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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

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

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 58e jaargang nr. 2750 • Woensdag 19 mei 2021

De Juffrouw barst van de ideeën....

100-jarig dorpshuis wil 
snel weer aan de slag!

Het nieuwe bestuur van dorpshuis De Juffrouw in Ha-
zerswoude-Dorp bruist van ideeën en zit te popelen 
om weer helemaal open te gaan.

Het terras is opnieuw geopend, 
het gebouw bestaat 100 jaar, er 
is een nieuwe huisstijl, nieuwe 
borden en vlaggen, een nieuw 
bestuur. “Het moet weer het 
bruisend hart van het dorp 
worden,” aldus voorzitter Pedro 
Overmeer

In april bestond het gebouw 
100 jaar. Ooit werd het gebouw 
als 7-klassige school gebouwd 
en genoemd naar de aartsengel 
Michael, die onder een balda-
kijn op de gevel prijkt. Heel wat 
mensen uit het dorp hebben in 
dit oude gebouw mooie herin-
neringen liggen.

Nog steeds de oude sfeer
In 1992 werd de oude school 

verbouwd tot dorpshuis en 
daarbij is de sfeer van de oude 
school intact gebleven. Een deel 
wordt ingenomen door een 
mortuarium en een deel door 
de bibliotheek, maar daarnaast 
beschikt dit dorpshuis over 
ruimtes die te gebruiken zijn 
voor allerhande activiteiten. 
Voor groepen van zes tot hon-
derd personen. Van toneelruim-
te en feestzalen tot vergaderlo-
catie voor kleine groepen. “Het 
gebouw heeft heel veel moge-
lijkheden” zeggen bestuursle-
den Pedro Overmeer en Joyce 
van der Hulst. “Voor muziekles 
of toneelgroep, voor vergade-
ring of feest. Daarbij zijn de ta-
rieven zodanig dat het voor ie-
der te betalen is.”

Langzaam vooruit
Ze vertellen dat op zondag 9 
mei het terras weer is open ge-
gaan. “Een prachtige locatie op 
een unieke plek” vinden de be-
stuursleden. Zij willen aan de 
straatzijde nog meer aandacht 
vragen voor deze locatie door 
daar vlaggen te plaatsen en bor-
den met het nieuwe logo neer te 
zetten. “Maar het is zeker niet 
alleen voor voorbijgangers en 
fietsers, maar ook een mooie 
plek voor dorpsgenoten om el-
kaar te ontmoeten. Het terras is 
vanaf heden dagelijks open van 
10.30 uur tot 18.00 uur, maar 
dan moet het wel minstens 15 
graden zijn.” Joyce van der Hulst 
benadrukt daarbij dat het plein 
voor De Juffrouw nog veel meer 
mogelijkheden biedt. Zij denkt 
aan buitenoptredens, markten 
en activiteiten voor kinderen en 
heeft nog meer plannen.

Zin in een nieuwe start
In het bijzondere café in de Juf-
frouw, dat echt de oude school 
ademt, verzamelt zich het nieu-
we bestuur om hun plannen en 
ideeën te bespreken. “We heb-
ben er allemaal zin in om weer 

van start te gaan en er iets moois 
van te maken” zegt Overmeer. 
Door alle coronamaatregelen 
heeft dorpshuis het afgelopen 
jaar vrijwel stil gelegen. Behou-

dens enkele vaste huurders wa-
ren er geen activiteiten. “Geluk-
kig hebben we met ‘de daghap’ 
nog heel wat dorpelingen hier-
heen getrokken. Dat liep en 
loopt nog steeds goed” aldus 
de voorzitter. “Daarmee hebben 
we niet alleen de keuken aan 
de gang gehouden, maar ook 
het personeel bleef hierdoor ac-
tief.” Het bestuur hoopt dat zo 
spoedig mogelijk, maar zeker 
in september het hele dorps-
huis weer gaat bruisen van ac-
tiviteiten. “Iedereen heeft er zin 
in om aan de slag te gaan, de 
voorraden zijn aangevuld, dus 
we kunnen zo open. Terug naar 
een vol dorpshuis.” 

Vacature
Wel is het bestuur nog op zoek 
naar een vaste beheerder, die de 
dagelijkse gang van zaken kan 
en wil regelen. “We hebben 
plannen genoeg voor binnen en 
buiten zeggen Overmeer en Van 
der Hulst en geven daarbij aan  
dat De Juffrouw het bruisend 
hart van het dorp wil zijn.

Het 'zevenkoppige' nieuwe bestuur heeft er duidelijk veel zin in. Foto Jan Luuk van Dijk

door Jan Luuk van Dijk
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Familieberichten

 “De begrafenis van een oudtante 
van mij vond ik een trieste bedoening. Niet 
omdat zij triest was of zo. Nee, vanwege de 
plechtigheid, als daar al sprake van was. Al-
les verliep rommelig en het weer werkte ook 
niet erg mee. 
 Ik vind dat een uitvaart een herin-
nering moet zijn aan het leven. ‘t Moet een 
ode zijn aan het leven met respect voor de 
dood. Een plechtigheid waar familie, vrien-
den en bekenden kunnen laten weten dat 
de overledene belangrijk voor hen was. Een 
uitvaart moet het bewijs zijn dat iemand 
heeft geleefd en dat hij of zij ertoe deed. 
 De begrafenis van mijn oudtante heeft 
mij wel aan het denken gezet.
 Bas Noordervliet 

 De begrafenis van mijn oudtante heeft 
mij wel aan het denken gezet.
 Bas Noordervliet 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

 En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, 
 omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen die U zoeken.
 Psalm 9: 11

Met groot verdriet hebben wij op Gods tijd afscheid moeten nemen 
van mijn lieve vrouw, onze lieve zorgzame moeder en lieve oma

Tan Moerman-van der Maas

in de leeftijd van 65 jaar.

 Benthuizen: Hans Moerman
 
 Waddinxveen: David en Joanne Moerman-Bijlaar
  Mieke, Hanna, Martijn
 
 Benthuizen: Maris en Lianne Moerman-Bij de Vaate
  Noah, Emma, Jefta, Ruben
 
 Amsterdam: Suzan en Ryan Saridin-Moerman
  Victory
 
 Capelle a/d IJssel: Adriaan en Elsbeth Moerman-Hoogendoorn
 
 Benthuizen: Elisabeth en Niels Kok-Moerman
  Hadassah
 
 Benthuizen: Jos Moerman

11 mei 2021
Dijk 2a, 2731 AA Benthuizen

De begrafenis heeft maandag 17 mei 2021 plaatsgehad op 
begraafplaats Vrederust te Benthuizen.

Zoekt u in de zomermaanden een 
logeeradres voor uw konijn of cavia? 
 
De bewoners van verzorgingshuis Rhijndael bieden u de helpende hand 
door uw huisdier liefdevol op te vangen, met hen te knuffelen, te voor-

zien van eten en drinken 
en natuurlijk zorgen we ook voor 

schone hokken wanneer dat nodig is.

U brengt zelf het verblijf en andere benodigdheden zoals het voer mee 
en wij zorgen voor de rest.

Interesse? Neem contact op met welzijnscoach Judith Kraan via jk-
raan2@wijdezorg.com
 

Dankbaar dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben maar bedroefd 
om het verlies, nemen wij afscheid van onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder 

en ‘oma Leny’ die altijd van ‘niets’ ‘iets’ wist te maken.

Lijntje Cornelia Casteleijn
- Leny -

weduwe van Arie Wille

 24 maart 1931  13 mei 2021
 Bergambacht  Muiden

Willem en Patricia  Aad  Dina en Rob  Jan en Marie José
 Mireille en Marvin, Skip   Rianne, Manoah, Aimée     Yoram   Floor en Lars
 Robert -Jan en Michelle   Sjoerd en Josephine, Olaf   Gidon   Evan
 Mark     Benjamin   Cas

 Ada en Bart†  Anita en Paul  Jeanette en Heiko
  Pip en Ruben   Lola†   Raffaela
  Talle   Seb   Fynn
  Puck

Leny zal in besloten kring door haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen naar haar 
laatste rustplaats gebracht worden op Natuurbegraafplaats Geestmerloo te Koedijk.
Correspondentieadres: B.D. Nunes Vaz-Wille, Cannenburg 90, 1081 HD Amsterdam

Leven is eeuwig 
en liefde is onsterfelijk 

en de dood is slechts een horizon 
en een horizon is niets dan een grens 

aan ons gezichtsvermogen 
 

Via deze weg willen we u hartelijk bedanken voor uw 
medeleven, lieve woorden en kaarten die wij hebben mogen 

ontvangen na het overlijden van onze dierbare 
 

Hendrik Theodorus de Heij 
Henk 

 
Afgelopen maand hebben we Henks as over zee uitgestrooid. 
Het is inmiddels een half jaar geleden dat hij is overleden. We 

missen hem nog elke dag. 
 

Jannie 
Sandor en Anita 
Patrick en Daniëlle 

Rosalie 
 

Koudekerk aan den Rijn, 13 mei 2021 
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ammonietuitvaart.nl

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 klachten en hoe die te verhelpen? 
Kijk op www.thuisarts.nl.

Behandel-
wensen
Praten over de dood, en vooral over je eigen dood, stellen de mees-
te mensen zo lang mogelijk uit. Soms wordt er helemaal niet over 
gesproken waardoor geliefden uiteindelijk in onzekerheid achter-
blijven. Want was dit nu wel verlopen zoals de net overledene had 
gewild? Had hij niet liever naar een hospice gewild? Wilde zij ei-
genlijk nog wel geopereerd worden?

WAT NU ALS IK ZIEK WORD?
Praten over ziekte of je eigen dood zijn niet de eerste onderwer-
pen waar je met je vrienden over zal praten zodra de kroegen weer 
open zijn. Toch is het voor iedereen, ongeacht leeftijd of gezond-
heidstoestand, goed om met je partner, beste vriend of kinderen 
een keer te bespreken wat je zou willen als je ernstig ziek wordt. Er 
is tegenwoordig een heleboel mogelijk, maar wil je dat ook? Hoe 
sta je tegenover euthanasie? Wil je nog geopereerd worden als je de 
85 bent gepasseerd? Wie mag er voor jou beslissen als je niet meer 
aanspreekbaar bent? Weet je of je ouders een donorcodicil hebben? 
Waar liggen hun papieren waarin staat wat zij willen? Wat nu als 
uw partner begint te dementeren? Weet u wat zijn wensen zijn? 
Hoe denkt hij/zij over wonen in een verzorgingstehuis?

