren

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Zaterdag 1 mei geopend op afspraak

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 2 mei  09.30 uur Ds J. Boer; 18.00 uur 

Ds P.D. Teeuw

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 2 mei 
 10.00 uur Dhr J.P.Karstens. Aanmelden 

verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 2 mei  09.30 uur Leesdienst;
 16.00 uur  Ds A. Verschuure 
 De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 2 mei 09.30 - 10.30 uur  

Openstelling kerk 
 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 2 mei   09.30 uur 
 Ds Carla Melgers
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 2 mei   
  09.30 uur Ds D. Rodenburg, Nunspeet 
 18.30 uur Ds W.J. Dekker, Amersfoort 
 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). 
Met ingang van 2 mei worden 
de diensten uitgezonden van-
uit de Ontmoetingskerk.
Zondag  2 mei  10.00 uur: 
Viering met dominee W. Bies-
heuvel.
Zondag  9 mei  10.00 uur: 
Viering met pastor L.J. Hoog-
erwerf.
Donderdag 13 mei Hemel-
vaartsdag 09.00 uur: Viering 
met dominee W. Biesheuvel 

Buizenactie
Vorig jaar hebben we de bui-
zenactie niet door laten gaan. 
Maar dit jaar doen we er weer 
aan mee. Van 18 april tot en 
met 13 mei zullen de collec-
teopbrengsten ten goede ko-
men aan de Stichting Schuld-
hulpmaatjes en de Stichting 
Poortwachter. Uw bijdrage is 
van harte welkom op reke-
ning NL84 RABO 0325947546 
van Diaconie Protestantse Ge-
meente Koudekerk.  

Collectes in coronatijd 
Uw collectebijdragen zijn wel-
kom op het rekeningnum-
mer van Diaconie Protestant-
se Gemeente: NL84 RABO 

0325947546 of op het reke-
ningnummer van het College 
van Kerkrentmeesters: 
NL42 RABO 0166341592.

Open Kerk
Op woensdagochtend van 
10.30 – 11.30 uur kunt u bin-
nenlopen om even stil te zijn, 
een kaarsje aan te steken, of 
de aanwezige pastor persoon-
lijk te spreken. De Ontmoe-
tingskerk is open op  woens-
dag 28 april. Op woensdag 5 
mei bent u welkom in de Brug-
kerk.
 

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 op zondag in de Bernar-
duskerk, maar op zondagmor-
gen van 10.30 tot 11.30 uur is 
de kerk open, om een kaars-
je aan te steken, even rustig 
te zitten en misschien wat te 
bidden. Anne-Marie de Groot 
of Nico Wesselingh spelen dan 
orgel. Zomaar even een mo-
ment rust in deze hectische 
tijden. In de kerken gelden de 
bekende maatregelen, zoals 
anderhalve meter afstand en 

het dragen van een mondkap-
je gedurende de hele periode, 
dat u in de kerk verblijft.

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.

Eerste Heilige Communie
Begin 2020 begon een groep 
jongens en meisjes zich voor 
te bereiden op de Eerste Hei-
lige Communie. Door het co-
ronavirus stopten de voorbe-
reidingen. Gelukkig gaan de 
voorbereidingen weer van 
start en kijken we met elkaar 
uit naar 16 mei, want dan is 
voor hen de grote dag van de 
eerste Heilige Communie.  
 

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.

Financiën in coronatijd
Nu er weinig vieringen zijn en 
we niet mogen rond gaan met 
de collecteschaal, vervalt ook 
de collecte op zondag. Ge-
lukkig doen de bezoekers tij-
dens het openstellen van de 
kerk regelmatig een bijdrage 
in de collectebus achterin de 
kerk. Nu zijn dit ook voor veel 
mensen financieel zware tij-
den en daarin leven we met 
u mee. Als het kan, dan zijn 
we heel blij, als u een bijdrage 
wilt overmaken naar rekening-

nummer: NL73 RABO0325  
9081 68 t.n.v. parochie 
Heilige Thomas te Alp-
hen aan den Rijn. Hartelijk 
dank voor alle goede ga-
ven, die reeds zijn binnen-
gekomen of in de collecte-
bus zijn gedeponeerd.   
                   
(RK) PAROCHIEKERN – 

SECRETARIAAT
Het secretariaat aan de 
Chopinlaan 10 is deze we-
ken niet zoals gebruikelijk 
geopend op donderdag-
middag. Voor vragen kunt 
u altijd mailen naar: 
hh.michael-bernardus@
heiligethomas.nl of bellen 
071 3414210 want gelukkig 
neemt Annie van Dijk altijd 
de telefoon op. Het is een 
doorgeschakeld nummer 
dus even geduld en de te-
lefoon een aantal keren la-
ten overgaan om contact 
te maken
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www.bakkerammerlaanlaan.nl

Lekker en fris                       Lekker en fris                       
aardbeiengebaaardbeiengebak k 

Aanbiedingen van 29 april t/m 5 mei:

Aardbeienschnitte

Lange sprits   200 gram                      

5,95
2,50

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

Ambachtelijke slagerij De Vries

Lekkere
Pita Paris
Heerlijk knapperig pita broodje, 
gevuld met malse reepjes 
grillworst. 
Lekker met gekarameliseerde 
uien en geraspte kaas.

Lekkere

Vleeswarentrio:

Beenham
Kiprollade
Gebraden 

Gehakt

4.49
Weektopper!

Mager 
Runder
gehakt

1 kilo

7.98

Vlugklaarpakket:

4 Runder
vinken
4 Beaf

burgers

7.98
Meepakker:

Kip
schnitzels
div. soorten

4 stuks

5.98
Altijd lekker!

Kip
filet 

1 kilo

8.98

Voor in de oven!

Portie 
Lasagne

5.98

Weekaanbiedingen

per stuk

1.95 Aanbiedingen zijn geldig van 
26 april t/m 1 mei 2021

Dorpsstraat 138
Hazerswoude Dorp
Telefoon: 0172-589203
Whatsapp; 06-86820002
www.winkelvanderlinde.nl

Dorpstraat 33
Waddinxveen
Telefoon: 0182-612579
Whatsapp: 06-86813322
www.winkelvanderlinde.nl

Openingstijden
Hazerswoude
Maandag: 
13.00 -18.00 uur

Dinsdag: 
08.30-18.00 uur

Woensdag: 
08.30- 18.00 uur

Donderdag: 
08.30-18.00 uur

Vrijdag: 
08.30 - 20.00 uur

Zaterdag: 
09.00-16.00 uur

Openingstijden
Waddinxveen
Dinsdag: 
09.00 -17.30 uur

Woensdag: 
09.00-17.30 uur

Donderdag: 
09.00-20.00 uur

Vrijdag: 
09.00 17.30 uur

Zaterdag: 
09.00-17.00 uur

Welkom in onze winkels, nu ook zonder afspraak!

Wilt u graag een 
afspraak maken? 
Dit kan op maandagmiddag, 
vrijdagavond of andere 
tijden in overleg.

Wilt u graag een 
afspraak maken? 
Dit kan op maandagmiddag, 
vrijdagavond of andere 
tijden in overleg.
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In memoriam: Ron van Welzen (54)
Altijd stond hij klaar voor “zijn” VVK. Helaas is op 54-jarige leeftijd Ron van Welzen overleden. 
Ron kwam op 7-jarige leeftijd voetballen bij VV Koudekerk. Sindsdien is hij altijd actief geweest 
op- en voor de club. Als speler, leider, jeugdbestuurslid, scheidsrechter, webmaster, trouwe fan, 
lid PR commissie, verslaggever, ontvanger van de scheidsrechters, statisticus, enzovoorts.  

Ron was de vaste schrijver van de wedstijdverslagen van het 1ste elftal en verzorgde eveneens 
voor de bijbehorende foto rapportage. Dat het zijn VVK betrof kon je wel eens merken aan de 
Koudekerkse pen waarmee het verslag werd genoteerd. Maar wekelijks kon je er op rekenen dat 
het ‘s ochtends online kwam; soms wat later als Ajax vroeg moest voetballen. 

Zijn passie en betrokkenheid rondom VV Koudekerk wist ook mensen te binden en te enthou-
siasmeren. Zo was het Ron die de steun rond kreeg zowel financieel als van de club om samen-
werking met Leiden Amateur Voetbal aan te gaan. Voor de jaarlijkse presentatiegids wist hij ook 
bekende namen te overtuigen voor een interview. 

Een clubicoon en verenigingsman pur sang zullen we missen. Maar de mooie herinneringen 
zullen voortleven in onze club. 

In memoriam Ed Bink
Vorige week is Ed Bink op 77-jarige leeftijd overleden. Ed was één van de weinige winkeliers in 
ons dorp Koudekerk aan den Rijn en nog wel met een juwelierszaak. Als ondernemer was Ed ook 
vele jaren actief in de Ondernemers Vereniging Koudekerk. 

Ed begon in 1979 een juwelierswerkplaats op een slaapkamer aan de Kerklaan. Door zijn vakman-
schap groeide het bedrijfje snel uit tot een bedrijf en ging hij uitkijken naar een grotere ruimte 
waar tevens de verkoop van juwelen en antiek verwezenlijkt kon worden. Hij vond een prachtig 
pand, uitermate geschikt hiervoor, aan de Hoogewaard. 

Mond-tot-mond reclame bezorgde hem een grote klantenkring die zich uitbreidde tot in Noord-
Holland en zelfs Amerika.
Ed heeft tot zijn 67e gewerkt 
als juwelier en goudsmid.  
Veel dorpsgenoten zullen nog 
rondlopen met een sieraad 
voorzien van zijn meester-
teken. Nadat Ed gestopt was 
met werken is hij zich gaan 
inzetten voor serviceclub Ki-
wanis. Samen met Piet Smit 
zamelde hij o.a. cartridges en 
oude telefoons in die na re-
cycling geld opleveren voor 
goede doelen ten behoeve 
van kinderen. 
Helaas moest Ed ca. 3 jaar ge-
leden met deze bezigheden 
stoppen toen duidelijk werd 
dat hij een ernstige ziekte had. 
Vorige week is Ed Bink op de 
leeftijd van 77 jaar overleden. 

Hij ging niet graag 
maar wel tevreden.  

Column van Sarah Jongejan

Waarom deze column?
Allereerst vind ik het fijn om te 
schrijven. Papier is geduldig en 
daarnaast wil ik u, als lezer, graag 
informeren over bijzondere 
gebeurtenissen in “uitvaartland”.

“Wie zal dat betalen?”
Als mijn moeder dit liedje zong 
dan wist ik het al.
Onverwachte uitgaven. Meestal betrof het de kapotte auto of een 
te hoge rekening van het gasverbruik. Uiteindelijk kwam het altijd 
weer goed. Het potje voor onvoorziene uitgaven werd aangespro-
ken. Het was heel knap hoe mijn ouders het voor elkaar kregen om 
dit potje telkens weer aan te vullen.

In mijn werk maak ik het soms mee. Geen potje voor onvoorziene 
uitgaven.  En dat niet alleen. Geen uitvaartverzekering of helemaal 
geen geld.

‘De gemeente kan toch betalen, Sarah?’

Een gemeentelijke uitvaart: gaat dit zo makkelijk als veel mensen 
denken? Graag wil ik hier iets dieper op in gaan.

De gemeente is vanuit het wetboek verplicht om voor een overle-
dene de uitvaart te regelen als er geen nabestaanden zijn of wan-
neer de nabestaanden de uitvaart niet kunnen bekostigen. Ook 
als de nabestaanden de uitvaart niet willen organiseren of dit niet 
kunnen doen, zal de gemeente de uitvaart regelen. 

De aanvraag voor een gemeentelijke uitvaart moet bij de gemeente 
ingediend worden en is dus de opdrachtgever van de uitvaart. De 
woning wordt vergrendeld zodat er geen spullen verdeeld kunnen 
worden. 
Vanuit nalatenschap van de overleden probeert de gemeente de uit-
vaart te betalen.  Als dit niet voldoende is, dan probeert zij geld te 
halen bij wettelijk bepaalde groepen bloed- en aanverwanten: ou-
ders, kinderen, aangetrouwde kinderen, schoonouders en stiefou-
ders. Dus ook als u ruzie had met uw overleden familielid of zelfs 
gebrouilleerd was, dan kunnen de kosten van de uitvaart toch op 
u verhaald worden.

Ervaring
Het bovenstaande gebeurt, dat heb ik vanuit de praktijk ondervon-
den.
Meneer was overleden. Een vriendin van hem belde mij of ik de 
uitvaart wilde begeleiden.
Bij aankomst was het huis vol met vrienden, buren en kennissen 
van meneer. 
Al snel kwam boven tafel dat hij diep in de schulden zat en zijn uit-
vaartverzekering had laten uitkeren bij leven.

