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Aquadraat organiseert zwemclinic

"Breek de dag door
te gaan zwemmen!"
door Jan Luuk van Dijk

Bezorger
Benthuizen
gevraagd

Veel mensen zijn momenteel thuis, werken thuis
of moeten gewoon thuis blijven. Anderen studeren
thuis. Wat is er dan leuker om de dag even te doorbreken en te gaan bewegen?
De zwem- en waterpolovereniging Aquadraat organiseert
daarom een trim-zwem-clinic van een uur met aandacht
voor verbetering van de conditie- en zwemtechniek.

tussen uit kunnen en werken aan hun conditie.” Beide
dames leggen uit wat de clinic gaat inhouden. Het gaat
om conditietraining, maar
ook om zwemtechniek. Daarbij kan iedereen zijn of haar
eigen doelen stellen. Verder gaat het over zwemmen
in buitenwater. Hoe kun je
je ademhaling verbeteren en
een goede armslag ontwikkelen. Ook willen zij aandacht
besteden aan reddend zwemmen. Wat doe je als iemand te
water raakt en welke grepen
horen daarbij?
Met een soort opgeblazen
boei, een swimsafer, legt Annemarie uit hoe je zichtbaar
blijft in buitenwater en hoe je
dit ding kunt gebruiken om
iemand te ondersteunen.

Enthousiaste samenwerking
De voorzitter van zwemvereniging DKD uit Leiderdorp,
Annemarie Moonen en de
voorzitter van de poloclub
Koudekerk, Jantine Pracht,
vertellen dat zij als verenigingen al vele jaren samenwerken, vanwege hun activiteiten
in zwembad De Does in Leiderdorp. “Die samenwerking
gaat steeds verder” vertelt
Annemarie Moonen. “Omdat
best veel mensen zwemmen,
maar dat vaak ‘s avonds is en
omdat er nu veel meer menje geen lid te worden van
sen thuis zitten, willen we
een vereniging” legt Jantine
deze cursus voor overdag op- Ook voor (nog) niet leden
zetten, zodat mensen er even “Om je aan te melden hoef Pracht uit. “We willen het enthousiasme voor het zwemmen omhoog brengen.” De
cursus gaat tien lessen duren
en als ja dan nog verder wilt
gaan kun je je ook bij een bestaande trimgroep aansluiten.
Alle materialen als flippers,
plankjes en drijvers kunnen
van het zwembad gebruikt
worden. “Het is ook goed om
te weten dat we een gediplomeerde instructeur hebben”
verduidelijken beide voorzitters.
Op de vraag hoe dit alles gaat
met de huidige coronamaatregelen, leggen de dames
uit dat zolang er een lockdown is, de baden dicht zijn.
“Maar zodra die voorbij is
kunnen we starten” Het streven is donderdag 4 februari.
Dan zijn er nog wel protocol-

1 februari gaat de bezorger van
de Groene Hart Koerier in Benthuizen - de wijk rond de Plataan - stoppen. Dat is vast wel
iets voor jou.

Neem snel contact op
met 0172-430151
en meld je aan!

een jaar om niet snel
te vergeten... Kijk voor
een overzicht op pagina 8
en 9 van deze
Groene Hart Koerier
len tijdens de coronaperiode, initiatieven. Met veel energie
maar die maakt het zwembad moedigen zij iedereen aan
heel duidelijk.
om te gaan bewegen.
De beide dames zijn nog niet
zolang voorzitter van hun
club en zijn dan ook erg enthousiast over deze en nieuwe

Wie interesse heeft kan een
inschrijfformulier aanvragen
per mail via secretaris@sgaquadraat.nl

| zonnepanelen | LED verlichting | www.mastop.nl |

Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!
Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19
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Familieberichten

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen;
als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben.
Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
Johannes 14: 2

Bedroefd, maar getroost geven wij u kennis
dat, na een voltooid en arbeidzaam leven, door
de HEERE op Zijn tijd en wijze is thuisgehaald
onze zorgzame vader, opa en overgrootvader

Opdat U gelooft dat Jezus de Christus is,
de Zoon van God, en opdat u, door te geloven,
het leven zult hebben in Zijn Naam.
Johannes 20: 31

Leendert Snoep

Verdrietig, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, laten
wij u weten dat door de hemelse Vader is Thuisgehaald mijn geliefde
man, onze lieve vader en opa

sinds 28 december 2015 weduwnaar van
Stoffelina Pieternella Snoep-Deurloo

Jan van den Berg
*21 september 1950

* Benthuizen, 28 januari 1919
† Gouda, 5 januari 2021

† 6 januari 2021

in de gezegende leeftijd van bijna 102 jaar.

Lenie van den Berg-Broer
Lydia en Egbert
Finn, Sverre en Anna
Ditta en Wouter
Iris
Janneke en René
Pieter
Josien en Tim
Noam

Weg wereld, weg schatten,
gij kunt niet bevatten,
hoe rijk of ik ben.
‘k Heb alles verloren,
maar Jezus verkoren,
Wiens eigen ik ben.

Opmeer:
Alphen aan den Rijn:
Nootdorp:
Benthuizen:

van Scorelstraat 17
2391 GT Hazerswoude-Dorp
Wij waarderen het zeer als wij uw condoleance en blijken van
medeleven schriftelijk mogen ontvangen.
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de algemene
begraafplaats in Hazerswoude-Dorp.

Correspondentieadres:
Christinastraat 75
2731 EZ Benthuizen

Everina Geertruida Joanna
van Meurs - Straver

- Rini * 28 januari 1937

† 7 januari 2021

www.sarahjongejanuitvaartbegeleiding.nl

Weest in geen ding bezorgd...
Fillippensen 4:6-7
Verdrietig om haar heengaan, maar in het volle vertrouwen
dat zij nu bij haar Heer en Heiland is, delen wij u mede dat
onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder op donderdag
7 januari 2021 is thuisgehaald.

Elisabeth Vet - Kastelijn

Sinds 11 februari 1988 weduwe van Theodorus Vet.
Zij mocht 94 jaar worden.
Aat
Tino en Elisabeth
Henno en Hilde
Theo en Ineke
William en Marjolein

Trudy en Henk
Marion en Ronald, Nienke
Rik
Ester

ammonietuitvaart.nl

Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Erna en Jos
Renko en Jackelien
Jentl en Kevin, Finn, Lois

Correspondentieadres:
H.C. Vet
Weegschaalstraat 14
2394 NM Hazerswoude-Rijndijk

Angela en Frans
Niké en André, Liza

De dienst zal in besloten kring plaatsvinden op
donderdag 14 januari om 13.30 uur. U kunt de dienst
meekijken via: https://reserveringen.vergaderingalphen.
nl/livestream/mevr-vet

Vanwege de huidige beperkingen is het
afscheid en de begrafenis in besloten kring
op dinsdag 12 januari om 11.00 uur. U kunt
de afscheidsdienst met ons meeluisteren
via www.kerkomroep.nl/#/kerken/20028

Nooit Vergeten

Onze dank gaat uit naar het personeel van
De Rietkraag, locatie Floravita,
afdeling Het Lissepad,
voor hun liefdevolle verzorging.

weduwe van Gé van Meurs

Ds. D.A. van den Boschstraat 39
2391 AT Hazerswoude-Dorp

Johan en Ineke
Aad en Ria
Anja en Henk
Ida en Frans
Kleinkinderen en
Achterkleinkinderen

Tel: 0172-601156 of
06-22675426

De begrafenis heeft maandag 11 januari,
na een dienst van Woord en gebed in de
Nederlands Hervormde Kerk in Benthuizen,
plaatsgehad op de begraafplaats naast de kerk.

Je leefde je leven,
met telkens nieuwe hoop en moed.
Je was verbazingwekkend krachtig,
maar nu is het op.
Je gaf zelf aan: ‘Zo is het goed’.
Met veel verdriet maar blij dat
verder lijden haar bespaard is gebleven,
delen wij u mee dat onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootoma
is overleden

Sarah Jongejan
Uitvaartbegeleiding

Aansluitend brengen we moeder naar haar laatste
rustplaats op de Algemene Begraafplaats te Koudekerk
aan den Rijn.
Wilt u een herinnering, condoleance of een mooie foto
met ons delen? Dat kan via vetkastelijn@gmail.com.

Voor uw medeleven na het overlijden
van onze lieve vader, opa en
overgrootvader

Persoonlijk, betrokken
en altijd dichtbij
UITVAARTZORG

Johannis Snoep

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

betuigen wij onze hartelijke dank.

arumuitvaartzorg.nl

		Kinderen, kleinkinderen
		en achterkleinkinderen
Januari 2021

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

071 710 74 22 dag en nacht

‘’Hoe vind je je droomwoning in 2021?’’

Groene Hart Koerier
woensdag 13 januari 2021
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2021 is inmiddels aangebroken; een nieuw jaar met nieuwe kansen, ook op de woningmarkt. Hoe hectisch en overspannen deze ook is, er zijn altijd kansen.

Op de foto Karin Kootstra (links), Angela Boom (midden) en Isabelle Dorsman.
In dit artikel gaan we op zoek
naar deze kansen en gaan we in
gesprek met een makelaar van
Van der Sijs Makelaardij.
De afgelopen jaren is er veel gebeurd op de woningmarkt; van
een woningoverschot met veel
aanbod en weinig vraag naar
een woningtekort met weinig
aanbod en veel vraag.
Extra regelingen voor starters
Om kopers, met name starters,
te helpen zijn er een aantal gunstige regelingen gekomen. Zo
is er per 1 januari een vrijstelling van de overdrachtsbelasting
voor woningkopers tot 35 jaar.
En is de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) - grens verhoogd naar 325.000 euro.

Dat er veel vraag is, betekent
niet dat de verkoop van een woning altijd vlekkeloos gaat. Een
woning moet toch de juiste aandacht krijgen en voor de beste
prijs verkocht worden. Daarom
is het inschakelen van een makelaar altijd een goed idee!

Daarnaast is het handig om
via Funda of onze website een
zoekopdracht te plaatsen; dan
krijg je een mail als er een woning is aangemeld welke binnen jouw wensen valt.

Tips van de makelaar
Terug naar het vinden van jouw
droomwoning, want hoe ga je
goed voorbereid op zoek en wat
zorgt ervoor dat je kans van slagen hoger wordt?
Karin Kootstra, NVM-makelaar bij Van der Sijs Makelaardij,
geeft een paar tips: ‘’Zorg allereerst dat je weet wat je kan besteden, zo weet je waar je grens
ligt en in welk segment je kan
zoeken.

maken als het aankomt op het
doen van een bod; bied echt alleen waar je je prettig bij voelt.
Zo heb je achteraf geen spijt.
Maar de beste tip is toch wel om
een NVM-aankoopmakelaar in
te schakelen, omdat je dan actief
wordt geholpen met het vinden
van een woning en kan profiteren van de aanwezige kennis en
kunde.’’

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

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht
071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70
schellingerhout.nl

Alle Verzamelalbums vol!!