PRAAT ER OVER EN SCHRIJF HET OP
Zo zijn er nog veel meer onderwerpen die wellicht niet echt ‘leuk’ 
zijn om over te praten, maar wel zinvol. Wij adviseren onze patiën-
ten om met de mensen die ze lief zijn, de wensen omtrent de zorg 
voor hun gezondheid te bespreken én vast te leggen. 
U kunt uw wensen zelf opschrijven of een verklaring invullen 
waarin u uw wensen kenbaar maakt. Het is verstandig om de ver-
klaring met uw huisarts te bespreken. De huisarts kan u nog meer 
informatie geven over wat er allemaal mogelijk is tegenwoordig, 
met u meedenken en zal de verklaring in uw dossier vastleggen. 
Dit dossier is ook inzichtelijk voor de arts van de HAP die ‘s avonds/ 
‘s nachts en in het weekend dienst heeft. Mocht u later toch nog 
twijfelen of iets willen veranderen, is dat geen probleem en een-
voudig in uw dossier te wijzigen. Een versie van uw verklaring be-
waart u op een plek die makkelijk te vinden is en waar iemand van 
af weet.  Doel hiervan is dat u zelf beslist over uw medische be-
handeling.  En als u daartoe niet in staat bent, dat de mensen die 
u lief zijn weten wat u wel en niet zou willen én dat het bekend is 
bij uw huisarts. 

Fietsmaatjes (binnenkort) ook actief in Rijnwoude
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers hiervoor

Binnenkort hopen we ook in (voormalig) Rijnwoude ‘Fietsmaatjes ‘ te kunnen aanbieden, wij zijn 
hard met de voorbereidingen bezig.  Heeft u interesse hieraan mee te doen als vrijwillig(st)er dan zijn 
we daar natuurlijk bijzonder blij mee. Maar natuurlijk zijn de mensen die niet meer zelfstandig kun-
nen fietsen en gebruik willen maken van een duo-fiets hier nog veel blijer mee.
Voor vragen of als u zich wilt aanmelden, neem dan contact op met iemand van een coördinatieteam:

COÖRDINATIETEAM HAZERSWOUDE RIJNDIJK / KOUDEKERK AAN DEN RIJN 
Annelies Verra / : anneliesverra67@gmail.com   / telefoon: 06- 40428972             
Richard Brommers / richard.brommers@outlook.com / telefoon:06-83428041

COÖRDINATIETEAM BENTHUIZEN / HAZERSWOUDE DORP
Bernard de Vries / bernard@actief-rijnwoude.nl telefoon: 06-29508442 
Marije Schupper / Fietsmaatjesmarije@gmail.com  telefoon: 06-21834434

OOppeenniinnggssttiijjddeenn  wwiinnkkeell
wwoo  tt//mm  vvrr..::0099..3300uu––1188..0000uu
zzaatteerrddaagg  ::0099..3300uu––1166..0000uu

TTrroouuwwppllaannnneenn??

IIddeessiiggnn  iiss ddeeaalleerr  vvaann  AASS  rreellaattiieerriinnggeenn..
HHeett  eenniiggee  ooeerr  NNeeddeerrllaannddssee  rreellaattiieerriinnggeenn  mmeerrkk..

KKoomm  vvrriijjbblliijjvveenndd  llaannggss  eenn  bbeekkiijjkk  oonnzzee  uuiittggeebbrreeiiddee  
ccoolllleeccttiiee  ooff  kkiijjkk  oopp  oonnzzee  wweebbssiittee::  
wwwwww..iiddeessiiggnnssiieerraaddeenn..nnll//ttrroouuwwrriinnggeenn..hhttmmll

EEeenn  aaffsspprraaaakk  mmaakkeenn  kkaann  ooookk..
00117722--558866223322  ooff  0066--5511112255555500

OOuuddee  GGeemmeenneewweegg 1177
HHaazzeerrsswwoouuddee  ddoorrpp

In Memoriam Pater 
Ignace Wishaupt OCD
 
Op maandag 10 mei is Pater Ignace Wishaupt OCD overleden. Pater Wishaupt is geboren 
in 1931 en heeft vele jaren gewoond en gewerkt in en vanuit de pastorie van de Groenen-
dijk. 

Vanaf 1963 was hij teamlid van het Diepgangcentrum. In 1968 
werd hij voor enige maanden waarnemend pastoor van de pa-
rochie van de H. Michael in Het Zwaantje. Na de fusie van de 
Michael- en de Bernardusparochie was hij van 1 januari 1969 
tot 1 september 1979 pastoor van de gefuseerde parochie H.H. 
Michael en H. Bernardus. 
In die periode heeft hij o.a. veel energie besteed aan het reali-
seren van de bouw van Het Anker. Rond de eeuwwisseling is 
hij verhuisd naar Maastricht, vooral vanwege zijn betrokken-
heid bij de zusters Karmelietessen en zijn werk voor andere 
groepen religieuzen. 

De laatste tijd waren er steeds meer gezondheidsproblemen. 
Gelukkig heeft hij geen echt ziekbed gehad, maar zijn bewe-
gingsvrijheid werd steeds beperkter. Het afscheid vindt a.s. 
maandagmiddag 17 mei plaats in Maastricht. Vanwege coron-
aperikelen in beperkte kring. 

We wensen Pater Ignace Wishaupt toe, 
dat hij mag rusten in vrede.

MEER WETEN? 
Zie: 
www.thuis-
arts.nl/levens-
einde of www.
rijksoverheid.nl/
onderwerpen/
levenseinde-en-
euthanasie. 

U kunt ook altijd 
een afspraak 
maken bij uw 
huisarts om over 
uw behandel-
wensen te 
praten.
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Column Hoop & Troost van de 

oude dorpskerk Benthuizen 

in de Groene Hart Koerier

Geen afstand!
Een gevaarlijk bericht in deze tijd om geen afstand te houden. 
En dat nog wel vanuit de oude dorpskerk in Benthuizen! Zijn 
wij dan tegen de corona-maatregelen?  Dat zeker niet! Ook wij 
staan achter de overheid om zorgvuldig met de bekende maat-
regelen om te gaan, o.a. minimaal 1,5 afstand houden.

Maar in deze tijd van bijzondere feestdagen (Hemelvaart en 
Pinksteren) kwam het woord “afstand” naar boven. 
Iedereen in Nederland weet dat deze twee dagen bekend zijn 
als verlofdagen. Maar de vraag is of we allemaal ook de chris-
telijk betekenis kennen van deze dagen? En dat geldt zowel 
voor gelovigen als niet-gelovigen.

Op Hemelvaartsdag staan we er bij stil dat de Heere Jezus van-
uit onze aarde is opgestegen naar de Hemel. Voor ons op aar-
de een gevoel van een enorme afstand! Maar Hij is juist opge-
stegen om bij Zijn Vader te zijn en vanuit de hemel naar ons 
om te zien en bij Zijn Vader voor ons te pleiten. En daardoor 
dichter bij ons in denken en handelen, juist zonder enige af-
stand. 

We zitten nu in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren 
in. De zondag er tussenin noemen we ook wel ‘weeszondag’. 
Waarom we dat zo noemen? Dat is omdat de Heere Jezus was 
opgevaren naar de hemel met Hemelvaart en Hij met Pinkste-
ren de Heilige Geest naar de aarde terugzond.  Tussen Hemel-
vaart en Pinksteren zit een afstand van 10 dagen, waarbinnen 
de zo genoemde weeszondag. 

De belangrijkste Boodschap nu is dat God altijd bij ons is en 
blijft. Ook tussen Hemelvaart en Pinksteren. Hij kent geen af-
stand en wil er voor iedereen zijn! Ongeacht wie jij bent. Dat 
is een bemoedigende boodschap.

Wij ervaren geen afstand met het hele dorp. Ervaart u/jij 
wel een afstand met het geloof of met de oude dorpskerk?  

Contact: zorgteam@hervormdbenthuizen.nl.  
Volg onze online diensten via YouTube:  

Hervormde Gemeente Benthuizen.

"Pinkstervuur in de natuur"
 

Met Pasen werden er op het landgoed Bentwoud aan de Hoogeveenseweg 71 een openluchtsamen-
komsten gehouden.  De belangstelling hiervoor was groot.
Op 2e Pinksterdag zullen er opnieuw samenkomsten daar georganiseerd worden onder het thema 
"Pinkstervuur in de natuur".
De bijeenkomsten zijn tussen 15.00 en 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Zomerchallenge Benthuizer 
Tennisclub binnen kort van start!

*Inschrijving vanaf heden....
Evenals vorig jaar heeft de Benthuizer TennisClub zich ook dit jaar aangemeld bij 
de K.N.L.T.B. om het Zomer Challenge aan te beiden voor zowel jeugd als volwas-
sene, beginnend als gevorderde, tennissers.

De Zomer Challenge is een Zomer lidmaatschap bij BTC voor de maanden juni, juli en augustus 2021 
tegen een zeer aantrekkelijk tarief. De deelnemers worden voor deze periode lid van BTC en ontvan-
gen een bondsnummer van de K.N.L.T.B. Met dit bondsnummer kan er bij BTC middels een mobiele 
APP of via de website een baan gereserveerd worden.  Naast het vrij spelen, kunnen de deelnemers 
van de Zomer lidmaatschap ook meedoen aan diverse activiteiten die de jeugd- en technische commis-
sie deze maanden zal organiseren. Tevens ontvangen de eerste 24 deelnemers een blik ballen cadeau!

Voor de deelnemers aan de Zomer lidmaatschap zal clubtrainer Allard Schaap op 4 zaterdagoch-
tenden in juni zijn ballenkanon ter beschikking stellen voor een groepstraining van 1 uur, (maxi-
maal 4 personen per uur).
 