Na mijn vraag wie de opdrachtgever voor de uitvaart zou worden, 
werd het stil. Binnen vijf minuten was alleen de vriendin over die 
mij gebeld had. Ik heb contact opgenomen met de gemeente en 
de situatie uitgelegd. Het huis ging op slot en niemand mocht er 
meer in.
In overleg met de gemeente kreeg ik een sleutel van het huis om 
meneer te controleren. 
Hij heeft een mooie, eenvoudige uitvaart gehad. De gemeente heeft 
keurig mijn nota betaald. 

Enkele weken na de uitvaart bleek er een broer in Australië te wo-
nen. De broers waren 27 jaar geleden met ruzie uit elkaar gegaan. 
Onder protest van zijn broer, en na gerechtelijke procedures tegen 
de gemeente, heeft hij de uitvaartkosten aan de gemeente terug 
moeten betalen. 

“Wie zal dat betalen?”
Mijn moeder zong het jaren geleden. Ik denk het soms, u ook?
Maar uiteindelijk weten we dat Zoete Lieve Gerritje het niet zal 
doen.

Sarah Jongejan Uitvaartbegeleiding
info@sarahjongejanuitvaartbegeleiding.nl
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Actief Rijnwoude zet hoog in....

Grote vernieuwende 
projecten in aantocht
Na alle “ “coronaprojecten” van het afgelopen jaar (25 
in totaal) heeft u de laatste maanden niet veel van Ac-
tief Rijnwoude mogen vernemen. De strenge Lockdown 
hield natuurlijk ook ons in de greep. Deze tijd hebben 
wij echter wel gebruikt om een aantal nieuwe projecten 
voor te bereiden die we de komende tijd gaan uitzetten. In het kort informeren wij u hier-
over. Meer informatie kunt u de komende weken van ons verwachten.

FIETSMAATJE RIJNWOUDE
In samenwerking met Wijde-
zorg gaan wij de komende tijd 
“Fietsmaatje Rijnwoude” aan-
bieden. Middels een duo-fiets 
kunnen mensen die niet in 
staat zijn zelfstandig te fietsen, 
toch heerlijk gaan genieten van 
de mooie omgeving. Op kor-
te termijn kunnen wij 10 duo’s 
per week blij maken (5 vanuit 
Rhijndael / 5 vanuit Driehof). 
Coördinatoren voor Fietsmaatje 
Rijnwoude zijn inmiddels aan-
gesteld, komende week gaan we 
op zoek naar vrijwilligers (zie 
deze Groene Hart Koerier). Ver-
volgens gaan we op zoek naar 
“gasten” die gekoppeld gaan 
worden aan de vrijwilligers. 
Eind mei hopen we ope-ratio-
neel te gaan. 

KLUSSENDIENST XL

Zoals bekend hebben wij al een 
klussendienst jr. en een gewo-
ne klussendienst. De praktijk 
wijst uit dat steeds vaker(zeker 
ook vanwege corona sommi-
ge klussen te groot of niet ge-
schikt zijn voor deze diensten. 
Er is meer tijd en expertise no-
dig dan dat deze diensten kun-
nen leveren. Daarom hebben 
we gevraagd aan lokale on-
derne-mers ons hierbij te hel-

pen (o.a. aan de volgende bran-
ches: aannemers / loodgieters 
/ schilders / hoveniers / kap-
pers / schoonmaakbedrijven 
/ schoonheidssalons). In totaal 
hebben 35 ondernemers aange-
boden jaarlijks wel een “klusje” 
te willen doen. Uiter-aard onder 
bepaalde voorwaarden en voor 
mensen die niet/nauwelijks fi-
nanciële mid-delen en/of een 
netwerk hebben). Aanmelding 
zal plaatsvinden via verwijzen-
de orga-nisaties .Operationeel 
vanaf juni

DEEL O-THEEK RIJNWOUDE
Het delen van spullen wordt 
steeds belangrijker. Schaar-
se ruimte, maar ook schaar-
se grondstoffen en overbodige 
spullen nopen tot een ande-
re aanpak. (Lokaal) delen heeft 

veel voordelen. Daarom gaat 
Actief Rijnwoude een (digita-
le) Deel o-theek Rijnwoude op-
zetten. Wanneer u spullen wilt 
aanbieden meldt u dat aan. Ac-
tief Rijnwoude zorgt er-voor dat 
dit komt te staan op een digi-
taal platform (onderdeel van de 
website van Actief Rijnwoude) 
Wanneer u spullen zoekt gaat u 
naar deze website. Heeft u wat 
gevonden dan neemt u zelf con-
tact op met de aanbieder en sa-
men gaan jullie vervolgens af-
spra-ken maken. Operationeel 
vanaf half mei.

GROENE HART 
RECREATIE ALPHEN

 
Zeker in deze lastige corona-
tijd is het voor veel mensen las-
tig “veilig” te recre-eren. In de 
maanden juli en augustus bie-
den wij 3 veilige soorten van 
recreatie aan:
1. “Ontdek je plekje” Doel-

groep: Ouderen en chronisch 
zieken die even van het ‘bui-
tenleven’ willen genieten. 

2. “Kamperen in je eigen Al-
phen aan den Rijn”: Doel-
groep: Gezinnen (met kleine 
kin-deren) die nu niet op va-
kantie kunnen vanwege co-
rona of beperkte financiële 
middelen.

3. “Overnachten in een caravan 
/ B&B locatie” Doelgroep: 
Kleine gezinnen / (echt)pa-
ren die nu niet op vakantie 
kunnen vanwege corona of 
beperkte finan-ciële midde-
len.

Bijzonderheden:
a. Deelname is gratis.
b. Bij 1 kunt u een dagdeel ge-

nieten van een heerlijke plek 
in het Groene Hart.

c. Bij 2 kunt u maximaal 3 da-
gen / 2 nachten verblijven. 
Een tent met toebehoren 
wordt beschikbaar gesteld.

d. Bij 3 kunt u maximaal 3 da-
gen / 2 nachten verblijven

e. Project loopt in de maanden 
juli en augustus 2021.

f. Bij 1 kunt/mag u zelf contact 
opnemen met de locaties.

g. Bij 2 en 3 neemt u contact 
op met het projectteam. Deze 
gaan voor u de mogelijkhe-
den na om te komen tot een 
matching.

h. Informatie over de verschil-
lende vormen van recreatie 
kunt u vinden op de website 
van Actief Rijnwoude: www.
actief-rijnwoude.nl. (vanaf 1 
juni). Hier kunt u ook over-
zichten vinden rondom be-
schikbare locaties

TOT SLOT
Heeft u vragen over boven-
staande toekomstige projec-
ten dan kunt u contact opne-
men met:
Kern coördinator Benthuizen: 
Bernard@actief-rijnwoude.nl / 
06-29508442 / 
Bernard de Vries

Kern coördinator Koudekerk: 
Jolandevwetten@hotmail.com 
/ 06-22168847/ 
Jolande van Wetten

Kern coördinator Haz. Dorp: 
Linda@actief-rijnwoude.nl / 
06-45094267/ 
Linda Timmermans.

Kern coördinator Haz. Rijndijk: 
Saskia@actief-rijnwoude.nl / 
06-24223400/
Saskia Heemskerk.

Operationeel leidinggevende: 
Jos@actief-rijnwoude.nl /06-
23328302/Jos Timmermans.

Gezocht: Raadsleden!

Wil je meedenken en meebeslissen
over de toekomst van Alphen aan den
Rijn? Hoe we Alphen ‘stad’ en onze
mooie dorpen nog beter door kunnen
geven aan de volgende generatie?
Geloof je in zij-aan-zij, dus samen aan
de slag? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

 
www.cda-alphenaandenrijn.nl

KLEDINGINZAMELING
 

HALLO ALLEMAAL, as zaterdag 1 mei van 9.00u tot 11.00u is het weer kleding in-
zamelen van onze “STICHTING ZOBERO” je weet wel die stichting goederen inza-
melt voor de allerarmsten in  Roemenie.

Als u wat meer informatie wilt hebben verwijzen we u naar onze website, hier kunt u bekijken hoe 
diverse projecten lopen en waar uw kleding naar toe gaat.  Het afgelopen jaar konden er helaas maar 
twee vrachtwagens met goederen naar Roemenie, door de corona pandemie, maar gelukkig zijn er 
nog steeds mensen, sponsors en donateurs die aan ons denken. Dit stemt tot verwondering en dank-
baarheid in deze roerige tijden.

We hopen dat het dit jaar weer wat beter zal gaan.
U kunt ook een gift overmaken, bankrekening 
NL87RABO0325944776 ten name van stichting Zobero.,

Alvast hartelijk bedankt!
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Dementie en dan?
Op maandag 19 april jl. hield Miranda Kerkvliet op uitnodiging van Rotary Rijnwoude  voor een 
gehoor van 80 personen  een Zoom lezing over dit onderwerp. Zij gaf met tal van praktijk -voor-
beelden aan hoe mensen met dementie  zich kunnen gedragen en waar dit door komt. 

Om het welzijn van demente-
rende te verbeteren is er juist in 
hun omgeving nog heel veel te 
leren. De ambitie van Miranda 
is het worden van een Demen-
tie vriendelijke gemeente. Deze 
lezing heeft gezorgd dat er weer 
meer mensen weten hoe ze 
daaraan kunnen bijdragen. Met 
dit artikel hopen we die groep 
nog verder te vergroten.
Dementie is de verzamelnaam 
van wel 54 verschillende vor-
men. Waarvan de ziekte van 
Alzheimer de bekendste is (70% 
van de mensen met demen-
tie heeft deze ziekte). Momen-
teel hebben 290.000 mensen de 
diagnose dementie; dat is 1 op 
de 5 ouderen. Gemiddeld leef 
je nog 8 jaar nadat de diagnose 

is gesteld. Van de leeftijdsgroep 
65-69 jaar heeft 1% dementie; 
in de groep 80-84 jaar is dit al 
20% en van de 90+ is 40% de-
ment. Verwacht wordt dat het 
aantal mensen met dementie 
in 2040 500.000 is en in 2050 
ruim 620.000.

Dementie is een eerlijke ziek-
te: het kan iedereen overko-
men. 
Rijk of arm, hooggeleerd of 
met weinig scholing. Het laat-
ste dat je meemaakt, vergeet je 
het eerste. Daarom is nieuwe 
dingen aanleren op oudere leef-
tijd moeilijk. In de loop van hun 
dementieproces gaan mensen 
steeds verder terug naar vroe-
gere herinneringen.  Herinne-

ringen die gepaard zijn gegaan 
met heftige emoties, blijven het 
langst beschikbaar. Het verle-
den herleeft, het heden verge-
ten ze. Maar: het gevoel en het 
hebben van emoties blijft intact. 
Dus zorg dat je oprechte aan-
dacht geeft.

Ziekte van Alzheimer.                                                                                                                                         
Bij de ziekte van Alzheimer is 
er sprake van eiwit afzetting in 
de hersenen; de zenuwen ster-
ven daardoor af. De hersenen 
nemen ook af in volume en ge-
wicht. Gezonde hersenen kun-
nen 1350 gram wegen. Demente 
hersenen kunnen verschrompe-
len tot 350 gram. Op een MRI 
scan is dit zichtbaar.
 

Gedragsverandering 
door dementie                                                                                                               
Dementie kan zich ontwikke-
len in de frontaal kwab van de 
hersenen: dat is vaak het eerst 
zichtbaar door gedragsverande-
ring waarbij normen en waar-
den veranderen. Iemand kan 
impulsief dingen eruit flap-
pen; opeens boos of agressief 
worden. Maar ook andere ge-
dragsveranderingen kunnen 
zich tonen: onzekerheid; angst; 
somber/depressief; persoonlijk-
heidsverandering; afhankelijk 
worden; achterdochtig; ontken-
nen en verbloemen; vermoeid 
zijn. Dementie kan ook als eer-
ste in de temporaalkwab links 
ontstaan. Daar bevindt zich het 
taal-spraakcentrum; deze per-
soon is de woorden kwijt (afa-
sie) of kan de juiste betekenis 
niet meer herinneren. Het kan 
ook in andere delen van de her-
senen beginnen waardoor han-
delingen niet meer goed gaan 
(apraxie) of objecten niet meer 
worden herkend (agnosie).

Vasculaire dementie                                                                                                                                                  
Een vorm van dementie waarbij 
levensstijl wel van invloed is en 
kunnen proberen te voorkomen 
is  vasculaire dementie: die ont-
staat door vaatvernauwing van 
bloedvaten in de hersenen.                            
Het  leefstijladvies  ter voorko-
ming van vasculaire dementie 
bestaat uit:
1. Bewegen : iedere dag, dat 

zorgt voor een betere door-
bloeding

2. Gezonde voeding: voorkom 
overgewicht en voorkom 
hoge bloeddruk

3. Niet roken
4. Ga een te hoog cholesterol 

tegen
5. Zorg voor voldoende prik-

kels (blijf leren en je open 
stellen voor nieuwe dingen).

