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Opbrengsten zijn voor kankeronderzoek...

ALL THE WAY EFI rijdt 
rondje Utrecht van 330 km!

Let op! Afwijkende tijd oud-papier ophalen in Hazerswoude-Dorp!
Op zaterdag 5 juni wordt er door Avanti weer oud papier opgehaald. Omdat er een extra vuil-
niswagen wordt ingezet zullen bepaalde wijken eerder aan de beurt zijn dan normaal. Daarom 
het vriendelijke verzoek om het oud papier uiterlijk 9 uur goed verpakt aan de weg te zetten. 

Hartelijk dank voor de medewerking! Bestuur TTV Avanti

Zaterdag 12 juni is het zover. Ruim 60 fietsers en begelei-
ders uit de regio Hazerswoude leggen ‘op de langste dag’ 
een afstand af van 330 km door de provincie Utrecht. Elke 
gesponsorde kilometer-euro komt 100% ten goede aan de 
Antoni van Leeuwenhoek Foundation. Dus sponsor mee!

ontstaan de beste plannen! Zo 
verging het ook Pieter Heems-
kerk en Roel Hoogenboom. In 
2013 werd het idee geboren om 
naar Parijs te fietsen voor een 
goed doel. “Tja, je bedenkt wel 
eens wat en voor dat je het weet 
wordt het groter en groter en 
heb je een stichting opgericht.” 
Met het oprichten van de stich-
ting ‘All the way EFI’ heeft een 
groep fietsers uit Hazerswoude 
van het organiseren van meer-
daagse fietstochten een jaarlijks 
evenement gemaakt. “Naast 
geld inzamelen voor een goed 
doel, beleven we ook onverge-
telijke, mooie momenten met 
andere enthousiastelingen op 
de fiets! Het is een buitenge-
woon bijzondere belevenis!”, 
aldus Pieter Heemskerk uit Ha-
zerswoude-Rijndijk namens de 
stichting. 

Terug in Nederland
Na de afgelopen jaren te hebben 
gefietst in o.a. Parijs, Dublin, 
München, Inverness Schotland 
en de twaalf provinciën in Ne-

derland, blijven ze dit jaar we-
derom in Nederland. Door de 
huidige omstandigheden is het 
niet mogelijk om de geplande 
tocht Trondheim-Oslo in Noor-
wegen te organiseren.  Heems-
kerk: “We zijn trots dat wij dit 

in goede gezondheid mogen 
doen en op deze manier bij te 
dragen aan wetenschappelijk 
onderzoek naar behandelingen 
tegen kanker.” 

Informatie
Elk jaar lukt het de groep om 
meer geld in te zamelen. Vorig 
jaar hebben ze 35.000 euro bij 
elkaar gefietst en ze hopen dit 
jaar natuurlijk op nog meer!  

Iedere fietser probeert mini-
maal zijn/haar eigen 330 km 
te laten sponsoren voor 1 euro 
per kilometer! Doe jij mee? Deel 
dan je bijdrage via Stichting All 
The Way EFI, NL78 INGB 0007 
2616 85.  Meer informatie over 
de stichting en de sponsorrit op 
12 juni is te vinden op www.
allthewayefi.com. Op een feestavond onder het genot van een biertje (of twee) 

Ook door de bossen van de Urechtse Heuvelrug gaan ze er tegenaan!

STOEPRANDEN
Dit jaar zal Hazerswou-
de-Rijndijk voor het eerst 
meedoen met de voorron-
des voor het NK Stoep-
randen 2021, een initiatief 
van Jantje Beton. Stich-
ting Jeugdwerk Hazers-
woude-Rijndijk organiseert 
dit evenement samen met 
speeltuin De Rode Wip en 
BOOST! 

Kijk voor meer informatie 
omtrent inschrijving snel op 
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Familieberichten

 “Zet mij maar in een sinaasappelkist-
je aan de straat, heb ik altijd geroepen als 
het over de dood ging! Natuurlijk meende 
ik dat niet, maar wat er van mij overblijft 
zit in de harten en hoofden van mijn dier-
baren. 
 Tegenwoordig denk ik iets genuan-
ceerder over dit soort onderwerpen. 
 Ik rijd nu in een volledig elektrische 
auto, scheid mijn afval, spot trekvogels en 
houd zoveel mogelijk rekening met het 
milieu. 
 Een ecokist? Waarom niet. En verder 
zo min mogelijk poespas. Ik ben ook maar 
een eenvoudige jongen.”
 Bram de Bolster 

zo min mogelijk poespas. Ik ben ook maar 
een eenvoudige jongen.”
 Bram de Bolster 

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

Zo kies je
een persoonlijk
grafmonument

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

Verbreepark 21
2731 BR Benthuizen

www.degedenkgroep.nl

Uw medeleven tijdens de korte periode van ziekte, na het over-
lijden en bij de begrafenis van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder en oma 

Gerda Qualm – Zegwaard

was overweldigend en heeft ons bijzonder goed gedaan. 
Voor deze vele blijken van medeleven, zowel persoonlijk als ook 
door middel van lieve kaarten, brieven, mailtjes of appjes zeggen 
wij u hartelijk dank.     

Het gemis is enorm, maar uw betrokkenheid en medeleven is ons 
tot grote steun.

    Wim Qualm                                            

    Sjaak en Marjolijn                            
    Hugo en Leonie

    en kleinkinderen.
Boskoop, juni 2021

In liefde namen wij afscheid van onze 
zorgzame moeder en oma

Barbera Reyneveld-van der Vis

Voor de vele meelevende en lieve reacties  
die wij mochten ontvangen, willen wij u  
hartelijk dank  zeggen.

 Kinderen, klein- en 
 achterkleinkinderen Reyneveld

Mei 2021

zoveel bloemen,
zoveel kaarten,

zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en

zoveel troost.

Graag willen wij iedereen bedanken voor 
de wijze waarop wij samen afscheid hebben 
genomen van onze vader, opa en overgrootvader

Wim den Dubbelden

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren 
dat hij bij zo velen geliefd was.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Hazerswoude-Rijndijk, juni 2021

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

ammonietuitvaart.nl

“Pap en Mam zijn weer samen”

Joanna Theresia van der Voort - van Bennekom
14 januari 1933 - 23 mei 2021
weduwe van Jan van der Voort

Correspondentie adres:
Lidy Rensen - van der Voort
Schoener 15
3891 DC Zeewolde

Het afscheid zal in 
besloten kring plaatsvinden 
op 1 juni 2021

Lidy & Ron Rensen - van der Voort
 Florentine & Wietse
 Robert-Jan & Myrthe

Judith & Joost van Leeuwen - van der Voort
 Marloes
 Joris & Isabella
 Wouter

Michel & Sabine van der Voort - Goedhart
 Bregje
 Jan

Joost & Greetje Lubbers

Ans

 
Na een kort ziekbed is onverwacht van ons weggenomen
onze lieve, bijzondere moeder, schoonmoeder en oma

Leentje Cornelia 
van der Haven - de Graaf

Leny
weduwe van Gerrit van der Haven

* 14 november 1939 t 30 mei 2021

 
Jolien en Bastiaan
        Ole, Tinka
Jantina en Mike
        Merel
Marita en Roberto
        Faith, Dean
Stefan en Frances
        Elya

Correspondentieadres:
Jacob Catsstraat 12
2394 ED Hazerswoude Rijndijk
 
Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
donderdag 3 juni van 19.30 tot 20.30 uur in uitvaartcentrum
De Waard, Europasingel 25, Koudekerk aan den Rijn.
 
De begrafenisplechtigheid vindt in besloten kring plaats.
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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

Bewonersoverleg Plan Zuid laat kritisch 
geluid horen in raadscommissie
Wethouder van Velzen belooft snel duidelijkheid over pilot Jan van Eycklaan-Zilverschoon. 

Op donderdag 20 mei maakte Bewonersoverleg Plan Zuid (BOPZ) gebruik van de mo-
gelijkheid om in te spreken tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijk en 
Economisch Domein. Tijdens de inspraakronde werd nader ingegaan op het inmiddels 
beroemde en beruchte paaltje in de Jan van Eycklaan. 

Het gewraakte paaltje...

Paaltje
BOPZ is van mening dat de 
doorgaande weg die vanaf de 
rotonde op de provinciale weg 
via Zilverschoon aansluit op de 
Jan van Eycklaan, reeds vanaf 
de aanleg van Weidelanden be-
doeld is als aansluiting van de 
nieuwe wijk op Plan Zuid. De 
Jan van Eycklaan is in het verle-
den daarom ook zo breed aan-
gelegd. En daarom is er ook in 
verschillende onderdelen van 
het bestemmingsplan Weide-
landen geen sprake van een 
paaltje in de doorgang Jan van 
Eycklaan-Zilverschoon. Sterker 
nog, het woord paaltje komt 
in het gehele bestemmingsplan 
niet eens voor! Weidelanden 
zou via de route Zilverschoon-
Jan van Eycklaan juist tweerich-
tingsverkeer krijgen naar Plan 
Zuid en daarmee verbonden 
worden met het bestaande dorp. 
Waarom staat er dan toch nog 
steeds een paaltje? 

Wet Openbaarheid Bestuur
Om dit tot op de bodem uit te 
zoeken werd er een WOB-ver-
zoek bij de gemeente ingediend. 
Op grond van de tot nu toe ver-
strekte informatie is BOPZ tot 

de bevinding gekomen dat er 
nooit verkeersbesluiten over 
“Het Paaltje” ter inzage zijn ge-
legd of genomen terwijl dat 
voor de plaatsing van een paal-
tje wel vereist is. Ook afspraken 
met direct omwonenden over 
“Het Paaltje” lijken niet for-
meel gedocumenteerd te zijn. 
Dat zijn ontstellende conclusies, 
die tijdens de vergadering met 
de raadsleden en de wethou-
der werden gedeeld. Wethouder 
van Velzen meende zich uit zijn 
Rijnwoudse tijd wel te herin-
neren dat het College van B&W 
en de raad tot een paaltje had-
den besloten, maar daar bleef 
het bij. 

Nu “Het Paaltje” jaren gele-
den zonder een onderliggend 
verkeersbesluit in het wegdek 
van de Jan van Eycklaan is ge-
plaatst, kan het zonder omhaal 
ook weer verwijderd worden. 

Het eenvoudigst gaat dit door 
de door wethouder van Velzen 
toegezegde pilot met “Het Paal-
tje” zo spoedig mogelijk te laten 
plaatsvinden. Net zoals er geen 
steekhoudende redenen zijn 
aangevoerd om “Het Paaltje” te 
handhaven, zijn er door de ge-
meente ook geen steekhouden-
de argumenten aangevoerd om 
de pilot met “Het Paaltje” voort-
durend uit te stellen. De corona- 
situatie wordt telkens als excuus 
opgevoerd, maar dat heeft veel 
weg van een uitsteltactiek die 
niet op zijn plaats is omdat er 
elders in het dorp in corona-tijd 
al wel (onaangekondigde) ver-
keerstellingen zijn verricht. 

