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Windturbines en zonneweides...

Landschap belangrijker 
dan omwonenden?

Gezocht:

KASSA-MEDEWERKERS 
voor overdag doordeweeks.

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

door Diana Baak 

De keuze om de N11 bij Ha-
zerswoude-Rijndijk als pri-
mair zoekgebied voor wind-
turbines en zonneweides te 
selecteren blijkt vooral in-
gegeven door de behoef-
te bij de Provincie om de 
veenweidegebieden van het 
Groene Hart zo veel moge-
lijk te sparen. Voorkomen 
van overlast voor inwoners 
komt zo op het tweede plan. 

Dat bleek uit het gesprek dat de 
voorzitters van de dorpsover-
leggen Hazerswoude-Rijndijk 
Oost en West (Groenendijk) af-
gelopen woensdag hadden met 
wethouder Erik van Zuylen over 
de gevolgen van de Regionale 
Energie Strategie (RES 1.0) voor 
Alphen aan den Rijn en haar 
buitengebieden. Ook een amb-
tenaar en de Groene Hart Koe-
rier waren erbij aanwezig. 

Natuurbehoud voorop
“Het inperken van de zoekge-
bieden voor vooral windturbi-
nes tot de strook langs de N11 
tussen Alphen en Zoeterwou-
de (naast 2 industrieterreinen) 
wordt gezien als een fuik waar 
nog lastig uit te zwemmen is”, 
zo stelden Körmeling en Wes-
selingh van de dorpsoverleg-
gen. “De Provincie Zuid Hol-
land is geen voorstander van 
windturbines en zonneweides 
in het Groene Hart. Vanuit die 
achtergrond is er op aangedron-
gen de N11 als primaire zoek-
locatie te kiezen en de andere 
provinciale wegen op Alphens 
grondgebied (N207 en N209) 
als reservezoekgebieden voor 
windturbines te benoemen”, 
geeft Van Zuylen als reactie. 
Omdat er toch al windmolens 

langs de N11 staan (4 bij Alp-
hen en 4 bij Heineken), er een 
spoorlijn, een autoweg en gas-
leiding liggen, en er overal be-
bouwing is, is het landschap 
al minder natuurlijk en dan is 
het logischer daarop verder aan 
te sluiten. “Er is in lijn met de 
wensen van de Provincie daar-
om door de RES-Stuurgroep ge-
kozen voor zo veel mogelijk na-
tuurbehoud en concentratie van 
windmolens op een beperkt ge-
bied”, aldus de wethouder. 

Gemeenteraad besluit
Dat betekent volgens Van Zuy-
len niet meteen dat het besluit al 
is genomen dat er meer wind-
molens langs de N11 komen. 
“De keuze voor de zoekgebie-
den is nu vooral op hoog ni-
veau gemaakt door de Provin-
cie, de Waterschappen, de 13 
gemeentes uit de regio en net-
beheerder Liander. De wettelij-

ke mogelijkheden vormden het 
belangrijkste kader daarvoor. In 
de komende 2 jaar worden ver-
volgstappen gezet die resulteren 
in een RES 2.0. Daarin worden 
de definitieve keuzes voor hoe-
veel zonneweides en windmo-
lens, van welke hoogte en op 
welke locaties vastgelegd. De 
gemeenteraad beslist hier uit-
eindelijk over voor het Alphen-
se deel. Als in de vervolgstappen 
blijkt dat locaties langs de N11 
niet geschikt zijn, dan kunnen 
de reservelocaties alsnog weer 
in beeld komen. Er is dus wel 
een voorkeursrichting, maar er 
ligt nu nog niets vast.” 

De dorpsoverleggen vragen 
zich af of de gemeentes tegen 
de druk vanuit de Provincie op 
kunnen. Wethouder Van Zuy-
len hebben zij er in elk geval op 
aangesproken om met aanvul-
lende voorwaarden te komen ter 
bescherming van de inwoners. 
“Het stelt ons teleur dat geen 
enkele bestuurder of raadsfrac-
tie tot nu toe rekening heeft ge-
houden met de belangen en het 
woongenot van de duizenden 
inwoners van Hazerswoude-
Rijndijk”, geeft Wesselingh van 
Dorpsoverleg Groenendijk aan. 

Draagvlak?
“De gemeente schermt met een 
gedegen communicatietraject 
met de inwoners en draagvlak 
voor de plannen, maar wij heb-
ben onze twijfels daarover en 
zien veel meer verzet. Ook lan-
delijk is veel kritiek op de in-
wonersparticipatie voor de RES. 
Als dorpsoverleggen zijn wij pas 
heel laat geïnformeerd en be-
trokken,” geeft Körmeling aan. 
Van Zuylen: “Alle inwoners zijn 
door ons actief benaderd om 
deel te nemen aan een enquê-
te en we hebben ook online 
bijeenkomsten georganiseerd, 
waarbij aan de laatste wel 300 

inwoners hebben deelgenomen. 
Ik snap tegelijkertijd ook dat het 
tijd nodig heeft om iedereen te 
bereiken en dat het voor veel 
mensen pas echt gaat leven als 
het dichtbij komt. Onze indruk 
is dat de meeste mensen de ur-
gentie van het energievraagstuk 
snappen en ook dat in de eigen 
omgeving daaraan bijgedragen 
moet worden. Discussie voeren 
hoort er dan bij. Breed draag-
vlak verkrijgen is altijd lastig en 
in de praktijk blijkt het vaak pas 
achteraf te groeien. 

Lees verder op pagina 8 van deze 
Groene Hart Koerier

Mogelijke locaties voor zonneweides en/of windturbines langs de “Energieke N11”, waarvoor coöperatie Coalitie N11 kansen ziet 
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Familieberichten

ammonietuitvaart.nl

 “Ik woon sinds 1962 in Nederland. 
Mijn man Harold kon hier een prima 
baan krijgen bij Buitenlandse Zaken in 
Den Haag. Voor ons een unieke kans op 
een mooie toekomst. 
 Harold en ik kregen vier jongens 
en drie meisjes. We zijn een heel geluk-
kig gezin en al onze kinderen hebben het 
goed. Toch hebben wij altijd een gevoel 
van heimwee naar Indonesië. 
 Als ik overleden ben word ik 
gecremeerd. Onze kinderen gaan naar 
Bali om bij Kubutambahan mijn as over 
de rijstvelden uit te strooien. Ik ben geen 
mens voor in de Hollandse klei.”
 Nanda Gatsonides

de rijstvelden uit te strooien. Ik ben geen 
mens voor in de Hollandse klei.”
 Nanda Gatsonides

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

 Te jong en volop in het leven
 mocht jij je dromen niet meer beleven.
 Je werklust, liefde en glimlach op je gezicht,
 blijven voor altijd in ons geheugen gegrift.
 

Tot ons grote verdriet is veel te vroeg van ons heengegaan 
mijn lieve partner, onze papa, (schoon)zoon, broer, zwager en oom

 

Bas van der Zon
17 november 1976                        26 april 2021

 
 Esther de Kort
  Fenna
  Suze
 
   Koos en Ria van der Zon
    Saskia en Marcel
     Lara
     Tom
    Hans
     Jayden
 
   Arie en Agaath de Kort
    Agatha en Pascal
     Linda
     Brenda
    Hilbert en Wieke
     Jens
 
Rietzanger 4
2396 JE Koudekerk aan den Rijn
 

Wij hebben in besloten kring afscheid van Bas genomen.
 
Vriendelijk vragen wij u om een donatie te doen aan: 
Antoni van Leeuwenhoek Foundation. 
Rekeningnummer NL 26 RABO 0102 900 000 
onder vermelding van: 68035 Bas van der Zon
 
Condoleances kunnen plaatsvinden via de link van Memori: 
https://www.memori.nl/bas-van-der-zon/ 

“Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd ”

Na een periode van afnemende gezondheid 
is rustig ingeslapen onze lieve moeder, 

oma en kleine oma

Wilhelmina 
maria Joanna
BlakenBurg-
van ZWieten

Weduwe van Wilhelmus Petrus Blakenburg

* Leimuiden,  † Hazerswoude-dorp,
11 juni 1933  25 april 2021

Kinderen

Klein- en achterkleinkinderen

Een speciale dank gaat uit naar 
huisarts Croiset en alle medewerkers 

van Zorgcentrum Driehof  voor 
de liefdevolle verzorging.

Het afscheid heeft 
in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Wilma Blakenburg
Achterom 36
2396 VZ  Koudekerk aan den Rijn

Veel te vroeg nemen wij afscheid
van onze vriend

 

Bas van der Zon
 
Op jouw eigen manier heb je gevochten 
tegen deze verschrikkelijke ziekte. Hoe
graag je het ook wilde, deze oneerlijke
strijd kon je niet winnen.

We gaan je heerlijke humor, je mooie 
one-liners, je enorme betrokkenheid en 
vooral je eerlijke en gevatte meningen 
erg missen.

 
Joost & Marleen
Laurens & Mariel

Peter & Petra
Ralph & Barbara

Stefan & Nina
Remco & Yvette
Jeroen & Thessa

en kinderen

Humor en vriendschap, een team is zoveel meer.
Jij bent zoveel meer!

 

Bas van der Zon
 

We gaan je missen, Het Derde (sv Bernardus)
Onze gedachten gaan uit naar zijn gezin en familie

Je had het leven zo lief. 
De wijze waarop jij in het leven stond 

zal ons blijven inspireren. 
In liefde laten we je nu gaan. 

Op vrijdag 30 april 2021, 
overleed mijn lieve vrouw, 

onze moeke en oma

Ivonne Martina Maria 
Captein - Verlaan

- Ivonne -
2 april 1963  30 april 2021

Jan
Christa en Vincent 
    Charlie, Raff
Joost 
Mariëlle

Correspondentieadres:
Familie Captein
p/a Wilhelminalaan 1
2405 EB  Alphen aan den Rijn

Altijd naast ons…

Gerardus Hendrikus Steenbergen

Gerard

3 mei 2016  3 mei 2021

Verdriet overheerst bij het veel te vroege 
overlijden van 

Bas van der Zon

Van jongs af aan voetbalde Bas bij onze 
vereniging en  ruim 15 jaar in het  eer-
ste elftal.
We gaan zijn aanwezigheid, humor, strijd-
lust en vele mooie doelpunten missen. 
We danken Bas voor alles wat hij als voet-
baller en bestuurslid voor de club heeft 
gedaan. 
We denken aan Esther, de kinderen en 
overige familie en wensen hen kracht en 
sterkte met het verlies van Bas.

Leden en bestuur 
van SV Bernardus

Wij willen iedereen bedanken voor het 
medeleven na het overlijden van 

mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma

Maartje 
Hassefras-van Aalst

Jullie aanwezigheid, medeleven en 
de vele kaarten hebben ons goed gedaan. 

Piet Hassefras

Sjaak en Ingrid

Lex en Minette

en kleinkinderen

Hazerswoude, mei 2021
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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

In deze rubriek worden allerlei onderwerpen over gezondheid en een gezonde 
leefstijl besproken waarvoor u bij uw huisarts als eerste aanspreekpunt terecht 
kunt. Zijn er vragen naar aanleiding van deze informatie, neem dan contact 
op met de eigen huisarts. Meer weten over de besproken klachten en hoe die te 
verhelpen? Kijk op www.thuisarts.nl

Lekker bruin!
In Aziatische landen smeren de dames zich in met crèmes die er 
voor zorgen dat hun huid witter wordt en in het westen willen we 
graag ‘lekker bruin’ worden. Een gezond kleurtje, zeggen mensen 
ook wel.  Vooral nu het voorjaarszonnetje zich weer regelmatig laat 
zien, keren veel mensen weer verlekkerd hun gezicht naar de zon.

Wat is zonlicht?
Zonlicht bestaat uit Ultra Violette (UV)-straling. De zonkracht is 
een maat voor de hoeveelheid UV straling die de aarde bereikt en 
neemt toe naarmate de zon hoger staat en varieert per seizoen en 
moment van de dag. De UV-index geeft de hoeveelheid zonkracht 
weer en varieert van 1 (zeer weinig) tot 8 (de maximale hoeveel-
heid) zonkracht.

Wat gebeurt er voor goeds in de zon?
Van de zon worden de meeste mensen blij. Niet alleen door het 
licht, maar ook door de warmte. Onder invloed van het zonlicht 
maakt het lichaam vitamine D aan, wat zorgt voor opname van 
kalk en fosfaat uit voedsel, wat weer goed is voor de opbouw van 
botten (tegen botontkalking) en het gebit.  Witte mensen hebben 
maar 15 minuten zonlicht per dag op het gezicht en handen nodig 
om genoeg vitamine D aan te maken. Huidziektes zoals psoriasis  
worden minder onder invloed van zonlicht. 