Bij mensen met vasculaire de-
mentie kun je gedurende de 
dag een verandering merken. ‘s 
Ochtends zijn ze uitgerust en is 
er niets aan de hand. Maar als ze 
vermoeid zijn zo halverwege de 
middag dan kunnen de bloed-
vaatjes in de hersenen te veel 
vernauwd worden en dementie-
verschijnselen zich tonen, je ziet 
een wisselend beeld door de dag 
heen. Ook heeft een bloedsuiker 

dip invloed op het gedrag. In de 
loop van de middag wat eten 
geven is belangrijk.

Andere vormen van dementie                                                                                                                                     
Bij frontotemporale demen-
tie zijn de eerste symptomen 
vaak gedragsverandering. Ook 
is er de Lewy Body dementie 
die lijkt op de ziekte van Parkin-
son, waarbij patiënten kunnen 
gaan hallucineren en vaak veel 
vallen.  Overigens niet iedereen 
met Parkinson krijgt dementie, 
maar als je Parkinson hebt is de 
kans op dementie wel groter. 
Symptomen die kunnen wijzen 
op dementie zijn: onrust; ver-
lies dag/nachtritme; claimend 
gedrag; ontremming; verza-
melwoede; decorumverlies en 
apathie (lusteloos) zijn; slecht 
gezichtsvermogen / afstand in-
schatten; afasie, apraxie, agno-
sie; stemmingsstoornissen.

De 10 geboden voor het goed 
omgaan met iemand met de-
mentie:
1. Spreek nooit tegen, geef al-

tijd gelijk
2. Zeur niet over het heden, ga 

terug naar het verleden
3. Niet corrigeren, maar aflei-

den en waarderen
4. Focus op de mogelijkhe-

den, niet op de onmogelijk-
heden

5. Niets moet, alles mag
6. Vraag nooit te herinneren 

( Dus niet: hoe was je dag 
gisteren?)

7. Oordeel niet, bemoedig en 
complimenteer

8. Zeg nooit dat heb ik al ge-
hoord

9. Preken is voor in de kerk, 
geruststellen is het betere 
werk

10. Doe niets met dwang dan 
duurt het extra lang

Diagnose                                                                                                                                               
De diagnose dementie wordt 
gebaseerd op 3 aspecten: bloed 
onderzoek (vooral om ande-
re oorzaken uit te sluiten), een 
MMSE test en een hetero anam-
nese (bijvoorbeeld door een fa-
milielid die goed in staat is de 
mogelijke veranderingen te be-
schrijven).  Er bestaat nog geen 
medicijn die dementie kan be-
handelen of doen voorkomen.
 

Beterlopenwinkel in de prijzen bij 
Sterkste Schakel Verkiezing
De Beterlopenwinkel kwam afgelopen vrijdag 16 april als beste schoenwinkel naar 
voren in de Sterkste schakel verkiezing regio Rijnland. In de sector non food ove-
rige leverde dat een derde prijs op! En dat is nogal een eer. Vooral als je kijkt naar 
het voortraject van de verkiezing.

De Sterkste Schakel is een presti-
gieuze prijs voor de meest klant-
gerichte onderneming in de re-
gio Rijnland. Sinds 2004 wordt 
de onderscheiding jaarlijks uit-
gereikt. Genomineerden kun-
nen een sector prijs winnen en 
vervolgens meedingen naar de 
overall prijs.

Voordracht verdienen
Eerst moet een bedrijf worden 
voorgedragen om deel te kun-
nen nemen aan de verkiezing. 
Alle genomineerden worden 
op een rijtje geplaatst onder-
verdeeld in sectoren en getoetst 
op basis van criteria in het re-
gelement van de Sterkste Scha-
kel. Gemiddeld genomen wordt 
slechts 25% van de aangemelde 
nominaties daadwerkelijk geho-
noreerd. Het zijn vaak zo’n 60 a 

70 bedrijven die meedoen aan 
de grote verkiezing.
De kwaliteit van service en 
klantgerichtheid van de mede-
werkers zijn de uitstraling van 
de onderneming. Goede ser-
vice verlenen vereist niet alleen 
de juiste beroepshouding maar 
ook de juiste vaardigheden. De 
service graad bepaalt niet zelden 
het lot van een organisatie. 

Beoordeling zeer divers
De Sterkste Schakel Verkiezing 
richt zich zoals gezegd op het 
opsporen van bedrijven in de 
regio Rijnland die service en 
klantgerichtheid  de meest nor-
male zaak van de wereld vin-
den.
Om een gerichte beoordeling 
te maken worden bedrijven in 
categorieën onderverdeeld.  Zo 

ontstaan er negen sectoren;  In-
ternationaal zakendoen, toeris-
me horeca recreatie en groot-
handel ,  dienstverlening < 5 
medewerkers , bouw, installatie 
en techniek < 20 medewerkers , 
detailhandel food, detailhandel 
non food (overige), detailhan-
del non food (woning en tuin-
inrichting), bouw > 20 mede-
werkers, automotiv.

Jury van oud-winnaars
Per sector worden er drie prijs-
winnaars geselecteerd door een 
jury. Juryleden moeten genomi-
neerd zijn geweest en een prijs 
hebben gewonnen in één van 
de sectoren.
Paul Tap:"Als Beterlopenwinkel 
waren wij dan ook al trots dat 
we genomineerd waren. Maar 
tot de prijswinaars te behoren 

is een groot compliment voor 
iedereen die bij ons werkt of 
nauw met ons samen werkt.
Graag zouden we dat samen 
met onze klanten het glas daar-
op heffen. Nu dat niet kan krijgt 
ie-dere klant tot eind mei een 

bloemetje van ons mee. Boek 
via beterlopenwinkel.nl een af-
spraak in en neem na afloop je 
presentje mee".

Zie ook; https://rijnland.
sterksteschakel.nl/edities/21/



10 Groene Hart Koerier
woensdag 28 april 2021

Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  G e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

Openingstijden Bevrijdingsdag 5 mei

Herdenking op 4 mei
Vanwege het coronavirus kan er dit jaar op 4 mei niet in 
grote groepen herdacht worden. Het gemeentebestuur 
brengt wel op dinsdag 4 mei, zoals elk jaar, een eerbetoon 
aan de gebruikelijke oorlogsmonumenten in onze 
gemeente. Het gemeentebestuur roept iedereen op om op 
4 mei niet samen, máár vanuit huis te herdenken. U kunt 
gedurende de dag een bloemenhulde brengen aan de 
verschillende monumenten in de gemeente. De vlag hangt 
deze dag de hele dag halfstok.
 
Tv-uitzending
Studio Alphen zendt om 17.30 uur de bloemenhuldes van 
het gemeentebestuur en de toespraak van burgemeester 
Spies uit. Na de nationale herdenking en de kranslegging 
door koning Willem-Alexander om 20.00 uur wordt de 
Alphense uitzending herhaald op Studio Alphen.

WEEK 17 
28 april 2021

Op Bevrijdingsdag zijn alle gemeentelijke diensten 
(behalve het Ecopark) gesloten. Alleen voor spoedeisende 
zaken kunt u bellen met 14 0172.

Afvalbrengstation en afvalinzameling
Het afvalbrengstation Ecopark De Limes is op 5 mei op de 
gebruikelijke tijden geopend. U kunt het Ecopark alleen op 
afspraak bezoeken. Het afval aan huis wordt zoals 
gewoonlijk ingezameld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Of volg ons via:
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S T E U N T J E  I N  D E  R U G

We leven in een gekke tijd. Het is daarom goed om te weten bij wie u terecht kunt als u problemen ervaart, vragen heeft over uw mentale welzijn 
of wanneer u zich zorgen maakt over het mentale welzijn van een naaste. In onderstaand overzicht leest u meer informatie over steunpunten die 
speciaal bedoeld zijn om u bij te staan in moeilijke tijden.

Steunpunt Coronazorgen
Heeft u behoefte aan informatie over hoe u 
om kunt gaan met gevoelens en zorgen in de 
coronacrisis? Kijk dan op www.steunpunt-
coronazorgen.nl.

Kindertelefoon
Ben je tussen de 8 en 18 jaar en heb je 
behoefte om met iemand te praten? Bel dan 
gratis en anoniem naar 0800 - 0432 (elke dag 
van 11.00 tot 21.00 uur). Ook kun je chatten 
of praten met anderen op www.kindertele-
foon.nl. 

Luisterlijn
Heeft u behoefte om gewoon even aan 
iemand uw verhaal te doen? Dan kunt u 
bellen naar de Luisterlijn op 088 - 076 70 00. 
Ook kunt u de Luisterlijn bereiken via de chat 
of e-mail: ehulp@deluisterlijn.nl.

Landelijk Steunpunt Verlies
Het rouwproces wordt verzwaard door de 
verplichte fysieke afstand. Dat verhoogt ook 
het risico op lichamelijke klachten die worden 
veroorzaakt door stress. Het Landelijk Steun-
punt Verlies biedt daarom steun. Kijk voor meer 
informatie over de gratis online coronanabe-
staandengroep op www.innatepower.nl.

Slachtofferhulp
Verschillende omstandigheden kunnen een 
grote invloed op uw leven hebben. Bijvoor-
beeld wanneer een familielid met corona op 
de intensive care heeft gelegen. Slachtoffer-
hulp kan u helpen met het verwerken van wat 
u heeft meegemaakt, via 088 - 746 00 90 (op 
werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur). 

Statushouders 
Statushouders met vragen die met corona te 
maken hebben kunnen terecht bij Corona 
Helpdesk Statushouders, via telefoonnummer 
085 - 580 88 00 (op werkdagen van 14.00 tot 
16.00 uur) of via www.cashelpdesk.org. Een 
medewerker staat u te woord in uw eigen taal.

MIND Korrelatie
Voor mensen met psychische en sociale 
problemen, is MIND Korrelatie bereikbaar via 
0900 - 1450 (op werkdagen 09.00 tot 22.00 
uur). Voor chat, e-mail of WhatsApp, kijk op 
www.mindkorrelatie.nl. 

113 Zelfmoordpreventie
Ziet u het niet meer zitten? Of wilt u een 
dierbare die het zwaar heeft helpen? Bel gratis 
naar 0800 - 0113. Op www.113.nl kunt u ook 
chatten of een zelfhulpcursus of online 
therapie volgen.

Het Rode Kruis
Heeft u een luisterend oor, advies of extra 
hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met 
de Rode Kruis Hulplijn op telefoonnummer 
070 – 44 55 888 (op werkdagen van 09.00 tot 
17.00 uur). Het Rode Kruis is ook via 
WhatsApp te bereiken in meerdere talen! Voor 
de telefoonnummers per taal, kijk op www.
rodekruis.nl/contact.

Met een psycholoog praten?
Er zijn momenten dat u zelf ook niet weet hoe 
u in uw vel zit. Via OpenUp kunt u op een 
laagdrempelige manier met een psycholoog 
praten. Samen kijkt u wat het beste bij u past. 
Bel naar 020 - 2444888 of chat via www.
openup.care met een psycholoog (op werk-
dagen tussen 08.30 en 21.00 uur, op zaterdag 
van 13.00 tot 17.00 uur).

Ease.nl
Wanneer je tussen de 12 en 25 jaar oud bent 
en ergens mee zit of ergens over wilt praten, 
kun je terecht bij Ease.nl. Van maandag tot en 
met donderdag van 15.00 tot 18.00 uur via 
043 - 2058106 of 06 - 82410040 (ook via 
WhatsApp, Facebook en Instagram). Meer 
informatie: www.ease.nl. 

Veilig Thuis Hollands Midden
Soms is thuis geen fijne plek en is hulp van 
buitenaf nodig. Veilig Thuis geeft advies en 
organiseert hulp. U kunt Veilig Thuis gratis 
bellen op 0800 - 2000 of chatten op www.
veiligthuishollandsmidden.nl. 

Samen de eikenprocessierups bestrijden 
Eind april start de gemeente met maatregelen om 
de overlast van de eikenprocessierups te beperken. 
De rupsen en de nesten waar ze uit komen, zijn 
bedekt met brandharen. Contact met deze brand-
haren kan zorgen voor jeuk, huiduitslag en irritatie 
aan luchtwegen voor mens en dier. De gemeente 
bestrijdt de rupsen daarom actief. Zo zijn er nest-
kasten opgehangen, wordt vanaf eind april preven-
tief gespoten én worden rupsennesten vanaf begin 
mei opgespoord en verwijderd. 