Er komen nog steeds vragen binnen voor missende
plaatjes voor het verzamelalbum “Benthuizen hoe het
Ook adviseren wij onze klanten
vroeger was” uitgegeven door Plus Verheul.
altijd om zich niet gek te laten

Steeds uitgebreidere
dienstverlening
Aankoopmakelaars waren
voorheen voornamelijk actief in grote steden, maar
worden ook steeds meer de
norm in deze regio. Aankoopmakelaars begeleiden
je tijdens het hele traject
van het vinden van je nieuwe woning; ze kunnen mee
naar bezichtigingen, adviseren je over de woning, zoals
de waarde en bouwkundige
staat, onderhandelen over
de voorwaarden en zorgen
voor de correcte afhandeling.
Karin: ‘’Het moet wel leuk
blijven om een woning te
kopen. Daarom vind ik het
ook zo fijn om mensen te
ontzorgen tijdens hun zoektocht. Als ze dan uiteindelijk
hun droomwoning vinden,
dat blijft toch het leukst!’’

Heeft u nog dubbele plaatjes lever ze dan in bij de servicebalie
van de Plus, of bij M. Bregman, Kon. Wilhelminastraat 20 in Benthuizen. Mist u nog plaatjes doe dan een lijstje in een envelop met
naam, adres, mailadres en/of tel. nr. en wij zullen proberen om de
plaatjes bij u te bezorgen. Zo komen alle albums vol!!
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Nieuwjaarstoespraak
dit jaar online
Gelukkig Nieuwjaar: dit jaar geen handen schudden onder het genot van een hapje en drankje op het gemeentehuis, maar een sobere toespraak van burgemeester
Spies vanuit haar huis.

Column Hoop & Troost van de
oude dorpskerk Benthuizen
in Groene Hart Koerier

Vertrouwen en
ons dorp
Wat een confronterende beelden hebben we
vorige week gezien vanuit het land van de American Dream; de democratie van de Verenigde Staten van Amerika. Wat er gebeurt als
mensen zich zo in het “zwart-wit denken” opstellen, het vertrouwen
in elkaar volledig kwijt zijn en in de loopgraven belanden met de opstelling “wij” tegen “zij”.
De tegenstellingen zijn zo groot gemaakt, dat een weg terug niet
meer mogelijk lijkt en het wel bijna moet gaan escaleren. Zaken die
ontstaan door niet naar elkaar te willen luisteren, niet met elkaar fatsoenlijk te kunnen discussiëren en elkaar niet meer te willen vertrouwen. Wat is dat vertrouwen toch belangrijk en hoe kunnen wij dat
anders doen?
Wat zijn de lessen voor ons mooie dorp? In de eerste plaats door elkaar te respecteren. Niet spreken over “wij” en “zij”, maar altijd over
“ons”. Want de basis is dat wij een dorp hebben met prachtige mensen met een hart van goud, die ook graag voor elkaar iets willen betekenen, wie of wat we ook zijn. En dan maak het niet uit waar je oorsprong of houvast ligt. Wij mogen als christenen voor onze waarden
uitkomen, met de basis in het geloof. En dan niet alleen in woorden,
maar vooral in daden. Belangrijk is dat wij kunnen en mogen uitleggen waarom het geloof zo belangrijk is in het leven. En omdat het ons
zo raakt, zullen we ook altijd voor de ander blijven bidden, wie je ook
bent of wat je ook gedaan hebt.

Tweeduizendtwintig was volgens burgemeester Liesbeth
Spies een ingrijpend jaar waarin
dingen die we normaal gesproken vanzelfsprekend vonden,
allemaal niet meer kunnen:
“Nog maar kort geleden vonden
we het normaal om elkaar aan
te raken, samen te sporten, naar
school te gaan of ergens een
hapje te gaan eten of een drankje te doen op een terras, naar het
theater te gaan of lekker te win-

kelen, of ‘gewoon’ naar je werk
te gaan.” Het was daarmee ook
een jaar van verdriet en gemis
dat we graag achter ons willen
laten onderweg naar een hoopvol en nieuw begin.
Maar Spies wil daar toch ook
een ander perspectief naast
plaatsen. Want wat is men ook
creatief geweest om nieuwe wegen te vinden om elkaar toch te
spreken, te ontmoeten en te ondersteunen. Er ontstond een ge-

voel van saamhorigheid. Nu de
dagen weer gaan lengen, kunnen we ook weer denken aan
wat straks wél weer mogelijk
is. “En daarom wens ik u een
hoopvol en gezond 2021 waarin we met vereende krachten
weer opbouwen wat door corona is verstoord. Houd moed,
blijf positief en help elkaar, zodat we elkaar snel weer kunnen
ontmoeten en ik u de hand kan
geven.”

We zullen ook altijd respecteren welke levensweg iemand anders
kiest, maar altijd vanuit liefde tot onze naasten de keerzijde laten zien.
In liefde naar elkaar omzien dat is toch de basis om haat en angst uit
deze wereld te halen. Liefde is ons machtigste “wapen” in de strijd
tegen haat: “overwin het kwade met het goede”. De reden waarom
Christus voor ons aan het kruis gestorven is.

Week van gebed 17 -24 januari

missie van de Hoeksteen in
Benthuizen organiseren al enige jaren vier bijeenkomsten in
bovengenoemde Week van gebed. Vanwege de coronamaatregelen zal dat dit jaar niet mogelijk zijn. Wij hopen echter dat
we na 19 januari twee keer bij
elkaar kunnen komen, met inachtneming van alle geldende
voorschriften.

Voelt u zich alleen of heeft u hulp nodig? Ook in dit jaar staan we
voor iedereen klaar; wie jij of u ook bent. Neem contact op met ons
via: zorgteam@hervormdbenthuizen.nl

BLIJF IN MIJN LIEFDE. Dat is de oproep die in 2021 centraal
staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is
een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als
bron van de vrucht van eenheid.
Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit
jaar voorbereidde, wijdt zichzelf
al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.
Tijdens de Week van gebed
voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee.
Door samen te bidden ervaren
we eenheid. Tegelijk tonen we
verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van
de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak
van Jezus Christus uit Johannes
15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en
je zult veel vrucht dragen.’ Hij

blijft in de liefde van de Vader
en wil niets liever dan die met
ons delen. Hiervoor gebruikt
Hij het beeld van de wijnstok.
Hij is de wijnstok en de Vader de
wijnbouwer. Die snoeit ons en
maakt ons heel, zodat wij hem
kunnen eren en vrucht dragen.
Vrucht die zichtbaar wordt in
eenheid. Dat is wat we hopen
dat er in deze Week van gebed
voor eenheid gebeurt.
De jaarlijkse Week van gebed
voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland en
de Raad van Kerken. Wilt u hier
meer over lezen kijk dan op:
www.weekvangebed.nl
De voorbereidingsgroep van de
Dorpskerk en de liturgiecom-

U bent dan op 21 januari en 22
januari Welkom in De Hoeksteen Albert Schweitzerlaan 2 te
Benthuizen. Beide avonden om
19.30 uur.
Op de posters in het dorp en op
de website https://www.pkndehoeksteen.nl/ kunt u lezen of
deze avonden doorgang kunnen
vinden.

Veel om over na te denken, maar laten we in ons dorp een voorbeeld
zijn voor de buitenwereld hoe we als allemaal verschillende mooie
mensen met elkaar omgaan.
We danken God dat we in liefde in dit mooie dorp mogen wonen en
Hij ons op elkaars pad gezet heeft om met elkaar Hoop & Troost te
delen in voor- en tegenspoed. Ook in 2021.

Online bijeenkomst
Nabestaandencafé Leiden
Het Nabestaandencafé organiseert op zondag 24 januari een online bijeenkomst over Rouw en depressie. De bijeenkomst is interactief. Er is ruimschoots gelegenheid voor bezoekers om ervaringen met lotgenoten en vrijwilligers uit te wisselen en te
delen.
Tijd: van 14.30 tot 15.30 uur
Het gespreksthema is: Rouw en
depressie: het lijkt op elkaar,
maar is niet hetzelfde. Wat zijn
de verschillen en overeenkomsten? En wanneer moet je je zorgen maken?
De inleiding is: door Jan Hulzinga, preventiefunctionaris bij GGZ Rivierduinen.
Aanmelden: vooraf aanmelden is noodzakelijk.

Graag even een berichtje naar
info@nabestaandencafeLeiden.
nl o.v.v. naam, mailadres en telefoon. Degenen die zich hebben aangemeld, ontvangen een
mail met een link voor toegang
tot de bijeenkomst.

Groene Hart Koerier
woensdag 13 januari 2021

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek:
Inhoudelijke
van deze rubriek:
Protestantse GeProtestantseverantwoordelijkheid
Gemeente en Rooms-Katholieke
Parochiekern,
meente
en
Rooms-Katholieke
Parochiekern,
beide
te
beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk /Koudekerk aan
den
Rijn / Hazerswoude-Rijndijk.
Samenstellers:
Kuiper - Reijneveld
Samenstellers:
R. Kuiper - Reijneveld
(Prot. Gem.),R.Beneluxstraat
1,
Koudekerk
M. Kerkvliet
Heemskerk
- Parochiekern),
(Prot.
Gem.),a/d
tel. Rijn;
06-15557257
en-M.
Kerkvliet (RK
- Heemskerk
(RK - Parotel. 071 341
10, mailadres:
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
chiekern),
tel.42
071-3414210,
mailadres:
hh.michael-bernardus@heiligeWebsites:
www.heiligethomas.nl
en www.pknkoudekerk.nl
thomas.nl. Websites: www.pknkoudekerk.nl
en www.heiligethomas.nl

KERKDIENST PROTESTANTSE GEMEENTE
De kerkdiensten worden vanwege de coronamaatregelen
voorlopig zonder bezoekers
gehouden. U kunt meekijken
en luisteren via www.kerkdienstgemist.nl
(Koudekerk
aan den Rijn).
Zondag 17 januari 10.00 uur:
Oecumenische viering, met
pastor Lâm en dominee Biesheuvel.
Zondag 24 januari 10.00 uur:
Viering Maaltijd van de Heer,
met dominee Biesheuvel.
COLLECTE OP 17 JANUARI
U kunt een collectebijdrage
overmaken op rekeningnummer: NL59 RABO 0300 4402
94 t.n.v. Protestantse Gemeente te Koudekerk aan den
Rijn met omschrijving: Raad
van Kerken. Tijdens een oecumenische viering is er altijd een tweede collecte voor
een diaconaal doel. Deze collecte is op 17 januari voor het
Rode Kruis met als bestemming: vaccinaties voor arme
landen. Ook tijdens de openstelling van de Bernarduskerk
op 17 januari kunt u uw gaven
voor deze collecte in de bus
achterin de kerk geven.
OPEN KERK
Op woensdagochtend van
10.30 – 11.30 uur kunt u binnenlopen om even stil te zijn,
een kaarsje aan te steken, of
de aanwezige pastor persoonlijk te spreken. U bent welkom
in De Brugkerk op woensdag
13 en 27 januari. De Ontmoetingskerk is open op woensdag 20 januari, 3 februari en
17 februari.
VIDEOBOODSCHAPPEN
Rond de derde donderdag van
de maand zullen wij als pastoraal team een korte video
maken over dingen waar wij
in deze tijd op stuiten of die
ons inspireren. De videobood-

schap is te vinden op www.
pknkoudekerk.nl
ACTIE KERKBALANS
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen
wij als PKN gemeente weer
mee met de landelijke actie
Kerkbalans. Vrijwilligers zullen in deze periode de brieven
rondbrengen waarin u ook dit
jaar weer uw toezegging kunt
doen voor het in stand houden van de kerk.
OPENSTELLEN
VAN DE KERK
Elke zondagmorgen van 10.30
tot 11.30 uur is de Bernarduskerk open, ook als er geen viering is, om een kaarsje aan
te steken, even rustig te zitten en misschien wat te bidden. Anne-Marie de Groot of
Nico Wesselingh spelen dan
orgel. Zomaar even een moment rust in deze hectische
tijden. In de kerken gelden de
bekende maatregelen, zoals
anderhalve meter afstand en
het dragen van een mondkapje gedurende de hele periode,
dat u in de kerk verblijft.
INTENTIES
Nu er in elk geval tot 19 januari alleen livestreamvieringen
zijn vanuit de Bonifaciuskerk,
kunt u toch wel intenties opgeven, die genoemd worden
en in beeld verschijnen tijdens
de voorbeden in de viering. U
kunt hiervoor contact opnemen met Annie van Dijk, telefoon:071- 3414210.
OECUMENISCHE ONLINEKERKDIENST IN
KOUDEKERK AAN DEN
RIJN OP 17 JANUARI
Op de zondag van de eenheid
van alle christenen organiseren de Katholieke Parochie en
de Protestantse Gemeente
van Hazerswoude-Rijndijk en
Koudekerk aan den Rijn altijd
een gezamenlijke kerkdienst.