Beloften van de wethouder
Voorzitter Goes van de raads-
commissie vroeg wethouder 
van Velzen om een datum te 
noemen voor de pilot met het 
weghalen van “Het Paaltje”. De 
wethouder kon dit niet maar 
deed wel twee beloften: de be-
lofte dat de pilot in ieder geval 
zal gaan plaatsvinden en de be-
lofte dat hij binnen anderhal-
ve week meer duidelijkheid zal 
verschaffen. De wethouder gaf 
tevens aan dat hij daartoe ook 
zal moeten communiceren met 
tegenstanders van de pilot. On-
danks de inspraakmogelijkheid 
hadden deze zich overigens niet 
aangediend tijdens deze com-
missievergadering. 
BOPZ verwacht dat wethou-
der van Velzen woord houdt en 
voor het eind van deze maand 
informatie zal verstrekken over 
de pilot en de spoedige start er-
van. 
Pas na het uitvoeren van de pi-
lot met het weghalen van “Het 
Paaltje” in de Jan van Eycklaan 
en verwerking van de gegevens 
daarvan en elders, kan verdere 
besluitvorming plaatsvinden. 

STOEPRANDEN
Dit jaar zal Hazerswoude-Rijndijk voor het eerst mee-
doen met de voorrondes voor het NK Stoepranden 
2021, een initiatief van Jantje Beton. Stichting Jeugd-
werk Hazerswoude-Rijndijk organiseert dit evene-
ment samen met speeltuin De Rode Wip en BOOST! 

De voorrondes worden gespeeld met kinderen in de leeftijdscate-
gorieën die kans maken op een plek bij het NK Stoepranden later 
dit jaar, dus alleen voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar. 

Gezinsmiddag
Voor andere leeftijdsgroepen, 
zoals kinderen jonger dan 6 
jaar, ouder dan 14 jaar, volwas-
senen en senioren organiseren 
we op een later moment ook 
een leuke gezinsmiddag Stoep-
randen. Meer informatie hier-
over volgt nog!

Inschrijven
De voorrondes staan gepland op 
Nationale Buitenspeeldag, op 
woensdag 9 juni vanaf 13:00 
uur. Eindtijd is afhankelijk van 
het aantal ingeschreven deel-
nemers. Locatie van de voor-
rondes: op het schoolplein van 
de Steijaertschool aan de Joseph 
Haydnlaan in Hazerswoude-
Rijndijk.
Informatie over deze activitei-
ten, de spelregels en leuke film-
pjes vind je op www.jeugdwerk-
hazerswoude.nl/stoepranden. Je 
kunt je hier ook aanmelden om 
mee te doen!
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Column Hoop & Troost van de 
oude dorpskerk Benthuizen 
in de Groene Hart Koerier

Op de 
plaats rust...
We leven begin juni. Het wordt steeds meer zomer. Op het 
moment dat ik dit stuk schrijf was het de eerste dag sinds lan-
ge tijd met volop zon en temperaturen rond de 20 graden. 
Heerlijk! Tijd voor het buitenleven. Er op uit trekken met de 
fiets of met de wandelschoenen. Genieten van de zonnestra-
len en tijd maken voor de mensen die je op je pad tegenkomt.
Tijd voor ontspanning en de nodige vitamine D van de zonne-
stralen. Maar diezelfde zonnestralen vragen ook om bescher-
ming van je huid; vergeet de zonnebrandcrème niet.

Vanavond was op TV de persconferentie van de overheid over 
wat er vanaf volgende week allemaal weer mogelijk is, nu 
de besmettingscijfers hard teruglopen. Wat een zegen dat we 
vanaf 5 juni niet meer in de lockdown zitten. Dat maakt de 
zomer extra mooi.   Maar de zomer is ook een rustperiode! 
En die hebben we hard nodig na deze tijd van spanningen in 
combinatie met weinig mogelijkheden voor ontspanning.

Ik heb aan de redactie gemeld dat deze column de komende 
zomermaanden even stopt. 
Na een winterseizoen veel te hebben geschreven over de ver-
binding van de oude kerk met het dorp, is het nu het moment 
om naar buiten te gaan, de rust te zoeken maar ook de verbin-
ding waar te maken, door mensen te spreken en op te zoeken. 
Tijd om het hoofd leeg te maken en inspiratie op te doen. Op 
de plaats rust!

Rust is enorm belangrijk! Zo las ik deze week over een groep 
mensen met de naam Freedom Fighters. Een oudere mentor 
trekt met een aantal jongeren rond de twintig/dertig jaar op, 
omdat deze groep in deze tijd heel vatbaar is voor alle prik-
kels die op hen afkomen met een grote kans op een burn-out. 
Zij hebben hierover een aantal podcasts gemaakt die zijn te 
beluisteren op www.butogether.nl.
De moeite van het luisteren waard.

Ik wens jullie allen een mooie zomer en een gezegende rust-
tijd toe. Ga met God en Hij zal met je zijn.
Wellicht komen we elkaar tegen in ons dorp. Laten we dan 
tijd maken voor een verbindend gesprek. 
En wellicht ideeën uitwisselen om in de nieuwe columns on-
der de aandacht te brengen en zo nieuwe verbindingen te zoe-
ken.

De oude kerk is ook een plaats van bezinning, rust, hoop & 
troost. Zou u/jij deze rust eens willen ervaren?
Contact: zorgteam@hervormdbenthuizen.nl.  

Volg  onze online 
diensten via YouTube:  

“Hervormde Gemeente 
Benthuizen”

‘Opdat wij niet vergeten’
75 jaar vrijheid kon vorig jaar niet ge-
vierd worden vanwege de coronamaat-
regelen. Dat was ook zo in Benthuizen, 
waar een fraai boek was samengesteld 
over Benthuizen in de Tweede Wereld-
oorlog. 

Dit jaar is het boek alsnog in mei uitgegeven. Een 
boek vol verhalen, gebeurtenissen en herinne-
ringen van Benthuizenaren. De vele fotopagina’s 
geven een indrukwekkend beeld van de bezet-
tingstijd. ’75 jaar vrijheid’ is te verkrijgen bij de 
Historische Kring Benthuizen.

John van Rumpt. 
Voorzitter bestuur dorpskerk 
en schrijver van de wekelijkse 
column.

Rozen voor 
Zauan
Ook dit jaar verkopen we weer mooie 
rozen.  Met de opbrengst kunnen we 
onze vrienden in Roemenië helpen om 
de gaarkeuken draaiend te houden. 

De gaarkeuken voorziet zo’n 25 ouderen en zie-
ken elke dag van een warme maaltijd.
Zaterdag 12 juni tussen 10:00 en 12:00 uur ver-
kopen we de rozen op het terrein van de Land-

winkel aan de Bentwoudlaan 2 in Benthuizen voor 
€6,95 per bos.
Let wel: op = op!
Graag betalen met pin of gepast in contanten.

Carillonbespeling als start van de zomer!
Op zaterdag 5 juni a.s. vind er een bespeling plaats met als thema: Laat de zomer maar ko-
men. Werken uit Zuid Amerika, Frankrijk en Spanje vormen de hoofdmoot van de bespe-
ling. We hebben er allemaal zo naar uit gekeken. Heerlijk dat het weer de goede kant op gaat. 

Ook op muzikaal terrein is er wel het een en ander gebeurd. Grote evenementen lagen stil. Kleine 
liefelijke concertjes konden geen doorgang vinden. Het enige wat door ging waren de beiaardiers in 
Nederland die lieten regelmatig muziek horen. Over de pleinen en 
markten. Grootse concerten bleven uit, maar dit ging door op een 
veilige afstand. Daarom a.s. zaterdag weer een carillonbespeling door 
beiaardier Johan van Oeveren op het carillon van de Oude Kerk aan 
de dorpsstraat in Zoetermeer. Hij heeft gekozen voor een luchtig pro-
gramma. 

Wilt u het beluisteren op een rustige plek? Ga dan naar het Wilhel-
minapark geniet van de zon en de muziek. Aanvang 12.00 uur tot 
13.00 uur. De stichting de Herberg heeft ervoor gezorgd dat het af-
gelopen jaar er minstens een keer per maand het carillon te horen 
was. En daar willen ze graag mee doorgaan. Daarom doen we dan 
ook een beroep op de Zoetermeerse bevolking om ons te steunen 
door donateur te worden van het carillon of een eenmalige bijdrage 
te storten op de rekening van Stichting de Herberg, onder vermel-
ding van ‘carillon’
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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 6 juni  09.30 uur Ds K. Hak (Voorber. 

H.A.); 18.00 uur Prop. A.J.R. Treur 

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 6 juni 
 10.00 uur Ds R. Steenstra, Wassenaar
 Aanmelden verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 6 juni  09.30 uur Leesdienst en 
 18.00 uur  Ds A.B. van der Heiden 
 De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 6 juni 09.00 uur 
 Eucharistieviering. Voorg. Past. R. Visser 

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

De Korenaar  Zondag 6 juni   09.30 uur 
 Ds Marijke Kwant, Bodegraven
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 6 juni   09.30 uur Ds A.B. van Cam-

pen; 18.30 uur Ds F. Wijnhorst, Krabbendijke
 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

TTijdens de diensten op zon-
dagmorgen zijn nu nog maxi-
maal 30 bezoekers welkom in 
de kerk. Wij vragen u om zich 
te houden aan de coronapro-
tocollen: Mondkapje bij binnen-
komen en uitgaan van de kerk, 
handen desinfecteren en 1.5 
meter afstand houden. U kunt 
zich aanmelden via scriba@
pknkoudekerk.nl. De kerkdien-
sten worden ook uitgezonden 
via www.kerkdienstgemist.nl 
(Koudekerk aan den Rijn). 
Zondag   6 juni 10.00 uur: 
Viering met dominee K.W. de 
Jong uit Woerden.
Zondag 13 juni 10.00 uur: 
Viering met dominee J. van de 
Meent uit Utrecht.

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 bin-
nenlopen om even stil te zijn, 
een kaarsje aan te steken, of 
de aanwezige pastor persoon-
lijk te spreken. Op 2 en 16 juni 
bent u welkom in de Brugkerk. 
De Ontmoetingskerk is open op 
woensdag 9 juni..
 

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 BERNARDUS-
KERK VOOR EEN VIERING 

EN OPENSTELLING                                                     
De regels betreffende het af-
stand houden, het ontsmetten 
van de handen en het dragen 
van een mondkapje bij het bin-
nenkomen en verlaten van de 
kerk zijn nog steeds van kracht. 
Ook al zijn we één parochie, in 
iedere 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. 

ZONDAG 6 JUNI 10.30 UUR
De Bernarduskerk is open van 
10.30 tot 11.30 uur om even 
rustig te zitten, te bidden of een 
kaarsje aan te steken. Er wordt 
door Dhr. Nico Wesselingh op 
het orgel gespeeld  Voor deze 
openstelling hoeft u zich niet 
aan te melden.  

ZONDAG 13 JUNI 10.30 UUR
Eucharistieviering waarin pas-
toor Peeters de voorganger is. 
Mevr. Anne-Marie de Groot is 
de organiste. Als u bij deze vie-
ring aanwezig wilt zijn, moet u 
zich aanmelden. Dit kan tot vrij-
dag 11 juni uiterlijk 12.00 uur via 
telefoonnummer 071-3414210 
of email-adres hh.michael-ber-
nardus@heiligethomas.nl. 

DE LIVESTREAM-
VERBINDING                                                                                                             

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.

INTENTIES 
U kunt intenties opgeven voor 
de vieringen. Tijdens de vie-
ring in de Bonifaciuskerk zullen 
de intenties, die opgegeven zijn 
tijdens de voorbeden in beeld 
verschijnen. U kunt hiervoor 
contact opnemen met Annie 
van Dijk via telefoonnummer: 
071-3414210.