Prioriteit
Omdat er erg veel nesten zijn en bestrijding niet 
overal (tegelijk) mogelijk is, krijgen plekken waar 
veel mensen komen voorrang ten opzichte van 
plekken waar weinig mensen komen. U kunt ook 
meehelpen bij de bestrijding door nesten bij de 
gemeente te melden.

Hoge prioriteit 
Plaatsen waar veel mensen komen hebben bij de 
bestrijding hoge prioriteit. Denk aan sport- en spel-
plekken, plekken nabij scholen en zorgcentra, fiets-
routes binnen de bebouwde kom en parken. In de 
buurt van deze locaties zijn vorig jaar ruim vijftig 
nestkasten voor kool- en pimpelmezen opgehangen 
en dit aantal breiden we verder uit. Van deze soorten 
is bekend dat zij eikenprocessierupsen eten. Ook 
wordt vanaf eind april preventief gespoten met een 
biologisch middel op basis van een bacterieprepa-
raat. Daardoor kunnen de rupsnesten zich niet 
verder ontwikkelen en ontstaan er geen brand-

haren. Een tractor met een blazer spuit het middel 
tot boven in de bomen. Het middel is niet giftig 
voor mens en dier, maar kan wel irriteren. Wij advi-
seren dan ook afstand te nemen tijdens de uitvoe-
ring. 

Gemiddelde prioriteit 
Op andere plekken binnen de bebouwde kom en 
langs fietsroutes in het buitengebied worden de 
eikenbomen vanaf begin mei regelmatig bekeken. 
Aanwezige nesten worden verwijderd. De verwach-
ting is dat de nesten grotendeels weg zijn, voordat ze 
rond eind mei overlast veroorzaken. Rond eind mei 
krijgen de rupsen namelijk brandharen. Met behulp 
van een hoogwerker worden de nesten weggezogen. 

Lage prioriteit 
Gebieden waar relatief weinig mensen komen, 
vallen in de prioriteit laag. Op die locaties verwij-
deren we nesten naar aanleiding van een melding. 

Help mee met de bestrijding en meld nesten
Op www.alphenaandenrijn.nl/eikenprocessierups 
vindt u meer informatie over de eikenprocessie-
rups. U kunt via de website ook een melding doen 
als u een nest heeft gezien of bel naar  
14 0172. Eikenbomen met eikenprocessierupsen 
zijn te herkennen aan de bolvormige, witgrijze 
nesten op de stammen of dikkere takken.

Help ons het nest snel te vinden en voeg bij uw 
melding een locatiefoto toe, zodat we kunnen zien 

om welke boom het gaat. Houd voor uw eigen 
veiligheid voldoende afstand. Of omschrijf aan de 
telefoon goed om welke boom het gaat. Heeft u een 
nest op eigen terrein? Schakel een professioneel 
bedrijf in om dit te laten verwijderen. 

Waar welke prioriteit?
Op www.alphenaandenrijn.nl/eikenprocessierups 
vindt u een plattegrond van de gemeente waarop u 
ziet welke bomen en gebieden een hoge, middel of 
lage prioriteit hebben. Diezelfde kaart geeft gedu-
rende het seizoen de geregistreerde en verwijderde 
nesten aan.
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Publicaties
Ruimen van graven
Gemeente Alphen aan den Rijn heeft het plan 
een aantal graven op de algemene begraaf-
plaatsen te ruimen. Het gaat om algemene en 
particuliere graven. De bij ons bekende contact-
personen van deze graven hebben hierover een 
bericht ontvangen. In het publicatiebord van de 
begraafplaatsen en op onze website  
www.alphenaandenrijn.nl vindt u per begraaf-
plaats een overzicht met grafnummers en 
namen van de overledenen (via het zoekveld 
‘ruimen van graven’).

Het gaat over de volgende algemene 
begraafplaatsen:
•  Oosterbegraafplaats in Alphen aan den Rijn
•  Begraafplaats Buitendorp in Zwammerdam
•  Begraafplaats Aarlanderveen
•  Begraafplaats aan de Roemer in Boskoop
•  Begraafplaats Hazerswoude-Dorp
•  Begraafplaats Koudekerk aan den Rijn

Informatie
Heeft u geen bericht ontvangen over het ruimen 
van een algemeen graf en heeft u belang bij  
een graf? Neemt u dan contact met ons op  
via gravenadministratie@alphenaandenrijn.nl 
of via (0172) 465 224. 

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 ontvangen:
-  Caravanstalling Dorrepaal B.V., Hoogewaard 151 

in Koudekerk aan den Rijn: het verbouwen van 
loods 5, 6 en 7; grondoppervlak blijft gelijk, 
bouwhoogte gaat omhoog naar 8 meter

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

Vergunningen
15 tot en met 20 april 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
-  Lijsterlaan 80  

maken opening in muur tussen keuken en woon-
kamer (V2021/325) 

-  tegenover Tankval 3  
uitbreiden bestaande industriële bakkerij 
(V2021/328) 

-  Bedrijventerrein Hoogewaard/J.G. van der 
Stoopweg  
bouwen bedrijfspand met kantoor (V2021/330) 

-  Oranjestraat 32  
afwijken bestemmingsplan voor plaatsen scoot-
safe (V2021/331) 

-  Hoorn 7A  
bouwen carport/overkapping met zonnepanelen 
en tijdelijk plaatsen tent (1 jaar) (V2021/332) 

-  grasveld tussen fiets- voetpad, sloot en struiken 
Dagcamping Zegerplas  
plaatsen tijdelijke graffitiwand (V2021/337) 

Boskoop
-  Voorofscheweg 229  

afwijken bestemmingsplan voor kleinschalig 
kamerverhuur (V2021/329) 

-  naast Reijerskoop 102, sectie B - kavel 2 
bouwen woning (V2021/334) 

Hazerswoude-Dorp
-  Jan Steenstraat 14  

plaatsen dakopbouw (V2021/326) 
-  naast Bent 1 (sectie H, perceel 84)  

bouwen nieuwbouwwoning (V2021/327) 
-  Voorweg 4  

splitsen woning in twee appartementen en reali-
seren uitbouw (V2021/335) 

-  Dorpsstraat 44  
stuken voorgevel (V2021/336) 

-  Ferdinand Bolstraat 39  
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak en 
nieuw kozijn voorgevel (V2021/338) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Tollweide 8  

plaatsen schuifhek als erfafscheiding 
(V2021/324) 

Zwammerdam
-  Molenstraat 56  

afwijken bestemmingsplan voor woonbestem-
ming (V2021/333) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Verlengde Aarkade 22 (15-04-2021)  

plaatselijk aanpassen hoofddraagconstructie voor 
plaatsen nieuwe oven (V2021/235) 

-  De Schans 25 (15-04-2021)  
aanleggen inrit (V2021/322) 

-  Renaissancelaan 104 (16-04-2021)  
realiseren aanbouw zijkant woning (V2021/230) 

-  Rijnhavenkade 4, 6 en 12 tot aan de Moerbeilaan 
(16-04-2021)  
bouwen 118 appartementen met horeca- en 
bedrijfsruimte en aanleggen inrit (Baronie haven 
fase 3) (V2020/892) 

Hazerswoude-Dorp
-  Belgiëlaan 6 (15-04-2021)  

realiseren dakterras op bestaande nieuwbouw 
(V2021/241) 

-  Jan Steenstraat 15 (16-04-2021)  
aanleggen inrit (V2021/213) 

-  naast Loeteweg 9 (19-04-2021)  
bouwen woning (V2021/146) 

-  Burgemeester Smitweg 58 (20-04-2021)  
vergroten bedrijfswoning begane grond en eerste 
verdieping (V2021/308) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Plan Hof van Rijnenburg ter hoogte van Willem 

Kloosstraat en Rijndijk (16-04-2021)  
bouwen 28 woningen en aanleggen inrit 
(V2020/1028) 

-  Rijndijk 5A (16-04-2021)  
verbouwen pand tot 5 (of 6) woningen 
(V2021/184) 

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
-  Hoorn 368, 370 en 372  

verbouwen bedrijfspand (V2021/148) 

Besluit vaststellen hogere waarden Wet 
geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn hebben het volgende besluit genomen: het 
vaststellen van hogere geluidswaarden voor het 
oprichten van 118 woningen met horeca en 
bedrijfsruimte op de locatie Kadastraal perceel 
6787-A in Alphen aan den Rijn. Het besluit is 
verzonden op 16 april 2021. De stukken liggen niet 
formeel ter inzage. U kunt het besluit en de daarbij 
behorende stukken inzien bij Gemeente Alphen aan 
den Rijn. Vanwege het coronavirus kunt u het 
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt 
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172. 
Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 
2020304591.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie 
of om uw vragen te stellen. U kunt bellen met 
088-54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een 
telefoontje veel kan worden verduidelijkt. Komen 
we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaar-
schrift indienen. Dit kan als u belanghebbende 
bent. Dit mag overigens ook direct, zonder eerst te 
bellen. Een bezwaarschrift kunt u indienen binnen 
zes weken na de dag waarop dit besluit is toege-
zonden of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het 
indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig. 
Uw bezwaarschrift kunt u bij voorkeur digitaal 
indienen via de website van de gemeente:  
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U heeft hiervoor 
uw elektronische handtekening (DigiD of eHerken-
ning) nodig. U kunt u 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 waar u bezwaar tegen 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 waar u 
bezwaar tegen 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 voorlopige voorziening te vragen bij de voor-
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Overlast overhangend groen
Als gemeente krijgen wij regelmatig meldingen en 
klachten over overhangende beplanting op de 
openbare weg en de trottoirs. Trottoirs zijn daardoor 
minder goed bereikbaar of er ontstaan verkeersge-
vaarlijke situaties. Soms ergeren buren zich er ook 
aan. Wilt u daarom controleren of uw beplanting 
niet over of boven de openbare ruimte hangt? Zeker 
bij kruisingen en bochten is dit van belang.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met team Gebiedsbeheer, via 
telefoonnummer 14 0172.
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Raad van State (postbus 20019, 2500 EA 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  
digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie 
over het digitaal indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening. Aan de behandeling van 
een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten 
verbonden.

Plaatsen gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbeho-
rende borden.
Alphen aan den Rijn
- Prins Hendrikstraat 219 
- Bachsingel 17 
- Paddestoelweg 125 
Hazerswoude-Dorp
- Mesdagplantsoen 41 

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 voortuigen
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. 
Van Doorn-Agri heeft tot 15 april 2022 ontheffing 

gekregen voor het met brede voertuigen 
berijden van alle wegen waar een breedte-
beperking geldt in de gemeente Alphen 
aan den Rijn. 

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 27 mei 2021 ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeen-
tehuis. Vanwege het coronavirus kunt u het 
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. 
Neemt u hiervoor contact op via telefoon-
nummer 14 0172.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, 
binnen zes weken na deze bekendmaking, een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burge-
meester 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.

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.).

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 20 mei 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (19.30 uur, digitaal) (de 
vergadering kunt u live volgen via de website) 

• Agenda volgt 

Donderdag 20 mei 2021, informatiemarkt (20.00 uur, digitaal) (de vergadering kunt u live volgen via de 
website)

• Agenda volgt 

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

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

De gemeenteraad 
vergadert tijdelijk 
deels digitaal vanwege 
het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 

KOM JIJ OP WOENSDAGMIDDAG GEZELLIG 
BUITEN TAFELTENNISSEN BIJ AVANTI? 
Helaas is binnen sporten in verband met de coronamaatregelen nog niet mogelijk. 
Ook voor tafel-tennisvereniging Avanti betekent dit dat de deuren nog gesloten 
zijn. Gelukkig zijn er inmiddels wel weer mogelijkheden voor de jeugd om buiten 
te sporten.  

Iedere woensdag willen wij 
met de jeugd buiten een balle-

tje slaan. Iedereen tot 16 jaar is 
welkom. Kom jij gezellig (ge-

heel gratis) een balletje slaan 
bij Avanti? Neem gerust een 

vriendje of vriendinnetje mee. 
Met droog weer hopen we te 
starten om 16.00 tot ongeveer 
17.30 uur. 

Doe jij ook mee? Tot woensdag! 