Vanwege de coronamaatregelen wordt het dit jaar een
viering zonder in de kerk aanwezig publiek, maar u kunt
om 10.00 uur wel meekijken
naar de dienst, die in de Brugkerk wordt opgenomen. Om
de dienst live of later te kunnen zien, moet u verbinding
maken met de website www.
kerkdienstgemist.nl en dan
doorclicken naar Koudekerk
aan den Rijn en vervolgens
naar Brugkerk. U kunt ook
de rechtstreekse link gebruiken: https://kerkdienstgemist.
nl/stations/2114-PKN-Koudekerk-aan-den-Rijn. Pastor Lâm
The Nguyen en dominee Willem Biesheuvel gaan samen
voor in de dienst. Het thema
van de oecumenische viering
is de opdracht, die Jezus in Johannes 15 aan zijn leerlingen
meegeeft: “Blijf in mijn liefde”.
COLLECTE OP 17 JANUARI
Wilt u, nu we niet samen in
de kerk kunnen zijn, meedoen
met de collecte, dan kunt u
een bijdrage overmaken op
rekeningnummer: NL59 RABO
0300 4402 94 t.n.v. Protestantse Gemeente te Koudekerk
aan den Rijn met omschrijving:
Raad van Kerken. Tijdens een
oecumenische viering is er altijd een tweede collecte voor
een diaconaal doel. Deze collecte is op 17 januari voor het
Rode Kruis met als bestemming: vaccinaties voor arme
landen. Ook tijdens de openstelling van de Bernarduskerk
op 17 januari kunt u uw gaven
voor deze collecte in de bus
achterin de kerk geven.
LIVESTREAMVERBINDING
Op de website van onze parochie – www.heiligethomas.
nl –, vindt u direct op de eerste pagina de aanduiding
‘Livestream’ staan. Als u hierop klikt, dan wordt u zondags
om 9.30 uur rechtstreeks verbonden met de eucharistieviering van onze parochie in de
St. Bonifaciuskerk.
(RK) PAROCHIEKERN –
SECRETARIAAT
Het secretariaat aan de Chopinlaan 10 is deze weken niet
zoals gebruikelijk geopend op
donderdagmiddag. Voor vragen kunt u altijd mailen naar:
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl of bellen naar Annie van Dijk, tel. 071 3414210.

Kerkdiensten
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Benthuizen
Herv. Gemeente

Zondag 17 januari
09.30 uur Ds E.K. Foppen;
18.00 uur Ds TA. Haas
Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl

P.G. De Hoeksteen

Zondag 17 januari
10.00 uur Dienst vervallen.
Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente

Zondag 17 januari 09.30 uur Ds G.J. van
Aalst, 19.00 uur Ds Ds C. Sonneveldt.
Internetuitzendingen!

Hazerswoude-Dorp
Zondag 17 januari 09.30 - 10.30 uur

R.K. Kerk

Openstelling kerk
Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
Zondag 17 januari

De Korenaar

10.00 uur Ds Carla Melgers.
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente

Zondag 17 januari
09.30 uur Ds A.B. van Campen;
18.30 uur Ds A.B. van Campen
Alle diensten zijn internetdiensten

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:
Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp:
Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisartsendiensten 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 Ziekenhuis, Tel. 0793431600. 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 10.0012.00 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).

De komende weken nog
veel meer terugkijkjes op
dat bewogen jaar

6

Groene Hart Koerier
woensdag 13 januari 2021

Weekaanbiedingen
Vleeswarentrio:

Weektopper!

Grillworst

Fiësta
Fiësta
Mexicana
Mexicana
reepjes
reepjes
Malse varkensreepjes met rode
ui, champignons, blokjes spek
Malse
varkensreepjes
met rode ui,
en
Mexicaanse
kruiden. Snel
champignons,
blokjes spek en
klaar
en erg lekker!

Mexicaanse kruiden.
Snel klaar en erg lekker!

Roasted Porc

Kipfilet

Grillham

1 kilo

4.49

8.98

Uit eigen rokerij!

Uit eigen keuken:

Rook
vlees

Verse
Bruine
Bonensoep

100 gram

1 liter

2.59

4.98

Altijd lekker:

Vlugklaarpakket:

Hacheevlees
+
kruiden

4 Verse
worstjes
4 Gehaktschnitzels

1 kilo

9.98

WINTERPAKKET

7.98

Aanbiedingen zijn geldig van ... t/m ... 2019.

Aanbiedingen zijn geldig van
11 t/m 16 januari 2021

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

. een brood naar keuze
Van 13,95 nu
. 6 rozijnenbollen
. een boterkoek
. 2 gevulde koeken

6,95

De aanbieding geldt van 14 t/m 20 januari

WINTERCOLLECTIE 50% KORTING

Dorpsstraat 138 - Hazerswoude Dorp - Telefoon 0172-589203

*

Kijk voor onze collectie op onze website:
www.winkelvanderlinde.nl
• Facebook pagina’s
• Instagram pagina’s
• In onze etalage’s
Ziet u iets wat u graag wilt hebben
of heeft u bijv. panty's, ondergoed,
of een nieuwe beha nodig?
Bel: tussen 10.00 en 12.00 uur
0172-589203 (Hazerswoude) of
0182-612579 (Waddinxveen)
Whatsapp: 06-12672985
Wij brengen het bij u thuis en halen het
later weer bij u op wat evt. niet goed is.
Tip: Bestel een verrassingspakket.
Geef uw maat en evt wensen door en wij
stellen een verrassingspakket samen,
die u thuis rustig kunt passen.

Dorpstraat 33 - Waddinxveen - Telefoon 0182-612579

*Geldt niet op basis en nieuwe collectie

Opruiming

www.bakkerammerlaanlaan.nl
www.bakkerammerlaan.nl

&

Belangrijke telefoonnummers
in onze gemeente

& Regionale Rampenzender: Radio

woude: 06-29508442; Klussendienst junior:

& Logopediepraktijk Hazerswoude -

West. Te ontvangen op 89.3 FM en op de

tel. 06-82093412

kabel op 88.9 FM.

Dorp Esther ‘t Jong, logopedist, Lindehof 27,

& Advies- en steunpunt huiselijk

& Mileuklachten: Milieutelefoon voor

Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172-532241 of 06 -

geweld: Telefoon 088-427 47 00. Advies-

20 94 48 75. Email: logopedie.hazerswoude@

en meldpunt kindermishandeling

gmail.com.

0900-1231230 (beide lokaal tarief).

& Historisch Museum Hazers
wou

& Hospice Issoria: Burggravenlaan 11,

de: Dorpsstraat 66, 2391 BK Hazerswoude-

2313 HM Leiden. Tel. 071-5142275 Email:

Dorp. Openingstijden zaterdag 13.00 - 16.30

info@issoria.nl, website: www.issoria.nl.

uur. Regelmatig ook thematentoonstellingen.

& Stichting Vrijetijdscentrum “OPEN

www.museumhazerswoude.nl

bedrijven en inwoners, tel. 14 0172. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week
beschikbaar.
Meer info: www.odmh.nl/klachten

& ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland:
Klan
ten
service Voorlichting en Preventie:
voor informatie en afspraken m.b.t. consultatiebureaus, dietisten en cursussen gezond-

HUIS”, Cursussen worden gegeven in het

heidsvoorlichting en opvoeding, tel. 071-

Dorpshuis, P. de Hooghstraat 3, Inl. tel. 0172-

5161415.

587701/588132.

& Wijkcentrum Tom in de buurt: Tel.

& Wijdezorg: Driehof, Dorpsstraat 27

088- 9004567. Openingstijden op werkda-

2391 BB Hazerswoude-dorp tel: 088-209

gen van 9.00 - 17.00 uur. Locatie: Joseph

1000 Rhijndael, Europasingel 2 2396 EM

Haydnlaan 5, 2394GJ Hazerswoude-Rijndijk,
www.tomindebuurt.nl.

& Habeko wonen. Dorpsstraat 48-50,
2391 BJ Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172583111. info@habekowonen.nl

& Home Start: Vrijwilligers bieden gezinnen met jonge kinderen een steuntje in de
rug. Tel. 06-49040990.

& GezondheidService: voor servicedien-

Koudekerk a/d Rijn tel: 088-209 1000.

& Stichting Welzijn Ouderen Benthui
zen: MAALTIJDVOORZIENING Oude
ren: Allcura, Verbreepark 19a, Benthuizen,
tel. 079-3310052 liefst tussen 09.00 en 10.00
uur. Voor al onze verdere aktiviteiten zie de
Gemeentegids.

& Tafeltje Dekje, warme maaltijden,

sten aan huis en cursussen, tel. 5161404 (op

Hazers
woude-Dorp en Rijndijk, Activite/

werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur).

Apetito, Aanmelden/informatie bij Activite

& Florein Zorg : voor zorg op maat, 24 uur

071-5161415.

per dag, voor particulieren en mensen met een

& Verloskundige Praktijk Hazers-

persoonsgebonden budget. Bereikbaar 24 uur

woude Dorp: Lindehof 27, tel. afspraak:

per dag, 7 dagen per week via tel. 071-5797000.

& Diákonos (Chr. Vrijwillige Terminale
Zorg) Benthuizen: altijd bereikbaar tel.
06 18 11 79 64.

& Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg Aurelia: voor ondersteuning in de laatste levensfase, in de eigen vertrouwde omge-

di, wo, do 13.00-13.30 uur, tel. 0172 - 213898.

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

& Verloskundige Praktijk Keita Bent
huizen: mw. E.W. van Ommeren en C.M.

& Paraklesispraktijk drs. G.W. Flippo Hus, Psycholoog, Carel Fabri
tius
plantsoen
18, 2391 GR Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172585811. Email: info@paraklesispraktijk.nl.

& Visiemed fysiotherapie (Sport)
fysiotherapie, manuele therapie, sportpodologie, schoenadvies, medische training, echografie, diëtiek Potgieterlaan 10G, 2394 VE

Hazerswoude-Rijndijk, tel. 071-8795673 /
06-29410381 www.visiemed.nl.