SACRAMENTSDAG                                                                                                                                
Rond Sacramentsdag is er aan-
dacht voor de Diaconie. De col-
lecte in de bus achterin de kerk 
is dan bestemd voor een doel 
van de Parochiële Caritas In-
stelling (PCI) en de Diaconie. Er 
is voor gekozen om ook dit jaar 
de collecte weer in het teken 
te stellen van de voedselvoor-
ziening en nood als gevolg van 
de coronacrisis. Het afgelopen 
jaar is daar vorm aangegeven 
door ondersteuning te bieden 
aan de Voedselbank en door 
in maaltijden te voorzien, dit 
wordt verzorgd door Buurten & 
Zo te Alphen aan den Rijn. Uiter-
aard sluiten wij niet onze ogen 
voor noodhulp aan anderen, bij-

voorbeeld als er aanvragen zijn 
voor financiële hulp bij schuld-
sanering. Bij aanvullende hulp 
aan schuldsanering gaat dit in 
samenspraak met de Stichting 
GeldZorg. De nood als gevolg 
van de coronacrisis is natuur-
lijk vele malen hoger en andere 
instanties dragen ook bij, maar 
toch is de hulp vanuit de PCI 
wenselijk. De PCI zal zorgdra-
gen voor een goede bestem-
ming van de collecte en zullen u 
als gever op een later moment 
via het parochieblad informe-
ren, hoe het is besteed. Wilt u 
dit doel van de PCI steunen, dan 
kan dit onder andere via bank-
rekening NL36INGB0006192337 
t.n.v. parochie Heilige Thomas 
o.v.v. ‘Collecte Sacramentsdag 
2021’.

Ook kan dit door een geldelijke 
bijdrage te storten direct op het 
banknummer van de PCI: NL-
74RABO 0391 6038 25 t.n.v. PCI 
parochie Heilige Thomas te Alp-
hen aan den Rijn o.v.v. ‘Collecte 
Sacramentsdag 2021’. Namens 
de PCI alvast hartelijk dank voor 
uw bijdrage aan deze collecte.           

(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   

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).

KLEDINGINZAMELING
 
Zoals we gewoon zijn verzamelen we weer kleding in, voor de mensen in Roemenie, het transport 
wat in september DV vertrekt daar kan nog het nodige bij.

Dus ook nu is uw kleding weer van harte welkom mits schoon en heel natuurlijk. De datum voor de 
inzameling is 5-6-2021 van 9.00 tot 11.00u en op het bekende adres Bredeweg 22 Moerkapelle.
U kunt ook een gift overmaken op de bankrekening van “stichting ZoBeRo” nr. NL87RABO0325944776. 
Alvast hartelijk dank en hopelijk Tot Ziens.
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www.bakkerammerlaanlaan.nl

IIedere dag voordeel:                   edere dag voordeel:                   
elk 2e brood voor elk 2e brood voor 1,1,60   60                 

Tompouce  met slagroom                                                              1,25
Aanbiedingen van 3 t/m 9 juni

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

info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De Vries

Heerlijke
Braaispi
Spiesjes van half-om-half 
gehakt burgers, verpakt in 
plakjes katenspek.
Heerlijk oriëntaals gekruid. 
Erg lekker!

Vleeswarentrio:

Schouderham

Grillworst

Gebraden
Gehakt

4.49
Weektopper!

Shoarma
vlees 

1 kilo

8.98

Vlugklaarpakket:

4 Bacon-
burgers

4 Real 
American 

Steaks

7.98
Weekendtip!

Biefstuk
braad-
sleetje 
per stuk

4.98
Meepakker:

Kippedij
filet 

500 gram

4.98

Uit eigen keuken:

Portie Nasi 
met 

1  Loempia

4.98

Weekaanbiedingen

100 gram

1.49 Aanbiedingen zijn geldig van 
31 mei t/m 5 juni 2021

BRIL
VAN DE MAAND
JUNI

TUIJN JUBILEUM PRIJS

O P  S T E R K T E

€ 130,-
TUIJN JUBILEUM PRIJS

O P  S T E R K T E

€€€ 130,- 130,-
TUIJN JUBILEUM PRIJS

 130,-
TUIJN JUBILEUM PRIJS

 130,- 130,-

Lettertype:
- Aglet Slab Regular

Grijs:
- CMYK 59, 39, 37, 19
- RGB 89, 96, 100
- PMS 424c

Groen:
- CMYK 66, 14, 38, 3
- RGB 85, 155, 134
- PMS 5493c 

Dorpsstraat 138 - Hazerswoude Dorp
Telefoon: 0172-589203

Dorpsstraat 140 - Hazerswoude Dorp
Telefoon: 0172-589201

WWW.WINKELVANDERLINDE.NL

Alleen deze dag:
Betaalt u 65% 
op de herenkleding!
Betaalt u 65% 
op een dekbedovertrek!

Zaterdag 5 juni Adriaan 65 jaar!
Komt u hem feliciteren?



7Groene Hart Koerier
woensdag 2 juni 2021

Cursiefje

Teerling

Het was regenachtig en ik grasduinde door een tijdschrift waar-
in een artikel stond van een journalist die de euvele moed had de 
nodige vraagtekens te plaatsen bij onze vrije wil: dat maak ik zelf 
wel uit! Ik heb altijd de overtuiging gekoesterd dat mijn keuzes 
in allerlei netelige kwesties op puur persoonlijke beslissingen be-
rustten, maar de twijfel daaraan is al heel lang geleden gaan kna-
gen. Langzamerhand begon ik te beseffen dat de positie van mijn 
ouders (ambtenaar, middenstander, werkgever of werknemer), 
mijn lidmaatschap van een religieuze denominatie, mijn gevolgde 
opleiding(en) en mijn maatschappelijk veroverde positie wel dege-
lijk mijn gedragspatroon beïnvloed hadden. En in dat gedragspa-
troon zaten bij nader inzien verscheidene dubieuze elementen. Ie-
dereen afkomstig uit een verzuilde samenleving, weet dat.
Oké, je wordt volwassen en je gaat uiteraard al die gerafelde veren 
van je afschudden: ‘een nieuwe lente, een nieuw geluid!’ Zo een-
voudig is dat echter niet; niet alleen gewoontes, ook ideeën kunnen 
vastroesten en het oliespuitje van de moderne-manieren-deskundi-
ge is zelden in staat die oxydatie weg te werken.
Overal wordt beweerd dat de val van Rutte-III de aanzet moet ge-
ven voor een nieuw elan, voor een nieuw réveil. De afgelopen de-
cennia hebben we nogal wat bevlogen (kersverse) politici horen 
oreren over hun explosief-nieuwe gedachtegoed: de Hof van Eden 
was aan te leggen en de net opgerichte demagogen wisten ook nog 
wáár die unieke tuin zou groeien en bloeien én zijn vruchten zou 
afwerpen. Helaas, al die bouwtekeningen voor revolutionaire ont-
wikkelingen bleken slechts blauwdrukken voor het ons bekende 
Utopia.
Nu dus weer het creëren van overspannen verwachtingen: het 
nieuwe normaal! In de maatschappelijke organen de menselijke 
maat herintroduceren en samen de schouders onder de klimaatcri-
sis en de energietransitie... ‘Samen’, hét panacee voor alle kwalen.
Ik ben niet een notoire pessimist, ik heb echter wel mijn twijfels 
over dat ‘samen’. Als ik zie hoe - overigens ogenschijnlijk - be-
schaafde mensen krampachtig reageren op kleine opgelegde be-
perkingen in hun doen en laten teneinde kwetsbare mensen te be-
schermen tegen rampzalige gevolgen van een pandemie... vrees ik 
het ergste.
Een kennis van me volgde enthousiast de nieuwe cultuur die over 
Nederland lijkt uit te waaieren en hij riep een week geleden vol 
vuur uit: ‘Ik proef het, dit wordt écht een nieuwe lente!’
Hij had me ooit uitgenodigd voor een - zoals hij zei - exquis diner-
tje, maar na afloop moest ik toch constateren dat zijn smaakpapil-
len even ongevoelig waren als de voetzolen van een postbode.
De mensen die koketteren met die zo populaire ‘vrije wil’, zul-
len ongetwijfeld beweren dat je aan je gedrag een slinger in de ge-
wenste richting kunt geven. Natuurlijk gun ik hun de zegen van de 
twijfel... Inderdaad, de mens die geneigd is tot alle kwaad en... van 
hem hebben we al enige jaren geleden afscheid genomen. Het is 
echter duidelijk dat die vrije wil ook te maken krijgt met een mis-
schien niet zichtbaar maar wel degelijk aanwezig egoïsme.
Duidelijk is dat we de Rubicon zijn overgestoken en dat de teerling 
geworpen is... nu die mentaliteit nog flink bijschaven!

 Wist

MINIBIEBS IN 
HAZERSWOUDE-RIJNDIJK
Speeltuin De Rode Wip zal in samenwerking met de gemeente 
Alphen aan den Rijn diverse minibiebs plaatsen in de dorpskern 
Hazerswoude-Rijndijk. Minibiebs zijn kleine afsluitbare huisjes/
kastjes in openbaar gebied waar mensen gratis een boek kunnen 
pakken om thuis te lezen. Na afloop kan je het boek terugzetten 
en een nieuw boek meenemen. In de Mozartlaan nabij nummer 
108 en in speeltuin De Rode Wip komen daarnaast ook zogenaam-
de Kinderboekzwerfstations te staan waar uitsluitend kinderboe-
ken zijn te lenen. 
Woonachtig in Hazerswoude-Rijndijk en wil je in je eigen straat 
een minibieb plaatsen én ben je bereid deze te beheren? Stuur een 
mail naar info@derodewip.nl zodat we straks in één keer bij de ge-
meente de minibiebs kunnen bestellen. 
Inmiddels is er een facebookpagina waar de beheerders straks hun 
eigen minibieb kunnen promoten en nieuwtjes kunnen plaatsen. 
www.facebook.com/minibiebshazerswoude

Ingezonden bijdrage

Open brief aan de leden van de Gemeen-
teraad van de Gemeente Alphen a/d Rijn.
Rijnwoude 28-5-2021

Geachte Raadsleden,

Citaat uit het Coalitieakkoord van huidig college van B&W 2018-2022:
“Gemeenten kijken meestal van binnen naar buiten, naar wetten, instituties en de traditionele manier 
waarop we democratie hebben georganiseerd. Wij gaan voor méér dan dat. Wij gaan voor het principe 
van “éérst de Gemeenschap en dan de politiek”. Van Buiten naar Binnen werken! Voor de samenleving 
als opdrachtgever van de Gemeente (1)” einde citaat.

Dorpsoverleggen in voormalig Rijnwoude onderschrijven bovenstaande; zijn daarin al bijna een
decennium actief en hebben een bepaalde structuur die is geborgd in statuten. Dorpsoverleggen
verwoorden wat er leeft in de dorpen in Rijnwoude. Het zijn geen “actiegroepen” maar vrijwil-
ligers met een professionele inslag die zich belangeloos inzetten voor de leefbaarheid in onze 
dorpen.