Tafeltennisvereniging Avanti 
Sportparklaan 2 
Hazerswoude-Dorp
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KONINGSSPELENDAG  2021 KONINGSSPELENDAG  2021 
HAZERSWOUDE DORP 

HAZERSWOUDE-
RIJNDIJK
Geslaagde koningsspelen De Tweeklank
Op vrijdag 23 april zijn landelijk de Koningsspelen gevierd. Zo ook door De Tweeklank. In de 
klas werd het dansje van ‘Zij aan zij ‘ enorm goed meegedaan, waardoor de dag vol enthousiasme 

werd ingeluid. De kleuters hebben zich 
vermaakt bij de Rode Wip. Daar hebben 
ze ’s ochtends kunnen genieten van de 
verschillende speeltoestellen en hebben 
daar een heerlijke dag gehad. 
De groepen 3 tot en met 8 hebben met 
de eigen groep verschillende spellen ge-
daan bij SV Bernardus. Van skippyballen 
tot waterraces en van Kanjam tot touw-
trekken. Met zijn allen in een oranje T-
shirt is iedereen met de onderdelen bezig 
geweest, precies waar de koningsspelen 
voor bedoeld zijn: met plezier aan de slag 
met sport en beweging. Bij de konings-

spelen hoort ook een gezond tussendoortje. Deze werd door de 
Hoogvliet verzorgd. Onze dank gaat dus uit naar de Hoogvliet; 
een banaan en een Capri-sun waren heerlijk in deze lentezon! 
Al met al heb-ben we dus een hele leuke ochtend gehad. In de 
klas hebben de kinderen ‘s middags verschil-lende leuke dingen 
gedaan, zoals knutselen of leuke opdrachten. Zo werd de dag 
ook op een hele gezellige manier afgesloten. 
De koningsspelen op De Tweeklank zijn dus enorm geslaagd! 
Koning Willem-Alexander, alvast gefeliciteerd met uw verjaar-
dag. Hopelijk beleeft u net zoveel plezier als wij vandaag ge-
daan hebben!

De Koningsspelen zijn in 2013 voor het eerst gehouden. Nu is het Oran-
jefeest – met jaarlijks 1,2 miljoen deelnemers van ruim 6.000 scholen 
– niet meer weg te denken. Vorig jaar konden door COVID-19 de Ko-
ningsspelen niet doorgaan. Dit jaar wel, zij het kleinschaliger.

De Koningsspelen 2021 staan in het teken van “SAMEN ”. Corona laat zien dat we 
elkaar hard nodig hebben. Met het thema “IK + JIJ = WIJ “laten we zien dat SA-
MEN net dat beetje extra geeft.
De drie basisscholen in Hazerswoude dorp hebben op 23 april een sportprogram-
ma voor de eigen school georganiseerd. Een gezamenlijke Koningsspelendag, zo-
als in voorgaande jaren, was binnen de coronamaatregelen niet mogelijk.
Voor de grote sportdag op 23 april hebben de scholen naar elkaar een filmpje ge-
stuurd om elkaar te enthousiasmeren. 

Hoe zag de dag eruit?
De dag startte op de scholen dansend en zingend met het Koningsspelenlied van 
Kinderen voor Kinderen “ZIJ  AAN  ZIJ “. 
Voor de allerkleinsten waren er allerlei sport- en spelonderdelen uitgezet op en 
rondom het eigen schoolplein, zoals zaklopen, balwerpen en flessenvoetbal.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben binnen en buiten gesport; Michaëlschool 
in school en op het eigen plein, de Johannes Postschool op hun eigen schoolplein 
en de Springplank op de velden van de voetbalvereniging. Naast de bekende spor-
ten, stonden ook nieuwe spellen op het programma. 
Het weer was prima voor de buitenactiviteiten; ondanks de wat lage temperatuur, 
liet het oranje sportzonnetje zich regelmatig zien.

Het doel van de Koningspelen is, de kinderen te laten merken hoe belangrijk en 
leuk het is om samen te bewegen. Gezien het enthousiasme van de kinderen tij-
dens deze dag, is dit doel zeker behaald !!

Op de Joh. Postschool werd vrolijk feestgevierd!

Op de Springplank werd enthousiast meegedaan!Op de Michaelschool weten ze wat pleziermaken is!
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De Dierenweide Koude-
kerk heeft uw hulp nodig!
In dit artikel uit de GHK van vorige week is een storende fout geslopen. In de tekst was een 
fout nummer vermeld voor een zeer welkome storting van een bijdrage. Uiteraard helpen 
wij de Dierenweide graag met het publiceren van het juiste nummer.

Uiteraard zijn rechtstreekse donaties ook van harte welkom.  Het IBAN-nr. hiervoor luidt: NL58 INGB 
0008253191 tnv. de Stichting Dierenweide Koudekerk aan den Rijn. De activiteiten van de Dieren-
weide zijn te volgen op de Facebookpagina  https://www.facebook.com/Dierenweide-Koudekerk-aan-
den-Rijn-236574450216810

Koudekerk heeft nu zijn 
eigen zijn insectenhotel!

door Frits Nijhof

Tijdens de wintermaanden ontstond bij Actief Rijnwoude het idee om een hand-
werkactie uit te zetten met als thema: HAKEN voor een goed doel.  Actief Rijnwou-
de heeft daartoe de samenwerking gevraagd van Creahuys 41. 

Daarop werd enthousiast gere-
ageerd. George en Audrey van 
Dijck werden bereid gevonden 
de materialen te leveren en wil-
den tevens graag hun bijdrage 
leveren middels sponsoren. 
Veel inwoners van Rijnwoude 
gingen aan de slag met als re-
sultaat een flinke opbrengst in 
euro’s. Deze opbrengst werd te-
zamen met de sponsoring een 
groot succes!

Het idee achter deze 
bijzondere actie was:
Geen plastic tasjes meer gebrui-
ken bij het boodschappen doen, 
maar met eigengemaakte, duur-
zame tasjes. 
Het doel van de opbrengst was 
een insectenhotel en deze er-
gens in Rijnwoude te plaatsen. 
Met het resultaat van deze actie, 
welke eind januari eindigde, 
werden door Actief Rijnwou-
de een tweetal insectenhotels 
aangeschaft. Eén insectenhotel 
werd in het Voedselbos aan de 
Dijk in Benthuizen is geplaatst.

Het tweede insectenhotel werd 
zaterdag 24 april jl. geplaatst in 
het Hofstedepark. 

Bloemenperk toevoegen
In samenwerking met het 
Dorpsoverleg Koudekerk en de 
gebiedsbeheerder van gemeente 
Alphen a/d Rijn werd een uniek 
plekje bepaald aan de noordzij-
de van het Hofstedepark. 
Rondom het insectenhotel 
wordt door de gemeente nog 
een bloemenperk gerealiseerd; 
dit om allerlei insecten ‘te lok-
ken’. Na realisatie hiervan krijgt 
het insectenhotel zijn definitie-
ve plek.

Insecten verdienen steun!
Het insectenhotel is een con-
structie die onderdak kan bie-
den aan allerlei insecten. Het 
is geheel uit natuurlijke mate-
rialen vormgegeven; dé ideale 
overlevingsplaats voor onze in-
secten.  Deze speciaal gecon-
strueerde insectenschuilplaats 
dient zowel een ecologisch als 

een milieu-educatief doel.
De realisatie van dit bijzondere 
project kwam tot stand door de 
nauwe samenwerking tus-sen 
de Actief Rijnwoude, het Dorps-
overleg Koudekerk en de ge-
meente Alphen a/d Rijn. 
Tot slot namens de Dorpskernen 
Benthuizen en Koudekerk har-
telijk dank aan Creahuys 41 van 
de Willem Kloosstraat te Ha-
zerswoude – Rijndijk voor het 
begeleiden en de sponsoring 
van dit project. 

Plaatsing Insectenhotel vlnr. Nicolien Wamsteker Dorpsoverleg Koudekerk), 
Marjolein van der Ven (gemeente) en Jolanda van Wetten (Actief Rijnwoude)

Ingezonden brief

Een ander geluid!
Stichting Artsen covid Collectief( wat 1000 medisch specialisten 
vertegenwoordigt) is een onafhankelijke non-profitorganisatie 
van artsen en medisch professionals, waaronder huisartsen, me-
dische specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en artsen 
Maatschappij en Gezondheid. Deze zijn dagelijks betrokken bij 
de zorg voor patiënten, waar zij zich al jaren met hart en ziel 
voor inzetten.

In deze stichting gaan zij uit van zelfbeschikkingsrecht en be-
houd van lichamelijke  integriteit als fundamentele waarden. 
Dit collectief pleit voor een risicogestuurd beleid en stimule-
ren een brede open dialoog. Op de website van dit collectief 
staat goed onderbouwde informatie waardoor iedereen zijn ei-
gen mening kan vormen en eigen keuzes kan maken.  
Contact@artsencollectief.nu www.artsen collectief.nl 

Dit collectief van medisch professionals, maakt zich zorgen over 
de negatieve effecten en schade van het huidige coronabeleid in 
Nederland. Deze medici vinden dat gezondheid meer is dan al-
leen het bestrijden en voorkomen van een virusinfectie. Daar-
om dragen zij constructief bij aan veranderen van het beleid. 
Zij pleiten voor een risicogestuurd beleid en stimuleren een 
brede open dialoog. En het is juist deze dialoog die afgesneden 
wordt, bruut en onverantwoordelijk. Een normale dialoog dient 
het eindresultaat voor IEDEREEN ; een normale dialoog bestaat 
uit hoor en wederhoor en niet uit censuur en het bashen van 
erudiete wetenschappers en/of medici. Als medisch professio-
nal maakt het Artsen Covid Collectief, zich sterk voor een even-
wichtig zorgbeleid voor alle Nederlanders. En dat vooral vanuit 
vertrouwen in eigen gezondheid ,zoals de kracht van ons im-
muunsysteem en zelfgenezend vermogen van ieder mens . 

Harry Wijsman
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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).

Ingezonden brief

Stop de landschapsvervuiling!
Met instemming het artikel gelezen met als aanhef: “Die verrekte klimaatfuik”

Het is namelijk waar. Er wordt ons angst aangejaagd en dat is een uitstekend verdienmodel. Halver-
wege de jaren tachtig hadden we het zure regenalarm. Binnen vijf jaar zouden de bossen kaal zijn. 
Thans zien we een weer soort groene “religie” ontstaan die ons als een ontastbaar dogma wordt 
ingeprent. Kritiek wordt niet geduld. 

                           Zo is er berekend dat wanneer je 17 miljoen mensen plus miljoenen autò s en 
fietsen van stroom wil voorzien, je op de provincies Limburg en Brabant na, Nederland moet vol-
bouwen met windmolens en zonneweiden. Bovendien gaan Duitsland, België en Spanje over op 
aardgas en heeft Frankrijk 58 kernreactoren die voor 70% elektriciteit opwekken. Maar wij moeten 
van het gas af om het klimaat te redden! Excuus, maar het woord mesjogge schiet mij te binnen.

Kan het nog gekker? Ja! Het gemeentebestuur van Amsterdam overweegt om open haarden te 
verbieden. Toch ligt er voor Vattenfall 300 miljoen euro klaar om een enorme rookton ( biomas-
sacentrale ) te bouwen in Diemen. Deze zijn zeer vervuilend vanwege de enorme stikstof/fijnstof 
uitstoot! Datzelfde bedrijf beschikt in Zweden over 7 kerncentrales maar weet op slinkse wijze vele 
miljoenen subsidie binnen te harken en daarmee de Noordzee en de Wieringermeerpolder te ver-
nielen! Ook producenten van zonnepanelen gaan ver. Ze bieden boeren soms 10.000 euro per hec-
tare als ze toestemming krijgen om te bouwen, en strijken zo ook miljoenen eurò s op.

Energienota. 40 % van onze energienota is milieu belasting en dat gaat naar producenten van 
windmolens en zonneweiden!  Maar de burger heeft geen enkel pro-fijt!

Dictatuur. Als je kijkt naar landen waar een dictatuur is, dan mag je Nederland daar natuurlijk niet 
mee vergelijken. Toch zijn er vileine trekjes zichtbaar. Het is namelijk niet de vraag of er windmo-
lens komen,…. maar waar? Het zal voor “turbulent” een turbulente tijd worden maar ik vrees dat 
de groene (goed)gelovigen en de eurò s gaan winnen!

Afgelopen maart met de verkiezingen hadden we de kans om VVD, CDA, D 6̀6 en CU een functie 
elders te geven. Er zijn nog enkele partijen met gezond verstand maar worden flink tegengewerkt. 
Reden? De financiële (eigen) belangen zijn groot!

Mailadres bij de redactie bekend. 

FIETSMAATJES BINNENKORT 
OOK ACTIEF IN RIJNWOUDE

(Vrijwilligers kunnen zich vanaf nu aanmelden)
Wijdezorg en Actief Rijnwoude hebben de handen  ineengeslagen om binnenkort te starten met ‘Fietsmaatje Rijnwoude’. 

Wijdezorg heeft al 2 duofietsen die gebruikt worden door bewoners van Rhijndael en Driehof.

Deze duofietsen gaan nu ook gebruikt worden door mensen die zelfstandig thuis wonen maar niet in staat zijn om (zelfstandig) te fietsen. 
Samen met een vrijwillig(st)er kan er dan heerlijk door het Groene Hart gefietst gaan worden.