Inschrijven voor de Zomer lidmaatschap kan vanaf heden via de website van de club:
www.benthuizertennis.club Tevens kunt u alle overige informatie over onze tennisvereniging daar 
vinden. Uniek dit jaar bij BTC, is dat na de zomer ons tennispark zal worden uitgebreid met 2 Padelba-
nen! Padel is de “up-coming” sport in Nederland, en kan dan ook binnenkort in Benthuizen gespeeld 
worden. De Zomerleden krijgen voor het eind van het lidmaatschap een aanbod om lid te worden en 
kunnen dan kennis maken met padel! 
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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 23 mei  09.30 uur Ds A. van Vuuren; 

18.00 uur Ds J.W. Sparreboom 

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 23 mei 
 10.00 uur Ds N. de Lange, Zoetermeer
 Aanmelden verplicht via 
 www. pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Woensdag 19 mei  19.30 uur Ds G.J van Aalst
 Zondag 23 mei  09.30 uur Leesdienst en 19.00 

uur  Ds W. Harinck 
 De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 23 mei 09.00 uur Woord en 

communieviering. Voorg. Past. Lâm.
 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 23 mei   09.30 uur 
 Dhr Leo Koot, Leiderdorp
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 23 mei   09.30 uur Ds A.B. van 

Campen; 18.30 uur Ds F.K. Foppen, Den Haag
 Maandag 24 mei
 10.00 uur Ds A.B. van Campen 
 Alle diensten zijn internetdiensten 

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

KERKDIENST PROTES-
TANTSE GEMEENTE

We zijn weer voorzichtig begon-
nen met het houden van dien-
sten met maximaal 30 bezoe-
kers. Uiteraard vragen we u zich 
te houden aan de coronaproto-
collen: Mondkapje bij binnen-
komen en uitgaan van de kerk, 
bij binnenkomst handen desin-
fecteren en 1.5 meter afstand 
houden. U kunt zich aanmelden 
via scriba@pknkoudekerk.nl. De 
kerkdiensten worden ook uit-
gezonden via www.kerkdienst-
gemist.nl (Koudekerk aan den 
Rijn). 
Zondag 23 mei 10.00 uur: 
Viering op Pinkstermorgen met 
dominee W. Biesheuvel.
Zondag 30 mei 10.00 uur: 
Viering met pastor L.J. Hooger-
werf..

HET LOPEND VUURTJE
Op de vrijdagavond voor Pink-
steren, 21 mei, willen wij een 
gezellige Pinksteractiviteit orga-
niseren.
Na een startbijeenkomst in de 
kerk om 19.00 uur zal het daar 
ontstoken pinkstervuur ver-
spreid worden door de ge-
meente. Meld je zo snel moge-
lijk aan als jij dit pinkstervuur 
ook wilt ontvangen. Stuur een 
mailtje naar: TREF@pknkoude-
kerk.nl. Geef tevens aan of je 
die avond met één of meerde-
re personen mee doet. Zet ver-
volgens op 21 mei een kaars 
of olielampje klaar en wacht af 
wat er die avond allemaal gaat 
gebeuren. Het stopt namelijk 
niet na het eerste bezoekje….

SIRKELSLAG YOUNG
Op vrijdagavond 28 mei wordt 
landelijk Sirkelslag Young ge-
speeld. Dit is een spannend en 
interactief spel tussen jeugd-
groepen in de leeftijd van 12 
– 16 jaar. Ook hier in Koude-
kerk/Hazerswoude staat de 
leiding paraat om, mits de 
corona¬maatregelen dit toela-
ten, dit spel samen met jullie te 
spelen. Aanmelden kan door ui-
terlijk 21 mei een mailtje te stu-
ren naar: TREF@pknkoudekerk.
nl.

Collectes in coronatijd 
Uw collectebijdragen zijn wel-
kom op het rekeningnum-
mer van Diaconie Protestant-
se Gemeente: NL84 RABO 
0325947546 of op het rekening-
nummer van het College van 

Kerkrentmeesters: 
NL42 RABO 0166341592.

OPEN KERK
Op woensdagochtend van 10.30 
– 11.30 uur kunt u binnenlopen 
om even stil te zijn, een kaarsje 
aan te steken, of de aanwezige 
pastor persoonlijk te spreken. 
De Ontmoetingskerk is open op 
de   woensdagen 26 mei en 9 
juni. Op 19 mei en 2 en 16 juni 
bent u welkom in de Brugkerk.
 

VIDEOBOODSCHAPPEN
Rond de derde donderdag van 
de maand zullen wij als pasto-
raal team een korte video ma-
ken over dingen waar wij in 
deze tijd op stuiten of die ons 
inspireren. De videoboodschap 
is te vinden op  www.pknkou-
dekerk.nl 

Naar de Bernarduskerk voor 
een viering en openstelling                                                     
Sinds vorige week zijn de coro-
namaatregelen minder streng 
en is het gelukkig weer moge-
lijk om 30 personen toe te laten 
voor de vieringen.

ZONDAG 23 MEI 
Op Eerste Pinksterdag is de 
Bernarduskerk open van 10.30 
tot 11.30 uur om even rustig te 
zitten, te bidden of een kaars-
je aan te steken. Er wordt door 
Dhr. Nico Wesselingh op het or-
gel gespeeld  Voor deze open-
stelling hoeft u zich niet aan te 
melden.  

Zondag 30 mei 10.30 uur
Woord en Communieviering 
waarin pastor L.The Nguyên  de 
voorganger is. Mevr. Anne-Ma-
rie de Groot is de organiste.  Als 
u bij deze viering aanwezig wilt 
zijn, dient u zich vooraf aan te 
melden. Dit kan tot vrijdag 28 
mei uiterlijk 12.00 uur via tele-
foonnummer 071-3414210 of 
email-adres hh.michael-bernar-
dus@heiligethomas.nl. De re-
gels betreffende het afstand 
houden, het ontsmetten van 
de handen en het dragen van 
een mondkapje bij het binnen-
komen en verlaten van de kerk 
zijn nog steeds van kracht. Ook 
al zijn we één parochie, in ie-
dere kern gaan de parochia-
nen van de eigen kern voor. Als 
u zich aanmeldt, dan zullen we 
uw telefoonnummer of email-
adres nog enige weken bewa-
ren, voor het geval er ergens 
een besmetting mocht zijn. 

De livestreamverbinding                                                                                                             
Elke zondagmorgen is er om 
9.30 uur via een livestreamver-
binding een eucharistieviering 
te volgen vanuit de Bonifacius-
kerk. U kunt dit vinden op de 
website van de parochie: www.
heiligethomas.nl. Op deze site 
kunt u ook de liturgie downloa-
den en vorige vieringen terug-
zien.
                     

(RK) PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT

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

Financiën in coronatijd
Nu er weinig vieringen zijn en 
we niet mogen rondgaan met 
de collecteschaal, vervalt ook 
de collecte op zondag. Gelukkig 
doen de bezoekers tijdens het 
openstellen van de kerk regel-
matig een bijdrage in de collec-
tebus achterin de kerk. Nu zijn 
dit ook voor veel mensen finan-
cieel zware tijden en daarin le-
ven we met u mee. Als het kan, 
dan zijn we heel blij, als u een 
bijdrage wilt overmaken naar 
rekeningnummer: NL73 RABO 
0325  9081 68 t.n.v. parochie 
Heilige Thomas te Alphen aan 
den Rijn. Hartelijk dank voor alle 
goede gaven, die reeds zijn bin-
nengekomen of in de collecte-
bus zijn gedeponeerd.   

AFSCHEID PATER 
WISHAUPT OCD

Op maandag 10 mei is Pater 
Ignace Wishaupt OCD overle-
den. Pater Wishaupt is geboren 
in 1931 en heeft vele jaren ge-
woond en gewerkt in en vanuit 
de pastorie van de Groenendijk. 
Vanaf 1963 was hij teamlid van 
het Diepgangcentrum. In 1968 
werd hij voor enige maanden 
waarnemend pastoor van de 
parochie van de H. Michael in 
Het Zwaantje. Na de fusie van 
de Michael- en de Bernardus-
parochie was hij van 1 januari 
1969 tot 1 september 1979 pas-
toor van de gefuseerde paro-
chie H.H. Michael en H. Bernar-
dus. In die periode heeft hij o.a. 
veel energie besteed aan het 
realiseren van de bouw van Het 
Anker. Rond de eeuwwisseling 
is hij verhuisd naar Maastricht, 
vooral vanwege zijn betrokken-
heid bij de zusters Karmelietes-
sen en zijn werk voor andere 
groepen religieuzen. De laat-
ste tijd waren er steeds meer 
gezondheidsproblemen. Geluk-
kig heeft hij geen echt ziekbed 
gehad, maar zijn bewegings-

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).

vrijheid werd steeds beperkter. 
Het afscheid vindt a.s. maan-
dagmiddag 17 mei plaats in 
Maastricht. Vanwege de corona 
maatregelen in beperkte kring. 
We wensen Pater Ignace Wis-
haupt toe, dat hij mag rusten in 
vrede en dat het eeuwig Licht 
hem mag verlichten.

NIEUWE IMPULS
Pinksteren: Vuurdoop voor jou 
en mij. De werkgroep Volwas-
senencatechese heeft aan de 

mensen die zich hebben aan-
gemeld, de nieuwe IMPULS toe-
gestuurd via de mail. Deze edi-
tie gaat over de komst van de 
heilige Geest. Mensen wor-
den geïnspireerd, krijgen moed 
en kracht om weer verder te 
gaan en blijken tot meer in 
staat dan ze dachten.  Op de 
IMPULS kan men reageren via 
mail volwassenencatechese@
heiligethomas.nl. Een lid van de 
werkgroep zal uw mail beant-
woorden.
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www.bakkerammerlaanlaan.nl

Iedere maandag en dinsdag:        Iedere maandag en dinsdag:        
eierkoeken,  3 + 1 gratis            eierkoeken,  3 + 1 gratis            

Aardbeienslof                                                                     6,95
Aanbiedingen van 20 t/m 26 mei:

Saucijzenbroodje         1,25
Ambachtsplein 3, 2391 BD  Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858

info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De Vries

Asperge
cordon bleu

Varkensfiletlapjes gevuld met 
achterham, kruidencrème 
en asperges. Lekker krokant 
gepaneerd. Erg lekker!

Asperge

Vleeswarentrio:

Gekookte 
worst

Beenham
Wijn-

cervelaat

4.49
Weektopper!

Kip
schnitzels
div. soorten

4 stuks

5.98

Vlugklaarpakket:

4 Blinde 
vinken

4 Bacon-
burgers

7.98
Weekendtip!

Kippedij
pesto

rolletje 
2 stuks

4.98
Meepakker:

Varkens-
filet

rollade 
1 kilo

11.98

Uit eigen keuken!