Wat gebeurt er met de huid? 
Onder invloed van de zon verkleurt de huid, wordt de huid stug-
ger en dikker. Maar overal waar “te” voor staat, is niet goed, zoals 
ook te veel zonlicht. Er kunnen verkleuringen of beschadigingen 
ontstaan. Het bruinen van de huid is een beschermingsreactie te-
gen het beschadigen van het DNA. Uw bruine huid betekent dat er 
schade aan de cellen is opgetreden. Actinische keratose is de naam 
van beschadigingen die ontstaan op de huid die teveel aan zonlicht 
hebben blootgestaan zoals de hoofdhuid, het gezicht en zien er uit 
als ruwe huidkleurige, rode of bruinige plekjes of harde schilfers.  

Huidkanker
Teveel beschadiging kan huidkanker veroorzaken.  In 2019 kregen 
ongeveer 118.000 mensen huidkanker, dat waren er 2.000 meer 
dan het jaar daarvoor. Deze stijging komt door de bevolkingsgroei 
en de vergrijzing; oudere mensen hebben meer kans op huidkan-
ker. Basaalcelkanker komt het meeste voor en zit vooral in het ge-
zicht, handen en onderarmen. Plaveiselcelkanker vooral op de huid 
waar jarenlang veel zonlicht op is gekomen. Deze vormen van kan-
ker zaaien vrijwel nooit uit. Een melanoom is een vorm van huid-
kanker die wel uitzaaiingen kan geven (Bron: NVDV).

Houdt een gezond kleurtje ook gezond
Buiten zijn en vooral in de zon is heerlijk, maar laat uw huid in de 
lente voorzichtig wennen aan de zon. Smeer, ook nu al, uw huid in 
met zonnebrandcrème met minimaal SPF 15 als u buiten wandelt 
en met minimaal SPF 30 als u een hele lichte huid heeft of in de 
zonvakantie. Smeer niet te zuinig, anders werkt het niet, smeer elke 
twee uur opnieuw en vergeet uw handen en onderarmen niet. De 
zonkracht is tussen 11:00 uur en 15:00 uur het sterkste. Blijf dan uit 
de zon. Ook in de schaduw of als het bewolkt is kan de huid ver-
branden. En wist u dat een strandparasol ook nog UV stralen door-
laat? Draag in de zomer kleding met lange mouwen, een breed ge-
rande hoed en blijf smeren.

Tips
Er zijn verschillende apps waarop u de zonkracht kunt zien. KNMI.
nl geeft de verwachte zonkracht voor Nederland en voor de hele 
wereld, RIVM.nl en weeronline.nl laten de zonkracht van het mo-
ment zien. Op de website van het KWF en de huidartsen kunt u 
meer lezen over bijvoorbeeld welk huidtype u heeft.  Maakt u zich 
zorgen over een vreemd plekje op uw huid? Neem dan contact op 
met uw huisarts.

Gedenken en vieren: 
4 en 5 mei
Het lijkt een vanzelfsprekendheid elk jaar: Koningsdag met vrijmarkten en spellen, 
de Dodenherdenking op 4 mei, 5 Mei festiviteiten zoals de Libertytour.

2021 is nog stevig in de greep 
van het coronavirus. We erva-
ren nog steeds we aan den lijve, 
dat we beperkt zijn in ons doen 
en laten. 
Geen groots gevierde Konings-
dag, geen extra aandacht voor 
de mensen die het leven lieten 
tijdens de Tweede Wereldoor-
log en geen grote feesten om 
de bevrijding te vieren. Het af-
gelasten van feesten is niet leuk, 
maar het niet doorgaan van de 
lokale dodenherdenkingen doet 
pijn.

De boodschap van het herden-
ken op 4 mei en het vieren op 
5 mei heeft nog niets aan kracht 
ingeboet. Daarom is gekeken 
naar wat wel kan. Welke ver-
trouwde elementen van beide 
dagen kunnen ‘gewoon’ of ‘an-
ders dan gewoon’ doorgaan.

4 MEI
Elk element op deze dag heeft 
een bijzondere lading. Helaas 
kunnen grote bijeenkomsten, 
zoals de herdenkingsdienst in 
de Brugkerk en de stille tochten, 

niet doorgaan. Maar wat kan er 
wel? 
Wij vragen u de gehele dag de 
vlag halfstok te hangen. Een lid 
van het gemeentebestuur zal 
op deze dag op een niet nader 
bekend te maken moment een 
krans leggen bij de monumen-
ten in onze dorpen. Beeldmate-
riaal hiervan zal later die dag op 
Studio Alphen te zien zijn.
Het staat u vrij in de dagen rond 
4 mei zelf bloemen neer te leg-
gen bij de monumenten. Dit 
hoeft dus niet per se op 4 mei.

Bij de foto: Het monument aan de Bilderdijklaan in Hazerswoude-Rijndijk in 2020. Het was toen een van de 75 mo-
numenten die uitverkozen was voor een ware bloemenhulde.
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Column Hoop & Troost van de 

oude dorpskerk Benthuizen 

in de Groene Hart Koerier

In vrijheid 
luisteren om 
te leren
Deze week kwam het boek uit van terrorismedeskundige 
Beatrice de Graaf met de naam “Radicale verlossing”. Beatrice 
heeft 23 veroordeelde terroristen bezocht in de gevangenissen 
om te spreken over radicalisering en verwachtingen. Alles met 
de grote vraag ”Waarom?”. Een ontzettend belangrijke vraag.

Zijn de daders uitvoerders van een hoger doel of zijn ze wre-
kers van het onrecht? Interessante onderwerpen en vraagstuk-
ken komen in dit boek naar voren. Zij heeft daar veel tijd en 
energie in gestoken om de werkelijke redenen boven water te 
krijgen. Dat zijn de onderzoekers en de journalisten die we 
nodig hebben! Op zoek naar redenen waarom mensen daden 
plegen. Dat zou perspectief kunnen geven om in de toekomst 
mogelijk nieuwe aanslagen te voorkomen. Dat staat haaks op 
het alleen maar schreeuwen om hogere straffen zonder ook 
maar enige energie te steken in de “waarom” vraag. 

Ook kwam deze week het nieuws naar voren dat de AIVD 
meer radicalisering ziet in Nederland sinds de coronacrisis en 
mensen bereid zijn om voor hun gelijk ook aanslagen te ple-
gen. Politici en politieagenten worden thuis opgezocht en be-
dreigd. De maatschappij verhard en dat lossen we niet op met 
camera’s en hardere straffen. Het begint bij de Bron. Laten wij 
dat doorbreken en zorgen dat we naar elkaar omzien door 
vooral naar elkaar te luisteren.
Begin een gesprek niet met de stelling “ ik vind….” , maar be-
gin eens met de vraag “wat vind jij…?”.  Interesse in een an-
der en het echte verhaal boven water krijgen verandert alles. 
Gelovig en niet-gelovig kunnen prima met elkaar communi-
ceren als we wederzijds niet beginnen elkaar te vooroorde-
len, maar in een open gesprek naar elkaar durven te luisteren.
Laten we de lang bevochten vrijheid koesteren om in ons dorp 
liefdevol met elkaar te leven vanuit een open luisterhouding!

P.S. Wist u/jij dat God altijd luistert zonder vooroordelen?

Zoek jij/zoekt u een maatje die vooral luistert? 
Contact: zorgteam@hervormdbenthuizen.nl.  

Onze online diensten volgen? Via YouTube: 
Hervormde Gemeente Benthuizen.

Eerste exemplaar 
“Benthuizen 75 jaar 
vrijheid” uitgereikt.
Door de corona werden in 2020 alle activiteiten rond de bevrijding stilgelegd. Daar-
door werd ook de uitgave van een herdenkingsboek over 75 jaar bevrijding uitge-
geven door de Historische Kring Benthuizen uitgesteld. 

Ondanks dat er ook dit jaar geen 
activiteiten georganiseerd kun-
nen worden, hebben wij beslo-
ten om dit boek nu toch uit te 
geven. 

Het eerste exemplaar werd al 
eerder coronaproof uitgereikt 
aan de oudste inwoner van ons 
dorp en tevens het oudste lid 
van onze vereniging, de 105 ja-
rige Olivier Bij de Vaate, die de 
oorlog zelf als militair meege-
maakt heeft. 

Alle artikelen en verhalen die 
ooit gepubliceerd zijn over 
Benthuizen(aren) in oorlogstijd 
kunt u lezen in dit boek. Wilt 
u meer weten over ons dorp in 
oorlogstijd, lees dan dit boek!
Dit 206 pagina's en ruim 250 
afbeeldingen tellende boek is 
door sponsoring van transport-
bedrijf de Ruiter, Plus Verheul 
en van Waaij Interieurs voor 
slechts € 10.00 te koop. 
Op de woensdag- en zaterdag-
middagen kunt u -van 2 tot 4 
uur- tegen contante betaling 
een exemplaar afhalen bij de 
Winkel van Sinkel, Dorpsstraat 
139, Benthuizen.

Bij de foto: Dhr. O. Bij de Vaate ontvangt het eerste exemplaar uit handen 
van de samensteller van het boek Miel Bregman

De Haas Benthuizen

Zaterdag 8 mei is het Na-
tionale Molendag. Dit is 
een landelijk molenfeest, 
dat al bijna 50 jaar be-
staat. Vanwege de coro-
na-situatie is molenbe-
zoek niet mogelijk, maar 
Korenmolen De Haas zal 
die dag wel mooi worden 
versierd en haar wieken 
laten draaien.  

 
De molenwinkel is gewoon 
open van 13:00 tot 16:00 uur 
en bestellingen kunnen dan ook 
worden afgehaald. 

Gootsysteem en 
crowdfunding.
Op de molenstelling wordt deze 
zomer een gootsysteem aange-
legd. Daarvoor loopt vanaf 1 
april een crowdfundingsactie 
via het Molenfonds van de Ver-
eniging De Hollandsche Molen. 
Doel is op deze wijze een bedrag 
van € 5.000,- bijeen te brengen. 
De crowdfundactie loopt vol-
gens de verwachting. 

Door de coronamaatregelen zijn 
er geen mogelijkheden om on-
dersteunende acties te organise-
ren op Nationale Molendag om 
extra geld voor het gootsysteem 
bijeen te brengen.

Wel kan in de winkel 
voor € 5,- een speciaal Brood 
proef-pakket worden gekocht 
(en ook vooraf besteld) waarvan 
de opbrengst naar dit doel gaat. 
Het bestaat uit 5 broodmixen te 
weten: Fitkorn, Maisbroodmix, 
Molenmix Licht, Moutkorn en 
Zesgranen. Alle mixen zijn 500 

gram en goed voor één brood. 
Leuk om een keer te proberen.

Als u Korenmolen De Haas in 
Benthuizen een warm hart toe-
draagt, nog niet hebt gedoneerd 
en bereid bent ook een steentje 
bij te dragen om de molen een 
droge voet te bezorgen, neem 
dan een kijkje op de websitepa-
gina 
www.molenfonds.nl/dehaas   

Daar staat informatie over het 
project en hoe u eenvoudig kunt 
doneren.
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Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: 
Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, 
beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk / 
Samenstellers:  R. Kuiper - Reijneveld (Prot. Gem.), Beneluxstraat 1, 
Koudekerk a/d Rijn;  M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Parochiekern), 
tel. 071 341 42 10,  mailadres: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
Websites: www.heiligethomas.nl en www.pknkoudekerk.nl

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente Zondag 9 mei  09.30 uur Ds P. Vermaat; 18.00 

uur Ds J. den Dikken 

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 9 mei 
 10.00 uur Mw H.J. van Dam-Pieters, Utrecht 

Aanmelden verplicht via 
 www. pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 9 mei  09.30 uur Leesdienst;
 16.00 uur  Ds G.W.S. Mulder 
 De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 9 mei 09.30 uur  

Eucharistieviering. voorg. Past. R. Visser. 
Voor de vieringen dient u zich wel vooraf aan 
te melden. Dit kan telefonisch 06-24764418 t/m 
vrijdag voorafgaande aan de zondagsviering.
Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl

De Korenaar  Zondag 9 mei   09.30 uur 
 Ds H.G. van Viegen, Waddinxveen
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 9 mei   
  09.30 uur Ds A.B. van Campen 
 18.30 uur Ds C.M. van Loon, Rotterdam (J.D.)
 Alle diensten zijn internetdiensten 

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

KERKDIENST PROTES-
TANTSE GEMEENTE

Met ingang van zondag 9 mei 
zullen we weer voorzichtig be-
ginnen met het toelaten van 
kerkgangers in de diensten. 
Voorlopig zullen we starten 
met 30 bezoekers. Uiteraard 
vragen we u zich te houden 
aan de coronaprotocollen: 
Mondkapje bij binnenkomen 
en uitgaan van de kerk, bij bin-
nenkomst handen desinfec-
teren en 1.5 meter afstand 
houden. U kunt zich weer als 
vanouds opgeven bij de scriba 
scriba@pknkoudekerk.nl. Het 
kan natuurlijk zijn dat u, in ver-
band met het lage aantal van 
30 personen, doorgeschoven 
wordt naar een volgende da-
tum. De kerkdiensten worden 
ook uitgezonden via 
www.kerkdienstgemist.nl  
(Koudekerk aan den Rijn). 
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 
Zondag 16 mei  10.00 uur: 
Viering met dominee W. Bies-
heuvel.