Inmiddels hebben we 4 mensen bereid gevonden de coördinatie rondom Fietsmaatjes Rijnwoude op zich te nemen: 
2 mensen voor Hazerswoude-Rijndijk / Koudekerk aan den Rijn (vanuit locatie Rhijndael) en 

2 mensen voor Benthuizen / Hazerswoude Dorp (vanuit locatie Driehof).
Wilt u zich als vrijwillig(st)er aanmelden voor Fietsmaatjes Rijnwoude dan kunt u contact opnemen met één van onderstaande personen. 

Deze kunnen uw vragen beantwoorden / gaan een kennismakingsgesprek met u aan en zorgen ervoor dat u eerst gaat oefenen op een duofiets. 

Hebben wij voldoende “getrainde” vrijwillig(st)ers dan kunnen ‘gasten’ zich aanmelden: mensen die nu niet zelfstandig kunnen fietsen. 
Vervolgens zorgen wij ervoor dat vrijwilligers met ‘gasten’ gematcht gaan worden.

Coördinatieteam Hazerswoude Rijndijk / Koudekerk aan den Rijn:
Annelies Verra / : anneliesverra67@gmail.com   / telefoon: 06- 40428972             

Richard Brommers / richard.brommers@outlook.com / telefoon:06-83428041

Coördinatieteam Benthuizen / Hazerswoude Rijndijk
Bernard de Vries / bernard@actief-rijnwoude.nl telefoon: 06-29508442 

Marije Schupper / Fietsmaatjesmarije@gmail.com  telefoon: 06-21834434
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Unieke bezorger stopt ermee 
Gijs den Hertog, wie kent hem niet?
Hij wilde zijn rijbewijs ‘uitrijden’. Het is nog geldig tot 2022, maar de 90-jarige Gijs 
den Hertog stopt nu toch echt met het bezorgen van bloemen. Na ruim 18 jaar wil-
len de benen niet goed meer en toen Gijs in het najaar corona kreeg, heeft hem dat 
over de streep getrokken. Het is goed geweest zo.

Voor zijn ’klanten’ heeft Gijs den Hertog nog een 
boodschap meegegeven en wil zo graag ieder-
een bedanken:

Vele jaren heb ik met plezier uw bloemen 
thuisgebracht.
en uiteraard wordt het wel een keer verwacht
dat Gijs niet meer kan
ook al is hij een sterke man
Mijn benen hebben niet meer de kracht
dat door mijzelf een boeketje wordt gebracht
Met veel mensen heb ik een leuke band 
kunnen opbouwen
dus wil ik hen, bij deze, danken voor 
het vertrouwen.
 
Wellicht tot ziens, maar bovenal: blijf gezond.
 
HARTELIJKE GROET
GIJS DEN HERTOG

Gijs den Hertog woont in het Reghthuys, een com-
plex van appartementen in Hazerswoude-Dorp. 
Toen men daar hoorde dat hij ging stoppen, stuur-
den zij het volgende bericht: 
 
‘Alle bewoners willen Gijs graag feliciteren omdat hij voor 
de tweede keer met pensioen gaat.
Ook willen zij hem bedanken voor de vele jaren dat hij de 
planten in het atrium van het Regthuys heeft verzorgd.’

In de bloemenwinkel Florale 
van Ale Langhout aan het Am-
bachtsplein in Hazerswoude-
Dorp, kijken we bij een kopje 
koffie, terug op de afgelopen 
jaren. “Gijs kwam twee keer 
per dag en dan zes dagen in 
de week” vertelt Ale Langhout. 
“De laatste tijd kwam Gijs alleen 
nog ’s ochtends en rijd ik zelf ’s 
middags. Maar ik moet nog wel 
eens zoeken, terwijl Gijs ieder-
een wist te wonen. Van het Riet-
veld tot in Benthuizen. En als ie-
mand niet thuis was, dan kende 
hij wel een buurman of een fa-
milielid om de bloemen af te 
geven.”

25 jaar was Gijs den Hertog 
postbode in het dorp. Op zijn 
61e ging hij met vervroegd pen-
sioen. “Maar ik heb een hekel 
aan stilzitten” zegt Gijs en ver-
telt dat hij overal wel een klus-
je vond om te doen. In de kwe-
kerij, of bij de schooltuintjes. 
Actief voor zijn koor “Zang en 
Vriendschap’, of voor ‘Tafeltje 
dekje’. En dan natuurlijk dage-
lijks bloemen bezorgen. Er was 
altijd wel ergens iets voor Gijs te 
doen en daar tussendoor liep hij 
ook nog jarenlang de Nijmeegse 
vierdaagse. “Eigenlijk heeft hij 
een lintje verdiend” zegt Ale, 
“maar dat wil hij niet” en Gijs 
bevestigt dat resoluut.
“Ik heb dit werk altijd met ple-
zier gedaan” zegt Gijs en ver-
telt daarbij dat er voor vakantie 
weinig ruimte was. Wel ging hij 
naar Canada op bezoek bij zijn 
dochter. Dat waren mooie bele-
venissen, maar jammer genoeg 
gaat dat ook niet meer. “Geluk-
kig komt zijn dochter nu hier op 

Met een fraaie bos bloemen vertrekt Gijs den Hertog bij Florale

bezoek van tijd tot tijd” zeggen 
de Langhouts
“Gijs was een uniek bezorger” 
vertellen Ale en Annelies. “On-
danks zijn hoge leeftijd ging hij 
gewoon door. We hadden de af-
spraak: Als het niet meer gaat 
dan stoppen we ermee.”
“Maar ik vind autorijden altijd 
nog leuk” vult Gijs aan en tij-
dens het rijden moest er ook 
naar iedereen gezwaaid wor-
den. “Gijs is net een dieselmo-
tor” zegt Langhout. “Hij blijft 
doorgaan en is niet te stoppen.”

Waar is Gijs?
Nu Gijs gestopt is als bloemen-
bezorger, komen er al vragen bij 
de winkel waar hij blijft. Men-
sen willen ook graag afscheid 

van hem nemen, maar dat is in 
deze coronatijd best lastig. “We 
hebben afgesproken dat we na 
het coronagebeuren samen nog 
een ritje gaan maken om men-
sen dag te zeggen” vertelt Ale. 
“We hebben al een lijst van na-
men waar we langs moeten 
gaan.”
“Zo en nu ga ik naar huis” zegt 
Gijs, die het gesprek lang ge-
noeg vindt geweest. De familie 
Langhout ziet hem snode gaan. 
“Hij was voor ons ook een soort 
vader en onze kinderen noemen 
hem ‘opa Gijs’. Dat zegt toch wel 
wat.”

Gijs den Hertog een uniek 
bezorger. Het dorp zal hem 

gaan missen.

Nostalgie op de top: Gijs den Hertog aan het werk als 
"varende postbode" in lang vervlogen tijden...

Woorden
Sommige woorden blijven je bezighouden. In mijn laatste cursiefje 
vertelde ik u dat ik de nodige moeite had (heb) met ‘algoritme’. Nu 
weet ik dat een algoritme een reeks instructies inhoudt, waarmee 
computersystemen voorspellingen kunnen doen. En dat kan nuttig 
zijn: een gemeente kan bijv. via zo’n algoritme te weten komen óf 
en wáár er een bepaalde verkeersdrukte te verwachten is. Dat onze 
belastingdienst ook gebruik maakt(e?) van algoritmes weet inmid-
dels iedereen. Het is een fantastisch hulpmiddel, maar het beschikt 
uiteraard niet over (menselijke) emoties. Met algoritmes kunnen we 
leuke dingen doen; ze vrijwaren ons echter niet van slinkse en ver-
raderlijke voetangels en klemmen. Daar zijn we op niet mis te ver-
stane wijze achtergekomen.
Transparantie is ook zo’n ‘leuk’ woord. Wie is er niet voor open-
heid! Ik heb enige jaren in het onderwijs verwijld en dus óók rap-
portvergaderingen meegemaakt. Tijdens zo’n bijeenkomst praat 
‘men’ uiteraard in alle openheid over leerlingen en dat kan verhel-
derend werken. Desondanks ben ik ervan overtuigd dat veel leraren 
er niet van gecharmeerd zouden zijn als hun ‘vertrouwelijke’ op-
merkingen over een bepaalde leerling open en bloot in de notulen 
terug te lezen zijn. Soms zeg je iets in-een-context wat later, ontdaan 
van plaats en tijd, heel anders over kan komen.
Laat ik er nadrukkelijk bij vermelden dat zo’n ‘bange’ leraar zich niet 
hoeft te schamen over zijn intieme opmerkingen. Nee, er speelt iets 
anders. Onder notulenlezers, wat zeg ik, onder lezers zitten onge-
looflijk veel lieden die steevast - ik heb het eerder gezegd - lezen als 
stofzuigers... overal vuil uithalen. En dat zijn ook nog eens de voor-
dringers bij de interruptiemicrofoon. Met dat soort figuren moet je 
te allen tijde rekening houden. Maar helaas, altijd argwanend zijn is 
geen inspirerend perspectief.
Nog één woord dan... relativeren. Fanatici kunnen niet relativeren 
en dat geldt eigenlijk voor alle domme mensen; dat zie je bij kli-
maatbevlogenen, bij godsdienstfanaten, bij geldwolven, bij hooli-
gans, bij corona-ontkenners... kortom bij allerlei lieden bij wie het 
gezonde verstand overwoekerd is door inheemse of exotische ge-
zwellen.
Het is onbegonnen werk dit soort ontspoorden de les te lezen. Nou 
ja... sommige tekenaars, cartoonisten, kunnen vaak op een eenvou-
dige wijze zelfs de meest navrante toestanden relativeren. Peter van 
Straaten was daar een kei in. Peter was eigenlijk wars van ronde lij-
nen, alles was scherp en hoekig. Hij tekende twee oude dames; ze 
zagen er op hun hoge leeftijd nog steeds gesoigneerd uit, maar de 
vouwen en moeten in de ooit verleidelijke gezichtjes waren niet 
te verdoezelen. Ze liepen in een - uiteraard - herfstachtig park en 
ook nog eens heel secuur op de gebaande paden en toen zei de ene 
weduwe tegen de andere: ‘zeg, die man van je, mis je ‘m nu eigen-
lijk nog?’
Kijk, dat is relativeren. De kijker weet dat de dames na die opmerk-
ing heel besmuikt - stiekem, maar niet geniepig (dit voor de st-
ofzuiglezers!) - hebben gelachen, zij het dan wel met een ver- 
dwaalde traan in het oog. We moeten relativeren niet verwarren 
met cynisme; integendeel, het neigt zelfs naar empathie.

Wist

Cursiefje
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Activiteiten van de Zonnebloem 
afdeling Rijnwoude-Noord
Om onze gasten uit de dorpen Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk 
door deze nare tijd heen te slepen, proberen we regelmatig iets leuks te doen.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rijnwoude-Noord 

 

Zo kwamen wij op het idee: 
“De Slimste Zonnebloemer”. 
We hebben een quiz-boekje ge-
maakt met algemene vragen, 
wat woordpuzzels, een fotog-
alerij, cryptische raadsels etc. 
Dat boekje is door onze vrijwil-
ligers rondgebracht.
Zo proberen we ook een beet-
je contact te houden met elkaar 
en een kort bezoekje brengen is 
voor beide partijen gezellig.
De reacties waren heel verschil-
lend. Van o, dat is niets voor 
mij, maar dan achteraf toch heel 
enthousiast.
Bij het woordritsen zijn veel leu-
ke woorden gevormd, die erg 
verrassend waren voor de jury.
De puzzels waren best pittig en 
het viel niet altijd mee, maar 

met hulp van klein-/kinderen, 
buren en de thuiszorg kwam er 
een mooi resultaat.
Heel fijn dat er zoveel mensen 
hun best hebben gedaan, er zat 
een zanger bij die voor velen 
heel lastig was. Het was Aad de 
Laat een Brabander van lang ge-
leden. Hij heeft heel wat nieuwe 
namen gekregen en dat is grap-
pig.
Ook waren er Zonnebloemgas-
ten die zo enthousiast aan de 
slag gingen, dat ze er niet van 
konden slapen omdat hun dan 
ineens een antwoord te binnen 
schoot.
Bij het ophalen van de boekjes 
hebben we onze gasten verrast 
met een gezellig paasplantje, dat 
door iedereen zeer gewaardeerd 

werd. Mevr. Jacobs staat met 
deze paasattentie op de foto met 
de winnaars.
Laten we hopen dat we er snel 
weer eens op uit kunnen. We 
houden het dan wel kleinscha-
lig. En wanneer is ook nog niet 
te zeggen.

Inmiddels zijn De 5 SLIMSTE 
ZONNEBLOEMERS bekend:
Mevr. van der Laan, Mevr. Koot 
en Mevr. van Kampen uit Ha-
zerswoude en Mevr. Jongeneel 
en Mevr. Kraan uit Koudekerk. 
Er zijn 2 van onze vrijwilligers 
heel slim. Corrie Rijnbeek en 
Piet Franken.
Allemaal gefeliciteerd, de prijzen zijn in-
middels bezorgd.
Al met al een geslaagde activiteit.