In de afgelopen periode is er een groot aantal gemeentelijke trajecten geweest waarover de geza-
menlijke besturen van de Dorpsoverleggen zich grote zorgen hebben gemaakt. Deze zorg betrof 
de uitvoering van de zogenaamde “kernendemocratie”. In veel gevallen werden de Dorpsover-
leggen te laat dan wel pas achteraf betrokken, waardoor de Dorpsoverleggen alleen nog maar 
kritiek konden geven op het gebrek aan samenwerking. Gemeentelijke trajecten konden zo in-
houdelijk dus niet ondersteund worden. Gemiste kansen! Dit is een bron van ergernis bij alle vijf
Dorpsoverleggen van voormalig Rijnwoude.

Directe aanleiding voor deze gezamenlijke brief is de ontwikkeling rondom de RES 1.0 en de
bevindingen van onderzoeksjournalist B.Vermond die 21-5-2021 publiek zijn geworden (zie :

https://www.basvermond.nl/portfolio/reconstructie-regionale-energie-strategie-alphen-aanden-rijn). 
Hij geeft ons een ontluisterend inkijkje hoe er op ambtelijk niveau wordt gedacht en gehandeld 
met betrekking tot onze Dorpsoverleggen. Er (b)lijkt geen enkele sprake van “de samenleving 
als opdrachtgever” maar daarentegen wél van manipulatief handelen en uitspelen van inwoners 
in het kader van persoonlijke dan wel politieke ambities.

De vertrouwensbasis tussen de Dorpsoverleggen en de gemeente (inclusief college) is hierdoor 
ernstig verstoord. We vragen ons af waar de open bestuurscultuur zoals omschreven in het coa-
litieakkoord is; waarin de burger voluit kan meedoen en kan vertrouwen op een eerlijke en be-
trouwbare overheid. De Dorpsoverleggen zijn immers (te) laat betrokken bij het hele proces en 
de gemeentelijke enquête rond de RES laat ernstig te wensen over.

Wij verzoeken U als raadslid, alvorens U een persoonlijk besluit neemt inzake de RES 1.0, zich te
realiseren, dat het RES 1.0 besluit zoals dat in de gemeenteraad zal worden geagendeerd, geba-
seerd is op een traject van schijnparticipatie met een gemanipuleerde uitkomst. Hiermee komt 
de gevraagde beoordeling door de raad inzake de RES 1.0 in een geheel ander daglicht te staan. 
Wij gaan ervan uit, dat u als onze volksvertegenwoordiger het geluid uit de dorpen ook in de 
gemeenteraad laat horen en de RES 1.0. zoals die nu wordt gepresenteerd terzijde schuift.

Graag werken de gezamenlijke Dorpsoverleggen mee met de gemeente en met de gemeenteraad
als controleur/toezichthouder, aan een door onze inwoners gedragen RES 1.0.

Hoogachtend,
H. Körmeling, B Verhoef Voorzitters Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost
N. Stolwijk   Voorzitter Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp
N. Wamsteker   Voorzitter Dorpsoverleg Koudekerk aan den Rijn
R. van Daalhoff   Voorzitter Dorpsoverleg Benthuizen
J. Wesselingh   Voorzitter Dorpsoverleg Groenendijk- Hazerswoude Rijndijk West

1.  De eerste alinea van deze brief is Integraal overgenomen uit het coalitieakkoord 2018-
2022; pagina 6, hoofdstuk 2 Bouwsteen 3 file:///C:/Users/Acer/Downloads/Coalitieak-
koord%202018-2022%20(2).pdf

NIEUWE ACTIVITEITEN SPEELTUIN DE RODE WIP

HAZERSWOUD’S GOT TALENT
Dit jaar wordt voor het eerst een online talentenshow georganiseerd door speeltuin De Rode Wip en 
Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk. Onder de naam “Hazerswoud’s Got Talent” kan iedereen 
die niet ouder is dan 17 jaar meedoen met deze leuke online talentenjacht. Maak een leuk filmpje van 
iets waar jij goed in bent, zoals een eigen dansje, een stukje zang, een goocheltruc, een spannende 
stunt, een grappige mop vertellen, acrobatiek, of wat dan ook. Stuur deze in en maak kans op de tro-
fee voor talent van 2021!
Meedoen is superleuk en indien nodig wordt er gewerkt met leeftijdscategorieën zodat iedereen 
evenveel kans maakt. Check voor meer info www.derodewip.nl/talent
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Leiderdorp    www.meerburg.nl

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

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

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

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

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

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

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

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

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

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

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

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

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂

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

SLEUTEL MET KOM-
PAS als sleutel han-
ger gevonden? tel 
06-30716294 

Namens de weekend 
lopers danken wij 
DORPSHUIS DE JUF-
FROUW voor hun leu-
ke en gastvrije ont-
vangst afgelopen 
zaterdagochtend. 

Imkers in de re-
gio als uw BIJEN 
GAAN ZWERMEN ik 
ben als startend im-
ker op zoek naar een 
ZWERM. Cees Sel-

Historisch Museum Hazerswoude 
per zaterdag 5 juni 2021 weer open!

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1.0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 12,99

€ 19,99

Malibu 
Watermelon 

0,7L

€ 17,99€ 49,99

€ 19,99

€ 19,99

€ 14,99

Plantation 
Original dark 

Rum 
0,7L

€ 14,99

The Busker 
Irish whiskey 

Triple cask 
1.0L

Gordon’s 
Dry Gin 

1.0L

Vana Tallinn 
Estonian rum 

liqueur 
1,0L

Aanbiedingen geldig t/m 30 juni 2021

Tomatin 
Legacy 

Single malt 
Whisky 

0,7L

Strathcolm 
Single grain 

Scotch 
Whisky 

0,7L

GlenDronach 
Forgue 10y. 
Single malt 

1,0L

Na een lange periode kan eindelijk het Histo-
risch Museum Hazerswoude, Dorpsstraat 66,
Hazerswoude-Dorp op zaterdag 5 juni 2021 de 
voordeur weer open zetten. De exposite over 
75 jaar Bevrijding is dan nog  te bezichtigen. 
Deze expositie was begin 2020 al ingericht 
maar vanwege de corona maatregelen per 17 
oktober 2020 weer gesloten. De openingstij-
den zijn nu weer iedere zaterdag van 13.00 u 
-16.30 u. 
Tot en met zaterdag 21 augustus kunt u alles 
bekijken wat er verzameld is over de oorlogs-
periode en de bevrijding in Hazerswoude met 

historische foto’s en documenten. 
Daarna volgt er een exposite over de huidige 
en verdwenen koren in Hazerswoude. Indien u 
hier voor foto’s of ander materiaal beschikbaar 
heeft stuur dan een berichtje naar : conserva-
tor@museumhazerswoude.nl    
 
In de afgelopen periode is ook  de website van 
het museum opnieuw ingericht en heeft een 
geheel nieuwe indeling gekregen. Zie www.
museumhazerswoude.nl  Hier kunt u veel in-
formatie vinden over Hazerswoude zoals de ie-
der kwartaal uitgegeven Hazeliers.

TE KOOP: 

Damesfiets, in zeer 
goede staat, merk 
Batavus, 7 versnellin-
gen. Zwart met grijs. 
Vraagprijs Eur 150. 
Inl. 6051933459

Te koop gevraagd. 
Heeft u nog LP'S OP 
ZOLDER of in de kel-
der. Ik neem ze graag 
van u over. Bereik-
baar via rvanden-
berg@hotmail.com 
of 0624230280

DIVERSEN

Gevonden!! Wie O wie 
heeft mijn FIETS-
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Muziekvereniging KNA collecteert 
mobiel voor de Anjeractie!
Op vrijdag 28 mei heeft het Prins Bernard Cultuurfonds het startsein gegeven voor 
de Anjeractie en de opbrengst van de collecte is ook dit jaar 100% voor Muziekver-
eniging KNA!

In de week van 28 mei tot en 
met 5 juni 2021 zullen de leden 
en vrijwilligers weer collecteren 
voor de Anjeractie. Onze collec-
tanten kunnen vanwege de co-
ronacrisis niet met een collecte-
bus langs de deuren gaan, dus 
ook dit jaar zal de collecte weer 
mobiel gebeuren!  

Onze leden en vrijwilligers zul-
len via hun mobiele telefoon 
een bericht versturen naar hun 
familie, vrienden, kennissen, 
collega’s en buren met de vraag 
om te doneren voor Muziekver-
eniging KNA. Middels de do-
neerlink in het berichtje wordt 
er automatisch verbinding ge-
maakt met de bankapp op uw 
telefoon. U kiest uw bank waar-
mee u wilt betalen, kiest het be-
drag en klaar! Het werkt net zo 

makkelijk als de gewone betaal-
verzoekjes via de bank of een 
tikkie.

De opbrengst van de collecte 
komt geheel ten goede aan Mu-
ziekvereniging KNA. Met deze 
opbrengst willen wij ons in-
zetten voor de muziekeducatie 
voor kinderen en op de basis-

scholen! Wilt u verzekerd zijn 
van een berichtje om te done-
ren? En draagt u Muziekver-
eniging KNA een warm hart 
toe?Stuur dan een mail naar se-
cretaris@kna-koudekerkadrijn.
nl met uw naam en 06-num-
mer, dan zorgen wij ervoor dat 
u tijdens de collecteweek van 
ons het doneerbericht ontvangt. 

Kaapse eenden in Koudekerk
In Koudekerk aan den Rijn woont een grote groep Kaapse een-
den, ook wel muskuseenden genoemd. Deze eenden zijn zeer 
vruchtbaar en krijgen het hele jaar rond jongen. Een muskus-
eend kan drie of vier keer per jaar een nest van wel veertien jon-
gen krijgen. 

Overlast
Het gebiedsteam van de gemeente ontvangt met regelmaat een 
klacht over de Kaapse eenden. Mensen storen zich aan de uitwerp-
selen, de dieren zitten in tuinen en brengen daar schade aan. Ook 
gaan de eenden op de weg of stoep zitten, scharrelen langs de go-
ten en worden zo nu en dan aangereden.

Niet voeren
Een aantal jaren geleden is een aantal eenden gevangen op initiatief 
van de toenmalige gemeente Rijnwoude. Maar de populatie is in de 
tussentijd weer flink gegroeid. Gebiedsbeheerder Marjolein van de 
Ven van de gemeente roept inwoners op om de eenden niet te voe-
ren. “Niet voeren voorkomt dat er in een snel tempo nog meer een-
den bijkomen”.  De gemeente is op zoek naar een oplossing om het 
aantal eenden terug te brengen. Vorig jaar is contact geweest met 
de dierenbescherming. Helaas heeft dat niet tot een oplossing ge-
leid. De gemeente is nu in overleg met een adviesbureau over welke 
stappen nodig zijn. 

Wilt u meer weten? 
Neemt u dan contact op met de gebiedsbeheerder van de gemeen-
te, Marjolein van de Ven via 14 0172 of teamkoudekerk@alphen-
aandenrijn.nl. 
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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

Meer karton en papier, wat doet de 
gemeente en wat kunt ú doen?