Wraps 
div. soorten

2 stuks

5.00

Weekaanbiedingen

per stuk

1.69 Aanbiedingen zijn geldig van 
17 t/m 22 mei 2021

Speciale aanbiedingen voor 
Pashouders van Actief Rijnwoude  2021 

Wie Wat
Kapsalon de Hoofdzaak /  € 9,00 korting op Permanenten
Hazerswoude Dorp € 2,00 korting op watergolven
 € 3,70 knipkorting 
 De kortingen gelden van dinsdag t/m vrijdag.
Van der Sterre Revalidatie  10% korting op alle artikelen
& Autoservice
Zorg&Zekerheid 5% korting op uw premie wanneer u nog niet 

bent aangesloten bij een ander collectief
Actief Rijnwoude 50% korting op diensten en activiteiten
Lena’s Hoeve Klompengolven tussen de schapen 

met een consumptie: 
nu maar € 7,50 per persoon

Maat-kappers Kleuren / knippen en drogen: 
 10% korting.
Theo van Zanten  JUMBO FIETSPOMP met plank
Tweewielers van € 16,95 voor € 13,95
Gewoon bij Winny Gewoon bij Winny
 10% korting bij een minimale besteding 
 van 5 euro

ACTIEF RIJNWOUDEACTIEF RIJNWOUDE

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-huiscollecte van het Natio-
naal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar een coördinator in Hazerswoude-
Rijndijk . Want zonder coördinator kan de collecteweek hier niet doorgaan. Hierdoor 
lopen we veel giften mis. De opbrengst van de landelijke collecteweek is van essen-
tieel 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 on-
dersteuning van deze mensen moet daarom doorgaan. Help jij ons in de strijd tegen 
multiple sclerose (MS)?
 
Word coördinator!
Een collectecoördinator is bij ons een zeer gewaardeerde spin in het web van de col-
lecte. Van het contact met de collectanten tot het online bestellen  van de collectema-
terialen. In plaatsen met veel collectanten is vaak ook een assistent-coördinator actief 
zodat de taken verdeeld kunnen worden.  En uiteraard is er de benodigde ondersteu-
ning vanuit de medewerkers van het kantoor in Rotterdam. 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 afweer-
systeem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor ko-
men signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en 
uitvalsverschijnselen 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
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Cursiefje

Duitendieven

Natuurlijk geloof ik, mevr. Turnhout (GHK van 12 mei, blz. 2), dat 
u een ongelooflijke lieverd bent: zingen, dansen, knuffelen... het 
houdt niet op. Toch zou ik aan uw intro - als je kan praten, kan je 
zingen - een kleine aanvulling willen geven: ‘als je kan praten, kan 
je ook een hoop onzin uitkramen.’ Laat ik er echter direct aan toe-
voegen, dat dit een mening is. Wat de één verslijt voor pure non-
sens, kan de ander als een ludiek idee ervaren. Laten we echter 
afspreken... mocht ik u in het wild tegenkomen, dan a.u.b. geen 
swingende foxtrot in het park en al helemaal geen stiekeme knuffel 
onder het groene lover. Met mijn adrenaline - en cortisolreservoir 
zit het overigens wel snor. Dat is voor mij dan weer een bevrijding!
Over verschil van mening gesproken. Ik zit toch wel met de nodige 
verbijstering te kijken naar onze volksvertegenwoordiging. Politici 
kunnen tegenvallen, dat weten we inmiddels. Als je de affaires van 
de afgelopen jaren - keurige, gesoigneerde en goedgebekte Twee-
de-Kamerleden hebben de gekste en gênantste uitglijders gemaakt 
- optelt, kom je tot een angstaanjagend aantal. Maar, zo zijn we ook 
weer, als het stof dat de schuinsmarcheerders hebben opgewolkt 
eindelijk weer op de aarde neergedaald is, oordelen we meestal 
mild: ik ben een mens en niets menselijks is mij (ons) vreemd! En 
zo hoort het ook.
Met die verraders blijf ik echter moeite houden. Kamerleden stem-
men zonder last of ruggespraak, dat vereist de wet. En dat komt er 
kortweg op neer dat een Kamerlid zich niet mag ‘laten opdragen’ in 
bijv. een heikele kwestie een bepaald standpunt in te nemen. 
Als je in aanmerking wilt komen voor een zetel in de Tweede Ka-
mer moet je óf eerst een politieke partij oprichten óf aansluiting 
zoeken bij een al bestaande fractie. Ik ga ervan uit dat je met een 
aantal verwante geesten de nodige discussies hebt gevoerd alvorens 
de partij in de steigers te zetten en haar ideeën uit te dragen. Je ver-
dedigt als Kamerlid een bepaald gedachtegoed dat de toets der kri-
tiek kan/heeft doorstaan.
Het wordt langzamerhand mode dat Kamerleden na verloop van 
tijd gaan beseffen dat hun (persoonlijke) ideeën niet stroken met 
die van de partij die ze vertegenwoordigen. Doorknippen dus, die 
band met de moederpartij!
Elk normaal mens zegt dan: ik kan de ooit gevolgde partijlijn niet 
meer voor mijn rekening nemen... dus ik vertrek. ‘Nee’, zegt de dis-
sident... en dan volgt er een huilerig, kwijlerig en vooral hypocriet 
betoog waarin de knuppel de kiezers ervan verzekert dat hij on-
danks alles zich zal blijven inzetten voor het volk... en dat kan al-
leen in de Tweede Kamer! De zoveelste Kamerfractie - ‘Groep Din-
ges’ - is een feit.
Jules Deelder zou de verraders vilein gevraagd hebben: ‘dat Kamer-
lidmaatschap, wat schuift dat?’ Want daar gaat het vanzelfsprekend 
over. Een Tweede-Kamerlid verdient per jaar 117 duizend euro en 
we weten allemaal (via uitgelekte dubieuze declaraties) dat daar 
nog wel wat bijkomt. Alle bevlogen bewoordingen ten spijt... het 
gaat om de poen. ‘God en de Mammon dienen’... het is in diverse 
kringen een gewoonte, maar wel een walgelijke en schijnheilige.

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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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 

Leiderdorp    www.meerburg.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

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

Te koop gevraagd. Heeft u nog LP'S OP ZOL-
DER of in de kelder. Ik neem ze graag van u 
over. Bereikbaar via rvandenberg@hotmail.
com of 0624230280

DIVERSEN

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

DAAN VAN VEEN, hartelijk gefeliciteerd met 
je 12de verjaardag. Een gezellige dag toege-
wenst. Liefs, opa en oma.

Za 29 mei 10:30 - 16:30 u 2EHANDS EN ZELF-
GEMAAKT Achtertuin tegenover Christina-
straat 9 Benthuizen

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

One Way Ticket to Greece
Geboekt! Maandag de 24e vertrek ik naar Griekenland voor onbekende/onbe-
paalde duur. Heb er zin in!! Het was een soort van spannend om te boeken aan-
gezien het alweer zo lang geleden lijkt dat ik een fatsoenlijke reis heb gemaakt 
naar het buitenland. Maar ik zit binnenkort met een Frappé (Griekse ijskoffie) in 
het zonnetje aan de boulevard aan zee! Allereerst verblijf ik een tijdje in Thes-
saloniki, waar ik 6 jaar heb gewoond en mijn vrienden ga opzoeken. Een goede 
vriendin van mij heeft een extra appartement in het centrum waar ik mag ver-
blijven. Winkelen, genieten en lekker eten – daar heb ik zin in. Corona of niet, 
ik zal mij moeten aanpassen. 

Overigens had ik gelukkig geen Corona vorige week (!), maar wel een flinke 
verkoudheid te pakken waardoor ik bijna een week lang binnen heb gezeten. Ik 
denk ook dat ik de enige persoon ter wereld ben die aangekomen is tijdens het 
‘’ziek zijn’’. Mijn moeder heeft mij zo goed verzorgd, ook al kon ze me niet be-
zoeken, maar bracht wel eten, eten, eten en nog meer eten: 2 bakken verse dol-
madakia, verse baklava, verse jus en nog veel meer. En mijn moeder kan ECHT 
(!) lekker koken dus trek of niet, je wilt haar eten gewoon opeten.  De summer-
body die vrij goed in the making was vanaf september, daar kan ik naar fluiten 
dit jaar. Komt ook doordat ik even geen motivatie kan vinden om te gaan sporten 
of überhaupt wandelen of fietsen zit er niet meer in.  Zucht, dat komt wel weer 
goed. In Griekenland is het klimaat sowieso anders waardoor je veel meer fruit 
eet en veel meer water drinkt. Misschien kan ik daar een andere leuke bezigheid 
vinden om toch nog een beetje ‘in shape’ te blijven. 

Na Thessaloniki ga ik naar Kastoria, een hele mooie stad in het noorden van Grie-
kenland waar mijn doopkindje Maria woont. Aangezien ik haar peettante ben en 
ik haar in geen 2 jaar meer heb gezien is het een uitkomst om samen wat meer 
tijd door te brengen. Voor haar verjaardag ga ik een fotoshoot regelen en zor-
gen dat we dezelfde matching outfits hebben. Maria is nu 11 en gaat puberen en 
vertelt mij over haar ‘’vriendjes’’ op school. Te schattig allemaal.  Vervolgens ga 
ik door naar Kozani waar één van mijn beste vriendinnen woont en opa & oma 
(91 & 92 jaar). Vlakbij is het dorp van mijn moeder waar ik ook een paar da-
gen zal blijven. Heerlijk in de rust en even een totaaaaaal ander leven. Omringd 
door bergen, mooie natuur en echt het dorpse Griekse leven waar men 's mid-
dags nog een siësta houdt. Het is altijd even schakelen wanneer ik daar ben en ze 
praten ook met een dorps accent wat ik ook spreek en wat vaak voor hilarische 
uitspraken zorgt, zodat mijn vrienden daar bijna op de grond liggen van het la-
chen. Yep, that’s me  

Dan wil ik voor het eerst met de trein naar Athene! Daar heb ik ook familie en 
vrienden wonen en een van mijn liefste nichtjes, Soula (die ook in Hazerswoude-
Rijndijk heeft gewoond), gaat haar zoontje dopen eind juni. Mijn broer wordt de 
peetvader en ook zal mijn moeder overkomen uit Nederland. Ik kijk daar al he-
lemaal naar uit, leuk gekleed, bijzonder ritueel en met z’n allen eten. Tot die tijd 
zal ik jullie op de hoogte houden en blijf schrijven op afstand. 

Voor de vrienden van mijn broer: leuk dat jullie deze column lezen jongens en 
ik ben niet gestopt hoor met schrijven. Riek leuk dat je zo meegaand bent en een 
nieuwe baan komt zeker wel goed en voor de buurvrouw van vroeger: leuk dat 
je fan bent – zo leuk om te horen !! 