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. Op woensdag 5 
mei bent u welkom in de Brug-
kerk. De Ontmoetingskerk is 
open op  woensdag 12 mei.
 

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 

Weer naar de Bernar-
duskerk voor een viering                                                                                           
Net als de overheid wil ook 
de parochie een begin ma-
ken met de versoepeling van 
de maatregelen, We gaan 
starten met 30 kerkgangers 
per viering en houden reke-
ning met de afstand van an-
derhalve meter. Dat betekent, 
dat niet iedereen elke keer zal 
kunnen meevieren; laten we 
elkaar ook kansen gunnen. 
U bent verplicht zich van te-
voren aan te melden. Er zal 
voorlopig nog geen koorzang 
klinken, wel zullen twee-drie 
zangers de liederen en gezan-
gen verzorgen. Samenzang is 
ook nog niet mogelijk. Het bin-
nengaan en het vertrek uit de 
kerk vragen bijzondere maat-
regelen, evenals het ter com-
munie gaan. Dit zal zijn op de 
wijze, zoals dat in eind 2020 
gedaan werd.
9 mei openstellen 10.30 
uur
13 mei Hemelvaartsvie-
ring 10.30 uur Eucharistie-
viering. Van tevoren aanmel-
den
16 mei Eerste Communie-
viering: Deze viering is in be-
sloten kringen. Geen open-
stelling. Ook al zijn we één 
parochie, in iedere kern gaan 
de parochianen van de eigen 
kern voor. Als u zich aanmeldt, 
dan zullen we uw telefoon-
nummer of emailadres nog 
enige weken bewaren, voor 
het geval er ergens een be-
smetting mocht zijn. Aanmel-
den kan dus bij: 
H.H. Michael en Bernardus 
email: hh.michael-bernar-
dus@heiligethomas.nl  of  071 
3414210 

De livestreamverbinding:                                                                                                            
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, maar gelukkig zijn 
deze op 20 april weer van 
start gegaan. Op woensdag 28 
april was er voor de kinderen 
een Pesachmaaltijd. We kijken 
met elkaar uit naar 16 mei, 
want dan is de grote dag van 
hun Eerste Heilige Communie. 
Dit wordt een besloten viering, 
waarin alleen de communi-
canten en hun familie aanwe-
zig kunnen zijn. Op 16 mei is er 
dus geen openstelling van de 
Bernarduskerk.

FINANCIËN 
IN CORONATIJD

Nu er weinig vieringen zijn en 
we niet mogen rondgaan 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 bijdra-
ge wilt overmaken naar reke-
ningnummer: NL73 RABO0325  
9081 68 t.n.v. parochie Heili-
ge Thomas te Alphen aan den 
Rijn. Hartelijk dank voor alle 
goede gaven, die reeds zijn 
binnengekomen of in de col-
lectebus zijn gedeponeerd.   
                     

(RK) PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT

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

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:
Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisart-
sendiensten Rijnland (SHR),  Alrijne Ziekenhuis, Meteoorlaan 4 te Alphen aan 
den Rijn. Tel. 088-427 47 00.  Let op eerst bellen, dan komen!

Benthuizen: 
Avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsen zorg: 
Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Zieken huis, Tel. 079-3431600. 
Uitsluitend bereikbaar via de achterzijde van ’t Lange Land Ziekenhuis. Ingang 
Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hiervoor geldt: 
eerst bellen, dan komen!

Tandartsen: 
Patiënten van TP Rhynenburch: Kijk op www.tandartsenalphenadrijn.nl
Voor de patiënten van tandarts Ketting: tel. 0172 - 587227
Voor de patiënten van tandartspraktijk Zandbergen: tel. 071 - 5661400
Voor de patiënten van tandarts v.d. Aa: tel. 079 - 3425559

Apotheken:
• Benthuizen, Dienstapotheek Zoetermeer, Toneellaan 1 (ingang Brecht-

zijde), 2725 NA Zoetermeer. Tel: 079-3319192. Openingstijden: Maandag t/m 
vrijdag: 17.00-8.00 uur. Weekend en feestdagen: 24 uur per dag.

•  Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Maandag t/m vrijdag geopend 
van 8.00-17.30 uur. Lunchpauze gesloten van 13.00-13.30 uur. Zaterdag is de 
apotheek geopend van 9.00 - 12.00 uur (in juli/augustus zaterdag gesloten). 

• Hazerswoude-Rijndijk, Apotheek  Rijnwoude, Rhynenburcher laan 2. 
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag  
gesloten. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  
let op: beperkt assortiment).

•  Koudekerk a/d Rijn, Apotheek Koudekerk, Prins Bernhardstraat 48, 2396 
GM Koudekerk a/d Rijn. Tel. 071-7630848. Apotheek Koudekerk is dagelijks  
geopend van 9.00-12.30 en van 13.30-17.30 uur. Zaterdag geopend van 10.00-
12.00 uur. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  
let op: beperkt assortiment).
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VVoor Moederdag:                                     oor Moederdag:                                     
diverse taartjes                        diverse taartjes                        
en chocolade.en chocolade.

www.bakkerammerlaanlaan.nl

Aanbieding van 6 t/m 9 mei:

‘Voor Moeder’                                        
slagroomschnitte

Aardbeienslofje                     

6,-
1,75

Aanbieding van 6 t/m 12 mei:
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:

Boeren-
achterham
Snijworst
Grillworst

4.49
Weektopper!

Kip 
op stok 

4 stuks

5.98

Vlugklaarpakket:

4 Ham-
burgers

4 Slavinken

7.98
Moederdag tip!

Hamburger
box

4 personen

16.98
Altijd lekker!

Stoof
vlees 

1 kilo

11.98

Uit eigen keuken!

Asperge
soep 
1 liter

4.98

Weekaanbiedingen

per stuk

1.95 Aanbiedingen zijn geldig van 
3 t/m 8 mei 2021

BRIL
VAN DE MAAND
MEI

TUIJN JUBILEUM PRIJS

O P  S T E R K T E

€ 130,-
O P  S T E R K T E

€€€ 130,- 130,- 130,-

www.idesignsieraden.nl

Oude Gemeneweg 17
Hazerswoude dorp

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

info@idesignsieraden.nl

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

Een afspraak maken is niet nodig,
maar wel even aanbellen.

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

Winkelen voor
Moederdag, het
mag weer zonder
afspraak.
Bij Idesign is voor 
iedere “moeder” 
wel iets moois te 
koop. Zoals 
sieraden van Ania
Hai of Jackie. Wij 
hebben ook een 
ruime sortering 
dameshorloges.
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Cursiefje

Tunnelvisie

Af en toe moeten je de oren gewassen worden, wat zeg ik: moet je 
je bloedeigen oren wassen. Toen ik las dat er in India paniek was 
t.g.v. de dramatische uitbreiding van ‘de’ besmetting, dacht ik: wat 
wil je van een land waar de vrouw slechts nuttig is voor de voort-
planting (1,3 miljard mensen) en de man slechts in beeld is als een 
hysterische demonstrant. Toen ik las dat Poetin de oppositie wurgt, 
dacht ik: wat wil je van een land (144 miljoen mensen) waarin tsa-
ren en despoten al decennialang de gelegenheid krijgen miljoenen 
mensen over de kling te jagen. Toen ik las dat in Brazilië (212 mil-
joen inwoners) het aantal corona-doden angstaanjagend toeneemt, 
dacht ik: wat wil je van een land dat slechts geïnteresseerd is in de 
samba.
Flauw natuurlijk, want ik mag geenszins miljoenen mensen over 
één kam scheren, op één hoop gooien.
Het wordt echter nog erger. Toen ik las dat Human Rights Watch Is-
raël ervan beschuldigde misdaden tegen de menselijkheid te (heb-
ben) begaan, dacht ik: dat kan toch niet waar zijn! Ik ben in Israël 
geweest en ik heb met én Palestijnen én Israëliërs gesproken. En het 
resultaat was... de clichés bleven doorwoekeren. ‘De Palestijn kreeg 
het advies niet te blijven hangen in ressentiment! En de Israëliër 
werd op het hart gedrukt niet te versagen, want in dat geval is de 
enige optie de Middellandse Zee!
HRW komt m.i. met vrij sterke argumenten op de proppen. Het is 
echter uiteraard niet de bedoeling de houdbaarheid van die argu-
menten hier te beoordelen. Daar is meer voor nodig dan een op-
pervlakkig vakantiereisje. Nee, het gaat me om de beeldvorming. Ik 
had (heb) te allen tijde sympathie (gehad) voor de kleine David te-
genover de reus Goliath, zeg maar het Calimerocomplex. De taaie 
volharding die het kleine Israël heeft getoond in de oorlogen tegen 
de duivelse Arabische reus heeft me altijd gefascineerd. Ik denk 
aan de Onafhankelijkheidsoorlog, aan de Suezoorlog, de Zesdaagse 
Oorlog, de Uitputtingsoorlog, de Jom Kippoeroorlog... ga nog maar 
even door. En de satanische machthebbers in de diverse landen in 
het Midden-Oosten (Saddam Hoessein, Assad, Khomeini) en de al-
daar welig tierende corruptie, pleit(t)en vanzelfsprekend voor nóg 
meer sympathie voor dat kleine kereltje.
Tevens vermoed ik - ik ben er eigenlijk wel zeker van - dat mijn 
religieuze achtergrond een niet geringe rol heeft gespreeld in mijn 
beeldvorming van de Staat Israël.
Af en toe (ik herhaal het) moet je jezelf eens tegen het licht hou-
den. Het vereist enige acrobatische vaardigheid, maar het loont de 
moeite. De gekleurde bril kan soms essentiële details verdoezelen; 
als het gaat om rechtvaardigheid en medemenselijkheid is het ris-
kant maar wel verhelderend die eens in te wisselen voor de gewone 
alledaagse fok. Iemand zei eens: ‘Hoe minder je iemand wilt zien, 
hoe meer zijn beeld zich opdringt!’
Het moge duidelijk zijn: deze columnist wil u geen mening op-
dringen, hij gaat slechts met zichzelf te rade teneinde zijn ideeën-
voorraad eens flink op te schudden. Waarom al dat gespit in de ei-
gen ziel? ‘Wie zichzelf kent, verbaast zich niet over anderen!’

Wist

Belangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

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

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

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

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

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

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

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

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

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

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

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

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

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

Uitgave: 
Stichting Groene Hart Koerier

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

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

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

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

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

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 10.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.
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"Ik ben als wethouder altijd be-
reid om in gesprek te gaan met 
inwoners. Dat moet in deze tijd 
wel in online bijeenkomsten, 
bijvoorbeeld door de dorps-
overleggen georganiseerd. Ook 
de Projectgroep Turbulent die 
in Hazerswoude-Rijndijk is op-
gericht zal ik voor een gesprek 
uitnodigen.” De wethouder 
heeft ook toegezegd de dorps-
overleggen in het vervolgtraject 
actief en tijdig te informeren 
over ontwikkelingen. 

Het vervolg
Aan de concept RES heeft de ge-
meenteraad eerder dit jaar wen-
sen en bedenkingen meegege-
ven die zijn meegenomen in de 
definitieve versie 1.0. Over RES 
1.0 wordt eind juni een besluit 
genomen in de gemeenteraad. 
Ter voorbereiding daarop zal 
nog een commissievergadering 
plaatsvinden waarbij inwoners 
en vertegenwoordigingen kun-
nen inspreken. 

Na de zomer volgt de volgen-
de stap naar concretisering van 
locaties en aantallen windmo-
lens en zonneweides, namelijk 
het opstellen van een Ruimtelijk 
Beleid, gevolgd door een zoge-
naamde Milieu Effect Rapporta-
ge (MER).  Ook wordt het traject 
van participatie van de inwoners 
bij de exploitatie van energieop-
wekking in de komende perio-
de gestart. Doelstelling is dat de 
baten van minimaal 50% van de 
projecten voor lokaal opgewekte 
energie ten goede komen aan de 
omwonenden. Dit om te voor-

Landschap belangrijker 
dan omwonenden?
Vervolg van voorpagina

komen dat omwonenden alleen 
maar de lasten van de energie-
projecten dragen en vooral an-
deren, zoals grote investeerders, 
er de lusten van hebben. Overi-
gens is de inkt van het RES rap-
port nog maar net droog of het 
eerste energiecollectief ‘Coalitie 
N11’ heeft zich al aangemeld bij 
de RES Stuurgroep om de N11 
om te toveren tot de ‘Energie-
ke N11’.  Van Zuylen: “Ik snap 
de indruk die dit wekt. Het is 
echter van groot belang dat de 
energiecoöperaties tijdig kun-
nen inspringen als er ergens 
langs de N11 een mogelijkheid 
komt voor duurzame energie-
opwekking. Dat verkleint de 
kans dat buitenlandse investeer-
ders toeslaan.” Op het kaartje is 
de visuele weergave van de am-
bities van Coalitie N11 (de wit-
te pijlen zijn de al aanwezige 
windmolens) voor het plaatsen 

van zonneweides en/of wind-
turbines te zien. 
 