Vraag een mantelzorgcompliment aan
In de gemeente Alpen aan den Rijn zijn elke dag talloze 
mensen actief als mantelzorger. Zij verzorgen dagelijks of 
wekelijks op vrijwillige basis een zieke, gehandicapte of 
hulpbehoevende naaste. De gemeente vindt het belangrijk 
om deze mensen in het zonnetje te zetten. Dit doet de 
gemeente met een mantelzorgcompliment. Het mantel-
zorgcompliment is een geldbedrag van € 200 dat mantel-
zorgers ontvangen als waardering voor de geboden hulp. 
Heeft u iemand in uw familie, vrienden- of kennissenkring 
die langdurig en onbetaald zorg aan u verleent? Dan kunt 
u uw mantelzorger bedanken met een mantelzorgcompli-
ment. U vraagt dit bij de gemeente aan. 

Aanvragen mantelzorgcompliment
U kunt het mantelzorgcompliment online aanvragen op 
www.alphenaandenrijn.nl/mantelzorgcompliment. U vindt 
hier ook de voorwaarden. Heeft u geen internet of DigiD? 
Dan kunt u iemand in uw omgeving om hulp vragen door 
diegene te vragen naar bovenstaande website te gaan en 
het ‘Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment 2021’ uit te 
printen. Of u belt met 14 0172 en vraagt de gemeente u het 
formulier toe te sturen. Het ingevulde formulier kunt u dan 
terugsturen naar het adres dat op het aanvraagformulier 
staat. Hulp nodig bij invullen? Maak dan een afspraak met 
het Serviceplein, door te bellen met 14 0172 optie 1.
 

Goed om te weten
Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u het 
mantelzorgcompliment per post thuis. Zo kunt u het 
compliment zelf aan uw mantelzorger geven. De mantel-
zorger krijgt er ook uitleg bij over hoe de € 200 verzilverd 
kan worden (verzoek om uitbetaling). Het compliment 
wordt uitbetaald op 10 november, de landelijke Dag van 
de Mantelzorg. Vraag het mantelzorgcompliment vóór  
1 oktober 2021 aan. Daarna kunnen wij geen aanvragen 
meer in behandeling nemen.

Publicaties
Besluit actualiseren omgevingsvergunning vof 
G.J. de Wit & Zn., Burmadeweg 6, 
Hazerswoude-Dorp 
Op 19 mei 2021 heeft de Omgevingsdienst Midden-
Holland (ODMH) namens Gemeente Alphen aan den Rijn 
een besluit genomen om de vergunningvoorschriften van 
vof G.J. de Wit & Zn aan de Burmadeweg 6 in Hazers-
woude-Dorp te actualiseren. Dit betreft het toevoegen van 
voorschriften voor een bedrijfsnoodplan aan het milieuas-

pect goede bedrijfspraktijken. Het besluit heeft kenmerk 
2021033378.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage 
bij Gemeente Alphen aan den Rijn. Vanwege de corona-
maatregelen kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak 
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via telefoon-
nummer 14 0172. De inzageperiode is zes weken en start 
op 3 juni 2021, de eerste werkdag na de publicatiedatum 
van deze bekendmaking. Een dag na de start van de inza-
geperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode en 

WEEK 22 
2 juni 2021

In het afgelopen jaar zijn we steeds meer online gaan 
bestellen. Hierdoor gooien we meer papier en karton weg 
en raken de ondergrondse containers sneller vol. Gemeente 
Alphen aan den Rijn leegt de containers vaker, maar toch 
kan het voorkomen dat u een volmelding op de container 
ziet. Meestal zit de container dan niet helemaal vol, maar 
zitten er grote stukken karton klem. 

Mogelijke oplossingen
Om te voorkomen dat containers te snel vol of verstopt 
raken, doet de gemeente onderzoek naar mogelijke oplos-
singen zoals het plaatsen van extra containers, perscontai-
ners en bovengrondse containers. Daarnaast zijn de afge-
lopen weken op vijftien verschillende locaties in de 
gemeente nieuwe papiercontainers met een aparte dozen-
klep geplaatst. De komende maanden testen we deze.

Scheuren, snijden of springen
Maak voor de huidige papiercontainers het karton goed 
klein. Als dit niet gebeurt, dan raken de containers te snel 
vol of verstopt. Karton kleiner maken kan op drie eenvou-
dige manieren: scheuren, snijden of springen. Kleine verpak-
kingen kunt u meestal makkelijk kapot scheuren of plat 
stampen. Grote verpakkingen kunt u het beste thuis alvast 
in stukken snijden.

Groot papier en karton
Heeft u veel en groot papier of karton en past dit niet in de 
container? U kunt dit gratis inleveren bij ons afvalbrengsta-
tion Ecopark De Limes. Vergeet niet hiervoor een afspraak te 
maken op onze website: www.alphenaandenrijn.nl/ecopark.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Of volg ons via:
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beroepstermijn eindigen zes weken na de start van 
de beroepstermijn.

Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het 
besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Den Haag, Sector 
Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 
De termijn begint op de dag na het ter inzage 
leggen van het besluit. Het beroepschrift moet 
worden ondertekend en moet ten minste uw naam 
en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit 
besluit en de motivering van het beroep bevatten. 
Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden 
besluit mee te sturen en aan te geven op welk tele-
foonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. U 
kunt ook digitaal beroep indienen. Daarvoor moet 
u wel beschikken over een elektronische handteke-
ning (DigiD). Kijk op de website  
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor 
meer informatie over het digitaal indienen van 
beroep. Aan de behandeling van een beroep zijn 
kosten verbonden. Het indienen van een beroep 
schort de werking van het besluit niet op.

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

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

Aanvraag omgevingsvergunning  
Carboliq Alphen, Bedrijfsweg 23-25,  
Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft 
op 2 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsver-
gunning ontvangen. Dit betreft het oprichten van een 
installatie voor het omzetten van plastic reststromen 
naar grondstof op het perceel Bedrijfsweg 25 in 
Alphen aan den Rijn. De aanvraag is geregistreerd 
onder kenmerk 2021101750. De aanvraag betreft:
-  een beperkte milieutoets voor het oprichten, 

veranderen of in werking hebben van een 
meldingsplichtige milieu-inrichting

Procedure
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere 
procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld, neemt 
de ODMH namens Gemeente Alphen aan den Rijn 
een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen 
acht weken na ontvangst van de aanvraag. De 
termijn kan worden opgeschort als er aanvullende 
gegevens nodig blijken te zijn. 

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn van deze aanvraag wordt met 
toepassing van artikel 3.9. tweede lid van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht met zes 
weken verlengd.

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:
-  Tawerna Bohema, Van Nesstraat 1 A in Alphen aan 

den Rijn: het starten van een restaurant-bar
-  Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V., J.G. van der 

Stoopweg in Koudekerk aan den Rijn: het starten 
van een aannemingsbedrijf

-  Maatschap A. en N. de Jong-de Vor, Hogedijk 1 in 
Aarlanderveen: het houden van vleeskoeien en 
schapen

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 persoon 
naar alle waarschijnlijkheid niet meer woont op het 
adres waar hij in de Basisregistratie Personen (BRP) 
staat ingeschreven:
- I. Rabhioui, Marsdiep 181 Alphen aan den Rijn

Reageren 
Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar 
bovengenoemde persoon verblijft? Dan verzoeken 
wij u om contact op te nemen met team Burger-
zaken van Gemeente Alphen aan den Rijn, via tele-
foonnummer 14 0172. Als de gemeente na twee 
weken geen reactie heeft ontvangen en er geen 
woonadres bekend is, neemt zij bovengenoemde 
persoon op in de BRP als vertrokken met onbe-
kende bestemming. Dit besluit wordt gepubliceerd 
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
19 mei tot en met 26 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
-  Dorpsstraat 27D, 27E en 33  

afgraven vervuilde tuingrond en storten van 
schone grond (V2021/442) 

Alphen aan den Rijn
-  Speenkruid 24  

plaatsen airco-buitenunit op plat dak 
(V2021/425) 

-  Lupinesingel 53  
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak 
(V2021/427) 

-  Heemraad 92  
plaatsen opbouw bestaand dakterras achterzijde 
woning (V2021/428) 

-  Steekterweg 156A  
vervangen beschoeiing (V2021/429) 

-  Produktieweg 3  
uitbreiden bestaand bedrijfspand (V2021/430) 

-  Torenstraat 33  
herbouwen voorgevel en plaatsen nieuwe 
kozijnen (V2021/431) 

-  Oleanderstraat 9  
plaatsen afdakje fietsen voortuin (V2021/432) 

-  Groenoord 279  
plaatsen schutting voor- en zijkant woning 
(V2021/433) 

-  Gouwekade 15 A  
bouwen stilte-/yogaruimte (V2021/434) 

-  Klaproosstraat 55 en 57  
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak 
(V2021/435) 

-  Vennootsweg 1  
aanpassen brandscheidingen (V2021/436) 

-  Koningshof 75  
splitsen pand door plaatsen brandwerende muur 
(V2021/437) 

-  Vijverstraat 4  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/438) 

-  Vijverstraat 6  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/439) 

-  Rietveldsepad 13A  
bouwen loods (V2021/440) 

Boskoop
-  Dokter Hamburgerlaan 18  

realiseren opbouw op bestaande 
aanbouw (V2021/424) 

-  achter Zuidkade 103  
bouwen verwerkingsruimte 
(V2021/443) 

Hazerswoude-Dorp
-  nabij de Galgweg  

vervangen van gemaal Westgere 
(V2021/426) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 5A 5  

bouwen schuur (V2021/441) 
Koudekerk aan den Rijn
-  Hoogewaard 187  

bouwen loods (V2021/444) 

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
-  Oostkanaalweg 3E (26-05-2021)  

afwijken bestemmingsplan voor tijdelijke huis-
vesting arbeidsmigranten (V2021/413) 

Alphen aan den Rijn
-  De Schans 15 (20-05-2021)  

plaatsen negen aluminium kozijnen oostgevel 
(V2021/400) 

-  Da Costastraat 6 (20-05-2021)  
plaatsen erker voorgevel woning (V2021/369) 

-  Groenoord 141 (20-05-2021)  
plaatsen kunststof kozijnen voorkant 
(V2021/422) 

-  Watermunt 61 (20-05-2021)  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/315) 

-  Jongkindt Coninckstraat 39 (20-05-2021) 
realiseren aanbouw met kap (V2021/373) 

-  Judith Leijsterstraat 31 (20-05-2021)  
realiseren uitbouw tuinzijde (V2021/233) 

-  Hooftstraat 209 (21-05-2021)  
bestaande pand splitsen in twee appartementen 
(V2021/251) 

-  Jupiterstraat 46 (21-05-2021)  
aanbrengen stalen ligger voor creëren wanddoor-
braak (V2021/362) 

-  plan Landgoed Verboom, Westkanaalweg (21-05-
2021)  
uitvoeren van grondwerkzaamheden voor water-
gangen, wegen en riolering en slopen van funde-
ring gebouw (V2021/269) 

-  Oudshoornseweg 48 (21-05-2021)  
bouwen terrasoverkapping met tuinhuisje 
(V2021/248) 

-  Overtoom 12 (21-05-2021)  
vervangen garagedeur door kunststof pui met 
deur en twee ramen (V2021/401) 

-  Tankval 2 (25-05-2021)  
aanleggen twee inritten (V2021/361) 

-  Van Nesstraat 4 (25-05-2021)  
afwijken van bestemmingsplan voor woonbe-
stemming (V2021/380) 

-  Hoorn 368, 370 en 372 (25-05-2021)  
verbouwen van bedrijfspand (V2021/148) 