& Anonieme Alcoholisten Iedere dinsdagavond na 19.30 uur. Koudekerk a/d Rjjn:

Joop tel. 071-3412644; Alphen a/d Rijn: Frans
tel. 06-54701949

& Praktijk Gassho Rijnwoude voor
Reiki, EnergetischeTherapiën, Mindfulness
Therapie en Coaching 4 Kids en Volwassenen.
Anita Goudswaard-Bruinsma Potgieterlaan
10H, tel. 06-53561221. agoudswaard@planet.
nl.

& Lactatiekundigepraktijk ‘de zoete
parel’ Helen Weerheim IBCLC, NVL 50709,
06-41329210. dezoeteparel@gmail.com.

& Buurtbemiddeling Komt u er niet meer
uit met uw buren? Inwoners van de gemeente
Rijnwoude kunnen gratis gebruik maken van

Nieuwesteeg: verloskundigen: Spreekuur

Buurtbemiddeling Libertas Leiden e.o. Tel.:

& Sensoor Telefonische Hulpdienst:

volgens afspraak; do. 9.00-12.00 uur, Kon.

0900-5168168, www.libertasleiden.nl, e-mail:

Zuid-Holland Noord, 24 uur per dag, 7 dagen

Julianastraat 16b, Benthuizen. Tel. bereikbaar

info@libertasleiden.nl.

per week bereikbaar. 0900-0767.

24 uur per dag: tel. 079-3217171.

& Karlica bekkentherapie Jennifer

ving. www.vptzaurelia.nl. Tel. 06-51445726.

& Actief Rijnwoude. Klussendienst

& Praktijk voor Remedial Teaching,

Adler, Dorpsstraat 49, 2731 AL Benthuizen.

Rijnwoude: 06-82093412; Burendienst Rijn-

Coaching en Training Lea Gahrmann,

Tel. 06-14320807 info@bekkentherapie.com;

woude: 06-23517778; Computerdienst Rijn-

Berkenhof 13, tel. 0172-588315, e-mail:

www.bekkentherapie.com

Wekelijks nieuwsblad voor Benthuizen,
Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk
en Koudekerk aan den Rijn.
www.groenehartkoerier.nl
www.facebook.com/groenehartkoerier.nl
Uitgave:
Stichting Groene Hart Koerier
Kantoor:
Ambachtsplein 16, Hazerswoude-Dorp
Telefoon 0172 - 587249
e-mail: info@groenehartkoerier.nl
Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep
Redactie:
Arie Tuinenburg (Coördinator); Jan Luuk
van Dijk, tel. 588793 (Hazerswoude-Dorp en
Benthuizen); Frits Nijhof, tel. 071-3414052
(Koudekerk a/d Rijn); Diana Baak (Hazerswoude-Rijndijk) tel 071-3627782/0654683475. Diana is tevens beheerder van de
Facebookpagina van de krant:
www.facebook.com/groenehartkoerier
Bezorgdienst:
Dick Plaizier, telefoon 0172-430151
Bezorgklachten inspreken op het
antwoordapparaat!!
Advertenties en kopij kunnen tot
zaterdagavond 19.00 uur ingeleverd
worden per e-mail.
Getypte kopij, foto’s en advertenties op
papier inleveren vrijdag tot 17.00 uur.
Familieberichten inleveren
uiterlijk maandag 10.00 uur.
De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.

lealgm@hotmail.com. www.leagahrmann.nl

& LekkerFit Voedings- en dieetadvies.

& Praktijk

Homeopathie

Hester Nietzman-Braam diëtist. Gezond

Anne
mieke Boelsma, Breitnerlaan 60,

heidscentrum Lindehof, Lindehof 27, Hazers

Hazers
woude-Dorp, tel. 0172-585171 of

woude-Dorp. Tel. 0657337242 Email: hester@

06-41711971 email: annemiekeboelsma@

lekkerfitdietist.nl Website: www.lekkerfitdie-

voor

gmail.com www.nvkh.nl.

tist.nl.

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio –

& Praktijk 4 Kids Diagnostiek en

Borgman J.M. Borgman – v.d. Lubben, De

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

Populier 42, 2731 HE Benthuizen, Tel: 0793479446. Mail: fysio.borgman@casema.nl.

& Praktijk v. Fysiotherapie en
Manuele

R.

therapie

Giedrojc/C.

Herijgers Behandeling volgens afspraak:
tel. 0172-587802. Dorpsstraat 86, 2391 BL
Hazerswoude-Dorp. www.dorpsfysio.nl

&

Praktijk

voor

fysiotherapie:

Fysioplus. Lindehof 29-31, HazerswoudeDorp. Tel. 085-733 1994. www.fysioplus.com.

& Podocentrum

Groene

Hart

Raadhuisplein 3, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp.
Tel. 0172-587103. www.podo.nl.

& Praktijk v. Oefentherapie Men
sendieck Marleen van Schie: Europasingel
2, 2396 EM Koudekerk a/d Rijn, tel.
06-18469206.

& Praktijk voor Kinderfysiotherapie
Madelon

van

Mourik,

Lindehof

27,

Hazerswoude Dorp, tel. 06-10808471

& FYSIO-EXPERTS www.fysio-experts.nl,
Rijndijk 137, 2394 AG Hazerswoude-Rijndijk.
Tel. 071-7400840.

dachts-

en

concentratieproblemen,

g edragsproblemen,
onele

problemen

sociaal-emotien

dyslexie
zorg.

Belinda Herrewijn, Kinder- en Jeugd
psycholoog NIP, Esther Monfils, Ortho
pedagoog, Leerproblemen. De Praktijk4Kids ,
Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den
Rijn 0172 425 425

& Fysioklein Fred. v. Eedenplein 4,
2394

AC

oude

Hazerswoude-Rijndijk

gemeentehuis).

(het

(Sportmaster)

Fysiotherapie; Manuele therapie; Dry needling; Orthopedische revalidatie. Tel. 0712032056.

&

Burenhulp

Rijnwoude

Tel.

06-23517778.

& Acupunctuur Van der Schouw, praktijk voor Chinese Geneeskunde. Chopinlaan 2
(het Anker), 2394GL Hazerswoude-Rijndijk.
Tel. 06-20068569.

& Praktijk voor Homeopathie Caroline
Bronsgeest Burg. de Herderplantsoen
68, 2396WZ Koudekerk a/d Rijn. tel. 0713413131 of 06-3837187 Lid. NVKH

& Fysio Koudekerk Praktijk voor Fysio-,

www.carolinebronsgeest-homeopathie.nl

Sport- en Oedeemtherapie, Arie Hogenespad

& Fysio Benthuizen, Dorpsstraat 49, 2731

1a, 2396 WJ Koudekerk aan den Rijn, 071-

AL Benthuizen. Tel. 079-3411877. info@fysio-

3416743, info@fysiokoudekerk.nl, www.

benthuizen.nl; www,fysiobenthuizen.nl. Ook

fysiokoudekerk.nl.

dietiste, yoga en tai chi.
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Cursiefje
Stijlanalyse
(Nu maar eens geen C&C, geen Corona en geen Capitool.)
Van mijn kleinkinderen had ik ter gelegenheid van... een boekenbon ontvangen. Elke opa weet dan dat hij iets unieks moet
kopen, want zo’n boek neemt in de boekenkast een aparte
plaats in beslag.
Ik schuifelde een aantal malen om de rijkgevulde uitstalkast
van de boekhandel en uiteindelijk wist ik het: een verse roman van mijn favoriete auteur. Een dame had mij zien aarzelen en voegde me toe nadat ik mijn keuze had gemaakt: ‘Bent
u ook een fan van die schrijver? Ik ben helemaal weg van de
stijl van die man.’
Eigenlijk had ik het niet moeten doen, maar het flapte eruit:
‘Wat boeit u dan zo in zijn stijl?’ Ik weet het, het was een geniepig vraagje. Ze kwam niet veel verder dan dooddoeners als
‘zijn aparte woordkeus’ en ‘zijn verrassende zinsbouw’ en - o
ja - ze zei ook nog iets over zijn interessante romanpersonages.
Het is nog niet zo gemakkelijk een stijlanalyse van een roman
te geven, de stijl van een romancier te kenschetsen. Je kunt
wijzen op de gevarieerde zinsbouw, zijn vocabulaire, zijn originele beeldspraak, de geraffineerde cliffhangers, de geniale
opbouw van de roman... Maar met die laatste twee aspecten zit
je niet zozeer bij de stijl als wel bij de structuur van het boek.
En structuur is iets anders dan stijl.
Als ik iets moet zeggen over de stijl van een tekst, beperk ik me
niet zelden tot de gebruikte metaforen of vergelijkingen; die
zijn ‘tastbaar’. Waarschijnlijk herinnert u zich dat voorbeeld
uit het stijlboek van de middelbare school. ‘Een man in een
Amsterdamse tram ziet elke ochtend op een halte een slordig geklede vrouw instappen; op een dag zegt hij tegen een
medereiziger: ‘daar heb je dat afgehaalde bed ook weer!’ Aan
die karakteristiek (metafoor) hoef je niets toe te voegen.
Ik kan steevast genieten van pakkende vergelijkingen. In een
passage (in mijn boek!) over een schilder die langzamerhand
zijn gezichtsvermogen verliest, zegt de auteur over zijn held:
Zijn oogleden hangen als halfopgetrokken gordijnen voor een
leeg toneel.’ Zo’n vergelijking zegt niet alleen iets over het afnemende gezichtsvermogen, ze zegt meer; je legt het boek
even weg en je denkt erover na.
De hoofdpersoon is dan wel bijna blind, maar aan zijn vitaliteit mankeert niet veel. Als hij gestoord wordt tijdens zijn overpeinzingen, typeert de auteur hem als volgt: ‘Hij veerde op
als een hinde die de jager ruikt.’ Je krijgt een navrant, maar
haarscherp idee van zijn gemoedsgesteldheid. Als hij geteisterd
wordt door een vervelende buikloop verwoordt de auteur dat
op deze manier: ‘... een nare dysenterie die drie dagen door
zijn darmen raasde als plunderend soldatentuig door een brandende stad.’ Met zo’n diarree wil je niet opgezadeld worden.
Ik weet het, ik hang de schoolmeester uit; nou voor één keer
dan en daarna nooit meer! Laat ik één advies geven voor 2021,
voor die vervelende lockdown-periode waarin u ongetwijfeld
meer leest dan ooit: Let eens op de stijl van de auteur met wie
u de luie stoel ingaat; het kan uw leesplezier vergroten
Wist
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2020: "Een jaar om ni
De redactie van de Groene Hart Koerier kijkt terug op dit turbulente jaar. Een flink aantal toch opmerkelijke gwbeurtenissen halen we nog
even terug. Het kan zijn dat we daar de hele maand januari voor nodig hebben, maar dat geeft niet. Is leuk toch? Kijkt u met ons mee?

Op 1 januari 2020. Voor het eerst hield burgemeester Spies haar
Nieuwjaarspeech op het gemeentehuis samen met de kinderburgemeester, Elmehdi Sassa uit Benthuizen. ‘Volgend jaar Oud en
Nieuw zonder zwaar vuurwerk’ was de wens die Spies uitsprak in
haar speech. De recente jaarwisseling was inderdaad zonder vuurwerk en dat vanwege corona. Desondanks was er veel hard geknal
en een vuurwerkbom die afging in een appartement in Alphen.