Helaas zou ik vandaag naar Groningen gaan om daar het blotevoeten pad te be-
wandelen maar door het slechte weer en nog mijn milde verkoudheidsklachten 
heb ik het weer moeten afzeggen. Waar blijft de Nederlandse zomer? 

Tot volgende week lieve lezers, 
Veel liefs,  Anthoula

         Anthoula’s belevenissen

Knipoog volgt de trend in 
de politiek op de voet en 

splitst zich ook op: zijn linker- 
en rechteroog konden echt 

niet meer samenwerken. Het 
knipogen lukt nu niet meer, 

dat is wel triest…

TE KOOP

ZUILEN/PILAREN 
hout, aluminium, po-
lystone.
60-125 cm. 45-130 
euro. 0624288090 
Divine Goeverneur-
plantsoen 15, H.W.R 

3D KAARTEN in enve-
loppen. 5 stuks voor 
€ 2,00. Lisette Goes, 
Koudekerk Tel 06 416 
89 489 E-mail: 
goes-poel@hetnet.nl
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Koudekerk wordt 
gelukkig steeds schoner!
Ook op 15 mei was er weer een zwerfafvaljutactie in Koudekerk. Zo’n tien vrijwil-
ligers, waaronder wethouder Erik van Zuijlen, staken de handen uit de mouwen 
om Koudekerk weer wat mooier te maken. 

Hoewel Koudekerk steeds scho-
ner lijkt te worden, blijkt zo’n 
actie toch wel nodig te zijn. De 
foto met de zakken met zwerf-
vuil illustreert dat. Op bepaal-
de plaatsen in Koudekerk valt 
jammer genoeg teveel te jutten. 
Gelukkig werken steeds meer 
inwoners mee om het dorp 
schoon te houden. Bij een dage-
lijkse wandeling gaat de afval-
knijper en een vuilniszak mee 
om zwerfafval te jutten. Daar-

door is het op steeds meer plek-
ken in Koudekerk echt zoeken 
naar zwerfafval. Stoppen met 
jutten is echter niet verstandig, 
want elke keer wordt er toch 
weer veel opgehaald. 

De vrijwilligers hopen natuur-
lijk dat Koudekerkers zelf hun 
afval in de daarvoor bestemde 
afvalbakken en containers de-
poneren. Vaak is dat toch een 
kleine moeite. En je maakt je 

dorp er schoner en mooier mee. 
De volgende zwerfafvaljutactie 
is op zaterdag 19 juni. De op-
roep hiervoor kunt u vinden in 
de Groene Hart Koerier van 16 
juni a.s.     
Deze activiteit is een initiatief 
van Actief Rijnwoude, Werk-
groep Duurzaam Koudekerk, de 
schonebuurtcoaches van de ge-
meente Alphen aan den Rijn en 
een aantal enthousiaste inwo-
ners van Koudekerk.     
             

Na aflooop koffie drinken met wethouder Erik van Zuijlen

Zwerfafvaloogst van zaterdag 15 mei

Doe mee met de Rhijndrifters Pinkster 
Challenge en steun hen op afstand!
De Rhijndrifters, team 341, zijn hard het trainen voor de RopaRun in aangepaste vorm ko-
mend najaar (2-3 oktober) in Limburg. Op zaterdag 22 mei aanstaande hebben ze een trai-
ningsdag gepland staan. Een soort generale repetitie (binnen de richtlijnen). 

Ook jij kunt in het Pinkster-
weekend meedoen op afstand 
door deel te nemen aan de vir-

tuele Rhijndrifters Pinkster Chal-
lenge. Koop je digitale ticket, 
schrijf je in, kom in beweging en 

steun ons voor het goede doel.
http://onlineticketsverkopen.
nl/winkel/584 

Hoe werkt het?
Ga ook in het pinksterweek-
end 5 of 10 kilometer virtueel 
met ons mee wandelen, fiet-
sen of hardlopen! Koop je di-
gitale ticket (5 euro), schrijf je 
in en registreer jouw rit, run of 
wandeling door middel van een 
sportapp, zoals Strava. Je kan 
ook een sporthorloge met GPS 
aanzetten. Het gaat erom dat wij 
kunnen zien; aantal kilometers 
en de tijd.
Maar het leuke is … je kan on-
derweg bonussecondes winnen!
Want maak jij een foto's van 
een standbeeld van een vrouw, 
een molen, kasteel, watertoren, 
straatnaambordje met een kleur 
erin, theater of bioscoop? Dan 
levert iedere foto 30 seconden 
tijdsreductie op. Als iemand dus 

3 molens en een kasteel fotogra-
feert mag de deelnemer 4 x 30 
seconden van zijn/ haar tijd af-
trekken. En omdat meedoen be-
langrijker is dan winnen... wor-
den de nummers 1, 7, 14, 21, 28 
met Roparun loten beloond.
Tip! Maak van tevoren een rou-
te waar je zoveel mogelijk fo-
to’s onderweg kan maken! Dit 
kan in iedere willekeurige om-
geving. De foto’s en de route 
stuur je op naar: rhijndrifters@
gmail.com. Prijs van deelname 
is 5 euro en gaat naar het goede 
doel waar het team Rhijndrif-
ters ook voor rent: kwaliteit van 
leven voor patiënten met kanker 
verbeteren. Inschrijven voor dit 
evenement gaat via : 
http://onlineticketsverkopen.
nl/winkel/584 (kosten 75ct).
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Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  G e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

Openingstijden Tweede Pinksterdag

WEEK 20 
19 mei 2021

Op Tweede Pinksterdag, maandag 24 mei 2021, zijn alle 
gemeentelijke diensten gesloten. Alleen voor spoedei-
sende 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Of volg ons via:

Afhankelijk van of het aantal ziekenhuisopnamen omlaag gaat,  
is er misschien vanaf 19 mei meer mogelijk.  

Kijk voor de laatste stand van zaken op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Overige versoepelingen 
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Publicaties
Ontwerp bestemmingsplan en 
beheersverordening Cultuurhistorie 
Gemeente Alphen aan de Rijn heeft een lange 
geschiedenis. Dat is terug te zien aan de bijzondere 
oude gebouwen, de historische wijken en het land-
schap. We zijn trots op deze lange geschiedenis. 
Daarom hebben we de gebouwen en plekken die 
iets over het verleden van de gemeente vertellen en 
verspreid liggen over de gehele gemeente Alphen 
aan den Rijn aangegeven op de cultuurhistorische 
waardenkaart. De cultuurhistorische waardenkaart 
is uitgewerkt in het ontwerpbestemmingsplan en 
de ontwerpbeheersverordening ‘Cultuurhistorie’. 
Op 28 april 2021 heeft het college van burge-
meester en wethouders van Alphen aan den Rijn: 
-  het ontwerpbestemmingsplan ‘Cultuurhistorie’ 

vastgesteld (op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening). Dit ontwerp wordt in proce-
dure gebracht voor die delen in de gemeente waar 
bestemmingsplannen van toepassing zijn;

-  de ontwerp beheersverordening ‘Cultuurhistorie’ 
vastgesteld (op grond van artikel 3.38 van de Wet 
ruimtelijke ordening en de Inspraakverordening 
Alphen aan den Rijn 2016). Dit ontwerp wordt in 
procedure gebracht voor die delen in de gemeente 
waar beheersverordeningen van toepassing zijn.

Wat houden het bestemmingsplan en de 
beheersverordening Cultuurhistorie in?
Een gemeente met oog voor het verleden is een 
gemeente met een fundament voor de toekomst. 
De cultuurhistorie in de leefomgeving - van een 
gebouw, een structuur of een gebied - kan vaak 
kwaliteit en betekenis toevoegen aan ruimtelijke 
ontwikkelingen. De cultuurhistorie heeft betekenis, 
ze kan iets toevoegen: eigenheid, kwaliteit en/of 
verbinding. Kortom: waarde. De doelstelling is om 
het erfgoed voor de toekomstige generaties waar 
mogelijk te behouden. Het bestemmingsplan of de 
beheersverordening Cultuurhistorie heeft niet als 
doel ontwikkelingen tegen te gaan, maar juist 

ontwikkelingen toe te staan, met oog voor de 
cultuurhistorische waarden. Het bestemmingsplan 
en de beheersverordening vullen daarom de 
andere, al bestaande bestemmingsplannen of 
beheersverordeningen aan in regels over cultuur-
historie. Ingrepen blijven mogelijk met aanvullende 
voorwaarden om de beschermde cultuurhistorische 
waarden waar mogelijk te behouden. Bij verbou-
wingen moet daarom rekening gehouden worden 
met de specifieke kenmerken van het gewaar-
deerde object en met de regelgeving in de ter 
plaatse geldende bestemmingsplannen of beheers-
verordeningen. Dat kan betekenen dat de afmeting 
van bijvoorbeeld een uitbouw of een dakkapel 
wordt afgestemd op de cultuurhistorische waarden 
of dat materialen beter aansluiten. Op basis van de 
werkzaamheden kan het zijn dat (na vaststelling 
van het bestemmingsplan of de beheersverorde-
ning) een omgevingsvergunning nodig is. Ook 
blijven vergunningsvrije werkzaamheden mogelijk.

Wijzigingen in ontwerpstukken Cultuurhistorie
Vooruitlopend op de procedure van het ter inzage 
leggen van de ontwerpstukken zijn begin 2020 
meerdere informatiebijeenkomsten over de cultuur-
historische waardenkaart en het eerste concept 
ruimtelijk plan georganiseerd. Door wat in de 
inspraakreacties naar voren is gebracht, is het 
ontwerp ten opzichte van de conceptversie op een 
aantal onderdelen gewijzigd. De belangrijkste wijzi-
gingen betreffen de omvang van de bescherming, 
kaartmateriaal en de interieurbescherming voor 
bouwwerken met een waardering ‘zeer hoog’. In de 
toelichting van het ontwerp bestemmingsplan en 
beheersverordening wordt hierop nader ingegaan. 
Bovendien is een nieuwe subsidieregeling opgesteld 
voor instandhouding erfgoed, gericht op het onder-
houd. De details van deze regeling kunt u vinden op 
www.alphenaandenrijn.nl/cultuurhistorie. 