-  Raadhuisstraat 245 (26-05-2021)  
bouwen nieuwbouw stadswoning (V2021/075) 

-  Javastraat 18 (26-05-2021)  
plaatsen airco-buitenunit (V2021/289) 

-  P. Mondriaanlaan 96 (26-05-2021)  
uitbreiden bestaande dakopbouw (V2021/304) 

-  Halverwege 4 (26-05-2021)  
bestaande schoolgebouw vervangen door nieuw 
schoolgebouw met sportzaal (V2021/383) 

-  Rijnkade 3A (26-05-2021)  
afwijken van bestemmingsplan voor kamerver-
huur (V2021/353) 

Boskoop
-  Brederodepeer 44 (20-05-2021)  

plaatsen luifel boven voordeur (V2021/419) 
-  Biezen 105 (20-05-2021)  

vernieuwen en verbouwen bestaande bedrijfshal 
(V2021/190) 

-  Julianaplein 19 (26-05-2021)  
plaatsen dakopbouw achterkant woning 
(V2021/249) 

Hazerswoude-Dorp
-  Breitnerlaan 24 A (20-05-2021)  

realiseren zorgboerderij (V2020/1072) 
-  Duitslandlaan 2 (20-05-2021)  

vergroten bestaand kantoorgebouw met nieuwe 
entree (V2021/244) 

-  Finlandlaan nabij nummer 1 (21-05-2021)  
bouwen bedrijfspand (V2021/103) 

-  achter Rietveld 1a (25-05-2021)  
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bouwen fietsenschuur en houtopslag met zonne-
panelen dak (V2021/298) 

-  Jan Steenstraat 14 (26-05-2021)  
plaatsen dakopbouw (V2021/326) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Bilderdijklaan 22 (20-05-2021)  

plaatsen staalconstructie voor doorbraak draag-
muur (V2021/368) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Kerklaan 47 (20-05-2021)  

realiseren carport/overkapping zijtuin 
(V2021/246) 

-  Hondsdijk 30 (20-05-2021)  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak en 
vervangen raamkozijn zijgevel voor deur met 
hekwerk (V2021/412) 

-  Hondsdijk 34 (21-05-2021)  
realiseren uitbreiding achterzijde en plaatsen 
dakkapellen voorgeveldakvlak (V2021/405) 

-  Dorpsstraat 61 (21-05-2021)  
kappen boom (leilinde) (V2021/423) 

-  Den Tollstraat 48 (26-05-2021)  
uitbreiden keuken voorzijde (V2021/379) 

Geweigerde vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Stationsstraat 19 (20-05-2021)  

aanleggen inrit (V2021/341) 

Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar 
maken (vermelde datum bij het besluit is de 

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

Verlengen beslistermijn
Aarlanderveen
-  Dorpsstraat 7  

bouwen nieuwe woning (V2021/163) 
Alphen aan den Rijn
-  Kievitstraat 54 

vervangen erfafscheiding en gedeelte over-
kappen (V2021/282) 

Boskoop
-  Jac. P. Thijssestraat 30  

realiseren vervangende nieuwbouw twee lokalen 
en diverse ondersteunende ruimten (V2021/208) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Hoogewaard 180  

realiseren balkon en intern verbeteren van de 
brandscheidingen (V2021/307)

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
verwijderen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbeho-
rende borden.
Alphen aan den Rijn
-  Wielingen 34 
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbeho-
rende borden.
Alphen aan den Rijn
- Polderpeil 420 

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.

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.

Woensdag 2 juni 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein  
(19.30 uur, live te volgen via de website)

•  Technische toelichting financiële stukken

Donderdag 3 juni 2021, gemeenteraadsvergadering (19.45 uur, live te volgen via de website)

•  Instellen en beschikbaar stellen middelen Strategisch verwervingsbudget 
•  Wensen en bedenkingen Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 2021 
•  Eerste debat Wensen en bedenkingen Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland
•  Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021, vaststellen en instemmen met verwerking van de 

financiële mutaties in de jaarrekening 2020
•  Wensen en bedenkingen over oprichten Stichting Alphen Vitaal
•  Instemmen met Statutenwijziging Stichting Wijkcomité Groenendijk Hazerswoude-Rijndijk 
•  Beschikbaar stellen incidentele en structurele budgetten Verbeterplan Informatiebeheer 
•  Vaststellen en beschikbaar stellen middelen (geheime) Grond- en facilitaire exploitatie Havenfront 
•  Verzamelbesluit zienswijzen conceptbegrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 

Donderdag 10 juni 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein  
(19.30 uur, live te volgen via de website)

•  Eerste debat Bestemmingsplan Biezenlanden, Boskoop
•  Eerste debat wensen en bedenkingen en financiële consequenties eerste 1,5 uur gratis parkeren 

parkeergarages

Donderdag 10 juni 2021, informatiemarkten (live te volgen via de website) 

•  Korte toelichtingen op jaarverslagen 2020 (20.00-21.00 uur)
•  Reconstructies openbare ruimte (21.15-22.00 uur)
•  Groenbeheerplan (22.00-22.45 uur) 

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 

Bezwaarclausule

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

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

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

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

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

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

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

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

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

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

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

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

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

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

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

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

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

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

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

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

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

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

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

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

istockphoto e.a.).
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‘Einstein’ bezoekt 
Hazerswoude-Dorp
Het kan zijn dat mensen dachten (Woensdag 26 mei) dat ze een kameel door Ha-
zerswoude dorp zagen lopen. Het was geen illusie, maar echt waar! Einstein en 
zijn baasje Tamar Valkenier kwamen het wonderschone Hazerswoude bezoeken en 
bleven een nachtje slapen bij de familie van Rijn aan de Dorpsstraat. 

Einde van de middag kwamen 
zij aan en konden nog wat kind-
jes, voor het slapen gaan, Ein-
stein komen bewonderen. Voor 
de familie van Rijn ook een leuk 
avontuur, want hoe vaak komt 
het nou voor dat je een Kameel 
in je achtertuin hebt? 

Reizen door Nederland
Dit alles kon gebeuren omdat 
Gertjan, die Tamar kent van een 
eerdere reis haar oproep voor 
verblijf plekken zag op Face-
book. Op die oproep hebben 
honderden mensen door heel 
Nederland gereageerd dat Ta-

mar en Einstein konden blijven 
logeren indien nodig. “Hartver-
warmend” noemde Tamar dit. 
Donderdagochtend trokken zij 
verder naar Stompwijk naar het 
volgende logeeradres.

Te voet!
Tamar Valkenier, een ware full-
time avonturier is samen met 
Einstein door Nederland aan het 
reizen. Te voet trekken zij da-
gelijks naar een andere plek en 
kunnen mensen met hun mee-
lopen. 
Tamar heeft een boek geschre-
ven over haar eerdere avon-

turen, alles achterlaten en op-
zoek naar ultieme vrijheid. Haar 
boek heet “Fulltime avontu-
rier”. Je leest hierin hoe ze haar 
leven complete omgooit van een 
stadse vrouw die heeft gewerkt 
als Michelin-ster chef en onder-
zoek psycholoog bij de politie, 
naar nomade door binnen- en 
buitenland.
Einstein vindt het erg gezellig 
als er mensen meelopen dus pak 
je kans en volg Tamar en Ein-
stein via Instagram of Facebook 
(beide te vinden onder: Tamar 
Valkenier) en sluit een keer een 
dagje aan. Verbazing alom! "Klopt dit wel?"

Creahuys viert 5-jarig 
bestaan met acties
Met verlotingen, kortingsacties en een cadeautje voor elke klant viert Creahuys haar 5e succes-
volle jaar van bestaan in de week van 8-12 juni. Door de goedlopende webshop gaat het gelukkig 
ook in coronatijd voorspoedig met de verkoop van haak- en breimaterialen en zelf ontworpen 
patronen. 

Webshop en winkel
Vijf jaar geleden startte Audrey 
van Dijck (50) de haak- en brei-
winkel aan de Potgieterlaan. 
Toen een kleine 2 jaar geleden 
het winkelpand aan de Wil-
lem Klooslaan vrijkwam, was 
de keuze snel gemaakt en richt-
te zij daar een grotere winkel 
in die ook de gelegenheid biedt 
om workshops te organiseren. 
“In coronatijd zijn de verko-
pen in de winkel en de work-
shops grotendeels weggevallen, 
maar we hadden gelukkig al een 
goedlopende webshop. Om-

dat mensen veel thuis zijn, is 
er nu juist meer belangstelling 
om te haken en te breien. Onze 
bestaande klanten en ook veel 
nieuwe hebben ons via de web-
shop goed weten te vinden. We 
draaien beter dan ooit en dat is 
super!” vertelt Audrey. 

Familiebedrijf
Sinds de afronding van haar 
studie Online Marketing is ook 
dochter Sanne (22) werkzaam 
in de zaak. Nu de zaken zo goed 
lopen is het zowel voor moeder 
als dochter een meer dan full-

time job en krijgen zij zelfs een 
dag in de week ondersteuning 
in de winkel van nog een col-
lega.  Met haar marketingoplei-
ding op zak zorgt Sanne natuur-
lijk ook voor de pr van Creahuys 
via (social) media en de web-
site. “In de zomer komt er een 
vernieuwde website met extra 
klantvriendelijke opties, zoals 
het direct kunnen downloaden 
van patronen en een digitale 
spaarkaart”. 
 
Creatief in coronatijd
Afgelopen winter werd Audrey 

50 jaar, maar een uitgebreid 
feestje zat er vanwege de coro-
namaatregelen niet in. “Sanne 
heeft onze vaste klanten bena-
derd met het idee om mij een 
boeket van gehaakte bloemen 
aan te bieden. Velen hebben een 
bloem gehaakt en opgestuurd 
en daarvan is een prachtig boe-
ket gemaakt. Het was heel bij-
zonder om op deze alternatieve 
manier in de bloemen te wor-
den gezet”, vertelt Audrey trots.

Feestweek
Audrey: “In de feestweek heb-
ben we diverse acties. Om te 
beginnen verloten we een Haak 
en Brei Maatje map met al onze 
eigen patronen die een waarde 

van € 115,50 vertegenwoordigt.  
Ook verloten we een Lang Yarns 
sokkenpakket met breiboek en 
garens. Het breien van sokken is 
namelijk heel populair en de ga-
rens ervoor zijn niet aan te sle-
pen. Als je daar eenmaal aan ge-
wend bent, wil je nooit meer 
gewone sokken dragen. Heer-
lijk in laarzen en werkschoe-
nen, of gewoon voor thuis. Ver-
der geven we 10% korting op 
het assortiment (uitgezonderd 
op aanbiedingen) én elke klant 
in de winkel of in de webshop 
ontvangt van ons een cadeau-
tje. We zijn heel blij dat we in 
de feestweek  ook klanten in de 
winkel kunnen ontvangen. Wel 
maximaal 4 tegelijk.” 

Sanne en Audrey met trots in hun haak- en breiwinkel. Foto Diana Baak

Zondag 6 juni theetuin “t Woutje” 
weer sportief genieten en ontmoeten
Wat zijn we blij dat we weer een Ommetje mogen organiseren. 
We hebben dit echt enorm gemist. Komt u ook weer sportief ge-
nieten en ontmoeten? Zondag 6 juni zijn we te gast bij Theetuin 
“’t Woutje” Burgemeester ten Heuvelhofweg Hazerswoude 

Inloop vanaf 10.00 uur, start activiteiten: 10.30 / 13.00 uur. Na-
tuurlijk verwachten we dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen 
van het RIVM van dat moment. Wordt het te druk dan verzoeken 
we u de koffie/thee “mee te nemen”……..