Actief meedenken?
“De projectgroep Turbulent (die 
na de oproep in de Groene Hart 
Koerier van 2 weken geleden al 
zo’n 60 deelnemers en 15 vol-
gers kent), zal zeker van zich 
laten horen in het vervolgtra-
ject en als eerste bij de komende 
commissievergadering over de 
RES 1.0”, heeft coördinator Rob 
van der Hoort ons laten weten. 
“Er is ook al een petitie gestart 
waarop inwoners kunnen aan-
geven dat zij tegen windmolens 
langs de N11 zijn vanwege de 
geluidsoverlast, slagschaduw en 
horizonvervuiling”, aldus Van 
der Hoort. “Er zijn al meer dan 
500 reacties op gekomen”. 
Stuur voor meer informatie een 
email naar: 
turbulent2021@gmail.com. 

Muziekworkshop 
bij CBS de Rank 
Koudekerk!
 

Voor de leerlingen uit groep 7/8A van CBS de Rank 
uit Koudekerk aan den Rijn was afgelopen donderdag 
een spannende dag. De leerlingen werden namelijk ge-
filmd door een echte cameraploeg terwijl ze een spet-
terende muziekworkshop kregen van Ravenna Mosco-
so (onder andere bekend van tv-programma We Want 
More!). 

In een klein uurtje leerden de 
leerlingen de beginselen van het 
notenschrift en maakten ze een 
eigen beat, gebruikmakend van 
verschillende instrumenten, zo-
als gitaren en boomwhackers.

Het muzikale bezoek én de aan-
wezigheid van de cameraploeg 
was niet zonder reden. De leer-
kracht van groep 7/8A, Dion 
van Zundert, is sinds novem-
ber 2020 bezig met het realise-
ren van meer muziekonderwijs 
binnen de school. Hij speelt zelf 
al ruim twaalf jaar gitaar en be-
merkte een grote belangstelling 
in zijn klas wanneer hij zijn gi-
taar tevoorschijn toverde. Hij 
startte met een aantal leerlingen 
een gitaarklasje en het enthou-
siasme groeide hard. Om ieder 
kind te voorzien van muziekon-
derwijs, begon hij eind februa-
ri j.l. een inzamelingsactie voor 
meer instrumenten. En met 
succes! Dankzij de gulle dona-
ties van ouders, vrienden, ken-
nissen en onbekenden telt de 
school nu elf ukeleles, vijftien 
gitaren en over de honderd sna-
ren en andere accessoires waar-
mee het muziekonderwijs ge-

stimuleerd wordt. Na deelname 
aan een winactie van stichting 
Méér Muziek in de Klas, kreeg 
meester Dion half april te ho-
ren dat zijn klas de gelukkige 
winnaar was van een muziek-
workshop en een videoreporta-
ge over zijn initiatief om meer 
muziek in de klas (en school) te 
brengen. Deze beelden zijn over 
twee weken te zien op de web-
site en socialmediakanalen van 
Méér Muziek in de Klas.

Méér Muziek in de Klas is een 
stichting die zich inzet voor 
meer muziekonderwijs voor alle 
basisschoolleerlingen in Neder-
land. Uit meerdere wetenschap-
pelijke onderzoeken blijkt tel-
kens dat muziek op een unieke 
manier bijdraagt aan de (soci-
aal-emotionele) ontwikkeling 
van kinderen en de ontwikke-
ling van het brein. Ter ere van 
de vijftigste verjaardag van ko-
ningin Máxima op 17 mei zet 
de stichting gedurende vijftig 
dagen iedere dag een kaarsje op 
haar verjaardagstaart, het kaars-
je een basisschool zijnde die 
zich inzet voor meer muziekon-
derwijs. 

Enthousiast wordt er in de klas gemusiceerd!

Bijeenkomst Dorpsoverleg 
Koudekerk met Gemeente 
We praten u graag bij! Op dinsdag 18 mei van 19.30 
tot 21.00 uur organiseert het Dorpsoverleg Koudekerk 
aan den Rijn samen met de gemeente een digitale be-
wonersavond. 

Tijdens de avond praat de gemeente u bij over de Omge-
vingsvisie, het concept Ruimtelijke visie Oog van Koude-
kerk en de Regionale Energie Strategie (RES). Natuurlijk 
kunt u over deze onderwerpen ook vragen stellen. 

U kunt zich tot 14 mei aanmelden door een mail te stu-
ren aan: st.dorpsoverlegkoudekerk@gmail.com

Na aanmelding ontvangt u voor aanvang van de avond 
een link van de gemeente zodat u de bijeenkomst via 
Teams kunt bijwonen. 

Tot de 18e! 
Stichting  Dorpsoverleg Koudekerk aan den Rijn 
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Hoe gaat het nu met… ?

Van LiefsFabriek 
terug naar LiefsLabel 
Brenda sloot ruim een jaar geleden, met een gebroken hart, de deuren van de Liefs-
Fabriek in Hazerswoude-Dorp. Een plek die we met veel liefde hebben opgebouwd, 
dat was slikken. Hoe gaat het nu met haar en haar bedrijf? 

LIEFSLABEL.NL
Alsjeblieft! Iets liefs sturen is nog 
leuker met 15% korting op een 
cadeau naar keuze. Code: GHK15

- GRATIS AFHALEN IN ALPHEN AAN DEN RIJN -

“Ik moest echt even bijkomen 
van ons fabrieksavontuur.” De 
LiefsFabriek was een winkel vol 
lieve cadeautjes, werkplekken 
voor creatieven en ruimtes voor 
vergaderingen, evenementen en 
de bingo’s in het pand aan de 
Voorweg. Helaas werd na twee 
jaar de huur opgezegd en moest 
de fabriek sluiten.

Stoppen of doorgaan
“Ik wilde niet stoppen, maar 
wist ook niet op welke plek of 
in welke vorm ik door kon gaan. 
Het is zo frustrerend dat je moet 
stoppen als je net de vruchten 
gaat plukken met wat je hebt 
neergezet. Een klap en belang-
rijke ondernemersles. Het gaf 
ook de kans weer met een fris-
se blik te kijken naar mijn be-
drijf. Ik ging terug naar hoe het 
allemaal begon: de webshop 
met lieve persoonlijke cadeaus 
en werd gevraagd voor een hele 
leuke locatie op De Werf in Al-
phen aan den Rijn". 

Webshop
"Sinds 2015 al verkopen we 
onze producten via de webshop, 
maar doordat ik mijn volledi-
ge focus het afgelopen jaar op 
de webshop kon leggen is deze 
ontzettend gegroeid. 

De best verkochte produc-
ten zijn een grote meetlat van 
boomstamplanken, kruiden-
tuintjes in samenwerking met 
Zorgkwekerij Smaak uit Ha-
zerswoude-Dorp en de fleurige 
houten boeketten van de top-
pers van de dagbesteding. 
Als je bij ons iets koopt maak 
je heel veel mensen blij. Fees-
telijk en persoonlijk verstuurd. 
Dat is wat onze klanten ook fijn 
vinden, want het gaat heel erg 
goed". 

Investeer
Zo goed zelfs dat Brenda nu be-
zig is met groeikapitaal en in-
vesteerders via het platform 
Crowd About Now. “Nog een 
ondernemersles die ik geleerd 
heb. Als je bedrijf zo hard groeit 
kun je niet meer alles zelf doen 
en financieren. 
Iedereen die in ons label ge-
looft kan mee doen. Hiermee 
kan LiefsLabel onder andere de 
samenwerkingen met (zorg)in-
stellingen en creatieve makers 
uitbreiden, bekender worden 
en het LiefsTeam uitbreiden. 
Opnieuw een spannende stap 
dus! ” 

Heb je interesse om te investe-
ren in een label waar iedereen 
blij van wordt? Dat kan t/m 31 
mei. Alle info: crowdabout-
now.nl/campagnes/liefslabel

GROENTEKWEKERIJ EN 
VERSWINKEL G.J. VAN DER KOOY

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

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

Je hoeft niet te dromen van olijfbomen.
Koop ze bij Verswinkel G.J. van der Kooy, 

zo mooi!
Rechtstreeks bij de kweker uit het 

zonnige Spanje vandaan:
• Olijfbomen vanaf € 15,95
• Palmbomen vanaf € 14,95

• Vijgenbomen vanaf € 27,95
• Oude wijnranken vanaf € 99,95  

Speciaal deze week:

Uniek - persoonlijk & lekker,
Dat zijn de Moederdag cadeaupakketten,
Bij Verswinkel G.J. van der Kooy vandaan!

Kant en klaar of geheel naar eigen wens samenstellen. 

Geldig tot en met maandag 10 mei 2021. Op=op.

• Hollandse aardbeien 1e klas 
500 gram + Boerenyoghurt
1 liter emmer  € 4,99

• Verse munt - per bos  € 0,99
• Hollandse komkommers

2 stuks  € 0,89
• Broccoli - per 500 gram  € 0,75 
• Spaanse margrieten

8 stuks  € 9,99

• Hangpotten met 
zomerbloeiers vanaf  €  4,99 

• Tuinaarde 30 liter
10 zakken  € 12,50

• Potgrond 30 liter
5 zakken  € 10,00

• Mediterrane grond 
40 liter - per zak  €  5,99

Brenda Zaal straalt op haar nieuwe 
werkplek op de Werf in Alphen a/d 
Rijn | Foto: Mariska van der Haven
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Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  G e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

#alphenbloeitop

Feestdagen

Verkeersmaatregelen 
Hazerswoude-Dorp (N207-Zuid) 

Hieronder vindt u onze bereikbaarheid en dienstverlening 
rond de feestdagen.

Bevrijdingsdag 5 mei
Op Bevrijdingsdag zijn alle gemeentelijke diensten 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.

Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021
Op Hemelvaartsdag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. 
Alleen voor spoedeisende zaken kunt u bellen met 14 0172.

Afvalbrengstation en afvalinzameling
Het afvalbrengstation Ecopark De Limes is gesloten. Ook 
wordt er op Hemelvaartsdag geen afval aan huis ingeza-
meld. Dit gebeurt op zaterdag 15 mei.

Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei 2021
Op Tweede Pinksterdag zijn alle gemeentelijke diensten 
gesloten. Alleen voor spoedeisende zaken kunt u bellen 
met 14 0172.

Afvalbrengstation en afvalinzameling
Het afvalbrengstation Ecopark De Limes is gesloten. Ook 
wordt er op Tweede Pinksterdag geen afval aan huis inge-
zameld. Dit gebeurt op zaterdag 22 mei.

De gemeente gaat binnenkort de inwoners van Hazers-
woude betrekken bij de voorbereidingen van een aantal 
lokale verkeersmaatregelen in Hazerswoude-Dorp die 
samenhangen met het project N207-Zuid. De maatregelen 
moeten ervoor zorgen dat (ondanks een toenemende 
verkeersdrukte op de N209) de verkeersveiligheid, door-
stroming en leefbaarheid in het dorp verbetert. 

Maatregelen
Het gaat om drie onderdelen waartoe de gemeenteraad op 
18 februari 2021 heeft besloten:
•  de aanleg van een zuidwestelijke wijkontsluitingsweg 

(ten zuiden van het dorp, vanaf de rotonde N209, langs 
de wijk Weidelanden);

•  aanpassingen van (of aan) het kruispunt van de 
N209-Dorpsstraat;

•  de aanleg van een korte noordelijke wijkontsluitingsweg 
vanaf een nieuwe rotonde op de N209, richting het 
scholeneiland en de sportvoorzieningen aan de Sport-
parklaan.

Overleg en onderzoek
Over de maatregelen overlegt de gemeente met de 
provincie Zuid-Holland. Samen doen zij onderzoek naar 
bijvoorbeeld de effecten op de luchtkwaliteit en het 
verkeersgeluid. Ook worden gesprekken gevoerd over een 
aantal mogelijke extra verbeteringen in de plannen. Eén 

daarvan is het verleggen van de rotonde Weidelanden op 
de N209 naar het zuiden, tot net voorbij de watergang de 
Eerste Tocht. De aansluiting van de nieuw aan te leggen 
zuidwestelijke ontsluitingsweg loopt dan niet meer dóór 
maar langs de wijk. 

Zuidwestelijke ontsluitingsweg
Van de drie genoemde maatregelen is de zuidwestelijke 
ontsluitingsweg het meest dringend. De gemeente bereidt 
nu een participatieproces voor, zodat belanghebbenden 
kunnen meedenken en meepraten over de inpassing van 
de ontsluitingsweg in de omgeving. Naar verwachting kan 
de eerste stap in dit proces al voor de zomer worden 
gezet.

Klankbordgroepen
Participatie van belanghebbenden in de andere twee 
genoemde gebieden start na de zomer. Voor elk van de 
drie gebieden wordt een klankbordgroep samengesteld 
met vertegenwoordigers van bewoners, maatschappelijke 
organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden. 

Op de hoogte blijven
De gemeente blijft de inwoners van Hazerswoude-Dorp 
over alle stappen en inspraakmogelijkheden informeren. 
Onder andere via de eigen website, de Week in beeld (die 
ook in de Groene Hart Koerier verschijnt) en social media. 