Op 5 februari haalde Hazerswoude-Dorp zelfs het landelijke nieuws omdat een
vrachtwagen de Jan Dekkerbrug in puin had gereden. Het voertuig was te hoog voor de
ophaalbrug aan de Burgemeester Warnaarkade.

Op 22 januari had Jan Luuk van Dijk een gesprek met het bestuur
van De Hazelaar. Het bestuur van zwembad de Hazelaar in Hazerswoude-Dorp had in januari nog grootse plannen voor een opknapbeurt van het zwembad. Ze ontvingen op de nieuwjaarsreceptie
een mooie cheque hiervoor. Deze zomer moesten de zwembaden
gesloten blijven. Hoe gaat het komende zomer aflopen met onze
door vrijwilligers gerunde openlucht zwembaden?

De 20-jarige wielrenster Amber van der Hulst uit Hazerswoude-Rijndijk is op
21 februari in een volle zaal in Avifauna uitgeroepen tot Alphense sportvrouw van het
jaar voor haar prestaties op de baan in 2019.

Zes leerlingen van Taekwondoschool De Tombe uit HazerswoudeRijndijk wonnen een medaille op het NK Taekwondo dat op 18 januari in Den Haag werd georganiseerd. Een megaprestatie!

Om
nooit te
vergeten

Groene Hart Koerier
woensdag 13 januari 2021
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iet snel te vergeten!"

Herbergier in Hazerswoude-Rijndijk kreeg begin maart een mooie bus
voor uitstapjes dankzij hulp van de Stichting ‘Mobiliteit Voor Iedereen’
en de vele donaties van lokale sponsoren. Het verzorgingshuis voor
mensen met geheugenproblemen is later in het jaar helaas zwaar getroffen door corona.

Inwoners van de verzorgingshuizen mogen geen bezoek ontvangen
tijdens de eerste lockdown. Er worden allerlei creatieve acties bedacht
om toch contact te houden met de bewoners. In Koudekerk aan den
Rijn gaven kinderen bijvoorbeeld een voorstelling met hun diabolo’s
voor het raam van Rhijndael om de bewoners wat afleiding te bieden.
Bewoners van de Driehof werden later in het jaar verrast met een optreden van dj Nick.

Ook restaurants moeten noodgedwongen hun deuren sluiten. Als eerste komt Gabri Hoogenboom van ’t Haasje in Hazerswoude-Rijndijk op
het idee om ‘thuistafelen’ aan te bieden: een compleet menu om af te
halen of te laten bezorgen. Het idee vindt al snel navolging bij andere
Rijnwoudse restaurants.

Medio maart: het openbare leven in Nederland wordt platgelegd vanwege het coronavirus.
Ook in de voormalige Rijnwoude dorpen worden meteen al ziektegevallen geconstateerd.
Huisartsen en apothekers doen er alles aan om de inwoners goed te informeren.

Er waren dit jaar ook weer aardig wat jubilea. Mannenkoor ‘De troubadours’ gaf op 8 maart nog
net op tijd een feestje voor hun 15-jarig bestaan in een volle zaal van De Juffrouw in Hazerswoude-Dorp. Bijzonder was ook de 70-jarige ‘platina’ bruiloft van Jan en Rika Kraats uit HazerswoudeDorp. ETB A. Hogenes vierde het 60-jarig bestaan van dit bedrijf met Koudekerkse roots. Scouting
Rheijnewoud vierde het 10 jarig jubileum met tal van feestelijke activiteiten.

Het meest besproken onderwerp in 2020 was de verkeersproblematiek in en rond Hazerswoude-Dorp.
Het begon al in februari met een discussie in De Juffrouw over ‘een onzinnige rotonde bij de Frans
Halsstraat’, tot aan ‘toch weer een tunnel’, ‘geen asfalt in de polder’ en een omstreden artikel in het
Leids Dagblad. Het eindigde er in december mee dat het Dorpsoverleg met onmiddellijke ingang al
haar activiteiten op het verkeersdossier is gestopt omdat zij zich onvoldoende serieus genomen voelen
door de gemeentepolitiek.
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Kleine advertenties
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

Raadhuisplein 1 - 2 • 2391 BJ Hazerswoude
Telefoon 0172-588650 • fax 0172-587292

Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen. De kopij ALLEEN PER MAIL inleveren!

Wilt u in deze lastige tijd
nog een beetje plezier,
Laat dan Uw maaltijden verzorgen
door Café de Egelantier
Dinsdag t/m zondag
Iedere week zolang de crisis duurt
open voor afhalen en bezorgen.
Zie www.egelantier.com

GEVRAAGD
OUDE SPEELGOEDAUTO'S uit de jaren 50
/60 /70. Heeft u een doos staan? Koop het
graag van u. Ook antiek blikken speelgoed
en oud lego is welkom. tel. 0640022896

DIVERSEN
Lieve mensen, ik wil echt iedereen HARTELIJK
BEDANKEN voor het meeleven met mijn hartoperatie. Al die lieve kaarten en kaarsjes die
voor mij gebrand zijn hebben goed geholpen.
Dit was zo hartverwarmend en nu mijn best
doen om weer de oude te worden. Dank nogmaals voor alles. Oh sorry, ik zou zowat mijn
kinderen als mantelzorgers vergeten.
Sjaan Rietveld
Per direct OVERDEKTE OPSLAG in Hazerswoude-Dorp beschikbaar. m2 in overleg.
Bel of bericht naar 0642551271.

TE KOOP
Aangeboden 8 krielhaantjes, 2 van 14 maanden, 6 van 7 maanden. 2 euro per stuk. Ophalen in KadR. Telnr 071-3419700 / 0649824969
MONDKAPJE BESTELLEN? Dan Lineke bellen.
Telefoon 071 34 131 14 Mailen kan ook:
a.hogenes@hetnet.nl 5 Euro per stuk in de
maten S, M en L, diverse dessins in katoen of
linnen. Opbrengst komt geheel ten goede aan
het onderhoud van de Koudekerkse monumentale kerkgebouwen.

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.

Scouting Rheijnewoud lanceert een GROEIWEDSTRIJD

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
De kringloopwinkel

In
Benthui1.100 m² winkelplezier
zen wordt een
Rijndijk 53a
VOEDSELBOS
Hazerswoude-Rijndijk
tegenover de Scheepjeskerk
opgezet.
1.350 m² winkelplezier
Energieweg 13 De ontwikkelinAlphen aan den Rijn
gen zijn te
tegenover de Zendtoren
volgen op www.
voedselbos
benthuizen.nl
Elke dag anders!

Beide winkels zijn elke maandag t/m
zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

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

Iedereen kan meedoen.
Wat is de bedoeling:
1. Neem een bruine boon
2. Geef die lucht, water, licht en voeding en zorg
voor de boon
3. Zet de boon vanaf mei buiten
4. Oogst medio juni de peulen
5. Lever de oogst in een jampot met naam en telefoonnummer in op 26 juni 2021 in ons clubhuis
aan de J.P.Heijestraat 21 A te Hazerswoude Rijndijk
6. Maak van het groeiproces iedere maand een foto
en zend die voor 26 juni 2021 naar jubileum@
scouting-rheijnewoud.nl
Op de Facebook pagina van Scouting Rheijnewoud
treft u 4 tips aan. Voor de winnaar is er een boek vol
met proefjes om zelf te proberen.

Veel plezier
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Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen al 18 jaar actief
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‘Wij zijn de spreekbuis
voor de huurders van
Daten ?!
Habeko’
Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHw) zet zich al achttien jaar in voor
de belangen van de huurders van woningcorporatie Habeko wonen. Toch blijkt uit
de onlangs gehouden enquête dat veel huurders SBHw niet kennen.

Dat terwijl de actieve en betrokken belangenorganisatie de
huurders onder meer kan bijstaan met voorlichting, steun en
advies.
Stichting
Bewonersbelangen
Habeko wonen is in mei 2003
op initiatief van Habeko opgericht na de fusie van de Rijnwoudse woningbouwverenigingen Algemeen Belang, Goed
Wonen en Volksbelang. In de
loop der jaren zijn steeds meer
taken en bevoegdheden neergelegd bij de onafhankelijke huurdersorganisatie, die bestaat uit
vrijwilligers.
Opkomen voor de huurders
“De wettelijke bevoegdheden
van een huurdersorganisatie
zijn heel breed en wat we doen
is lang niet altijd zichtbaar voor
de huurders,” zegt Rob Marinus, bestuurslid van SBHw.
“Zo overleggen we regelmatig
met Habeko en gemeente Alphen aan den Rijn over diverse onderwerpen. Denk aan de
jaarlijkse huurverhoging, verduurzaming van woningen, onderhoud, nieuwbouwplannen
en voldoende woningaanbod

voor alle doelgroepen. In onze
contacten met Habeko, de gemeente en andere organisaties
die zich bezighouden met wonen komen we op voor de belangen van de huurders van Habeko. Wij zijn hun spreekbuis.”
Ook brengt het deskundige
SBHw-bestuur gevraagd en ongevraagd advies uit over bijvoorbeeld het beleid en beheer
van Habeko. Als lid van de Nederlandse Woonbond kan SBHw
voor advies en ondersteuning
een beroep doen op deze landelijke belangenbehartiger.
Bewonersavond in 2021
Naast deze taken is SBHw er
ook voor huurders die vragen
hebben op het gebied van huren en wonen. “Wonen is meer
dan een dak boven je hoofd. Het
gaat ook om een betaalbare en
goed onderhouden woning in
een veilige en prettige omgeving. Wij inventariseren knelpunten en behoeften van huurders en gaan hierover in gesprek
met Habeko.”
Om nog dichter bij de huurder te komen, geeft SBHw graag
voorlichting en organiseert jaar-

lijks een bewonersavond over
een actueel thema. “Helaas kon
dat vorig jaar door corona niet
doorgaan. Als we in 2021 weer
een bijeenkomst kunnen en
mogen organiseren, zetten we
de bewonersavond zeker op de
agenda,” vertelt Marinus, die
zich net als de rest van het bestuur graag verdiept in de diverse onderwerpen die met volkshuisvesting te maken hebben.
Veel aandacht voor de
energiecoach
Betaalbaar wonen en duurzaamheid zijn speerpunten
van SBHw. Een manier om de
woonlasten te verlagen is door
te besparen op de energierekening. “Dat is niet alleen prettig
voor je portemonnee maar ook
goed voor het milieu. Inmiddels
beschikt SBHw over twee gecertificeerde energiecoaches. Een
energiecoach denkt met bewoners mee over makkelijke manieren om energie te besparen
in huis.”
Meer over SBHw
Rob Marinus hoopt dat SBHw
bij nog meer huurders van Habeko bekend wordt en dat mensen die hulp of advies nodig
hebben bij de stichting aankloppen. Voor het laatste nieuws en
belangrijke informatie verwijst
Marinus naar de website van de
stichting: www.sbhw.nl. “Verder informeren wij huurders
via artikelen en advertenties in
de Groene Hart Koerier.”