De slimme winnaars met hun prijzen!

4 plaatsgenoten ontvangen een 
Koninklijke onderscheiding!
Traditiegetrouw worden op de dag voor Koningsdag onderscheidingen uitgereikt 
aan Neder-landers die een bijzondere rol spelen in de samenleving.  Dit jaar zijn 21 
inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn koninklijk onderscheiden. Daar-
van zijn vier personen woonachtig in voormalig Rijnwoude. 

zaar is een jaarlijks terugkerend 
evenement, een tweedehands 
markt, loterij, Rad van Avon-
tuur en verkoop van oliebollen. 
Naast deze activiteiten is me-
vrouw Bogerd ook actief als be-
stuurslid in de functie van voor-
zitter. Mevrouw Bogerd is zeer 
actief voor de Stichting Welzijn 
Ouderen Koudekerk (SWOK), 
een stichting die zorgt voor di-
verse activiteiten voor ouderen. 
De maandelijkse bingomiddag 
en bingomarathon zijn twee za-
ken waar mevrouw Bogerd zich 
volledig voor inzet. Mevrouw 
Bogerd begeleidt sinds 2007 ge-
heel belangeloos reizen voor 
Het Buitenhof in Nederland. 
Zij zorgt ervoor dat tijdens deze 
reizen mensen het aan niets ont-
breekt en regelt alles voor ze..

Dhr. P. Bregman, Benthuizen 
Al vanaf 1977, tot 2019 naast 
zijn betaalde baan, is de heer 
Bregman vrijwillig actief voor 
een veelheid verschillende or-
ganisaties. De heer Bregman 
startte bij de vrijwilliger brand-
weer te Benthuizen, waar hij 
tot 1982 brandwacht eerste klas 
was. Van 1982-1992 was hij ge-
meenteraadslid in gemeen-
te Benthuizen, later gemeente 
Rijnwoude. Van 1980 tot 1983 
was de decorandus lid van het 
schoolbestuur van de School 
met de Bijbel te Benthuizen. 
Van 1987 tot 1988 was hij lid 
van het schoolbestuur van Ba-
sisschool Speciaal Onderwijs De 
Wijngaard te Barendrecht. Voor 
de Eben-Haëzerschool te Bos-
koop was hij van 1997 tot 1999 
lid van de technische commis-
sie, waar hij meedacht en advi-
seerde in bouwtechni-sche za-
ken. Van 1982 tot 1985 zette de 
heer Bregman zich in als lid van 
de bouwcommissie voor de Ge-
reformeerde Gemeente te Bent-
huizen. En in 1982 werd de heer 
Bregman lid van de gemeente-
raad Benthuizen, later overge-
gaan in Rijnwoude, waar hij tot 
1992 deel van uitmaakte. Vanaf 
november 2015 is de heer Breg-
man stichtinglid van de Werk-
groep Hospice Elim te Moer-
kapelle. Hij is betrokken bij de 
ontwikkeling van de Hospice, 
als afgevaardigde (voorzitter) 
van het Diákonos te Benthuizen. 
De decorandus nam het voor-
touw bij het tot stand komen 
van het ontwerp van de hospi-
ce, en trad op als spil tussen het 

bestuur, de architect en de ge-
meente. Ook de bouwbegelei-
ding neemt de heer Bregman in 
2020 voor zijn rekening. Omdat 
de decorandus gaat verhuizen, 
stopt hij met zijn vrijwilligers-
activiteiten.

Mevr. C.M. Lourier-van Vliet, 
Hazerswoude-Dorp 
Sinds 1976 is mevrouw Lou-
rier-van Vliet al betrokken bij 
het vrouwenvoetbal en vrijwil-
ligerswerk bij voetbalvereniging 
Hazerswoude-Boys. Zij is de op-
richters van het vrouwenvoetbal 
bij deze vereniging. Mevrouw 
Lourier-van Vliet is in de peri-
ode 1990 t/m 2008 ongeveer 15 
keer trainster geweest van ver-
schillende teams van de scho-
len in Hazerswoude-Dorp. In de 
periode maart t/m april train-
de zij de meisjesteams ongeveer 
één keer per week en tijdens het 
toernooi coachte zij dan deze 
teams. Mevrouw Lourier- van 
Vliet is al jarenlang vrijwilli-
ger bij zwembad De Hazelaar in 
Hazerswoude-Dorp. Mevrouw 
Lourier-van Vliet is sinds 2010 
coördinator bij de hersenstich-
ting voor Hazerswoude en om-
geving. Zij zorgt ervoor dat de 
collectebussen worden uitge-
deeld, dat er collec-tanten wor-
den gevonden en dat na afloop 
het geld wordt geteld en naar de 
bank wordt gebracht. 

Dhr. J.R.M. Lourier, Hazers-
woude-Dorp 
De heer Lourier is al meer dan 
40 jaar actief als vrijwilliger. 
In al deze jaren heeft hij vele 
functies bekleed. Toen de hui-
dige kantine is gebouwd, rond 
1980, heeft hij daaraan actief 
zijn steentje bijgedragen en toen 
heel wat jaren later de huidige 
kantine weer werd uitgebouwd 
met extra kleedkamers heeft hij 
hierbij weer meegeholpen. Ook 
is hij betrokken geweest bij het 
maken van de spellen/attribu-
ten voor deze dagen. Hij is ook 
40 jaar lang de contactpersoon 
geweest voor de alarmcentrale 
en werd hiervoor regelmatig uit 
zijn bed gebeld. Als dit gebeur-
de dan moest hij ook gaan kij-
ken wat er aan de hand was. Ei-
genlijk best een gevaarlijke taak 
omdat hij van te voren niet wist 
wat hij daar aan zou treffen. 
Al die jaren is hij al betrokken 
bij de accommodatie commis-
sie. 

Zij zijn door burgemeester Lies-
beth Spies persoonlijk telefo-
nisch geïnformeerd over hun 
onderscheiding. Wij felicite-
ren mevrouw E.E.M. Bogerd-
Waasdorp uit Koudekerk aan 
den Rijn, de heer P. Bregman 
uit Benthuizen en de heer en 
me-vrouw Lourier uit Hazers-
woude-Dorp van harte met de 
waardering die zij op deze wijze 

hebben ontvangen. 

Mevr. E.E.M. Bogerd-Waas-
dorp, Koudekerk aan den Rijn 
Mevrouw Bogerd is een vrouw 
die klaarstaat voor andere men-
sen en vooral voor ouderen en 
mensen met een lichamelijke 
of verstandelijke beperking. Zo 
is zij actief bij De Zonnebloem, 
Jespa, Stichting Welzijn voor 

ouderen en daarnaast verzorgt 
zij ook nog een buurvrouw zo-
dat de buurvrouw thuis kan blij-
ven wonen en niet naar verzor-
gingstehuis hoeft. Kortom een 
veelzijdige vrouw die met liefde 
zorgt voor haar medemens. Me-
vrouw Bogerd is al jaren actief 
voor de Bazaarcommissie PKN 
te Koudekerk aan den Rijn en 
Hazerswoude-Rijndijk. De ba-
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Baan kwijt!
Het was vorige week even stil rondom mij. Ik zat met mijn hoofd in hele 
andere zaken. Twee weken terug ontving ik op vrijdagochtend het bericht 
dat ik ’redundant’ werd verklaard bij mijn werkgever Secret Escapes. Re-
dundant is dat je eigenlijk overtallig wordt verklaard. BAM!!!, die kwam to-
taal onverwachts aan. Binnen het bedrijf was er geen sprake meer van re-
organisatie of iets dergelijks, omdat in september al 20% op personeel was 
bezuinigd. Er was zelfs sprake van een gezonde prognose in omzet. 

Enfin, de keuze is gemaakt en na 3 jaar met hart voor het bedrijf te hebben 
gewerkt kwam het pijnlijk aan dat de keuze op mij was gevallen. Iemand 
die Amsterdam tot de 4e bestemming van het bedrijf heeft gebracht en 
toch zo’n 2.8 miljoen aan marge (winst) heeft weten om te zetten. Dat zelfs 
met een jaar Corona erbij opgeteld.  Secret Escapes is wereldwijd marktlei-
der en heeft ook geen concurrentie. Dat zij de pandemie de ’schuld’ geven 
is voor mij ook een reden dat ik niet zo gemakkelijk aan een soortgelijke 
baan kom in deze tijden, in deze branche en in deze functie. 

Dat is voor mij ook een reden om een advocaat in de arm te nemen en 
daar is een mooie deal uitgekomen. Het was een vlot maar lastig proces 

aangezien ik in de tijd tot afsluiten van de overeenkomst mijn mond moest 
houden, naar zowel mijn collega’s toe als naar mijn partners. Dat is niets 
voor mij om in ene ‘out of office’ te zijn. Maar ik kan het boek nu sluiten 
en vooruit kijken en allereerst de tijd nemen om dit te laten bezinken. Het 
is hard, maar zo werkt de toeristische branche nu eenmaal. Ook is dit, ja-
wel, de 5e (!) keer dat mij dit overkomt en elke keer ben ik er beter uitge-
komen met een leuke, passende, vernieuwende baan. Nogmaals ik ga niet 
op de feiten vooruit lopen, wat het ook mag worden, ik ga ervoor (motto 
dit jaar: Go for it!)  

Hopelijk mogen we binnenkort ook op reis want ik kan echt een goede va-
kantie gebruiken en het maakt mij niet uit waarheen ook al heb ik stiekem 
alles al een beetje uitgestippeld      Fingers crossed!  

Ik slaap vanavond met mijn lieve vriendin in een nieuw hotel in Rotter-
dam en vorige week sliep ik voor het laatst complimentary in een hotel in 
Amsterdam. Dat ga ik wel missen hoor, het luxe hotel leventje en de leuke 
hotelfeestjes en openingen… 

Het goede nieuws is dat ik mijn nieuwe bank heb staan en het is een match 
made in heaven! Ik wil denk ik ook iets met interior design gaan doen. 
Mocht iemand nog tips nodig hebben voor leuke woonkamer styling tips 
(gratis) let me know! Lijkt me leuk om daar wat meer op in te gaan en kij-
ken wat daaruit gaat komen.  Ik zit alvast klaar voor Koningsdag!

Groetjes,  Anthoula 

        Anthoula’s belevenissen

Positieve enqueteresultaten geven doorslag

Dorpsoverleg Hazers-
woude-Dorp gaat door!
Het Dorpsoverleg (DO) heeft besloten haar activiteiten voor de inwoners van Ha-
zerswoude-Dorp voort te zetten. De enqueteresultaten onder de inwoners van het 
dorp en een gesprek met burgemeester Spies hebben hierbij de doorslag gegeven. 

Een deel van de huidige leden 
is reeds om verschillende rede-
nen gestopt met hun activiteiten 
en een ander deel twijfelde ook 
over het nut om door te gaan. 
Daarmee lag de vraag op tafel 
of er nog een toekomst is voor 
het DO. “De massale ondersteu-
nende reacties die het DO heeft 
ontvangen hebben ons verrast 
en zij hebben zeker bijgedra-
gen aan de beslissing door te 
gaan met het Dorpsoverleg”, al-
dus voorzitter Nico Stolwijk. We 
zullen daarbij de communicatie 
met de inwoners van het Dorp 
gaan intensiveren. Daar zullen 
we binnenkort nader over be-
richten.
In maart 2021 heeft het DO een 
enquete gehouden onder in de 
inwoners. Doel hiervan was te 
achterhalen wat de verwachtin-
gen van de inwoners zijn over 
de rol en de activiteiten van het 
DO. Tegelijkertijd is deze en-
quete benut om te onderzoe-
ken of er inwoners zijn die een 
bijdrage willen leveren aan de 
DO-activiteiten. Uiteindelijk 
hebben 98 inwoners de moeite 
genomen om de enquete in te 
vullen. Hoewel het DO op iets 

Op de vraag waarom het 
Dorpsoverleg niet belangrijk 
is kwamen 5 antwoorden bin-
nen:
• Zijn niet gekozen
• Altijd gezeur
• We hebben een democra-

tisch gekozen gemeenteraad! 
Is voor mij voldoende 

• Er komt al 7 jaar niets uit. 
• Omdat er geen wettelijke ba-

sis is voor dit Dorpsoverleg. 
Geen verkozen raad.