WEEK 18 
5 mei 2021

Het gemeentebestuur van Alphen aan den 
Rijn bedankt alle inwoners voor hun veer-
kracht, begrip en zorg voor elkaar in het 
afgelopen jaar. Om de zomer alvast met u in 
te luiden, zit er deze week bij de Week in 
Beeld een groeikaart. Mocht u de kaart 
gemist hebben, dan kunt u de kaart ook 
afhalen bij de oranje balie in het gemeente-
huis. U kunt deze kaart in uw tuin of in een 
pot planten, waar na een paar maanden 
vrolijke zomerbloemen uit groeien.
 
Deel uw foto!
Bekijk de videoboodschap van burge-
meester Spies op de website  
alphenaandenrijn.nl/nieuws en deel een 
foto van de mooie zomerbloemen op social 
media met de hashtag #alphenbloeitop.

Aangepaste 
dienstverlening gemeente
De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het 
coronavirus hebben gevolgen voor de gemeentelijke 
dienstverlening. 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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Publicaties
Vastgesteld bestemmingsplan 
Steekterpoort II en beeldkwaliteitsplan 
Steekterpoort Alphen aan den Rijn
Het college van burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn maakt op grond van artikel 3:8 
van de Wet ruimtelijke ordening, in samenhang met 
artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, 
bekend dat de gemeenteraad op 22 april 2021 het 
bestemmingsplan Steekterpoort II heeft vastge-
steld. Dit bestemmingsplan maakt een vergroting 
van het bedrijventerrein mogelijk met een logistiek 
centrum voor grootschalig transport en logistieke 
bedrijven (ongeveer 10,5 hectare), een woon-
werklint langs de Steekterweg (ongeveer 2 hectare) 
en het aanleggen van een waterberging met groen-
voorzieningen in het oostelijke gedeelte van het 
plangebied. Ook is een beeldkwaliteitsplan vastge-
steld. Het raadsbesluit tot vaststelling ligt samen 
met het bestemmingsplan en overige relevante 
stukken van donderdag 6 mei 2021 tot en met 
woensdag 16 juni 2021 voor iedereen ter inzage.

Het bestemmingsplan en haar grenzen 
Het plangebied ligt ten oosten van de Limeslus en 
Steekterpoort I. In zuidelijke richting wordt het 
plangebied begrensd door de spoorlijn Leiden-
Utrecht en N11 en in noordelijke richting door de 
Steekterweg. In oostelijke richting ligt het agrarisch 
gebied van de Steekterpolder. Het beeldkwaliteits-
plan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit en de te 
hanteren welstandscriteria voor het gebied Steek-
terpoort I en II. Het gaat hierbij om de beoogde 
ruimtelijke kwaliteit en architectuur van de bebou-
wing en de inrichting van de openbare ruimte. Het 
beeldkwaliteitsplan geldt als aanvulling op de 
welstandsnota. Tegen het vastgestelde beeldkwali-
teitsplan zijn geen bezwaar en beroep mogelijk.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbe-
stemmingsplan
-  In paragraaf 2.1 van de plantoelichting onder het 

kopje ‘Huidig gebruik’ zijn de eerste drie zinnen 
verduidelijkt. 

-  Hoofdstuk 3.4.2 van de plantoelichting is aange-
past door hier te vermelden dat geluidzonerings-
plichtige bedrijven en risicovolle inrichtingen niet 
zijn toegestaan. 

-  In paragraaf 5.3.2 van de plantoelichting 
(bedrijven en milieuzonering) is een passage 
toegevoegd over het hondenuitlaatveld met een 
memo van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

-  In de conclusie van paragraaf 5.9.3 van de plan-
toelichting (ecologie) is de tekst verduidelijkt. 

-  In bijlage 13 van de plantoelichting is de notitie 
stikstofdepositie van 28 mei 2020 vervangen 
door nieuw uitgevoerde berekeningen van  

17 maart 2021, omdat de AERIUS Calculator op  
15 oktober 2020 is geactualiseerd. In de geactua-
liseerde AERIUS-berekening is aangetoond dat er 
ten opzichte van de eerdere berekeningen geen 
sprake is van een hogere depositie. 

Hoe kunt u het plan inzien? 
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt van donderdag 6 mei 
2021 tot en met woensdag 16 juni 2021 op de 
volgende locaties ter inzage: 
-  Informatiebalie van het gemeentehuis, Stadhuis-

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

-  op www.ruimtelijkeplannen.nl, via het zoekvak 
ID, onder vermelding van NL.IMRO.0484. 
Asteekterpoort2-VA01

Beroep en inwerkingtreding
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij 
de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan 
kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die 
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit 
niet (tijdig) heeft gedaan, kan van donderdag 6 mei 
2021 tot en met woensdag 16 juni 2021 beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Ook kan een belanghebbende gedurende de 
genoemde termijn beroep instellen tegen de door 
de raad bij vaststelling van het plan aangebrachte 
wijzigingen. Degene die beroep heeft ingesteld, 
kan ook een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling. 
Het besluit en daarmee het bestemmingsplan 
treden de dag na afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening bij de voor-
zitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In 
dat geval treedt het bestemmingsplan niet in 
werking voordat op dit verzoek is beslist.

Vertrokken, onbekend waarheen
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande 
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer 
wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie 
Personen (BRP) staan ingeschreven:
-  P.P. Kluczny, Mendelweg 61, Boskoop
-  J.A. Katana, Mendelweg 61, Boskoop
-  V. Polişiuc, Mendelweg 61, Boskoop
-  S. Addarrazi, Lupinesingel 420, Alphen aan den Rijn
-  M.M.E.S. Shaban, Kwartelstraat 82, Alphen aan 

den Rijn
-  B. Temme, Bronkhorst 31, Alphen aan den Rijn

Reageren 
Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar 
bovengenoemde personen verblijven? Dan 

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

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

Vergunningen
21 tot en met 28 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
-  Stationsstraat 19 

aanleggen inrit (V2021/341) 
-  Platolaan 40  

plaatsen dakkapel linker- en rechter zijgeveldak-
vlak (V2021/342) 

-  Vestastraat 63  
bouwen half open houten overkapping voor 
garage (V2021/344) 

-  Kopenhagensingel 77  
realiseren dakopbouw eerste verdieping en 
dakkapel tweede verdieping en plaatsen extra 
kozijn voorzijde woning (V2021/345) 

-  Waterviolier 70  
uitbreiden achterzijde woning eerste verdieping 
(V2021/346) 

-  Waterviolier 68  
uitbreiden achterzijde woning eerste verdieping 
(V2021/347) 

-  Kortsteekterweg 36  
plaatsen twee tijdelijke woonunits (11 maanden) 
(V2021/348) 

-  Anslag 1  
verbouwen en uitbreiden woning (V2021/350) 

Commissie bezwaarschriften

Aanvragen mantelzorgcompliment vanaf 1 juni 

Op dinsdag 11 mei 2021 staan de volgende 
openbare onderwerpen op de agenda van de 
Commissie bezwaarschriften: 
20.50 uur: Bezwaar tegen de verleende omge-
vingsvergunning V2020/562 voor het verbouwen 
van een supermarkt aan de da Costasingel 34 in 
Hazerswoude-Rijndijk.

21.30 uur: Bezwaar tegen de verleende omge-
vingsvergunning V2020/747 voor het bouwen en 
in gebruik nemen van een loods aan de Westzij-
deweg 71 in Hazerswoude-Dorp.

De hoorzitting verloopt via Skype. Als u meer infor-
matie wilt over bovenstaande onderwerpen of de 

zitting wilt bijwonen, kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van de 
Commissie bezwaarschriften via het 
e-mailadres commissiebezwaarschriften@ 
alphenaandenrijn.nl of telefoonnummer 
0172 - 46 59 83.

Heeft u iemand in uw familie, vrienden- of kennis-
senkring die langdurig en onbetaald zorg aan u 
verleent? Dan kunt u uw mantelzorger bedanken 
met het mantelzorgcompliment ter waarde van  
€ 200. U kunt het mantelzorgcompliment vanaf  
1 juni tot en met 1 oktober 2021 aanvragen.

Aanvragen
U vraagt het compliment online aan via  
www.alphenaandenrijn.nl/mantelzorgcompliment. 
Let op: hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Lukt het u 
niet om uw aanvraag digitaal in te dienen? Neem 
dan telefonisch contact op met de gemeente via  
14 0172 (optie 1). Wij sturen u dan het aanvraag-

formulier per post. Vanwege de coronamaatregelen 
is het nu helaas niet mogelijk de aanvraag op een 
andere manier te doen. Wanneer de landelijke maat-
regelen versoepelen en u weer in het gemeentehuis 
uw aanvraag kunt indienen, laten wij u dat weten.
 
Wat is een mantelzorgcompliment?
Het mantelzorgcompliment is een geldbedrag van  
€ 200. Dit compliment kunt u als waardering voor 
de geboden hulp aan uw mantelzorger aanbieden. U 
ontvangt het mantelzorgcompliment per post thuis. 
Zo kunt u het compliment zelf aan uw mantelzorger 
overhandigen. De mantelzorger krijgt er ook uitleg 
bij over hoe de € 200 verzilverd kan worden.
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-  Rijnkade 3A  
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2021/353) 

-  Kleiwerf 7  
plaatsen airco-unit zijgevel (V2021/355) 

-  Raadhuisstraat 267  
uitbreiden achterzijde woning en diverse verbou-
wingswerkzaamheden (V2021/356) 

-  Van Lennepstraat 13  
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 
(V2021/357) 

-  Hooftstraat 80  
plaatsen afscheiding op bestaand terras (V2021/352) 

-  Gouwsluisseweg 48  
afwijken bestemmingsplan voor woonbestem-
ming (V2021/359) 

-  Thailandsingel 68  
realiseren dakopbouw (V2021/360) 

-  tegenover Tankval 3 (bedrijventerrein De Schans II)  
aanleggen 2 inritten (V2021/361) 

-  Jupiterstraat 46  
aanbrengen stalen ligger voor creëren wanddoor-
braak (V2021/362) 

-  Bartokhof 57, Händelhof 66 en Houtzwam 32  
afwijken bestemmingsplan voor kleinschalig 
kamerverhuur (V2021/364) 

-  Henry Dunantweg 5 en 9  
intern verbouwen kantoorgebouw, bestaande 
gevel reinigen en schilderen en plaatsen fietsen-
stalling (V2021/366) 

Boskoop
-  Biezen 104  

plaatsen koelcel bestaande kwekerij (V2021/340) 
-  Zijde 64A  

vergroten dakterras achterzijde (V2021/343) 
-  Boomgaard 2  

tijdelijk plaatsen unit op schoolplein tot juli 2023 
(V2021/349) 

-  Rijneveld 48A  
bouwen veldschuur (V2021/354) 

Hazerswoude-Dorp
-  Loeteweg 36  

verwijderen inrit en tijdelijk aangelegde parkeer-
plaats in berm (V2021/339) 

-  Dorpsstraat 189  
opsplitsen bedrijfsloods in deel wonen en deel 
inpandige garage/schuur (V2021/351) 

-  Burgemeester Warnaarkade 38  
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 
(V2021/358) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Dorpsstraat 21 en 23  

samenvoegen 2 woningen tot 1 woning en reali-
seren nieuwe uitbouw met opbouw (V2021/363) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Marketentster 152 (21-04-2021)  

plaatsen kunststof kozijnen en vergroten raam 
voorzijde (V2021/272) 

-  Archeonlaan 1 (22-04-2021)  
tijdelijk plaatsen 15 expeditietenten (5 maanden) 
(V2021/139) 

-  Kees Mustersstraat 2 (23-04-2021)  
beperkt intern wijzigen brandcompartimenten 
(V2021/202) 

-  op grasveld tussen fiets- voetpad, sloot en 
struiken Dagcamping Zegerplas (23-04-2021)  
plaatsen tijdelijke graffitiwand (V2021/337) 

-  Platolaan 40 (26-04-2021)  
plaatsen dakkapel linker- en rechter zijgeveldak-
vlak (V2021/342) 

-  Hoorn 9 (28-04-2021)  
kappen twee bomen (linde) (V2021/271) 

Boskoop
-  Boomgaard 2 (26-04-2021)  

tijdelijk plaatsen unit op schoolplein tot juli 2023 
(V2021/349) 

Hazerswoude-Dorp
-  Katjesweg 6 (21-04-2021)  

afwijken bestemmingsplan voor tijdelijke 
bewoning bijgebouw (V2021/211) 

-  Dorpsstraat 115 (22-04-2021)  
plaatsen 2 airco-units en aanbrengen geluids-
scherm (V2021/288) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 81A (23-04-2021)  

bouwen carport op privéparkeerterrein 
(V2021/284) 

-  Spookverlaat 2 (28-04-2021)  
wijziging verleende vergunning (afmetingen 
chalet) (V2021/260) 

Zwammerdam
-  Steekterweg (21-04-2021)  

aanleggen afmeervoorziening en aanlegsteiger 
(V2021/225) 

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.