Golfclub Bentwoud bereikt
mijlpaal van 600 leden
Dinsdag 5 januari was het zover: Golfclub Bentwoud verwelkomde Ellen van Daal als 600ste lid.
Golfclub Bentwoud is opgericht in 2010 en heeft
sindsdien een snelle groei doorgemaakt. De groei is
te danken aan de mooie ‘homecourse’ in het Bentwoud met 36 afwisselende holes en een zeer gevarieerd activiteitenprogramma. Daarbij komt dat door
alle beperkende maatregelen die de verspreiding van
het Corona-virus moeten tegen gaan, steeds meer
mensen de golfsport hebben (her)ontdekt.
Ellen van Daal: “Ik heb gekozen voor Golfclub Bentwoud vanwege het sociale karakter van de club en
omdat de baan is gelegen in een prachtig natuurgeEllen van Daal wordt verwelkomd door Herman Haarman
bied. Ik woon nu weliswaar in Oegstgeest, maar ik
en Max Alias, respectievelijk voorzitter en secretaris van
heb ook jaren in Hazerswoude-Dorp gewoond, daarGolfclub Bentwoud
om kan ik enorm genieten van deze omgeving.”

Yeey, leuk begin van het nieuwe jaar maar niet heus. De wereld lijkt
echt een beetje gek te zijn geworden. In Amerika breekt de ‘’pleuris’’ uit, in Europa worden we allemaal gek gehouden met zwaardere lockdowns en in Dubai loopt Lil’kleine & crew te feesten alsof
er geen morgen is. Hoe kan het? Zucht… ik bemoei me er maar
niet mee ook al heb ik uit nieuwsgierigheid wel gekeken voor een
ticket naar Dubai met vertrek a.s. dinsdag. Een goede vriendin van
mij verblijft daar nu en heeft er een woning. Ik zie mijzelf er al zijn,
lekker bruin worden, shoppen en feesten maar het is niet verstandig zoals we weten. Als single lady is het ook niet echt hot & happening hier en het laatste waar ik zin in heb is op een dating site te
gaan en mijn kostbare uren daarop door te brengen.
Wel heb ik vorige week een gratis lidmaatschap van 3 maanden
ontvangen via Inner Circle door het delen van mijn slechte date
ervaring. Blijkbaar hadden ze medelijden met mij. Een maand of
2 geleden ben ik op een dating-app gegaan en ook al wil ik echt
niet meer op uiterlijk afgaan, deze Colombiaan zag er wel heel leuk
uit! We hadden een match en besloten 2 dagen erna meteen af te
spreken i.p.v. eindeloos te appen. Het was een donderdagavond en
het was ook nog eens mega koud! Ik had er helemaal geen zin in,
maar het voordeel was dat hij naar Leiden zou komen voor een leuke stadswandeling. Dat had ik voorgesteld aangezien rondleidingen
geven ook echt mijn ding is (dan ben ik weer een beetje de reisleidster van vroeger op Kos). Ik had me goed aangekleed met zelfs
nog een paar dubbele sokken aan (koude tenen wil je gewoon niet)
mijn dikste jas, het voelde bijna alsof ik op skivakantie ging. Ik herkende mezelf nauwelijks, haha. We spraken af op Leiden Centraal,
wat een beetje jammer was, dat hij met de trein kwam, want ik ben
totaal geen ov-type, maar dat terzijde.
Ik wist van tevoren al dat dit eenmalig zou zijn. Ik ben te Nederlands om met een Colombiaan te mixen maar had wel zin om ff
de doordeweekse sleur te verbreken en weer met ‘internationals’ te
zijn. Het was een gezellige ontmoeting, we hadden een super Leidsche route en ergens tijdens de wandeling moesten we gaan eten.
Ik dacht leuk, dan gaan we easy going een pita gyros halen bij mijn
vader in de zaak. Zes euro per pita, dat kan hij zich best veroorloven en daarmee jaag ik hem ook niet op kosten. Plus, het is makkelijk op te eten buiten op een bankje ergens bij de burcht wat ook
op de route ligt.
Omdat ik niet gezien wilde worden door mijn familie bleef ik buiten wachten en stuurde hem naar binnen om te bestellen. Ik vroeg
of mijn pita bereid kan worden zoals ze het in Thessaloniki doen.
Dat is zonder tzatziki met patat, tomaat, mosterd & ketchup, een
pita gyros à la Thessaloniki dus. Hij ging naar binnen en heel eerlijk weet ik niet eens meer hoe hij heet, oh wat erg… Het duurde
maar en het duurde en op een gegeven moment kwam hij in paniek naar buiten dat er iets mis is gegaan en dat we de rekening
moesten splitten(!). Ik dacht ?!!?... Wat is hier nou weer aan de hand
en los van het splitten, no worries, doe ff relax wat kan er nou mis
gaan aan 2 pita gyros bestellen? Uiteindelijk was er een miscommunicatie door de Engelse taal, de mondkapjes en het ongewone
verzoek waardoor hij 2x een Thessaloniki schotel had besteld ter
waarde van 45 euro…. (hahahahaha!!)
Ik kan er nog steeds om lachen maar hij heeft geen woord meer
tegen mij gesproken. We hebben het ergens op een bankje in de
kou opgegeten en de sfeer was door zijn bui helemaal verpest. Die
heeft zich echt laten kennen en achteraf bleek hij krap bij kas te zitten omdat hij naar Colombia zou gaan voor de kerstdagen. Wat een
enorme tegenvaller. Ik had hem direct 35 euro overgemaakt en de
match meteen gewist. Foutjes kunnen gebeuren maar dat het je zo
in de koude kleren gaat zitten, ik kan er nog steeds niet bij.
Dit was denk ik wel de ergste dating ervaring ooit. En het stomste
is dat ik er niet eens zin in had. Ben daarna lekker in mijn warme
appartement gaan videobellen met vriendinnen onder het genot
van een single malt whisky. Dit verhaal moest ik meteen kwijt. Gelukkig hebben we er hard om kunnen lachen, maar ik zal er zeker
nog een keer of 60 over nadenken of ik gebruik ga maken van het
gratis lidmaatschap …
Liefs, Anthoula
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WEEK 2
13 januari 2021

Week in beeld

Aangepaste dienst
verlening gemeente
De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus hebben effect op de gemeentelijke dienstverlening. Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk
gewoon door. U kunt bijvoorbeeld een Wmo-aanvraag
doen. Waar mogelijk regelt u zaken online of stuurt u
ons een e-mailbericht. U kunt met (dringende) vragen
telefonisch contact opnemen via 14 0172. Het is erg
druk aan de telefoon.
Alleen op afspraak
De inloopbalies zijn gesloten. U kunt alleen naar het
gemeentehuis komen als u een afspraak heeft. Heeft u
verkoudheidsverschijnselen of koorts, stel dan uw
bezoek uit.
Mondkapje
Sinds 1 december 2020 is het verplicht een mondkapje 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 dienstverlening, openingstijden en contactmogelijkheden.

Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Publicaties
Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Bedrijven die niet vallen onder de Wet milieubeheer maar
onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan
voldoende. De gemeente heeft de volgende meldingen
ontvangen:
- CCT Alpherium B.V., Boskoopseweg 14 in Alphen aan den
Rijn: het plaatsen van een laadstation om accucontainers
op te laden voor de aandrijving van elektrische containerschepen
- Neko Sushi B.V., Van Nesstraat 13 in Alphen aan den Rijn:
het bereiden van sushi met afhaal- en bezorgservice
- De Ruiter Transport B.V., Italiëlaan 8 in HazerswoudeDorp: het starten van een transportbedrijf met op- en
overslag van goederen
Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep
instellen.

Vertrokken, onbekend waarheen
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande personen naar
alle waarschijnlijkheid niet meer wonen op het adres waar
zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven:
- P. Spychała, Reijerskoop 6, Boskoop
- R.A. Gała, Goudse Rijweg 23, Boskoop
Reageren
Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar één
van bovengenoemde personen verblijft? Dan verzoeken
wij u om contact op te nemen met team Burgerzaken van
Gemeente Alphen aan den Rijn, via telefoonnummer 14
0172. Als de gemeente na twee weken geen reactie heeft
ontvangen en er geen woonadres bekend is, neemt zij
bovengenoemde personen op in de BRP als vertrokken
met onbekende bestemming. Dit besluit wordt gepubliceerd op www.overheid.nl.

Vergeet niet te reserveren
voor het Ecopark
Wilt u afval inleveren op het Ecopark? Dan heeft u
hiervoor een reservering nodig. U kunt een afspraak
maken via www.alphenaandenrijn.nl/ecopark.

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.

Verzoek verwijderen aanhangwagen
Onder de Albert Schweitzerbrug in Alphen aan den Rijn
staat al langere tijd een boottrailer geparkeerd. De trailer
heeft geen kenteken. De trailer staat al geruime tijd ongebruikt geparkeerd op een openbaar weggedeelte en staat
het overige verkeer in de weg. Wij verzoeken de eigenaar
van deze trailer zich binnen één week te melden bij het
team Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 0172
óf deze trailer te verwijderen. Als dit niet gebeurt, verwijdert de gemeente de trailer.

Vergunningen
Rectificatie week 52
10 tot en met 16 december 2020

Ingekomen aanvragen

Volg ons ook via:

https://www.alphenaandenrijn.nl

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

Lees het gemeentenieuws op:
https://www.allesinalphen.nl

- naast Nijverheidsweg 12 t/m 68 bouwen 18
(in plaats van 16) appartementen (dok 2404 fase II)
(V2020/1017)

30 december 2020 tot en met 6 januari 2021
In verband met het coronavirus is de balie van Vergunningen gesloten. Wilt u plannen inzien? Neem dan contact
op met telefoonnummer 14 0172 of per e-mail:
gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Ingekomen aanvragen
U kunt nog geen bewaar indienen.

Alphen aan den Rijn
- Kortsteekterweg 20
uitbreiden ligboxenstal (V2020/1084)

- Steekterweg 40 D
plaatsen l-steiger bij woning (V2020/1085)
- benedenpand aan de Pieter Floriszstraat 1A/Prinses
Marijkestraat 2
realiseren zes studio's en appartement (V2020/1086)
- Willem van de Veldestraat 29
plaatsen overkapping in achtertuin langs poort
(V2021/002)
- Hooftstraat 101
aanbrengen glazen kozijn achtergevel begane grond
(V2021/005)
- Dotterbloem 3
aanpassen gevel voor plaatsen geneesmiddelen
uitgifteautomaat (V2021/006)
- Oranjestraat 32
plaatsen aanbouw achterzijde woning (V2021/008)
- Goudenregenplantsoen 27
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak
(V2021/010)

Benthuizen
- Ochtenstraat 17
plaatsen aanbouw achterzijde (V2021/001)
- Zuidplein 5
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak tweede verdieping
(V2021/004)

Boskoop
- Goudse Rijweg 324
aanleggen inrit (V2021/009)

HazerswoudeDorp
- Voorweg 145
plaatsen tijdelijke mobiele woonunit op erf voor
mantelzorg (V2021/007)

HazerswoudeRijndijk
- Staringstraat 11
plaatsen uitbouw (V2021/003)

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
- Zuiderkeerkring 212 (31-12-2020)
plaatsen dakopbouw tweede verdieping achterzijde
(V2020/962)
- Kopenhagensingel 41 (31-12-2020)
plaatsen extra kozijn voorgevel tweede verdieping
(V2020/1083)
- Baanwegsekade 7 (06-01-2021)
uitbouwen achterzijde woning over één bouwlaag
(V2020/1058)
- Platolaan 36 (06-01-2021)
plaatsen twee dakkapellen op zijgeveldakvlakken
(V2020/921)
- Prunusstraat 20 (06-01-2021)
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak (V2020/1082)
- Staalweg 4 (06-01-2021)
aanleggen inrit (V2020/1038)

HazerswoudeDorp
- Fluitenkruid 12 (04-01-2021)
plaatsen transparant afdak boven oprit garage
(V2020/881)
- Noorddijk 1 A (05-01-2021)
aanbrengen constructieve wijzigingen bestaande
boerderij (V2020/982)

Koudekerk aan den Rijn
- Hondsdijk 33 (04-01-2021)
kappen boom (kastanje) (V2020/992)
- Kerklaan 47 (05-01-2021)
aanleggen inrit (V2020/950)

Zwammerdam
- Steekterweg 2-4 (05-01-2021)
realiseren afmeervoorziening en aanlegsteiger
(V2020/820)
Bezwaar
Tegen de bovenstaande besluiten (beschikkingen
genoemd) kunt u bezwaar maken. U kunt bezwaar maken
via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar (de datum tussen
de haakjes is de datum van de beschikking).