Wanneer en waar kunt u de ontwerpstukken 
Cultuurhistorie inzien?
Iedereen kan het ontwerp bestemmingsplan 
Cultuurhistorie, met identificatienummer  

NL.IMRO.0484.BPcultuurhistorie-ON01 met de bijbe-
horende bestanden, en de ontwerp beheersverorde-
ning Cultuurhistorie, met identificatienummer  
NL.IMRO.0484.BVcultuurhistorie-ON01 met de 
bijbehorende bestanden, vanaf 20 mei tot en met  
30 juni 2021 inzien bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis. Vanwege het coronavirus kunt u het 
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt 
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172. 
U kunt de ontwerpstukken ook digitaal inzien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (bijvoorbeeld door het 
invoeren van uw postcode en huisnummer of in 
geavanceerd zoeken de plannaam of één van 
bovenstaande identificatienummers in te voeren). 
Meer informatie over het project Cultuurhistorie 
kunt u ook vinden op de website 
www.alphenaandenrijn.nl/cultuurhistorie. 

Hoe kunt u reageren op de ontwerpstukken 
Cultuurhistorie?
Binnen de eerder genoemde termijn van tervisieleg-
ging kan iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling 
gemotiveerd een zienswijze over het ontwerp 
bestemmingsplan Cultuurhistorie of een inspraak-
reactie over de ontwerp beheersverordening 
Cultuurhistorie bij de gemeenteraad indienen.
-  Digitaal over het ontwerpbestemmingsplan 

Cultuurhistorie: dit kan via het formulier ‘Ziens-
wijze bestemmingsplan indienen’, dat u kunt 
vinden op de website www.alphenaandenrijn.nl/
Onlineregelen/Zienswijze_bestemmingsplan_
indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig of u vult 
uw organisatiegegevens in. In het formulier geeft 
u duidelijk aan dat het om het ontwerpbestem-
mingsplan Cultuurhistorie gaat met zaaknummer 
354473.

-  Digitaal over de ontwerpbeheersverordening 
Cultuurhistorie: dit kan via het e-mailadres 
gemeente@alphenaandenrijn.nl onder vermelding 
van inspraakreactie ontwerp beheersverordening 
Cultuurhistorie met zaaknummer 354473. 
Vermeld ook uw naam, adres en contactgegevens.

-  Schriftelijke reacties kunt u sturen naar  
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In uw 

Hoe denkt u over begraven in Alphen aan den Rijn?

Aanvragen mantelzorgcompliment  
vanaf 1 juni tot 1 oktober

In december van 2020 heeft de gemeenteraad van 
Alphen aan den Rijn aan het college gevraagd een 
visie te schrijven over de zeven gemeentelijke 
begraafplaatsen die nu nog in gebruik zijn. Om 
deze visie goed te kunnen schrijven, zijn we erg 
benieuwd hoe u de uitvaartmogelijkheden die de 
gemeente biedt ervaart. Op welke manier zou u om 
willen gaan met begraven, cremeren en de begraaf-
plaatsen? Zijn de huidige voorzieningen voldoende 
en hoe ziet de toekomst van de begraafplaatsen er 
volgens u uit?

Wensen voor laatste rustplaats
Met de online vragenlijst op de website  
www.alphenaandenrijn.nl/onderzoekbegraafplaatsen  
wil de gemeente meer inzicht krijgen in de wensen 
van haar inwoners. U kunt de vragenlijst tot en met 
23 mei invullen. Het onderzoek gaat voornamelijk 
over uitstraling, groenonderhoud, dienstverlening, 
informatievoorziening, duurzaamheid, tarieven en 

toekomstige plannen. U kunt in de vragenlijst 
aangeven hoe u tegen deze zaken aankijkt en of er 
zaken zijn die de gemeente zou moeten veran-
deren. Aan het einde van de vragen kunt u uw 
e-mailadres opgeven, als u op de hoogte gehouden 
wilt worden over de uitkomst van dit onderzoek. 

We gebruiken de vragenlijst 
daarna om drie toekomstsce-
nario’s uit te werken, die we 
voorleggen aan de gemeen-
teraad. Het invullen kost tien 
minuten. 

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 aanvragen. Let op: de uiterste aanvraag-
datum is 30 september 2021 (in plaats van  
1 oktober 2021 zoals eerder vermeld).

Aanvragen
U vraagt het compliment online aan via de website 
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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reactie vermeldt u duidelijk uw naam, adres, 
contactgegevens en het zaaknummer 354473. 
Geef ook aan of het om het ontwerpbestemmings-
plan Cultuurhistorie óf de ontwerp beheersveror-
dening Cultuurhistorie gaat.

-  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
reactie (of meer informatie) kunt u contact 
opnemen met mevrouw Faken-Oudekerk van 
team Beleidsadviseurs en ondersteuning Ruimte, 
via telefoonnummer 14 0172.

Ontwerp Erfgoedverordening  
Alphen aan den Rijn 2021
Het college van burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn maakt op grond van de 
Inspraakverordening Alphen aan den Rijn 2016 
bekend dat op 28 april 2021 de ontwerp Erfgoed-
verordening Alphen aan den Rijn 2021 is vastge-
steld. Deze vervangt de huidige Erfgoedverorde-
ning Alphen aan den Rijn 2018.

Wat houdt de Erfgoedverordening in?
De herziene erfgoedverordening is het juridisch 
kader op basis waarvan de aanwijzing en bescher-
ming van gemeentelijke monumenten is geregeld. 
De verordening richt zich volledig op drie typen 
erfgoed; gemeentelijke (archeologische) monu-
menten, cultuurhistorische waardevolle bouw-
werken en de erkenning van immaterieel erfgoed.

Hoe kunt u de Erfgoedverordening inzien?
Iedereen kan de ontwerp Erfgoedverordening, vanaf 
20 mei tot en met 30 juni 2021, inzien bij de infor-
matiebalie in het gemeentehuis. Vanwege het coro-
navirus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak 
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via tele-
foonnummer 14 0172. U kunt de Erfgoedverorde-
ning ook digitaal inzien via de gemeentelijke 
website www.alphenaandenrijn.nl/cultuurhistorie.  
Op deze website vindt u ook meer informatie over 
het project Cultuurhistorie. 

Hoe kunt u reageren?
Binnen de eerder genoemde termijn van tervisieleg-
ging kan iedereen schriftelijk of mondeling gemoti-
veerd een inspraakreactie over de ontwerp Erfgoed-
verordening bij de gemeenteraad indienen. 
-  Digitale inspraakreacties kunt u sturen naar het 

e-mailadres gemeente@alphenaandenrijn.nl onder 
vermelding van inspraakreactie ontwerp Erfgoed-
verordening Cultuurhistorie 2021 met zaak-
nummer 354473. Vermeld ook uw naam, adres en 
contactgegevens.

-  Schriftelijke inspraakreacties kunt u sturen naar 
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In uw 
reactie vermeldt u duidelijk uw naam, adres en 
contactgegevens en dat het om de ontwerp 
Erfgoedverordening gaat met zaaknummer 
354473.

-  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
inspraakreactie of voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met de heer J. van den Ham van 
team Beleidsadviseurs en ondersteuning Ruimte, 
via telefoonnummer 14 0172.

Ontwerpbesluit actualiseren 
omgevingsvergunning Maatschap A.A.M. 
Zwetsloot, Bentweg 6,  
Hazerswoude-Dorp
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt 
namens Gemeente Alphen aan den Rijn bekend dat 
een ontwerpbesluit actualisatie omgevingsvergun-
ning is vastgesteld voor Maatschap A.A.M. Zwet-
sloot voor het perceel Bentweg 6 in Hazerswoude-
Dorp met kenmerk 2021029800. Het gaat om het 
toevoegen van vergunningvoorschriften voor een 
bedrijfsnoodplan en energiebesparing. 

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij Gemeente Alphen aan den 
Rijn. Vanwege de coronamaatregelen kunt u het 
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt 
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172. 
De inzageperiode is zes weken en start op 20 mei 
2021, de eerste werkdag na de publicatiedatum 
van deze bekendmaking.

Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze 
over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U 
kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 

2800 AA Gouda of via e-mail: info@odmh.nl. 
Vermeldt u daarbij het kenmerk 2021029800. Na 
afloop van de inzagetermijn wordt een definitief 
besluit genomen. Bij de bekendmaking van het 
definitieve besluit informeren wij u verder over de 
vervolgprocedure.

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

Melding Activiteitenbesluit Wet 
milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit 
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding 
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente 
heeft de volgende meldingen ontvangen:
-  Kwekerij N. Kleijn, Rijneveld 48 A in Boskoop: het 

bouwen van een opslagloods voor een sierteeltbe-
drijf

-  Pane Fresco Holding BV, Dorpsstraat 115 in 
Hazerswoude-Dorp: het verplaatsen van de 
bestaande airco’s 

-  C. Heyker, Noorddijk 2 in Hazerswoude-Dorp: 
nieuwbouw van een loods met als functie werktui-
genberging voor agrarisch gebruik. 

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

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:
-  V. Anisimenko, Plutostraat 242, Alphen aan den Rijn
-  J.F. Kastanja, Baronie 65, Alphen aan den Rijn
-  C. Şapovalov, Prinses Irenelaan 2, Alphen aan den 

Rijn
-  Y.D. Kostadinović, Rijneveld 103, Boskoop
-  S.D.S.K. Koesal, laatst bekende adres Noorder-

keerkring 20, Alphen aan den Rijn
-  A.O. Kolisnyk, Ondernemingsweg 15, Alphen aan 

den Rijn
-  R. Staščák, Westpark 30, Boskoop
-  J.S. Misiedjan, laatst bekende adres van Scorel-

straat 14, Hazerswoude-Dorp

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
6 tot en met 11 mei 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. 
Aarlanderveen
-  Noordeinde 79A  

plaatsen nieuwe schuur met kantoor- en praktijk-
ruimte (V2021/397) 

Alphen aan den Rijn
-  Vestastraat 61  

plaatsen houten, half open, ongefundeerde over-
kapping voor fietsen en containers (V2021/382) 

-  Halverwege 4  
bestaand schoolgebouw vervangen door nieuw 
schoolgebouw met sportzaal (V2021/383) 

-  Kastanjestraat 29  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak en realiseren 
nokverhoging achtergeveldakvlak (V2021/384) 

-  Hoorn 100  
realiseren insteekhaven (V2021/388) 

-  Steekterweg 40E  
realiseren l-steiger in Oude Rijn (V2021/390) 

-  Henry Dunantweg 11  
realiseren kantoorruimte ter plaatse van 
bestaande patio (V2021/391) 