Verleende vergunningen uitgebreid
Alphen aan den Rijn
-  Produktieweg 8 (28-04-2021)  

vervangen ondergrondse en bovengrondse tanks 
(V2020/142) 

Beroep
Voor bovenstaand besluit (beschikking genoemd) 
geldt de beroepsclausule. Dit betekent dat u binnen 
zes weken een beroepschrift kunt indienen bij de 
rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 
20302, 2500 EH Den Haag. De termijn gaat in op 
de dag nadat het besluit is gepubliceerd.

Verlengen beslistermijn
Aarlanderveen
-  Noordeinde 57  

plaatsen opbouw (V2021/137) 
Alphen aan den Rijn
-  Oostgouweweg 5  

wijzigen vergunning in verband met grotere 
bouwhoogte (V2021/166) 

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

-  Nieuwstraat 16  
plaatsen dakopbouw en nieuw raam (V2021/188) 

Plaatsen gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbeho-
rende borden.
Hazerswoude-Dorp
- Sleutelbloem 36 
Alphen aan den Rijn
- Vredebest 17 
- Jacob Catsstraat 8 

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
openbare bekendmaking van dit besluit in de 
Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur digitaal 
doen via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U 
kunt uw bezwaar ook per post indienen via 
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester 
en wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan 
den Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het 
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk 
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de 
datum van uw bezwaar en uw handtekening.

Ontheffing brede voertuigen Transportbedrijf 
Van Ziel BV
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat, op grond van artikel 62 van 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, ontheffing voor het berijden van wegen met 
brede voertuigen binnen de gemeente is verleend. 
Transportbedrijf Van Ziel BV heeft tot 23 april 2022 
ontheffing gekregen voor het met brede voertuigen 
berijden van de Ziendeweg in Zwammerdam.

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 4 juni 2021 ter inzage bij 
de informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege 
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen 
zes weken na deze bekendmaking, een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij 
voorkeur digitaal doen via de website  
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw 
bezwaar ook per post indienen via Gemeente 
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en 
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den 
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het 
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk 
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de 
datum van uw bezwaar en uw handtekening. Als u 
niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar 
of beroep, kunt u een voorlopige voorziening 
vragen. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzie-

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, live te volgen via de website) 

•  Korte bespreking van het collegebesluit verkeersonderzoek N206-N209 op verzoek van D66
•  Kort bespreken infrastructuur Noordrand 1 op verzoek van de heer Du Chatinier
•  Eerste debat wensen en bedenkingen Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 2021
•  Eerste debat Wensen en bedenkingen Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland

Donderdag 20 mei 2021, informatiemarkten Cultuurvisie (20.00-20.45 uur), Data 
binnensportaccommodaties (21.00-21.45 uur) en Human capital (22.00-23.00 uur). De 
informatiemarkten zijn digitaal en live te volgen via de website.

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

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

De gemeenteraad 
vergadert tijdelijk 
deels digitaal vanwege 
het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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Helaas is binnen sporten in verband met de coronamaatregelen 
nog niet mogelijk. Ook voor tafel-tennisvereniging Avanti be-
tekent dit dat de deuren nog gesloten zijn. Gelukkig zijn er in-
middels 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

KOM JIJ OP WOENSDAGMIDDAG GEZELLIG 
BUITEN TAFELTENNISSEN BIJ AVANTI? 

ningenrechter van de Rechtbank Den Haag, postbus 
20302, 2500 EH Den Haag.

Ontheffing brede voertuigen Kavegas BV
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat, op grond van artikel 62 van 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, ontheffing voor het berijden van wegen met 
brede voertuigen binnen de gemeente is verleend. 
Kavegas BV heeft tot 12 mei 2022 ontheffing 
gekregen voor het met brede en zware voertuigen 
berijden van een aantal wegen waar een breedtebe-
perking geldt in de gemeente Alphen aan den Rijn. 
 
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 3 juni 2021 ter inzage bij 
de informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege 
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen 
zes weken na deze bekendmaking, een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij 
voorkeur digitaal doen via de website  
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw 
bezwaar ook per post indienen via Gemeente 
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en 
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den 
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het 
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk 
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de 
datum van uw bezwaar en uw handtekening. Als u 
niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar 
of beroep, kunt u een voorlopige voorziening 
vragen. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Den Haag, postbus 
20302, 2500 EH te Den Haag.

Ontheffing brede voertuigen Zaagselhandel  
P. Bloos
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat, op grond van artikel 62 van 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, ontheffing voor het berijden van wegen met 
brede voertuigen binnen de gemeente is verleend. 
Zaagselhandel P. Bloos heeft tot 22 april 2022 
ontheffing gekregen voor het met brede voertuigen 
berijden van een aantal wegen waar een breedtebe-
perking geldt in de gemeente Alphen aan den Rijn. 

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 3 juni 2021 ter inzage bij 
de informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege 
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen 
zes weken na deze bekendmaking, een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij 
voorkeur digitaal doen via de website  
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw 
bezwaar ook per post indienen via Gemeente 
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en 
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den 
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het 
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk 
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de 
datum van uw bezwaar en uw handtekening. Als u 
niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar 
of beroep, kunt u een voorlopige voorziening 
vragen. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Den Haag, postbus 
20302, 2500 EH te Den Haag.

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend 
voor het in gebruik nemen van openbaar gebied 

binnen de gemeente. Tromp’s Bouw en Ontwikke-
lingsmaatschappij B.V. heeft ontheffing gekregen 
om van 13 april 2021 tot en met 30 juli 2021 
hekken te plaatsen op twee parkeerplaatsen aan de 
Stationsstraat 19 in Alphen aan den Rijn.

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 15 mei 2021 ter inzage 
bij de informatiebalie in het gemeentehuis. 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen 
zes weken na deze bekendmaking, een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij 
voorkeur digitaal doen via de website  
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw 
bezwaar ook per post indienen via Gemeente 
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en 
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den 
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het 
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk 
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de 
datum van uw bezwaar en uw handtekening. Als u 
niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar 
of beroep, kunt u een voorlopige voorziening 
vragen. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Den Haag, postbus 
20302, 2500 EH 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.).
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KONINGSDAG 2021 IN RIJNWOUDEKONINGSDAG 2021 IN RIJNWOUDE

Het was een zonnige, maar koude dag, verleden week op 27 april toen Rijnwoude de jaar-
lijkse Koningsdag vierde. Er mocht niet teveel door de coronamaatregelen maar inventieve 

en feestminnende Rijwoudenaren lieten zich van hun beste kant zien!
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VIJK jeugd beleeft 
heerlijk “dooiweekend”
Traditie getrouw gaat de VIJK jeugd altijd een weekend op dooiweekend als afslui-
ting van het schaatsseizoen. Echter dit jaar is alles anders, de ijsbaan in Leiden werd 
al snel gesloten en op de ijsbaan de Uithof in Den Haag was alleen beperkt ruimte 
om te trainen. 

Hierna ging de VIJK jeugd op 
naar Hondsdijk in Koudekerk 
voor een zeskamp met storm-
baan. Van kruiwagenrace tot 
spijkerbroek hangen tot storm-
baanrace, de kinderen konden 
zich heerlijk uitleven. Na afloop 
stond de BBQ nog aan voor een 
lekker broodje hamburger en 
een frietje en kon er nog één 
keer lekker over de stormbaan 
worden geklauterd. Alle kinde-
ren gingen moe maar voldaan 
weer naar huis en hebben geno-
ten van geweldig “Dooiweek-
end” 

De ijsbanen zijn inmiddels ge-
sloten maar VIJK is meer dan al-
leen schaatsen, in zomer heb-
ben we ook volop activiteiten. 
We zijn inmiddels al weer en-
kele weken in training met 
skeeleren en droogtraining, en 
volgende week gaan we weer 
fietsen bij goed weer. Geef je op 
of kom een keer proef trainen. 
Voor meer info zie www.vijk.nl 
of info@vijk.nl
Dank nog aan alle vrijwilligers 
en sponsors, en speciale dank 
voor de familie Menken en Jan 
Dirk Corts voor de gastvrijheid! 
Op naar een mooie sportieve 
zomer met VIJK!

Gelukkig hebben we 5 prach-
tige dagen in februari op onze 
natuurijsbaan in Koudekerk 
kunnen genieten dit jaar!  De 
jeugdcommissie van VIJK be-
dacht een mooi Sport en Spel 
programma voor jong en oud.
Vrijdagavond 16 april stond er 
een Sprookjes / Spooktocht 

door het Spookverlaat op het 
programma.

In het Spookverlaat bos zaten 
allemaal vreemde enge figuren 
waar allerlei opdrachten moes-
ten worden gedaan. Hiermee 
waren letters te verdienen waar-
mee het raadsel van het Spook-

verlaat was op te lossen. Van de 
boer, de houthakker, de reus, de 
zwerver de chirurg tot de heks 
waren allemaal van de partij. 
Na afloop konden de kinde-
ren bijkomen met wat lekkers 
en nog een broodje bakken bij 
vuurkorf.

Zaterdagmiddag 17 april ston-
den er meer dan 50 kinderen 
op de skeeler / wielrenbaan in 
Alphen a/d Rijn voor een heuse 
Elfstedentocht op skeelers. On-
der een lekker voorjaarszonne-
tje genoten de kinderen van alle 
bijzondere opdrachten en deden 
ook nog wat aan de conditie! 

Bijeenkomst Dorpsoverleg 
Koudekerk met Gemeente 
We praten u graag bij! Op dinsdag 18 mei van 19.30 tot 21.00 uur organiseert het 
Dorpsoverleg Koudekerk aan den Rijn samen met de gemeente een digitale bewo-
nersavond. 

Tijdens de avond praat de gemeente u bij over de Omgevingsvisie, het concept Ruimte-
lijke visie Oog van Koudekerk en de Regionale Energie Strategie (RES). Natuurlijk kunt 
u over deze onderwerpen ook vragen stellen. 
U kunt zich tot 14 mei aanmelden door een mail te sturen aan: st.dorpsoverlegkoudekerk@
gmail.com Na aanmelding ontvangt u voor aanvang van de avond een link van de ge-
meente zodat u de bijeenkomst via Teams kunt bijwonen. 

Tot de 18e! 
Stichting  Dorpsoverleg Koudekerk aan den Rijn 
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Team Rhijndrifters #341 loopt 
alternatieve RopaRun 2021
De RopaRun is een jaarlijkse non-stop estafetteloop van Parijs, resp. 
Bremen naar Rotterdam. In teamverband wordt er zo’n 530 km aan 
één stuk hardgelopen tot aan de finish op de Coolsingel. 

Het doel van deze loop is om zoveel mogelijk geld in te zamelen ter ondersteuning 
van projecten die de kwaliteit van leven van (terminale) kankerpatiënten verbeterd. 
Onder het motto van: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer 
kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Alternatieve RopaRun, 2 / 3 oktober
Ten gevolge van de coronapandemie werd de editie van 2020 afgelast. Vanuit de 
RopaRun organisatie is begin dit jaar de knoop doorgehakt om een alternatieve 
RopaRun te organiseren in Nederland van 2 op 3 oktober in Limburg. In dat week-
end zal er per team ruim 300 km worden hardgelopen met als startplaats Landgraaf, 
het Pinkpop festival terrein.

Rhijndrifters Pinksterrun, 22 mei
Ter voorbereiding op de RopaRun 
moet er hard worden getraind en 
geld worden ingezameld d.m.v. ac-
ties. De Rhijndrifters #341, team 
uit voormalig Rijnwoude, organise-
ren daarom op 22 mei in het Pink-
sterweekend, het originele Ropa-
runweekend, een Pinksterrun. We 
starten om 05.00 uur s’ochtends en 
lopen tot 21.30 s’avonds. Het team 
loopt in totaal ruim 200 km in 2x4 
rondes met als basiskamp Sport2B-
Fit. De route gaat door alle vier de 
dorpskernen t.w.: Koudekerk - Ben-
thuizen – Hazerswoude-Rijndijk 
en Hazerswoude-Dorp. Het doel is 
trainen en geld inzamelen. Daarnaast is het ook een goede gelegenheid voor de no-
dige teambuilding. De meeste teamleden hebben elkaar nog niet in levende lijve ge-
zien door de Corona-maatregelen.
 
Één team, één doel
De Rhijndrifters is een divers team die zich verbindt in een sportieve uitdaging voor 
een goed doel. In Corona-tijd is de RopaRun voor iedereen een mooie stip op de ho-
rizon om zich voor in te zetten. Machteloosheid omzetten in iets positiefs, daar gaat 
het om. Ieder teamlid is daarbij even belangrijk. Of je nu loper, begeleidende fietser, 
masseur, chauffeur of staflid bent. Zonder de inzet van ieder teamlid / vrijwilliger 
behalen we ons doel niet. 