Verleende vergunningen uitgebreid
HazerswoudeRijndijk
- Rijndijk 18 (14-01-2021)
slopen schoorsteen (Pottery, Nieuw Werklust)
(V2020/602)
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Beroep
Voor bovenstaand besluit (beschikking genoemd)
geldt de beroepsclausule.

Raad in beeld

Plaatsen en verwijderen
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot
het plaatsen van de onderstaande individuele
gehandicaptenparkeerplaats, met de bijbehorende
borden:

Alphen aan den Rijn
- Morgen 50 (locatie Voorling)
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. U kunt ook bezwaar maken
via de website www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat onderstaande ontheffing is
verleend voor het in gebruik nemen van openbaar
gebied binnen de gemeente:
- BAM Wonen Renovatie Concepten heeft ontheffing
gekregen om van 25 januari 2021 tot en met 16
april 2021 diverse objecten te plaatsen in het
openbaar gebied van de omgeving Hobbemastraat
in Hazerswoude-Dorp.
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 16 februari 2021 ter
inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis.
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor
contact op via telefoonnummer 14 0172. Tegen dit
besluit kunnen belanghebbenden, binnen zes
weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Alphen aan den Rijn.

informatie van en over de gemeenteraad

De gemeenteraad
vergadert tijdelijk
deels digitaal vanwege
het coronavirus.

De gemeenteraad vergadert tijdelijk deels digitaal vanwege het coronavirus. U kunt in de
vergaderkalender zien welke vergaderingen digitaal en welke fysiek in het gemeentehuis
plaatsvinden.
• U kunt de fysieke en digitale openbare vergaderingen thuis live volgen of achteraf terugkijken via de
website van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/raad.
• Inspreken tijdens een fysieke of digitale vergadering is mogelijk. Mailt u voor meer informatie naar
griffie@alphenaandenrijn.nl. We bespreken de mogelijkheden dan met u.

Donderdag 14 januari 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein
(19.30 uur) (digitaal)
• Kort bespreken collegebesluit en -brief Voortgangsrapportage Inkomende Subsidies 2019
• Bespreken diverse aspecten vastgoed
• Bespreken samenhang tussen de verschillende grondbeleidsinstrumenten: een toelichting op de
grondbeleidsinstrumenten die de gemeente hanteert en de onderlinge relaties

Donderdag 14 januari 2021, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein (19.30 uur)
(digitaal)
• Bespreken collegebesluiten gebiedsgericht werken, de volgende stappen en plan van aanpak Edelstenenbuurt

Donderdag 21 januari 2021, raadswerkgroep gedragscode (22.00 – 23.00 uur) (digitaal)
Bespreken Verordening auditcommissie, Verordening rekenkamercommissie (vastgesteld op 30 januari
2020), Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning Alphen aan den Rijn, Verordening evaluatiegesprekken burgemeester en raad

Donderdag 28 januari 2021, gemeenteraadsvergadering (20.00 uur) (digitaal)
• Agenda volgt

Als u niet kunt wachten op de beslissing op uw
bezwaar of beroep, kunt u een voorlopige voorziening vragen. U kunt u verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 20302,
2500 EH te Den Haag.

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

Colofon

Bezwaarclausule

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

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.

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders

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

kan beroep worden ingesteld door:

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

- de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400

van burgemeester en wethouders heeft gewend;
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in

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

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van

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

burgemeester en wethouders te wenden.

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift
moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit

Voorlopige voorziening

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit
actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den

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

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

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen.

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

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

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het

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

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

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn

istockphoto e.a.).

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

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening

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

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank,

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

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Lees het gemeentenieuws op https://www.allesinalphen.nl

13

De komende weken nog
veel meer terugkijkjes op
dat bewogen jaar
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Ingezonden bijdrage

Vragen en hoe nu verder met
knelpunt Hazerswoude-Dorp
Waarom krijgt de logistieklobby zoveel invloed op de
Provincie en in Alphen a.d. Rijn en Waddinxveen?
Het westelijke Groene Hart en de Randstad worden op aandringen van bovengenoemde lobby vol gezet met visueel overheersende blokkendozen zover het oog reikt en nieuw 2x2 asfalt
langs natuurgebieden. Onbegrijpelijk: de Provincie wil geen geluidswering tussen Bentwoud en snelweg, want dan kunnen de
automobilisten van het uitzicht op het Bentwoud genieten! Van
wat herrie voor de fauna, wandelaars en rustzoekers betekent
hebben de opstellers geen weet... Nog afgezien van andere leefbaarheidscriteria.
Een keuze die vele vragen oproept
De keuze van de betrokken gemeentebesturen om de gedeputeerde voor transport en logistiek van de Provincie in zijn ambities voor de Bentwoudsnelweg te steunen, in plaats van de voor
ieder zichtbare knelpunten aan te pakken, roept vragen op:
Als verkeerskundige berekeningen aantonen dat die snelweg
deze knelpunten niet wegneemt, maar marginaal wat doet aan
de geprognotiseerde verkeersgroei. Voor wie doen deze gemeentebesturen dit dan?
- Voor minder dan (geteld!) 10 MKB-transportbedrijven in Boskoop met bij elkaar op zijn best een paar miljoen omzet? Voor
de “Glasparel”, naast tuinbouw nu ook met blokkendozen van
o.a. Lidl aan de A12?
- Zijn die paar bedrijven tussen 70 en 100 miljoen subsidie, inclusief de braakliggende 2x2 bruggen honderden miljoenen,
belastinggeld waard?
- Als het Rijk – eigenaar van de N11- de Bodegravenboog aan
zou leggen, waar Provinciale Staten en inwoners van Alphen
tot Bodegraven bijna unaniem voor pleiten, dan kan doorgaand (vracht)verkeer van de A12 en N11 gebruikmaken.
Waarom dan met Provinciaal belastinggeld een Bentwoudsnelweg aanleggen en de echte knelpunten 15+ jaar doorschuiven?
- Brengen die logistieke bedrijven hoogwaardige werkgelegenheid? Volgens mij, op wat planners en de eigenaar van een
transportbedrijf na, niet. Er worden in de logistiek vooral buitenlandse chauffeurs en sjouwers aangetrokken tegen lagere
lonen dan volgens de lopende cao. De gevolgen op langere termijn voor ons land kunt u elders lezen.
- Wordt de Gouwe beter bereikbaar? Hoe dan? De bewoners
van Boskoop worden slechts ingeklemd tussen de Gouwe en
de Bentwoudsnelweg. De file op de Zijde en die ene wrakke
brug blijven. De sierteelt heeft alleen baat bij een aquaduct onder de Gouwe.
College, wilt u vóór de Raadsvergadering in dit blad uw zeer
betrokken belastingbetalende inwoners een onderbouwd antwoord geven op deze vragen?
En Hazerswoude-Dorp?
Dat mag 15 jaar wachten op de zoveelste niet nagekomen belofte
van de afgelopen 50 jaar. Het amendement bij het N207 besluit
wordt met voeten getreden! Ons Dorp negeren? Dan het verkeer
op de N209 ook. Geen cent steken in een betere doorstroming,
geen dure adviesbureaus meer. De inwoners gaan vóór. Langere
“groentijd” op de Dorpsstraat, kortere op de N209. Dat is de enige effectieve manier om het vele sluipverkeer te ontmoedigen.
De wethouder - al tientallen jaren – toont zich in de vorige GHK
verbaasd over het vrachtverkeer op de Dorpsstraat! Voor de bewoners niet nieuw, maar prettig dat het nu aandacht krijgt. Dus
Hazerswoude-Dorp afsluiten voor alle vrachtverkeer in de bebouwde kom, van de hoogspanningsleiding in het Westen tot
de Middelweg in het Oosten! Aparte ontheffing met motoragent
voor een doodenkele toepassing waarvoor geen alternatief onder 3,5 ton mogelijk is. En een vernauwing met “spitspaal” aan
de westzijde van het Westeinde om sluipverkeer bij het zoveelste ongeval op de N209 te dwingen om te draaien. Dan leren ze
het sluipen snel af. Een voorziening waarmee Vianen dat aan de
westkant effectief oploste.
Robert Hagendoorn

Zijn “Corona projecten” wel
geslaagd in maand december?
(Oordeel zelf maar)

Inmiddels weet iedereen het wel, ook alle reguliere activiteiten van Actief Rijnwoude zijn stopgezet
i.v.m. Corona. Toch heeft deze organisatie de afgelopen periode niet stil gezeten en vooral in de maand
december een aantal “Corona proofed” activiteiten kunnen aanbieden. Maar zijn deze activiteiten wel
geslaagd?
- Ruilbeurzen (boeken/puzzels) Supermarkten: In 3 kernen loopt dit nog steeds. Gezien de constant veranderlijke samenstelling van het aanbod wordt hier dus goed gebruik van gemaakt.
- Ommetjes door iedere kern: Bij iedere supermarkt kon men (40 per kern) een papieren versie ophalen. Deze zijn allemaal gebruikt. Daarnaast was het ook mogelijk een versie te downloaden van
de website van Actief Rijnwoude. Het lijkt erop dat zeker 200 mensen deze wandeling hebben “opgehaald”.
- All you need is love: Helaas moesten we een “light” vorm uitvoeren. In totaal hebben we 16 adressen mogen bezoeken en vele mensen mogen verrassen en blij maken.
- Klaverjascompetitie aan huis. In totaal hadden 8 mensen zich opgegeven. Helaas hebben we de
competitie moeten staken in verband met de laatste lock down. Er is echter wel gekaart / nieuwe
vriendschappen zijn ontstaan.
- Kerstfilmpje voor Driehof/Rhijndael. Kinderen van scholen zouden dit aanbieden. De Springplank heeft nog tijdig een filmpje kunnen aanbieden aan Driehof. En toen gingen de scholen
dicht……………
- Schoonmaakactie: Met behulp van een prikker / kleding etc kunnen mensen, al wandelend, de
eigen omgeving opruimen. Inmiddels hebben bijna 20 mensen een pakketje ontvangen en zijn lekker bezig. Opvallend is dat hier ook een aantal kinderen tussen zitten.
- Haakproject: Met een haakproject je eigen boodschappentas maken zodat je geen plastic boodschappentas hiervoor hoeft te gebruiken. Deze actie loopt tot eind januari. Inmiddels zijn er al 150
pakketten verkocht.
Een groot aantal activiteiten zijn inmiddels afgelopen, de ruilbeurzen – de schoonmaakactie en het
haakproject lopen nog door. Wilt u meer informatie over deze projecten, neem dan contact op 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.
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Bij IJsclub Koudekerk staat de baan
alweer ‘onder water’….
door Frits Nijhof

Tijdens ’n wandelingetje ‘Ommetje Dorp’ kwam ik recent langs de IJsbaan van de IJsvereniging
Koudekerk [VIJK]. Zo te zien, wacht men daar met smart op de komst van Koning Winter. IJsmeester Martin van Borstelen was al druk met ‘de kraan open draaien’, want….