De helft van de respondenten 
is het (helemaal) eens met de 
stelling dat het Dorpsoverleg 
zich moet beperken tot het ge-
ven van informatie zodat inwo-
ners kunnen opkomen voor hun 
belan-gen. Bijna 30% is het hier 
niet mee eens.
Ruim 60% vindt dat het Dorps-
overleg neutraal moet blijven. 
Ruim 1/5 is het hier niet mee 
eens.
Als er een peiling onder de in-
woners wordt gehouden wil 
bijna 75% dat het Dorpsoverleg 
ook een standpunt inneemt over 
kwesties.
Op het moment dat er een (dui-
delijk) meerderheidsstand-
punt is vindt bijna 80% dat het 
Dorps-overleg hiervoor ook bij 
de gemeentelijke politiek moet 
lobbyen.
Ruim 90% van de respondenten 
overweegt een app te downloa-
den ten behoeve van inwoners-
peilingen.
Elf inwoners hebben aangeven 
mogelijk een bijdrage te willen 
leveren aan de werkzaamheden 
van het Dorpsoverleg. Zij zullen 
binnenkort worden benaderd.

Op de vraag of mensen ver-
der nog een boodschap hebben 
voor het Dorpsoverleg kwamen 
vrij-wel allemaal en positieve 
antwoorden die zijn samenge-
vat in 10 quotes.
• Blijf bestaan!
• Ik denk dat het raadzaam is 

om wat meer bekendheid 
onder de inwoners te hebben 
zo dat het werk wat zicht-
baarder wordt.

• Keep up the good work!!
• Blij met het dorpsoverleg. 

Hun informatiepositie en het 
delen hiervan.

• Er zijn veel actiegroepen. Het 
DO zou daarin een bemid-
delende en vertegenwoordi-
gende rol moeten spelen.

• Blijf neutraal in alle menin-
gen en leg alle verschillende 
naast elkaar en zoek daarin 
naar overeenkomsten!

• Het DO is een lastige con-
structie. Succes!

• Met zo’n gemeenteraad en 
raad wat meer met de vuist 
op tafel slaan.

• Het is belangrijk de eigen 
identiteit van Hazerswoude 
dorp te beschermen

• Jullie doen goed werk. Maar 
probeer wel naar het hele 
dorp te luisteren.

• Laat het DORP niet zinken!!!!!

Wij willen iedereen danken die de moeite 
heeft genomen om de enquête in te vullen. 
Binnen-kort hoort u nader van ons. De 
volledige resultaten van de enquête zijn te 
vinden op www.dorpsoverleghazerswou-
dedorp.nl

Nico Stolwijk; voorzitter
nstolwyk@planet

meer had gehoopt, geven de re-
sultaten een duidelijk beeld van 
het belang dat inwoners hech-
ten aan een DO en welke ver-
wachtingen zij hierover hebben. 

De belangrijkste resultaten op 
een rij:
Bijna 94% is bekend met het 
Dorpsoverleg en 89% vindt het 
belangrijk dat er een Dorpsover-
leg is.
De vraag waarom mensen het 
Dorpsoverleg belangrijk vinden 
kwamen 93 antwoorden bin-
nen. Deze zijn samengevat in 10 
quotes:
• Omdat ik hoop dat op deze 

wijze het zijn, de ziel, het 
dorpse overgebracht wordt 
zodat Hazerswoude-Dorp 
niet ondergesneeuwd raakt 
door beslissingen genomen 
door be-stuurders met een 
puur stedelijke visie.

• Houd de mensen geïnfor-
meerd en betrokken en kan 
lobbyen bij gemeente en 
over-heid.

• Er moet iemand zijn die in 
overleg gaat met de gemeen-
te Alphen...anders walst deze 
over ons heen, en hebben 

we helemaal niks in te bren-
gen...

• Om de politiek te laten we-
ten wat de burgers van hun 
besluiten vinden en inspraak 
voor een besluit genomen 
wordt.

• Om allerlei belangrijke pun-
ten voor het dorp onder de 
aandacht te brengen bij de 
Ge-meente Alphen aan de 
Rijn. Dorpsoverleg weet wat 
er leeft in onze gemeente

• Als spreekbuis van inwoners 
naar de stad Alphen en als 
orgaan wat de lokale bewo-
ners attent maakt op komen-
de ontwikkelingen

• Omdat kritisch volgen van 
besluitvorming van provin-
cie en gemeente broodnodig 
is.

• Om de wethouders een beet-
je in de gaten te houden!! 

• Kan opkomen voor de be-
langen van de inwoners. Het 
ontbreekt inwoners vaak aan 
kennis hoe processen lopen 
en welke wetten en regels er 
gelden.

• Richting geven om de leef-
baarheid te bevorderen.
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Te koop gevraagd. Heeft u nog LP'S OP ZOL-
DER of in de kelder. Ik neem ze graag van u 
over. Bereikbaar via rvandenberg@hotmail.
com of 0624230280

DIVERSEN

Imkers in de regio als uw BIJEN GAAN ZWER-
MEN ik ben als startend imker op zoek naar 
een ZWERM. Cees Selhorst 06 53 782 728

Zet de rollator maar vast klaar want ANGELI-
GUE wordt 50 jaar. Gefeliciteerd van fam. Hof-
fstedde.

Het doet ons deugd dat ANGELIQUE begint 
aan haar tweede jeugd. Gefeliciteerd je kinde-
ren, neefjes en nichtjes.

VOEDSELBOS BENTHUIZEN is geopend als 
pluktuin en theetuin voor Vrienden. Kijk op 
de website hoe je Vriend kunt worden: www.
voedselbos benthuizen.nl

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

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!
Telefoon 0640022896

Graag JASSEN, JACKS EN SCHOENEN van 4 
t/m 14 jaar t.b.v. St. Rolstoelen Tunesië.
Wil Windhorst: tel. 06-51359771

HUISHOUDHULP gevraagd voor 4 uur per 
week in Zoeterwoude-Rijndijk. Bent of kent u 
iemand? We horen het graag op 06-14184545 
of fleurvandersteen@hotmail.com

Ga jij de kappersopleiding doen 
of volg je deze al?

Dan zijn wij op zoek naar jou...

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

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

Knipoog moet dit echt kwijt aan de Groene 
Hart Koerier, anders moet hij naar een GGZ 
psychiater en die hebben in Nederland een 
zeer grote wachtlijst: 

Heinrich Heine (Duitse dichter, 1997-1856), 
na bezoek aan Nederland):
“Als er een wereldoorlog uitbreekt, vertrek ik 
direct naar Nederland, want daar gebeurt alles 
100 jaar later”

Marcel Levi (Arts ziekenhuizen in Londen, zijn 
waarneming over de Corona aanpak in Neder-
land):
“In Nederland staat het huis in brand, de 
brandweer is aangekomen, maar de tempera-
tuur van het water voldoet niet aan de norm, 
we stoppen met blussen”.

Knipoog:  “Gelukkig heeft onze overheid geen 
invloed op de uitbraak van de Lente in Neder-
land, wat is die weer mooi!”

Ingezonden bijdrage
Er is geen verrekte klimaatfuik
Op de achterpagina van de GHK van 21 april 2021 staat een anoniem stuk, 
waar ik graag op reageer. Niet op alles, want dat kost te veel woorden. En er 
staat veel dat boven mijn pet gaat.

Het artikel, waar ik op reageer, toont aan dat niet elke wetenschapper ervan 
overtuigd is dat het tijd is wat de doen tegen de opwarming van de aarde. Het 
zij zo. De aarde, met inbegrip van de aardse atmosfeer, is een heel ingewikkeld 
geheel. Veel zaken grijpen op elkaar in en er is (nog?) geen rekenmodel waar-
mee we met redelijke nauwkeurigheid kunnen uitrekenen wat we moeten doen 
om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. Ik heb geen idee 
of zo’n rekenmodel binnen korte tijd beschikbaar komt. Maar dat hoeft ook 
niet. Er zijn voldoende aanwijzingen die wijzen in de richting van het inperken 
van toename van het CO2-gehalte in de atmosfeer.

CO2 is een broeigas, dat voor meer dan 50% aan de opwarming van de aar-
de bijdraagt. In lang vervlogen tijden, toen de mens er nog niet was, was er 
veel meer CO2  in de lucht dan nu. Dat CO2 is onder invloed van zonlicht sa-
men met water omgezet in planten. Daarbij kwam zuurstof vrij. De plantenres-
ten zijn in vele miljoenen jaren omgezet in fossiele brandstoffen, zoals aard-
gas, aardolie en steenkool. Als we die nu verbranden, gebeurt het omgekeerde: 
er wordt CO2 en water gevormd, zuurstof verdwijnt en er komt warmte vrij. 
Omdat ook de zon zijn steentje bijdraagt, warmt de aarde op. Als dat onbe-
perkt doorgaat, brengen we de aarde terug in een toestand waarin de mens en 
de meeste dieren niet konden leven. Met een heel ander klimaat dan nu. Dat 
gebeurt natuurlijk niet binnen enkele tientallen jaren. Maar geleerden hebben 
berekend dat als in 2050 de temperatuur niet meer dan 1,5 graad hoger is dan 
nu, we een acceptabele wereld overhouden. Zie infomil.nl, een site van Rijks-
waterstaat.

In 1750 zaten er per miljoen luchtmoleculen 280 moleculen koolzuurgas in 
de lucht: 280 ppm. Het CO2 -gehalte is een indicator voor de leefbaarheid van 
onze aarde.  Volgens www.co2levels.org was het in mijn geboortejaar (1942) 
310 ppm. Op mijn pensioendatum 386. In 2013 zaten we op 400. Nu, in april 
2021 is het  420 ppm. Het gaat dus hard omhoog.  Het is tijd om er wat aan 
te doen. Dat kan door minder te verbranden en meer planten te laten groeien. 
Want planten nemen CO2 op en geven zuurstof af. En doelmatiger eiwitten 
eten = minder vlees helpt ook. Geen tuinen betegelen, enz. Ook onze industrie 
zal en wil het nodige doen.

In breed overleg is een Nederlands klimaatplan opgesteld en door het parle-
ment goedgekeurd. Dat gaat geld kosten. Veel geld. Heel veel geld. Het Plan-
bureau voor de Leefomgeving, een overheidsinstelling, heeft berekend dat ons 
dat in de periode 2000-2050 52 miljard euro gaat kosten. Als we dat bedrag 
in één jaar zouden moeten betalen en alleen de 8 miljoen huishoudens daar-
voor opdraaien, dan komt dat op het door de schrijver genoemde bedrag van 
530 euro per maand. Maar we hebben 50 jaar de tijd, dus is het gemiddeld iets 
meer dan een tientje per maand. Dat valt dan toch wel weer mee. En ook be-
drijven betalen mee.

Wij halen sinds 9 december 1963 ons aardgas uit Groningen. We pompen te 
snel om de bodem te stabiliseren. Daardoor kampt Groningen met aardbevin-
gen. Ons parlement heeft besloten dat de aardgaskraan daar dicht moet. We 
kunnen aardgas importeren uit Rusland, maar dat regime is ons niet welgezind. 
Anders verwarmen is dus beter. En dat kan ook. Zie  de huurhuizen in Hazers-
woude-Dorp Plan Zuid, die sinds kort deels van het aardgas af zijn.

Nederland is een klein land. Het heeft dus geen enkele zin als Nederland in zijn 
eentje aan de slag gaat. Want CO2  is een gas dat zich niets aantrekt van lands-
grenzen. Maar gelukkig doen andere landen ook mee. Heel Europa. En het VK 
streeft naar een reductie van 50% CO2 -uitstoot in 2030. Afgelopen week heb-
ben ook de VS en China aangegeven meer te doen dan eerder toegezegd.

Mijn partij, Volt, verwacht dat wij in afwachting van duurzame=grondstofloze 
energievoorziening tijdelijk kernenergie zullen moeten inzetten. Want als het 
in een windstille nacht tien graden vriest, zal de warmtepomp ook een heel 
goed geïsoleerd huis niet op 19 graden kunnen houden.

Zonnestraling en wind zijn gratis, zonne- en windstroom niet. Want je moet 
de landeigenaar betalen om zonnepanelen of windmolens te mogen plaatsen, 
apparatuur kopen, plaatsen onderhouden en later afvoeren. En vergeet de kos-
ten van transport en verkoop van de stroom niet. Gelukkig dalen de prijzen: in 
2013 kostten zonnepanelen 300 euro per m2, nu minder dan 170. Vergelijk dat 
eens met benzine: vroeger betaalde ik 36 guldencenten per liter, nu het tien-
voudige.

Welbewust ben ik niet ingegaan op alles wat de schrijver stelde. Maar we 
zwemmen niet als onbewuste vissen in welke fuik dan ook. In een democra-
tisch proces hebben we ervoor gekozen aan de slag te gaan om ons steentje bij 
te dragen aan het beperken van de opwarming van de aarde. Dat niet iedereen 
daar het mee eens is, is met de meeste parlementsbesluiten het geval. Niets bij-
zonders.

Gerard de Graan
gerard@degraan.com