Acties, donaties en sponsors
Met deze sportieve prestatie willen we als team zoveel mogelijk geld ophalen voor 
de Stichting RopaRun. Onze hulp is nu meer dan ooit nodig. Met name kleinere pro-
jecten / initiatieven hebben het in deze tijd heel erg lastig met fondsenwerving. Om 
dit te bereiken organiseren we acties en verkopen we bijvoorbeeld ons eigen Rhijn-
drifters speciaalbier. Daarnaast verkopen we loten voor de RopaRun loterij. De ‘buy 
a lot of beer’ actie loopt goed (een lot en een bier voor 15 euro). We hebben nu al 
bijna 200 flessen verkocht en zijn bezig met een nieuwe brouw. 

(Foto: Rhijndrifters bier). 

Ook kunt u zich inschrijven voor 5 euro voor een sportieve challenge tijdens het 
Pinksterweekend. Houd de website www.rhijndrifters.nl in de gaten voor de inschrij-
ving. De opbrengsten en het geld dat wordt ingezameld komt 100% ten goede aan 
instellingen, goede doelen en/of projecten, welke bijdragen aan het motto van de 
Roparun. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van een inloophuis, waar (ex-) kan-
kerpatiënten en/of naasten elkaar kunnen ontmoeten. Of een fijne, onvergetelijke dag 
voor zieke kinderen en hun broertjes of zusjes, zodat zij even niet hoeven te denken 
aan hun ziek zijn. Nadere specifieke informatie over de goede doelen van RopaRun 
2021 kunt u lezen op de site. https://www.roparun.nl/nl/doelen. Uiteraard is het ook 
mogelijk om te doneren of te sponsoren. IBAN nummer, Stichting de Rhijndrifters. 
NL 82 RABO 0349148430. Namens de Rhijndrifters alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage! Sportieve groet en tot de 22-ste! Aanmoediging langs de route (binnen de 
richtlijnen) wordt gewaardeerd.

Frits Nijhof – tevens RopaRun veteraan

Frits Nijhof tijdens de Roparun 1999
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Ingezonden bijdrage

Hoe houden we dorps-
winkeliers in leven?
 
U zult meteen het antwoord weten: door bij ze te kopen wat 
u nodig hebt. Ik weet niet hoe het in de andere kernen van de 
voormalige gemeente Rijnwoude gaat, maar in Hazerswoude-
Dorp is het nogal droevig. Omdat vele winkeliers hier zo goed 
zijn in hun aanbod en assortiment dat ze soms voor meer dan 
50% van hun omzet uit de regio halen, leven ze nog. In deze 
Coronatijd overleven ze daardoor nog, maar niet zonder om-
zetverlies. Waarom? 
 
Als je in een Dorp, maar zeker in Hazerswoude-Dorp woont, 
moet je wel een auto hebben. Het openbaar vervoer hier is 
heel slecht. Geen buurtbus, lage frequentie doorgaande bus-
sen, lange reistijd naar Leiden. Met de auto ben je snel in Al-
phen, Leiden en onderweg de Rijneke boulevard of in Zoeter-
meer als je je boodschappen wil doen. Heel makkelijk maar 
slecht voor de plaatselijke economie. 
 
Daarmee passeer je de goede winkeliers in het dorp zelf. Wij 
waren meer dan 40 jaar geleden ook “import”. Toen al in ons 
7e huis. Met het idee na enkele jaren weer verder te trekken. 
Maar met alle grote steden van West-Nederland en Schiphol in 
een straal van ca 50 km bleek dat niet nodig. De rust van het 
Groene Hart beviel ons als geboren en getogen stedelingen. 
Vele winkels zijn verdwenen. Maar degene die er nu nog zijn 
hebben op veel terreinen hetzelfde te bieden als elders en met 
een kwaliteit en service die je elders met een lantaarntje moet 
zoeken. En ... je ontmoet elkaar. Winkels in ons Dorp zijn ook 
de plaatsen waar het sociale leven uitstekend functioneert!
 
Wij doen al vele jaren wat ik u/jou adviseer: kijk eerst in de 
winkels hier, verbaas je over de service, vraag wat er moge-
lijk is, er is genoeg te vinden. Maar koop in het Dorp wat kan, 
want daarmee hou je het dorp levend.
 
 Robert Hagendoorn

Jaarlijkse Polderdag 
nu als quiz
De jaarlijkse Polderdag mag niet van de evenementenkalender 
verdwijnen, vindt de agrarische natuurcoöperatie De Groene 
Klaver. Daarom wordt op woensdag 12 mei a.s. een Polderdag-
quiz gehouden, waarin het draait om het groene buitengebied 
en alles waar daar te genieten en te beleven  valt.
Door Covid-19 ging voor de tweede achtereenvolgende keer een 

streep door dit evenement. Voorheen trok deze wandel- 
en fietsdag in de regio’s van Leiden, Alpen aan de Rijn en 
Leidschendam Voorburg duizenden deelnemers.
De Polderdag op Hemelvaartsdag was jarenlang het pa-
radepaardje van de Stichting Land van Wijk & Wouden. 
Deze stichting is begin dit jaar helaas gestopt met haar ac-
tiviteiten. Theo van Leeuwen, voorzitter van De Groene 
Klaver (DGK), wil de komende jaren de draad weer op-
pakken: ,,Dit evenement is te waardevol om te laten lo-
pen. Door aantrekkelijke routes en tal van activiteiten op 
stopplaatsen waren de Polderdagen afgelopen jaren erg in 
trek. Zo’n groot evenement mag beslist niet in de verge-
telheid raken.”
Samen met de vier agrarische natuurverenigingen (Wijk 
en Wouden, VANAde, Geestgrond en Santvoorde) zijn de 
krachten gebundeld om een aantrekkelijke Polderdag-quiz 
2021 te maken. Deze quiz staat in het teken van de vier 
‘werkgebieden’ van de vier genoemde verenigingen. De 
datum  12 mei a.s. (aanvang 20.00 uur) is niet toevallig 
gekozen, omdat de Polderdag jaren achtereen op Hemel-
vaartsdag is gehouden.
Iedereen kan meedoen aan de quiz en aanhaken is een-
voudig: klik op de volgende link (www.wooclap.com/
POLDERDAG) en de rest wijst zichzelf. De organisatoren 
hopen dat deelnemers worden geprikkeld om er binnen-
kort, als wandelaar of fietser, weer op uit te trekken. Want 
de omgevende polders van De Groene Klaver zijn altijd 
goed voor nieuwe ervaringen en ontmoetingen.

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1.0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 24,99

€ 9,99

Jack Daniels 
Honey 

1.0L

€ 12,99

Lara 
Kruskovac 

Perenlikeur 
1.0L

€ 11,99

€ 19,99

€ 18,99

€ 18,99

Glen Moray 
sherry cask 

Single 
Malt 
0.7L 

Smirnoff 
Vodka 

0.7L

Pallini 
Limoncello 

1.0L

€ 12,99

Licor 43 
Spaanse 

Likeur 
1.0L

Clansman 
Scotch 
Whisky 

1.0L

Frangelico 
Hazelnoot 

Likeur 
0.7L

Aanbiedingen geldig t/m 31 mei 2021
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De aarde op een goede manier doorgeven aan ons nageslacht, dat wil iedereen wel. Maar hoe kun je daaraan 
bijdragen door jouw eigen levensstijl te verduurzamen en het tegelijkertijd ook leuk te houden?  In deze ru-
briek informatie en praktische tips daarover. Want met je dagelijkse keuzes heb je meer invloed dan je denkt. 
Of het nu gaat om voedsel, verpakkingen, energie, vervoer, reizen, kleding, wassen of dierenwelzijn. De eer-
ste serie van 4 afleveringen gaat over microplastics in verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen, kleding 
en verpakkingen. 

Gifstoffen via verpakking en 
bewaardozen in voedsel
SMAKELIJK ETEN 
Zoals in de voorgaande afleveringen al aangegeven, plastic is overal: in ons voed-
sel, in de lucht en in het water. En dat terwijl er sterke aanwijzingen zijn dat plastic, 
en de giftige stoffen die eraan worden toegevoegd, slecht zijn voor onze gezond-
heid. Het gaat daarbij niet alleen om microplastics die via de voedselketen vanuit 
vis, vlees en groenten op ons bord belanden, of om schadelijke stoffen die door de 
fabrikanten worden toegevoegd om ons eten ‘smakelijker’ te maken, maar ook om 
plastic dat via verpakkingen in ons voedsel komt. Op zich allemaal in lage (veilige) 
concentraties. Wat de gevolgen zijn als je jarenlang kleine hoeveelheden via tal van 
bronnen binnenkrijgt is nog niet goed bekend, maar de eerste onderzoeken wijzen 
op een aanzienlijk risico op gezondheidsproblemen.  

PLASTIC VERPAKKINGEN
Ook via de plastic verpakking van voedingsproducten kunnen we schadelijke stof-
fen binnenkrijgen. Aan plastic worden namelijk altijd additieven toegevoegd zoals 
oplosmiddelen bij de productie ervan, week-makers om het plastic soepel te maken, 
blaasmiddelen om het lichter te maken, kleurstoffen, UV-stabilisatoren om het niet 
te laten verkleuren door de zon en biociden om ervoor te zorgen dat er geen schim-
mels of bacteriën in komen. Dit zijn chemische stoffen die in hoge concentraties gif-
tig zijn voor mens en dier en die bij verwarmen, of bij ontdooien na invriezen van 
plastic verpakkingen of bewaardozen kunnen vrijkomen. Bisfenolen (BPA) bijvoor-

beeld zitten in alle soorten plastic om het soepel te maken, maar ook aan de binnen-
kant van blikjes of de deksel van potjes (en in het thermische papier van kassabon-
netjes!). Limonade zit tegenwoordig vooral in doorzichtige PET-flessen, een soort 
plastic dat recyclebaar is. Voor eenmalig gebruik zijn ze veilig, maar voor langdurig 
hergebruik zijn dit soort flessen niet geschikt, want dan kunnen schadelijke stoffen 
vrijkomen. HDPE (ondoorzichtige verpakking van o.a. shampoos, schoonmaakmid-
delen en verse sappen) kan wel veilig worden hergebruikt, evenals LDPE (plastic 
tasjes, verpakkingen). Ook veel speelgoed wordt van plastic gemaakt. Baby’s en peu-
ters stoppen het in hun mond en kunnen zo ook schadelijke stoffen binnenkrijgen. 

BAMBOE EN MELAMINE KUNSTSTOF
Tegenwoordig zijn ook serviezen en opbergproducten van bamboe populair en 
worden speciaal aangeprezen vanwege de vermeende duurzame eigenschappen. 
Feitelijk gaat het hierbij om producten gemaakt van de kunststof melamine, waar-
aan bamboe en/of maisvezels zijn toegevoegd.  Bij verwarmen kan de giftige stof 
formaldehyde vrijkomen en zich met het warme voedsel op het bord vermengen. 
Dit geldt overigens ook voor campingservies dat volledig gemaakt is van melami-
ne. Er wordt in Europees verband aangedrongen op verbod van dit soort producten. 

WAT KUN JE ZELF DOEN?
Als je de keuze hebt, koop dan een product dat niet verpakt is, zoals bij groente en 
fruit. Stop plastic waterflessen of andere plastic verpakkingen niet in de diepvries, 
want bij het ontdooien kunnen de schadelijke stoffen makkelijker vrijkomen. Ook 
bij het verwarmen van voedsel in plastic is de kans dat deeltjes vrijkomen aanwezig. 
Warm voedsel in de magnetron of oven dus altijd in of op een keramisch of gla-
zen schaal of bord op. Gebruik geen plastic snijplanken, want er komen hele kleine 
deeltjes plastic los na het snijden van je voedsel. Bewaarbakjes, broodtrommeltjes en 
drinkbekers kun je vervangen voor een alternatief van glas, RVS, staal of siliconen. 
Bij metalen wel uitkijken met zure en zoute inhoud. Zelf gebruik ik bijvoorbeeld 
weckpotjes (met glazen of BPA-vrije plastic deksels) om in te bewaren en om in te 
vriezen, want die zijn goed stapelbaar. Let ook op welk speelgoed, zeker als het gaat 
om een bijt-ring, je aan kauwgrage kinderen geeft.

INFORMATIE
Op sites als die van het RIVM en het Voedingscentrum is veel informatie over het 
onderwerp te vinden. Ook over de afgifte van bedenkelijke stoffen via andere ver-
pakkingsmaterialen voor voedsel zoals gerecy-cled karton.  Volgende keer meer over 
wegwerp plastic en alternatieven voor plastic verpakkingen. 

Op 5 mei proeven van de 
vrijheid met Bevrijdingssoep?

                                                                                                                          
Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland in 1945 en dat we sindsdien in vrijheid 
leven. Ook staan we die dag stil bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. 
Vrijheid is een kostbaar goed, zeker in deze coronatijd waarin wij ons moeten aanpassen 
aan de omstandigheden. 