We bieden de volgende activiteiten aan:
☛ Wandelen: (Ongeveer) 6 km / 11 km / 20 km.
☛ Fietsen: (Ongeveer) 20 km en 40 km.
☛ Skeeleren: (Ongeveer 6 km / 11 km / 20 km.
☛ Scootmobiels: (Ongeveer) 6 en 11 km..
Bij aanvang activiteit ontvangt u koffie/thee en u krijgt een stukje 
fruit mee voor onderweg. Plastic flesjes water gaan we niet meer 
aanbieden (i.v.m. milieu).

Tarieven
Met Actief pas:  € 3,-- per persoon.
Met Wandelpas: € 4,-- per persoon.
Zonder pas:  € 5,-- per persoon.
Kinderen tot 12 jaar en honden (mits aan de lijn) gratis.
Na afloop kunt u genieten van het “Ommetje aanbod”: Tomaten-
soep met een broodje kaas van €6,50 voor €5,00 / Portie bitterbal-
len (10 st) van €6,50 voor €5,00
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 Deel o-theek Rijnwoude gestart
Inmiddels hebben alle inwoners van Rijnwoude een folder ontvangen over ‘Deel 
o-theek Rijnwoude’, een nieuw initiatief van Actief Rijnwoude. Hopelijk heeft u 
de moeite genomen deze folder aandachtig te lezen.  Want? Delen willen we toch 
allemaal? Deel o-theek Rijnwoude werkt heel eenvoudig
Wanneer u spullen wilt aanbieden meldt u dat aan. Actief Rijnwoude zorgt ervoor dat 
dit komt te staan op een digitaal platform (onderdeel van de website van Actief Rijn-
woude) Wanneer u spullen zoekt gaat u naar deze website. Heeft u wat gevonden dan 
neemt u zelf contact op met de aanbieder en samen gaan jullie vervolgens afspraken 
maken. 

Het formulier, te gebruiken om spullen aan te bieden, kunt u downloaden vanaf 
de website van Actief Rijnwoude: www.actief-rijnwoude.nl . Vervolgens kunt u dit 
zelf invullen en terugsturen. Lukt dat niet dan kunt u ook altijd contact opnemen 
met een kern coördinator.
Actief Rijnwoude brengt dus vraag en aanbod van spullen bij elkaar maar is niet 
verantwoordelijk voor de match en evt. gevolgen van de door de aanbieder en af-
nemer gemaakte afspraken.

Heeft u vragen over Deel o-theek Rijnwoude dan kunt u contact opnemen met:
Kern coördinator Benthuizen: 
Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442 / Bernard de Vries
Kern coördinator Koudekerk: 
Jolandevwetten@hotmail.com / 06-22168847/ Jolande van Wetten
Kern coördinator Haz. Dorp: 
Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267/ Linda Timmermans.
Kern coördinator Haz. Rijndijk: 
Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia Heemskerk.
Operationeel leidinggevende: 
Jos@actief-rijnwoude.nl /06-23328302/Jos Timmermans.

Anthoulaland
RESET! Wat heb ik Griekenland gemist zeg. Ik ben hier pas enkele dagen en ben 
mijn hele bestaan vergeten in Nederland en wat zich afgelopen tijd zich allemaal 
heeft afgespeeld. De zon doet wonderen en het buitenleven is hier heerlijk. Mo-
menteel verblijf ik in Thessaloniki en vanaf dag een haal ik het maximale uit 
mijn dag. Ik ben bijna niet meer binnen behalve om te slapen, te douchen en om 
mij klaar te maken voor het volgende. Elke dag wandel ik langs de boulevard en 
vandaag ben ik zelfs gaan sporten bij een openbaar fitness parkje waar een oude-
re macho opa mij kwam vertellen hoe ik de oefeningen goed moest uitoefenen. 
Ik vond het fantastisch om mee te maken en we gingen samen sporten. Ik gok 
dat deze meneer zeker rond de 70 is en laat ik bevestigen dat ik de enige onder 
de 50 was in het sportpark. Ik besef meestal hoe erg ik Griekenland mis wanneer 
ik hier ben. De geur van de zee, het lekkere briesje, de dagelijkse warme tempe-
raturen, het fantastische eten op elke hoek van de straat of het een taverna is of 
een bakkerij, ik moet echt mijn best doen om soms weg te kijken om niet in de 
verleiding te komen. Thessaloniki is ook echt een winkelstad en laat ik daar nou 
echt gevoelig voor zijn, drama! Ik heb al best veel gekocht en op de heenreis had 
ik zelfs al overgewicht van de bagage (oeps!) Ach ja, het leven is gelukkig niet zo 
prijzig hier zoals in Nederland. Dat scheelt. 

Vanavond heb ik een reünietje met oud collega’s waarmee ik destijds goed mee 
om ging en heb er zin in. Morgen komt mijn vriendin uit Skopje waarvan ik in 
haar appartement verblijf midden in het centrum en we vertrekken dit weekend 
naar het eiland Thassos! Gister heb ik trouwens familie van mijn vader ontmoet 
en dat was zo leuk! Ook al heb ik die mensen nooit eerder gezien, ze vertelde mij 

dat we bloedverwanten zijn en dat ze mij echt hadden willen ontmoeten nu ik zo 
dichtbij in de buurt ben! Er werd geknuffeld en foto’s gemaakt en we zaten met 
zijn allen aan de watermeloen in de buitenlucht. Nu ik dit schrijf krijg ik tranen 
in mijn ogen. Wellicht komt het door de rustgevende pianomuziek in combinatie 
met de herinnering en het bijzondere uitzicht. Ik zit momenteel bij een van mijn 
favoriete plekjes in Thessaloniki direct aan zee! Familie speelt hier echt een grote 
rol en het maakt niet uit hoe lang je elkaar niet heb gezien, de deur zal altijd voor 
je openstaan. Gisteravond bijvoorbeeld met mijn achterneef (je hebt hier eerste 
rangs familie, 2e en 3e rangs en zelfs 4e rangs wordt soms ook nog meegeteld op 
bruiloften), die ik meer dan 10 jaar niet meer heb gezien. Ik sprong meteen ach-
ter op de motor en we gingen de stad door richting een baaitje in de buurt. En ik 
ga nog heeeeuul veel familie zien, door heel Griekenland verspreidt. 

Ik besef dat dit echt mijn land is maar Nederland is mijn thuis. Ik hou van beide 
landen en door de jaren heen heb ik talloze malen de vraag gekregen of ik mij 
meer Nederlands of Grieks voel. Ik voel mij beide en ik ben een wereldburger, 
dusverre voel ik mij overal ter wereld wel thuis doordat ik het eigen maak, ge-
lukkig. 

Ps: Groot voordeel is dat de helft van de bevolking hier al is ingeënt waardoor 
men geen ‘angsten’ meer heeft en het leven weer oppakt alsof er niets veranderd 
is. Ik hoop dat we dit in NL ook snel kunnen aanpakken en weer vrolijk kunnen 
doorgaan want dat is echt wat we hebben verdiend na zo’n lange tijd zonder de 
ouderwetste Hollandse gezelligheid, in de kroeg, op het strand of tijdens een fes-
tivalletje (en laten we de vrimibo’s niet vergeten). 

Ik stuur heeeeeel veel zon die kant op en voor diegene die een mogelijkheid heb-
ben om er even tussen uit te gaan: boek je ticket en GA! Verandering doet een 
mens goed. Heel goed…

Tot volgende week, 
Groetjes,  Anthoula 

         Anthoula’s belevenissen

SP-Alphen wil opheldering over fop-
enquête windturbines Groene Hart
De SP-fractie van Alphen aan den Rijn heeft vragen gesteld bij het proces dat zou 
moeten zorgen voor een objectieve en transparante visie op de uitdaging om in de 
toekomst voldoende duurzame energie op te kunnen wekken. 

Onderzoeksjournalist Bas Ver-
mond heeft na tal van WOB-ver-
zoeken (wet openbaarheid van 
bestuur) inzage gekregen in de 
gang van zaken die voorafging 
aan de wens van het college om 
langs de N11 bij Hazerswoude 
Rijndijk en Groenendijk tiental-
len windturbines te plaatsten.

Wijzigen tijdens enquête
Uit zijn onderzoek bleek bij-
voorbeeld dat de gemeente er 
via een enquête en werkgroep 
alles aan heeft gedaan om te ko-

men tot een door hun voorge-
steld resultaat. Enquêtevragen 
werden tussendoor vervangen, 
er zijn mensen apart benaderd 
om mee te doen met de enquête 
waarvan de gemeente wist dat 
zij al eerder hadden aangege-
ven mee te willen praten en/of 
iets met duurzame energie had-
den. Openbare vergaderingen 
van het samenwerkingsverband 
Holland Rijnland waarin ge-
sproken werd over de energie-
opgave bleken ineens geheim. 
Daarnaast is de deelnemers niet 

verteld of duidelijk gemaakt wat 
er met hun antwoorden ging 
gebeuren.

Niet volgens spelregels
Volgens SP-raadslid Harre van 
der Nat slechts het topje van de 
ijsberg: ‘Er is veel meer fout ge-
gaan in het proces, de gemeen-
te lijkt alles uit te kast te hebben 
gehaald om tot een vooraf ge-
wenst resultaat te komen. Neem 
bijvoorbeeld de dorsoverleggen, 
die zijn tot het laatste moment 
van dit proces buitenspel ge-

zet. Dat terwijl juist nu een goed 
moment was om naar hen te 
luisteren.”

Geen windturbines bij Hazers-
woude Rijndijk en Groenendijk 
maar wat is dan het alternatief?
Laten we over een ding wel 
heel helder zijn. Er ligt een gro-
te opgave en we zullen absoluut 
naar een duurzame toekomst uit 
moeten kijken. Kolen- en kern-
centrales zijn zeker niet de op-
lossing. De SP-fractie ziet veel 
meer toekomst in een samen-
werking met tal van gemeen-
ten om een groot windmolen-
park op de derde Maasvlakte te 
realiseren. Daarnaast is langs het 
talud van de N11 nabij Kerk en 
Zanen aan de snelwegkant een 
prima plek voor een zonnewei-
de.
Van der Nat vervolgt: “Helaas 
zien we steeds weer dat iedere 

gemeente haar eigen windtur-
bineparkje moet en zal hebben. 
En dan sturen ze zoals hier om 
de belangen van de inwoners 
heen. Dit zou een neutraal en 
eerlijk proces moeten zijn, maar 
dat is het op deze manier ge-
woon niet. Dan kan ik niks an-
ders doen dan er voor gaan lig-
gen.”