-  Norbertijnenlaan 148  
realiseren beschoeiing met vlonderconstructie 
(V2021/393) 

-  Zuiderkeerkring 332  
vervangen kozijnen en deuren door kunststof 
(V2021/398) 

-  De Schans 15  
plaatsen negen aluminium kozijnen in oostgevel 
(V2021/400) 

-  Overtoom 12  
vervangen garagedeur door kunststof pui met 
deur en twee ramen (V2021/401) 

-  Paddestoelweg 38  
plaatsen veranda/overkapping voorzijde 
(V2021/402) 

Boskoop
-  tussen Spoelwijkerlaan 1 en 3  

realiseren nieuw gemaal (V2021/385) 
-  Zilverschoon 22  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/387) 
-  Wijkdijk 10  

bouwen woning (V2021/399) 
-  Zuidwijk 46  

verplaatsen bestaande inrit (V2021/403) 
Hazerswoude-Dorp
-  Zuidsingel 13A  

wijzigen voorgevel en hoofdconstructie woning 
(V2021/389) 

-  naast Denemarkenlaan 144  
bouwen tuinbouwkas (V2021/392) 

-  Oude Gemeneweg 5  
plaatsen berging (V2021/394) 

-  Breitnerlaan 31  
plaatsen fietsafdak tuin (V2021/395) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 214  

opslaan roerende zaken vanwege leeghalen pand 
(V2021/386) 

-  Groenestein 33  
aanleggen inrit (V2021/396) 

-  Rijndijk 263A  
realiseren aanbouw, wijzigen buitengevel en 
verplaatsen bestaande handelsreclame 
(V2021/404) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Paltrokmolen 15 (06-05-2021)  

bouwen woning (V2020/1045) 
-  Van Mandersloostraat 43 (06-05-2021)  

vervangen bestaande handelsreclame 
(V2021/287) 

-  Ridderbuurt 63 (06-05-2021)  
realiseren splitsing boerderij in twee woningen 
en brandveilig gebruiken (V2021/232) 

-  Van Lennepstraat 87 (06-05-2021)  
realiseren aanbouw, nokverhoging, vervangen 
gevelkozijnen en plaatsen dakkapel voorgevel-
dakvlak (V2021/317) 

-  Mandenvlechter 149 (07-05-2021)  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/186) 

-  Grevelingen 22 (07-05-2021)  
realiseren uitbouw voorzijde woning (V2021/274) 

-  Watermunt 31 (07-05-2021)  
plaatsen dakopbouw (V2021/299) 

-  Anna van Burenlaan 15 (07-05-2021)  
realiseren wanddoorbraak (V2021/273) 

-  Trinitariërslaan 15 (10-05-2021)  
aanleggen inrit (V2021/255) 

-  Lijsterlaan 80 (10-05-2021)  
maken opening muur keuken/woonkamer 
(V2021/325) 

-  Flemingweg 3 (10-05-2021)  
plaatsen lichtreclame (V2021/370) 

-  Da Costastraat 56 (11-05-2021)  
realiseren uitbouw eerste verdieping (V2021/262) 

-  Kaninefatendreef 54 (11-05-2021)  
plaatsen dakopbouw eerste verdieping 
(V2021/194) 
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-  Kaninefatendreef 56 (11-05-2021)  
plaatsen dakopbouw eerste verdieping 
(V2021/195) 

Boskoop
-  Boezemlaan 4 (06-05-2021)  

aanleggen inrit (V2021/318) 
-  Rijneveld 48A (07-05-2021)  

bouwen veldschuur (V2021/354) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  wijk Westvaartpark fase 1 (06-05-2021)  

bouwen 17 2-onder-1 kap woningen met garage 
en 32 eengezinswoningen met vrijstaande 
bergingen (V2020/1044) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Van Vegtenplantsoen 17 (07-05-2021)  

vervangen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/242) 
-  Tollweide 8 (11-05-2021)  

plaatsen schuifhek als erfafscheiding 
(V2021/324) 

Zwammerdam
-  Kerkplein, Kerklaan, Kerkstraat, Burgemeester 

Hoogenboomstraat, Hellenbroeckstraat, van Aers-
senstraat, van Oordestraat, Vosholstraat en 
Molenstraat (11-05-2021)  
vervangen riolering en herinrichten openbare 
ruimte (V2021/237) 

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 bezwaar-
schrift moet ten minste het volgende 
bevatten: uw naam en adres, om welk 
besluit het gaat, de reden van uw 
bezwaar, de datum van uw bezwaar en 
uw handtekening.

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  Marsdiep 289 en 289B  

bouwen nieuwe school (Ashram College), 
aanleggen inrit, gedeeltelijk vervangen 
perceelafscheiding en kappen 45 bomen 
(V2021/177) 

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten 
tot het verwijderen van de onderstaande indivi-
duele gehandicaptenparkeerplaats(en) met de 
bijbehorende borden.
Alphen aan den Rijn
- Raadhuisstraat 93
-  Polderpeil 180 
Burgemeester en wethouders hebben besloten 
tot het plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbeho-
rende borden.
Alphen aan den Rijn
- Uranusstraat 166 

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.

Bezwaarclausule

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

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

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

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

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

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

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

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

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

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

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

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

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

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

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

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

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

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

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

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

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

Afbeeldingen: Wanneer de naam van de fotograaf niet expliciet bij de foto 

vermeld staat, zijn de foto’s, afbeeldingen en illustraties eigendom van 

Gemeente Alphen aan den Rijn of stockfoto’s (www.freeimages.com, 

istockphoto e.a.).

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

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

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

Donderdag 20 mei 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (19.30 uur, 
digitaal, 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.

Donderdag 27 mei 2021, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein (19.30 uur, 
digitaal, live te volgen via de website)

•  Eerste debat wensen en bedenkingen oprichten Stichting Alphen Vitaal
•  Achtergrondinformatie Collegebesluit Bestuursopdracht ‘Quasi inbesteding Buurtsportcoaches’
•  Kennismaking met partners Preventie en voorschoolse educatie
•  Bespreken voortgang voorbereiding doordecentralisatie maatschappelijke zorg

Donderdag 27 mei 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein (19.30 
uur, digitaal, live te volgen via de website)

•  Kort bespreken collegebesluit BVO Rijn en Braassem goedgekeurde jaarrekening 2020 op verzoek 
van D66 en verlate aanlevering kadernota 2022

•  Eerste debat Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021
•  Eerste debat Instellen strategisch verwervingsbudget

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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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 rubriek 
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 laatste 
in de serie over plastic gaat over eenmalig gebruik ervan. 

Wegwerpplastic
VERBOD OP WEGWERPPLASTIC
Zoals in de voorgaande columns al is aangegeven, plastic vergaat niet en stapelt het 
zich in minuscule korreltjes overal op: in onze rivieren en oceanen, in het grondwa-
ter en in de lucht. Planten en dieren nemen het op en zo komt het ook in de voed-
selketen terecht.  Zo stapelen de plasticdeeltjes zich ook op in het menselijk lichaam 
zonder dat we nog goed weten wat dat voor gevolgen heeft op langere termijn. Het 
is dus hoog tijd om van de merendeels onzichtbare afvalberg af te komen. Als eerste 
zijn overheden overal ter wereld al begonnen met het minderen van het gebruik van 
plastic, te beginnen met wegwerpplastic.  Ook de Europese Unie heeft met ingang 
van 2021 een verbod ingesteld voor wegwerpplastic dat vaak in zee belandt: bor-
den, bestek, rietjes, ballonstokjes en wattenstaafjes. Maar helaas geldt dit nog niet 
voor álle plastics voor eenmalig gebruik, zoals voedselverpakkingen, snoepwikkels, 
chipszakken en natte reinigingsdoekjes.

VERPAKKINGSINDUSTRIE
Supermarkten sporen de verpakkingsindustrie wel aan om duurzame verpakkingen 
te ontwikkelen en het plastic in elk geval recyclebaar te maken, maar het gaat lang-
zaam. Tweecomponenten verpakkingen met folie vanbinnen, zoals chips zakken bv 
kun je niet recyclen. Bioplastic is geen goed alternatief, want het breekt nog altijd 
heel moeilijk af. Plastic (weer) vervangen door papier is ook een trend, maar dat 
werkt niet voor veel vloeistoffen. Daarvoor is het oude vertrouwde glas nog altijd 
het beste product. Campina heeft sinds kort de plastic schenkdop van de biologische 
zuivelproducten gehaald en zo’n pak maak je weer gewoon ouderwets bij de flap-
pen open. Nu nog yoghurt in flessen met statiegeld terug in de supermarkt! Hard-

plastic producten zoals tandenborstel zijn tegenwoordig ook in een milieuvriende-
lijkere bamboevariant te krijgen. Verpakkingsvrije (online) winkels zoals Pieter Pot 
zijn ook een trend, maar het zijn er nog zo weinig dat ze de vraag niet aankunnen. 
Daar is duidelijk nog een gat in de markt…

PLASTIC VERBRANDEN
Veel plastic belandt ook bij de vuilverbranding, maar ook dat is geen aantrekkelijk 
alternatief. Hier in Nederland gebeurt de verbranding gecontroleerd, maar de af-
gevangen toxische stoffen moeten vervolgens wel weer ergens worden opgeslagen.  
Elders in de wereld gaan de toxische stoffen die bij verbranding vrijkomen veelal zo 
de lucht in en dalen neer op de landbouwgronden om zo via het grondwater onge-
merkt in de voedselketen terecht te komen. 

HOE JE PLASTIC VOETAFDRUK VERMINDEREN?
Op de eerste plaats, zorg ervoor dat je voorbereid boodschappen gaat doen, zo-
dat je een herbruikbare boodschappentas en verpakkingsmateriaal bij je hebt (ge-
bruikte zakjes van plastic en papier, herbruikbare netjes, bakjes, etc).  Wanneer er 
een keuze is, kies dan voor onverpakte producten. Op de markt, bij de groentewin-
kel en direct bij de boer kun je bijvoorbeeld groenten en fruit zonder verpakking 
kopen. Daarbij stimuleer je er de lokale economie mee en worden vervoerskilome-
ters bespaard. Kook daarbij met de seizoenen, want groenten van ver gehaald zitten 
meestal in plastic verpakt.  Je kunt de losse producten in papieren zakken laten ver-
pakken (wat ook milieubelastend is), maar beter is ervoor te zorgen dat je zelf altijd 
herbruikbare netjes of bakjes bij je hebt. Alle groenten en fruit direct in een mand 
is helemaal mooi en het ziet er ook nog eens heel gezellig uit. Droge voedingswa-
ren als rijst, mie, pasta, zout en suiker zijn ook in papieren verpakking verkrijgbaar.  
Voor vloeibare producten zoals shampoo, douchegel en schoonmaakmiddelen be-
staan ook alternatieven in de vorm van een stuk speciale zeep, of varianten met een 
navulverpakking. 
Er is helaas niet altijd aan plastic verpakkingen te ontkomen. Het helpt wel als je 
voor eenmalig gebruik bedoelde verpakkingen dan in elk geval zo veel mogelijk 
hergebruikt (zolang je het maar niet invriest of verwarmt), bijvoorbeeld om noten 
of rijst in te bewaren, maar ook als opbergbakjes voor schroeven, wasknijpers of an-
dere losse spulletjes, of desnoods als afvalzak.