Vrijheid voor de een kan soms 
ook onvrijheid voor de ander 
betekenen. Dat maakt vrijheid 
geen eenvoudige zaak. Een re-
den temeer om elk jaar op 5 mei 
bij vrijheid stil te staan en ook te 
vieren. Comité 4 en 5 mei heeft 
georganiseerd  dat Bevrijdings-
dag dit jaar in het hele land 
wordt gevierd met een Vrij-
heidsmaaltijd aan de hand van 
een recept van de chef-kok Yvet-
te van Boven. Het recept treft u 
hier aan.

Recept Vrijheidsmaaltijdsoep 

van chef-kok Yvette van Boven

INGREDIËNTEN VOOR 4 PER-
SONEN  : ruim 1 liter soep.

60 ml (of 4 eetlepels) olijfolie
150 gram (ongeveer 1 stuk) prei, in 
ringen
2 knoflookteentjes, fijngehakt
1 eetlepel kerriepoeder
300 gram bloemkoolrijst
200 gram vastkokende aardappel,
 geschild en in blokjes
 1 blik (400 ml) kokosmelk
 750 ml groentebouillon
 150 gram doperwten
 300 gram bladspinazie

 150 gram kleine broccoliroosjes
 3 bosui fijngesneden in ringetjes
 (Zee)zout
 Versgemalen zwarte peper.

BEREIDINGSWIJZE:

1. Verhit de olie in een grote 
pan en fruit daarin op mid-
delhoog vuur de preiringen, 
knoflook en kerriepoeder, tot 
de prei glazig is en felgroen.

2. Roer de bloemkoolrijst en 
aardappelblokjes erdoor en 
zet ze even aan.

3. Blus af met de kokosmelk, 

breng aan de kook en giet de 
bouillon erbij. Laat desoep 
nu, zonder deksel, 20 minu-
ten zacht koken tot de aard-
appel met een houten le-
pel langs de rand van de pan 
makkelijk te breken is.

4. De soep moet nu wat zijn in-
gedikt door de bloemkool-
rijst en aardappelblokjes. 

Is hij nog te dun, kook hem dan 
nog een minuut langer op 
hoog vuur in. Is hij naar uw 
smaak juist te dik, giet er dan 
nog een plensje water bij.

5. Voeg dan de doperwten, 
bladspinazie en de broccoli 
toe en gaar die nog  6  mi-
nuten mee. Roer de bosui 
erdoor en breng de soep op 
smaak met zout en peper.

Onze Vrijheid  is niet vanzelf-
sprekend. Ook Nederland heeft 
tijden gekend waarin we niet 
vrij waren.  Deze vrijheids-
maaltijd nodigt u uit daarover 
in gesprek te gaan. De volgende 
vragen kunnen daarbij onder-
steunend zijn:
1. Voelt u zich vrij? Wat  maakt 

dat u zich vrij voelt?  of Voelt 
u zich onvrij? Wat maakt dat 
u zich onvrij voelt?

2. Als u terugkijkt, bijvoorbeeld 
10 jaar, is er dan iets veran-
derd in uw gevoel van vrij 

zijn?
3. Zijn naar uw mening alle 

mensen in Nederland vrij?
4. Zijn naar uw mening alle 

mensen op de aarde vrij?
5. Kunt u een voorbeeld noe-

men van mensen die naar 
uw idee niet vrij zijn?

6. Vandaag staan we stil bij de 
dag dat Nederland bevrijd 
werd van de bezetting door 
de Nazi’s        in de Tweede 
Wereldoorlog. Denkt u dat 
in de toekomst het weer mo-
gelijk kan zijn dat Nederland 
bezet wordt?

7. Wat zou ons gevoel van vrij 
zijn kunnen bedreigen?

8. Op welke manier kunnen 
we die bedreiging tegen-
gaan?

9. Wat vindt u van de volgende 
stelling:  “ Om je vrij te kun-
nen voelen, moet je de ruim-
te krijgen om jezelf te zijn”.

We zouden het zeer waarde-
ren als de resultaten van alle 
vrijheidsgesprekken met ons 
gedeeld worden. Dat kan via 
bevrijdingsdag@rotaryclub-
rijnwoude.nl en mag natuur-
lijk anoniem. Met de resultaten 
zullen we een artikel schrijven 
voor de Groene Hart koerier.                 

Zo helpen we elkaar de waarde 
van vrijheid niet te vergeten.

Stuur uw kopij uiterlijk zaterdagavond naar: info@groenehartkoerier.nl
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Het 800-jarig 
bestaan van Boskoop
De missie van het Boomkwekerijmuseum is: ‘Gisteren – Vandaag – Morgen’. In 
onze permanente expositie wordt op een educatieve en aantrekkelijke manier aan 
de ontwikkeling van de boomkwekerij aandacht geschonken. 

Op 4 februari 1222 wordt de 
naam Buckescope genoemd 
in een akte, waarin beschre-
ven staat dat graaf Willem I van 
Holland ‘de Heerlijkheid’/ ‘Het 
Ambacht’ schenkt aan de Ab-
dij van Rijnsburg. Hij schonk de 
abdij daartoe 100 ponden zodat 
ze een schuld aan Gijsbrecht van 
Amstel en diens familie kon af-
lossen. 

Gegevens uit het museum
In de twaalfde eeuw bestond ons 
gebied uit een moeras met een 
dikke veenlaag. Vanaf de der-
tiende eeuw werd bijna overal 
overgegaan tot de afgraving er-
van voor de turfwinning. In de 
zeventiende eeuw was al zo’n 
61.000 ha van het huidige Groe-
ne Hart afgegraven. In ‘Bucke-
scope ’ werd echter nauwelijks 
turf gewonnen dankzij een ver-
bod van de Abdis van Rijnsburg. 

Zij gaf de voorkeur aan blijven-
de inkomsten van vruchtbomen 
boven eenmalige inkomsten 
van de handel in turf. Boven-
dien bleek de vruchtbare veen-
grond buitengewoon geschikt 
voor het kweken van vruchtbo-
men. 
Het vermeerderen van de bo-
men leerden de boeren van de 
entlieden van de abdij. Een han-
delsdocument van 10 novem-
ber 1466 vertelt hoe Jan de Bac-
ker aan de Abdij van Rijnsburg 
“tyen peerenten ende X appe-
lenten” leverde. 

Kom naar het museum
Bent u nieuwsgierig hoe het 
verder is gegaan? Kom dan naar 
ons museum zodra we weer 
open mogen en laat u verrassen 
in de tijdelijke en permanente 
exposities, de museumkwekerij 
en de boomkwekerswoning. 

 

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

Jubileumprijsvraag ronde mei 2021 

1. Bouw in Minecraft in de creative mode jouw ideale kamplocatie. Met 
een tent, kampvuurkuil en het logo van Scouting Rheijnewoud. En 
natuurlijk in een bosrijke omgeving. 

2. Stuur een screenshot van het eindresultaat voor 31 mei 2021, 24.00 uur 
naar jubileum@scouting-rheijnewoud.nl.    

3. De jury  bepaalt wie de winnaar wordt. 
 

                       Veel plezier                          

Prijsvraag mei 
Minecraftopdracht 

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

Coördinator gezocht in 
Hazerswoude-Rijndijk!
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscol-
lecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar 
een coördinator in Hazerswoude-Rijndijk . Want zonder coördina-
tor kan de collecteweek hier niet doorgaan. Hierdoor lopen we veel 
giften mis. De opbrengst van de landelijke collecteweek is van es-
sentieel belang  voor de 25.000 mensen met MS in Nederland die 
iedere dag met een ziekte moeten leven die hun zenuwen letterlijk 
sloopt. Onderzoek naar MS en de ondersteuning van deze mensen 
moet daarom doorgaan. Help jij ons in de strijd tegen multiple scle-
rose (MS)?
 
Word coördinator!
Een collectecoördinator is bij ons een zeer gewaardeerde spin in 
het web van de collecte. Van het contact met de collectanten tot het 
online bestellen  van de collectematerialen. In plaatsen met veel 
collectanten is vaak ook een assistent-coördinator actief zodat de 
taken verdeeld kunnen worden.  En uiteraard is er de benodigde 
ondersteuning vanuit de medewerkers van het kantoor in Rotter-
dam. Het is een uitdagende en hele leuke vrijwilligersklus voor een 
goed doel!
 
Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis 
is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen 
en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen 
niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnse-
len optreden. In Nederland hebben 25.000 mensen MS en elk jaar 
komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste symptomen treden 
meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de meest 
invaliderende ziekte onder jonge mensen. 
 
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS 
ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard 
nodig. Het Nationaal MS Fonds besteedt de opbrengst uit de MS 
Collecteweek onder andere aan wetenschappelijk onderzoek naar 
betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor men-
sen met MS

Meer informatie en aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Stuur uw kopij uiterlijk 
zaterdag naar:

info@groenehartkoerier.nl
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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

Hiep hiep hoera PIET KROON 75 jaar. Kinderen 
en kleinkinderen

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

VOEDSELBOS BENTHUIZEN is geopend als 
pluktuin en theetuin voor Vrienden. Op de 
website kun je lezen hoe je Vriend kunt wor-
den: www.voedselbosbenthuizen.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

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

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

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

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

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

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

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

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

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

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

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

KNIP UIT!!
Heeft u OUD IJZER of 

andere metalen.
Ik kom het GRATIS bij u 

ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂

Leiderdorp    www.meerburg.nl

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

Ingezonden bijdrage
Provinciale vernieling deel 
Groene Hart in beeld
Rijd mee met de foto’s of maak het ritje zelf. En 
u ziet waarom er geen geld is voor een aqua-
duct in Boskoop of een tunnel in Hazerswou-
de-Dorp als dit doorgaat. Een beeld van de 
aantasting van leefbaarheid, natuur- en recre-
atiewaarden door politici die grossieren in on-
waarheden. Het is nog tegen te houden. 

De eerste 2 kilometer van wat de autoweg N207 Zuid langs het Bentwoud naar Boskoop en Alphen moet worden is 
klaar. Als u naar natuurbehoudgroenpoort.nl of  molenberaad.nl gaat neem ik u in foto’s mee langs de aanloop en het 
aangelegde stuk. Of u volgt de route op het kaartje met de auto.  Dan weet u wat ons te wachten staat als de gemeen-
ten Waddinxveen en Alphen aan den Rijn het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) voor de N207 Zuid niet weigeren. Meer 
verkeer door Hazerswoude-Dorp, geen tunnel. Ook Greenport Boskoop is beter geholpen met een aquaduct dan met 
een Westelijk passerende snelweg. Deze nieuwe weg (80 mln tot Boskoop) met misleidende namen die op “laan” ein-
digen is eenvoudig tot 2x2 te verbreden. Alle nieuwe Provinciale wegen worden volgens dit “2x2 autoweg-proof” pro-
fiel aangelegd. Maar hier is het doel gezien het 2x2 stuk 
evenwijdig aan de A12 met de Amalia brug (180 mln), 
de 2x2 Maximabrug (115 mln) en de 2x2 voorbereide 
N207 Noord, glashelder. Terwijl er met de aanleg van 
de Bodegravenboog een verbinding met grotere capaci-
teit A12/N11 beschikbaar is die evenveel of minder rij-
tijd kost en geen vernieling aanricht.  

Eén foto hoe het over de hele lengte uit gaat zien: 

 Hier staan we op de middenberm van de “Vreden-
burghlaan”, het eerste deel van de N207 Zuid. Een klei-
ne verbreding, asfalt erover, een vangrail erin en hij is 
2x2. O ja, een MER als ze die niet overslaan, dat gebeur-
de bij de N11 ook. 

De bomen links moeten het een provinciaal karakter geven. Dus alle zalvende woorden van politici ten spijt: als zo’n 
weg verkeer Rotterdam – Amsterdam gaat aanzuigen …. Terwijl de Bodegravenboog niets vernield en de capaciteit er 
al ligt!

U ziet op het kaartje dat de N257/’Vredenburghlaan’ slechts één aansluiting op de Plasweg van Waddinxveen en de 
Noordzijde van het ‘BusinessPark’ biedt en voor wie sneller van de Beijerincklaan richting A20 of A12  denkt te rijden. 
Zinloos voor Waddinxveen. De enorme woonwijk ‘Triangel’ en het al heel lang bestaande bedrijvenpark Coenecoop 
hebben er niets aan. Met een korte aansluiting naar de ‘Zuidelijke Rondweg’ was dat probleem goedkoper opgelost. 
Door deze verspilling blijven Boskoop en Hazerswoude-Dorp nog minstens 15 jaar opgezadeld met enorme files, ziek-
makende uitlaatgassen, lawaai en herrie in het prachtige Bentwoud.  

We kunnen dit op wettelijke gronden nog stoppen. Onderteken de petitie https://stopn207zuid.petities.nl 

Robert Hagendoorn

Noordpolder 35   2731 PZ Benthuizen

WIL JE WAT BIJVERDIENEN??
WIJ HEBBEN WEER PLAATS VOOR 
SCHOLIEREN DIE OP ZATERDAG

EN IN DE VAKANTIES WILLEN WERKEN.
OOK SCHOOLVERLATERS ZIJN WELKOM.

LEEFTIJD VANAF 14 JAAR
INTERESSE??  BEL 0172 588840