Tegen Groenlinks-wethouder 
Van Zuylen die verantwoorde-
lijk is voor dit plan en Burge-
meester Spies die vanuit Hol-
land Rijnland energie in haar 
portefeuille heeft zou ik willen 
zeggen: “windturbines draaien 
slechts een kant op. U had alle 
kanten op moeten kijken, moe-
ten luisteren naar de inwoners, 
niet moeten sturen en wat meer 
vertrouwen mogen hebben 
in de mensen die volgend jaar 
weer naar de stembus gaan.”
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Op de fiets: 
Na 75 jaar vrijheid
Wat waren er grootse plannen voor 75 jaar Vrijheid in 2020 in de gemeente Alphen 
aan den Rijn! U kent de afloop…

Open Kwekerijdag 2021 krijgt 
vorm met alternatieve fietstocht
Op zaterdag 19 juni gaat de Open Kwekerijdag 2021 op alternatieve wijze door! Vanwe-
ge de beperkende Covid-19 maatregelen  is er dit jaar geen wandeling over bedrijven en 
demonstraties van toeleveranciers, maar wel een unieke fietstocht over een twintigtal 
boomkwekerijbedrijven verspreid over Boskoop, Hazerswoude en Reeuwijk. 

toonstellingen over de Tweede 
Wereldoorlog bekijken. U kunt 
daar dan ook het jubileumboek 
75 jaar Vrijheid in 75 beelden, 
1940-1945 voor slechts € 15 ko-
pen.
Mede gebaseerd op deze expo-
sities is er in alle kernen van de 
gemeente Alphen aan den Rijn 
een fietsroute langs historische 
locaties tijdens de Tweede We-
reldoorlog uitgezet. De route 
voert dus door de gehele ge-
meente, maar u kunt natuurlijk 
ook een deel ervan fietsen. Be-
gin juni zal deze fietsroute ge-
markeerd worden door hekken 
met banners (Boskoop, Bent-
huizen, Hazerswoude en Kou-
dekerk) en borden (Aarlander-
veen en Zwammerdam). Hierop 
staat een foto van wat er zich 
tijdens de Tweede wereldoorlog 
op die plek heeft afgespeeld met 
daarnaast een korte beschrij-
ving. 

De dranghekbanners en borden 
zullen tot medio september blij-
ven staan of hangen. De route 
is op de app Viewranger te vin-
den. Ook nadat de hekken zijn 
weggehaald, blijft de route on-
line bestaan.
In Alphen zelf zullen medio juni 
borden met een QR code wor-
den geplaatst. Deze kunt u met 
uw telefoon activeren en lezen. 
Ook deze route voert langs me-
morabele plekken uit de Twee-
de Wereldoorlog. Hierover later 
meer.Een historische fietsroute 
met als thema de Tweede We-
reldoorlog in onze dorpen. Be-
slist een aanrader als u eropuit 
wilt trekken!
Via de link https://75jaarvrijhei
dalphenaandenrijn.nl/viewran-
ger-uitleg.php kunt u meer uit-
leg vinden over het gebruik van 
Viewranger.

Een promotiebanner voor de fietstocht staat al in Benthuizen langs de route!

Dwars door een kas fietsen!

Alles lekker in de buitenlucht 
en waarbij geen groepsvor-
ming kan ontstaan. De afgelo-
pen tien jaar zijn deze gebieden 
al een keer bezocht en voor dit 
jaar is  hieruit een mooie keuze 
gemaakt. Dus een unieke fiet-
stocht langs en door tien jaar 
Open Kwekerijdag Greenport 
Boskoop.

Stel zelf de fietstocht samen
Er is geen vaste route. De boom-
kwekerijbedrijven kunnen in 
een eigen gewenste volgorde 
worden bezocht.  Met een spe-
ciale Open Kwekerijdag fiets-
routekaart met daarop de lo-

caties kan er een mooie tocht 
uitgestippeld worden. De fiets-
routekaart komt digitaal op de 
website en facebookpagina van 
de Open Kwekerijdag en ligt 
dan ook bij de deelnemende 
boomkwekerijbedrijven in pa-
piervorm. De boomkwekerijen 
die meedoen zullen aan de weg 
herkenbaar zijn met een kleur-
rijke Open Kwekerijdag uitstra-
ling.

Plantjes kijken en plantjes kopen
Tijdens de tocht langs en over 
de kwekerijen is veel te zien. 
Bij diverse bedrijven staan in-
formatiebordjes en door middel 

van pijlen wordt de route dui-
delijk aangegeven. Bij sommi-
ge bedrijven is het ook mogelijk 
om deze ene keer plantjes en 
een koffie/thee to go te kopen. 

De Open Kwekerijdag Fietstocht 
vindt plaats op zaterdag 19 juni 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. Het 
is een gratis uitje voor het hele 
gezin. 

Voor actuele informatie www.
openwekerijdag.nl of volg ons 
op  www.facebook.com/open-
kwekerijdag en instragram.
com/openkwekerijdag/

Voorrondes NK Stoepranden 2021
 

Dit jaar doet Hazerswoude-Rijndijk voor het eerst mee met de voorrondes van het 
NK Stoepranden, een initiatief van Jantje Beton. Met Stoepranden probeer je zoveel 
mogelijk punten te scoren door een bal terug te laten stuiteren door deze tegen een 
stoeprand aan te gooien. Wij gebruiken hiervoor zogenaamde kerby’s. 
 
De voorrondes worden gehou-
den op woensdag 9 juni van-
af 13:00 uur op het schoolplein 
van de Steijaertschool. De voor-
rondes zijn voor kinderen in de 
leeftijd van 6 t/m 14 jaar. De 
uiteindelijk winnaar mag mee-
doen met het NK Stoepranden, 
dat later dit jaar landelijk wordt 
georganiseerd door Jantje Be-
ton. Een leuke, sportieve dag vol 

plezier en uitdaging.
 Stoepranden is niet moeilijk, ie-
dereen kan meedoen ook al heb 
je het nooit eerder gedaan. Op 
de dag zelf krijg je een korte uit-
leg hoe het werkt.
 
De voorrondes worden georga-
niseerd door speeltuin De Rode 
Wip en Stichting Jeugdwerk Ha-
zerswoude-Rijndijk in samen-

werking met BOOST!
 
Check voor meer informatie 
www.jeugdwerk-hazerswoude.
nl/stoepranden. Ook staan hier 
filmpjes over wat stoepranden 
precies is en wat de regels zijn.
 
Aanmelden om mee te doen kan 
via de website of via app 06-83 
42 80 41
 

Binnenkort openen gelukkig 
de musea weer hun deuren en 
kunt u ook in de lokale musea 
en oudheidkamers nog de ten-
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Het Boomkwekerijmuseum opent op 9 juni 
met de expositie “Rariteiten in het groen”.
Hebt u ook uw vertrouwde leven zo gemist de afgelopen maanden? Gelukkig komt 
de versoepeling eraan en mogen ook musea hun deuren weer openen. Dat geldt na-
tuurlijk ook voor het Boomkwekerijmuseum in Boskoop!

Wij vieren de heropening met 
de tijdelijke expositie: “Raritei-
ten in het groen”. Wandelend 
door een bos of langs weilan-
den kunt u getroffen worden 
door iets raars aan een plant of 
struik. Een paardenbloem heeft 
een veel dikkere steel dan nor-
maal of takken gaan ineens 
kronkelen.
Is zo’n rariteit lelijk en moet 
ze worden vernietigd? Welnee, 
soms is ze zelfs zo mooi dat u ze 
in uw tuin wilt hebben. Dan is 
er een kweker nodig om de ra-
riteit te vermeerderen, omdat ze 
in het algemeen niet erfelijk is. 
Hoe dat vermeerderen gaat, ziet 
u in de expositie. 
Hebt u zich wel eens verbaasd 
over de grote aantallen ekster-
nesten in berkenbomen? In de 

expositie leert u dat het geen 
nesten zijn en ook geen bezems 
die heksen lieten vallen, maar 
een mutatie in de groeicellen. 
Door mutaties kunnen allerlei 
rariteiten ontstaan, soms mooi, 
soms lelijk, maar altijd interes-
sant genoeg om erover te ver-
tellen. De expositie laat diverse 
voorbeelden zien, zowel binnen 
als buiten in de museumkweke-
rij. 
Ook mensen kunnen oorzaak 
zijn van een opmerkelijke rari-
teit: een hovenier hangt in zijn 
lunchpauze “even” zijn schoffel 
in een boom en vergeet hem. 
De boom en de schoffel zijn in-
tussen vergroeid en vormen één 
geheel. Takken van een Notho-
fagus worden om een fietswiel 
gebogen tot ze rond groeien. 
Bomen kunnen een verhaal ver-
tellen. Wat zou bijvoorbeeld de 
kastanjeboom achter het Achter-
huis van Anne Frank ons kun-
nen zeggen? En wat zag de Lijn-
baanplataan in Rotterdam toen 
de stad in 1940 werd gebom-
bardeerd? Zouden echtparen 
nog de knoop herkennen die ze 

vijfentwintig jaar geleden in de 
takken van een boom legden ter 
bezegeling van hun liefde? En 
wat vertellen de letters die aan 
het einde van de Tweede We-
reldoorlog in een boom gekerfd 
zijn? 
Bomen hebben in verschillen-
de culturen een bijzondere be-
tekenis. Zo vereerden de oude 
Grieken hun Zeusboom, aanba-
den de oude Egyptenaren hun 
vijgenboom, dansten meisjes 
om de meiboom, snoepte Eva 
van de boom van de kennis van 
goed en kwaad en lieten schil-
ders zich graag inspireren door 
markante bomen. 

De tentoonstelling is te zien tot 
en met 30 oktober. Wij verheu-
gen ons na zoveel stille maan-
den op uw komst!
Het museum is natuurlijk 100% 
coronaproef. Wilt u zelf ook re-
kening houden met de voor-
schriften en ons even bellen 
voordat u komt? (0172-217756)
Boomkwekerijmuseum, Reijers-
koop 52-54, 2771 BR 
www.boomkwekerijmuseum.nl 

HTC Opens Up: 
het zomerlidmaatschap 
komt er weer aan
 
Langzamerhand worden de coronamaatregelen versoepeld. Daar 
zijn de tennissers van tennisvereniging HTC uit Hazerswoude-Rijn-
dijk maar wat blij mee.
Er mocht alweer gedubbeld worden, maar nu mogen de leden na 
het tennissen ook weer een drankje nuttigen op het terras. En… la-
ten we eerlijk zijn, dat is toch heerlijk. Het betekent dat er weer kof-
fie geschonken mag worden bij het koffietennissen, en dat er ook 
weer biertje genuttigd kan worden, tot 20:00 uur.
 
Reden genoeg voor HTC om plannen te maken voor activiteiten 
voor de leden, zoals een zogeheten “8/9 toernooitje”, en ook acti-
viteiten voor de jeugd. Dit alles zonder toeschouwers, dat nog wel.
Ook wordt weer gestart met het zomerlidmaatschap. Dat is een tij-
delijk lidmaatschap van 1 juni tot en met 31 augustus. In deze drie 
maanden kunnen niet-leden tijdelijk lid worden, en zo of het ten-
nis uitproberen, of tennissen oppakken in de periode dat een ande-
re sport, bijvoorbeeld voetbal, stilligt. Meer informatie is te vinden 
op de website van HTC: www.tvhtc.nl.
 

HTC is klaar voor een sportieve, gezellige zomer. 
Laat het mooie weer maar komen.

Dorpsstraat 138 - Hazerswoude Dorp
Telefoon: 0172-589203 - Whatsapp: 06-86820002

Dorpstraat 33 - Waddinxveen
Telefoon: 0182-612579 - Whatsapp: 06-86813322

WWW.WINKELVANDERLINDE.NL

*uitgezonderd Kids Organic Cotton en reeds afgeprijsde artikelen