Wil je actief je eigen plastic voetafdruk verkleinen en de hoeveelheid plastics terug-
dringen waarmee je dagelijks in aanraking komt, dan kun je ter ondersteuning de 
app ‘My Little Plastic Footprint’ downloaden. 

In uw omgeving werken gemeenten en provincie aan een betere 
bereikbaarheid en leefbaarheid. In juni leggen ze één maatregelen-
pakket aan u voor. U kunt daarover meepraten. 

Voorstel voor wegen, vaarweg en fiets
Er is nog niks besloten. De voorgestelde maatregelen zijn:

• fietsroutes van Alphen aan den Rijn naar Gouda en van Bodegraven 
naar Gouda worden verbeterd;

• op de Gouwe komen wachtplaatsen voor recreatieboten en 
verkeerslichten worden beter afgestemd op schepen;

• de Bodegravenboog zorgt voor een directe aansluiting N11-A12;
• een noordelijke weg Boskoop met drie mogelijke routes.

Online bijeenkomsten
U kunt uw vragen stellen tijdens:

• het webinar over het maatregelenpakket op 7 juni
• de online gesprekstafels over de mogelijke routes op 9, 10 of 14 juni

In gesprek over maatregelenpakket

Benthuizen

jk

Hazerswoude-Dorp

N11

Moerkapelle

Waddinxveen

Gouwe

A12

Zevenhuizen

A12

A20

Zwammerdam

N11

Reeuwijk-Dorp

Reeuwijk-Brug

Boskoop

Gouderak

Moordrecht

Gouda

Bodegra

0 1,5 30,75 Kilometers

W9

OVF1d

OVF1c

2

2

1

0 0,75 1,5 3 kilometer

Hazerswoude-Dorp

Reeuwijk-Dorp

A12

N209

Gouwe

Boskoop

OVF1d

Bodegraven

N11Opties W20

OVF1c

Waddinxveen

1
1

Gouda

1

Legenda maatregelen

W9 Bodegravenboog
W20  Noordelijke ontsluiting Boskoop 

OVF1c   Fietsroute Alphen-Gouda langs spoorlijn
OVF1d Fietsroute Bodegraven-Gouda

Maatregelen Gouwe 
1. Wachtplaatsen bij spoorbrug Alphen, 

Amaliabrug en Julianasluis
2. Verbeteren verkeersregelinstallaties bij bruggen

Aanmelden vóór 2 juni via: beterbereikbaargouwe.nl
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Vrijheid blijft hard werken
Bevrijdingsdag 2021 werd 
er door Rotary Rijnwou-
de in samenwerking  met 
Comité 4 en 5 mei Ne-
derland Vrijheidssoep ge-
maakt, gegeten en uitge-
deeld.

Daarbij ging het niet alleen om 
de heerlijke soep naar het  re-
cept van Yvette van Boven, maar 
vooral om het gesprek over vrij-
heid. Aan menige tafel was dit 
het  gespreksonderwerp. Dit ar-
tikel is een weerslag van wat dat 
gesprek heeft opgeleverd.

Wat vinden inwoners van de 
Rijnwoudse kernen over vrij-
heid?
Bij de soep was een vragenfor-
mulier meegeleverd om het ge-
sprek over vrijheid te ondersteu-
nen. Het aantal terugontvangen 
formulieren is zeer bescheiden, 
zodat er geen representatie-
ve  weergave mogelijk is. Wel-
licht herkent u zich wel in de 
antwoorden. Op de vraag “Zijn 
naar uw mening alle mensen 
in Nederland vrij?” kwamen de 
meeste, uitgebreide antwoor-
den. Hierna volgen er een paar:

- Nee, vrijheid is steeds meer 
elitair geworden in NL. Er 
is sprake van veel knevelarij 
door bureaucraten op alle ni-
veaus. Zwakkeren in de sa-
menleving lijden daar onder.

- Nee, beslist niet. Vrijheden 
in Nederland worden be-
perkt door:
 • persoonlijke omstan-

digheid als problemati-
sche, sociale en psy-
chische achtergrond.
 • 
groepsdruk door een 
gemeenschap waar 
men lid van is, bij-
voorbeeld stren-
ge kerken, gangs en 

bendes.
 • overheidsmaatregelen, 

zoals de manier waarop 
wij hier met asielzoekers 
omgaan.

- In principe wel, er zijn uiter-
aard mensen die in detentie 
zitten. Gelukkig is dat in Ne-
derland naar ons gevoel wel-
overwogen besloten, hoewel 
hier helaas wel eens fou-
ten worden gemaakt. Daar-
naast zijn er mensen die ge-
vangen zitten in hun geloof 
of levensovertuiging. Zo-
lang dat hun eigen keuze is, 
is dat juist vrijheid. Maar he-
laas zijn er vaak kinderen of 
familieleden waarvan het 
niet hun eigen keuze is en ze 
daar niet makkelijk van los 
kunnen komen. Er zijn nog 
steeds misstanden in crimi-

nele milieus en nare arbeids-
omstandigheden, waardoor 
mensen in Nederland niet 
vrij zijn. 

  Op de stelling:  “ Om je vrij 
te kunnen voelen, moet je 
de ruimte krijgen om jezelf 
te zijn” kwamen onder an-
dere de volgende reacties:

- Dat gaat niet vanzelf. Daar 
moeten we wel voor knok-
ken met elkaar.

- Eens met de stelling, maar 
je moet ook je eigen keuzes 
kunnen maken. 

- Dat is het Alpha en Omega 
van je vrij voelen. Alles wat 
hiervan afwijkt, vermin-
dert het Vrijheidsgevoel.

Wat vinden Nederlanders over 
vrijheid?
Het  Sociaal Cultureel Planbu-
reau  schreef samen met het Co-
mité 4 en 5 mei Nederland een 
bundel met reflecties over wat 
Nederlanders van vrijheid vin-
den. In het  Financieel Dagblad 
van 1 mei jl schreef de directeur 
van het SCP daar onder andere 
het volgende over:
“Meer dan 80% van de Neder-
landers noemt vrijheid een be-
langrijk aspect aan het leven in 
ons land. Specifieke geven zij 
aan dat het daarbij gaat om vrij-
heid van meningsuiting, vrij-
heid van religie, jezelf kunnen 
zijn en ruimte hebben om kan-
sen in het leven te pakken. On-
danks deze hoge score zijn er 
zorgen over minder onderlinge 
solidariteit en een gebrek aan 
respect voor verschillen in op-
vattingen en leefwijzen. Vrij-
heid betekent niet voor ieder-
een hetzelfde en het vrije leven 
pakt niet voor iedereen hetzelf-
de uit.”

Vrijheid is nooit af
Je moet voor vrijheid zorgen, 
naar elkaar luisteren en res-
pectvol met elkaar omgaan. Dat 
klinkt logisch maar is niet van-
zelfsprekend. En dat komt weer, 
omdat er verschillen zijn tus-
sen mensen die in de weg staan. 
Verschillen in achtergrond en 
in mate van opleiding kunnen 
leiden tot meer of minder lang 
gezond leven, meer of minder 

kans op werkzekerheid. En der-
gelijke verschillen hebben in-
vloed op het vertrouwen van de 
mensen in elkaar en in de de-
mocratische rechtstaat.
Vrijheid van de één kan een be-
dreiging voor de ander zijn.
Of het nu gaat over de aanpak 
van Corona, over tradities als 
het Sinterklaasfeest of over Eu-
ropese samenwerking. De vrij-
heid ertegen te demonstreren 
kan voor anderen leiden tot het 
gevoel van uitsluiting of dis-
criminatie. Waar op hun beurt 
zij weer tegen op staan. In een 

vrij land schuren vrijheden on-
vermijdelijk en met regelmaat. 
Maar leren onze kinderen  daar 
iets over op school? Goed bur-
gerschapsonderwijs en structu-
reel aandacht voor mensenrech-
ten zijn noodzakelijk.

Samenleven in vrijheid vergt 
afspraken en sterke instituties.
Afspraken over het voorkomen 
van oorlog of terreur 
en over het naast el-
kaar bestaan van vrije 
meningsuiting en res-
pectvolle omgang 

met elkaar. Maar ook afspraken 
over solidariteit met mensen in 
zwakkere posities. En in privacy 
afspraken in het huidige infor-
matietijdperk. Onze economi-
sche, maatschappelijke en poli-
tieke systemen moeten kunnen 
meebewegen met nieuwe tech-
nologische ontwikkelingen, 
met het veranderende oplei-
dingsniveau en met wisselende 
maatschappelijke opvattingen. 
Ze moeten ook leiden tot recht-
vaardige uitkomsten.
Dat maakt van vrijheid werk in 
uitvoering op alle plekken in 
de samenleving: rekening hou-
den met elkaar, nieuwsgierig-
heid naar elkaar en een luiste-
rend oor.
Vrijheid is nooit af.

Volgend jaar hoopt Rotary 
Rijnwoude u te mogen ont-
vangen aan een vrijheidsta-
fel voor een vrijheidsmaaltijd. 
Dan kunnen we samen het ge-
sprek voeren over hoe we aan 
vrijheid blijven werken.

Samen genieten van de heerlijke soep van Yvette van Boven

Bezoekadres: Dorpsstraat 50 - Hazerswoude-Dorp
Contact: 0172-583111 - info@habekowonen.nl

De Algemene Ledenvergadering 
op 18 mei gaat niet door.
In verband met de coronamaatregelen 
stellen wij deze vergadering uit.
De huurders die zich aangemeld hebben 
ontvangen van ons een nieuwe uitnodiging.
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