IJsclub VIJK hoopt dat er na deze lange warme zomer een even
zo lange ijskoude winter komt en dat het een poos ‘vriest dat het
kraakt!’ De baan aan de Gruttolaan is opgeruimd, schoongemaakt
staat al onder water gezet. Als het nu een paar dagen flink vriest,
kan men waarschijnlijk het hek openen en kan in ieder geval de
jeugd – tot 13 jaar – hun eerste baantjes trekken. Op het tijdstip dat
de corona-maatregelen worden versoepeld, zijn ook de kinderen
ouder dan 13 jaar en de ouderen van harte welkom.
De KNSB heeft de spelregels opgesteld voor de natuurijsbanen,
mocht het zover komen.. Dat betekent dat alleen de VIJK leden welkom zijn op de ijsbaan. Het advies is wordt dus VIJK lid! Je steunt
hierbij niet alleen een echte dorpsvereniging maar op deze manier
word je dus toegelaten tot de natuurijsbaan.
De actieve leden hebben mogen op het moment helaas niet meer
schaatsen op de Leidse IJshal. De jeugd op de Uithof mogen nog

wel schaatsen omdat dit een buitenbaan is. Hopelijk
kan de Leidse IJshal ook weer open na de lockdown
en kan de jongste jeugd ook weer de schaatsen aantrekken.
Kortom: Bij de VIJK-leden staat het water tot de
lippen.. en deze denken:
‘Laat nu het koude weer maar snel komen en
mogelijk lang blijven!’

Uw Drankenspecialist
Bacardi
Carta
Blanca
1,0L

Malibu
Kokosrum
1.0L

Disaronno
Amaretto
1.0L

€ 14,99

€ 18,99

Smirnoﬀ
Vodka
0.7L

Cointreau
Sinaasappel
likeur
1,0L

Captain
Morgan
spiced
1.0L

€ 22,99

€ 14,99

Jura
The Journey
Single malt
Whisky
0.7L

Bobby’s
Gin
1,0L

€ 9,99
Glen Talloch
Scotch
Whisky
1.0L

€ 13,99

€ 17,99

6 voor € 99,99

€ 24,99
€ 34,99
Oosterheemplein 549 Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e Zoeterwoude
Aanbiedingen geldig t/m 31 januari 2021
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Klussendienst XL zoekt lokale ondernemers met hart voor hun omgeving!
De klussendienst Rijnwoude is een onderdeel van Stichting Actief Rijnwoude en bestaat uit vrijwilligers die kleine klusjes in- en om het huis doen voor
mensen(inwoners uit Rijnwoude) die dat zelf niet kunnen of zelf niet kunnen betalen. De laatste tijd lopen deze vrijwilligers tegen een fenomeen op dat zij zonder
hulp niet kunnen oplossen.
Het gaat om mensen die het financieel moeilijk hebben en
het zonder een sociaal netwerk
moeten stellen. Het komt regelmatig voor dat deze mensen zaken op het gebied van huis- en
tuinonderhoud, administratie,
persoonlijke- en mentale verzorging verwaarlozen, gewoon

omdat ze geen mogelijkheden
zien om dat voor elkaar te krijgen. Door de extra isolatie waar
deze mensen in dit ‘Coronatijdperk’ terechtkomen, lijkt de
neergaande spiraal nog sneller te werken, waardoor deze
huishoudens naast de financiële
middelen ook niet de veerkracht

hebben om deze problemen zelf
aan te pakken.
Voor onze vrijwilligers van de
klussendienst van Actief Rijnwoude ontstaan er dan klussen
die te groot voor hen zijn om
aan te pakken.

DOE JIJ MEE MET DE FOTOCHALLENGE?
Vanaf maandag 11 januari start speeltuin “De Rode Wip” met enkele activiteiten
die corona-proof zijn. Zo kunnen kinderen t/m 17 jaar meedoen met een echte Fotochallenge, waarbij ze twee weken lang iedere dag een opdracht krijgen om thuis
zelf uit te voeren met hun smartphone of camera.
doen. Wil je meedoen met de
zwerfkeien? Ga naar onze groep
www.facebook.com/groups/
keitofhazerswoude. Wij hebben voldoende keien die je gratis kunt ophalen (na afspraak).”

Om de dag zal fotografe Jasmijn
van Noort tips en trucs geven
en kunnen de kinderen vragen
stellen over hoe ze het perfecte
plaatje kunnen schieten. De bedoeling is dat ze leren te werken
met verschillende technieken
en uiteraard krijgen alle inzendingen een plaatsje op Facebook
en de website van de speeltuin.
Aan het einde van de challenge
zullen drie foto’s gekozen worden die extra in het zonnetje
worden gezet.
Meer informatie over de challenge is terug te lezen op www.
derodewip.nl/foto. Het is niet
nodig vanaf de eerste dag mee
te doen. Je kunt altijd instromen. Er zijn geen kosten aan
verbonden.
VEILIGE ACTIVITEITEN
Maar er staan nog meer “veilige” activiteiten op de planning. “Dat klopt,” vertelt Chantal Brommers van de speeltuin.
“Zoals het er nu naar uitziet
gaat de lockdown verlengd wor-

den. Nu we geen bijeenkomsten mogen organiseren, zoeken we naar manieren waarop
we toch iets voor de kinderen
kunnen doen,” vervolgt de activiteiten coördinator. “Zo deden we vorig jaar al de Berenjacht en sinds enkele maanden
zijn we ook begonnen met KEITOF. Mensen kunnen zwerfkeien beschilderen en verstoppen
in Hazerswoude-Rijndijk en de
omliggende dorpskernen. De
gelukkige vinder zet vaak een
foto in onze Faceboekgroep en
legt de steen dan weer ergens
anders neer. De laatste weken
merken we een toename aan
mensen die mee willen doen.
Superleuk!
Zeker in deze tijd horen we dat
er steeds meer vraag is naar leuke activiteiten die corona-proof
zijn. Nu de mogelijkheden beperkt zijn en de kinderen thuisonderwijs krijgen, is het lekker om even een frisse neus te
halen en iets buiten de deur te

HUISNUMMERBINGO
Hoe zit het met de activiteiten
die jaarlijks normaal georganiseerd worden? “Tsja, eerlijk
gezegd weet ik het niet,” vertelt Richard Brommers, voorzitter van Stichting Jeugdwerk
Hazerswoude-Rijndijk en speeltuin De Rode Wip. “Natuurlijk
hopen we op een Avondvierdaagse, een zomerkamp, een
Jeugdvakantieweek en een Huttenbouw, maar de tijd zal het
leren of we ook dit jaar dergelijke evenementen kunnen laten doorgaan. Belangrijkste is
dat we deze coronacrisis gaan
overwinnen en dat iedereen gezond blijft. Dat we terug kunnen naar het oude. Inmiddels
hebben we goede contacten opgebouwd met andere verenigingen in Nederland,” licht Brommers toe. “Onderling wisselen
we kennis en ervaringen uit en
maken we gebruik van elkaars
activiteiten. Zo starten we binnenkort met een huisnummerbingo en gaan we nog iets speciaals doen vergelijkbaar met de
zwerfkeien. Het zijn simpele activiteiten, maar je merkt dat het
gewaardeerd wordt dat voor de
kinderen in deze lastige tijd iets
wordt gedaan.
Vorige week hebben we gesproken met BOOST om te kijken of
we tijdens de voorjaarsvakantie een week met sportspelletjes
mogen houden. Laten we hopen
dat dat kan en mag.”

Daarom zijn we op zoek naar
(lokale) bedrijven die jaarlijks
1 of 2 keer man/vrouwkracht,
kennis en materiaal beschikbaar
willen stellen om deze mensen
te helpen de boel weer op de
rails te krijgen. Met zo’n steuntje in de rug bieden wij, met elkaar, mensen weer wat perspectief waardoor ze zelf ook weer
vaak in beweging komen.
U bepaalt natuurlijk zelf wanneer u hiervoor tijd en middelen wilt vrijmaken, op uurtjes
wanneer het u het beste uitkomt.
Wie zijn hierbij betrokken?
Actief Rijnwoude bemiddelt
tussen vraag en aanbod. Professionele dienst- en hulpverleners als wijkagenten, het sociale
wijkteam van Tom in de Buurt,
Allcura, Wijdezorg, Activite,
GO! voor jeugd, jongerenwerk
en centrum voor Jeugd & Gezin melden de mensen aan die
hiervoor in aanmerking komen.
Daar waar mogelijk zullen deze
mensen begeleiding krijgen
aangeboden door organisaties.
Het doel is dan natuurlijk om
mensen weer toekomst te bieden en herhaling te voorkomen.
Wat zou het mooi zijn als ook
uw bedrijf de toegevoegde
waarde inziet van een beetje
praktische hulp voor mensen in
uw omgeving en dat uw bedrijf
interesse heeft mee te doen. Is
dit het geval / heeft u vragen?

Wij komen graag vrijblijvend bij
u langs om te kijken of we iets
voor elkaar, maar vooral voor
de meer kwetsbare inwoners
van Rijnwoude, kunnen betekenen.
Alvast bedankt voor uw bijdrage
aan een beter Rijnwoude!
Het Actief Team
De voordelen op een rijtje:
- U helpt een plaatsgenoot die
grote problemen heeft.
- U wordt “vriend van Actief
Rijnwoude” wat u mag vermelden op uw website (middels een speciaal ontworpen
vignet).
- Het imago van uw onderneming wordt (nog) positiever.
- Wat positief gewaardeerd zal
worden door uw (potentiele)
opdrachtgevers.
- Waarmee u een grotere kans
maakt meer werk binnen te
halen.

Klussendienst XL mede mogelijk
gemaakt door het Oranje Fonds /
RCOAK en Stichting Bretano’s

U kunt voor meer informatie 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 / 0645094267/ Linda Timmermans.
Kern coördinator Haz. Rijndijk: Saskia@actief-rijnwoude.nl /
06-24223400/Saskia Heemskerk.
Operationeel leidinggevende: Jos@actief-rijnwoude.nl /0623328302/Jos Timmermans.

U kunt uw kopij en advertenties
insturen tot zaterdagavond vóór de
plaatsing naar
info@groenehartkoerier.nl

