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Betere bereikbaarheid van de dorpen onderling van groot belang...

Gaat er een Buurtbus rijden in de
dorpen van voormalig Rijnwoude?
Als het aan de Hazerswoudse gemeenteraadsleden Peter Versteeg (Nieuw Elan)
en Bas van Polanen (VVD) ligt is het antwoord een volmondig JA! Deze raadsleden hebben de handen ineen geslagen om
de buurtbus van de grond te krijgen.

Kantoorruimte

Daarvoor doen Versteeg en Van Polanen een belangrijk beroep op u om over de komst van de
buurtbus mee te denken en uw input te leveren.
Noodzaak voor een buurtbus
De buurtbus kan een belangrijke bijdrage leveren
in het aanvullen van het bestaande aanbod van
openbaar vervoer en biedt daarnaast kansen voor
verbeterde bereikbaarheid van de dorpen.

TE HUUR

Ambachtsplein,
Hazerswoude-Dorp

Tel. 0618396218

Voor vele inwoners geldt dat de afstand tussen hun
woning en de dichtstbijzijnde bushalte te groot is.
Het bezoeken van bepaalde voorzieningen zoals
een verzorgingshuis, het gemeentehuis, sportvereniging of het dorpshart wordt daarom door sommige inwoners als een serieuze opgave ervaren.
Het alternatief van een regiotaxi is duur en er moet
vaak lang worden gewacht.
Ouderen zijn vaak afhankelijk van het openbaar
vervoer in hun dorp voor bezoek aan hun vrienden, familie of het bezoeken van dagactiviteiten.
Ook staat de bereikbaarheid van dorpen onderling onder druk. De buurtbus kan door zijn routes en betere bereikbaarheid van dorpen (sociaal)
isolement en vereenzaming tegengaan; de buurtbus verbindt letterlijk onze inwoners gemakkelijk
met elkaar. Ook kan een buurtbus de oplossing zijn
voor het bezoeken van vrienden en familie of het
bezoeken van dagactiviteiten, voedselbank, het ziekenhuis en dergelijke.
Beter bereikbare dorpen met
een zodanige dienstregeling dat
hierdoor een aantrekkelijk en
passend aanbod en betere aansluiting ontstaat voor een zo
groot mogelijk aantal (potentiële) reizigers is het doel van de
buurtbus.
Buurtbus als aanvullend
vervoersmiddel naast
bestaand openbaar vervoer
Een oplossing voor deze aandachtspunten is een buurtbus
met een aanvullende dienstregeling. Een mogelijk alternatief
is een buurtbus op afroep. Versteeg en Van Polanen benadrukken dat het niet de bedoeling
is om de buurtbus in te zetten
in plaats van de reguliere bus,
maar dat de buurtbus gezien
moet worden als een aanvulling
op het bestaande aanbod van

openbaar vervoer.
Buurtbusverenigingen
rijden
doorgaans met busjes, die bestuurd kunnen worden door
vrijwilligers met een standaard
B-rijbewijs. Vrijwilligers kunnen dus een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren.
De busjes worden door vervoerders geschikt gemaakt voor gebruik en onder andere voorzien
van OV-chipkaartapparatuur en
aansluiting op 9292.nl en andere reisinformatiesystemen.
Initiatiefvoorstel
Om die reden is ook een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad
van Alphen aan den Rijn ingediend. Dit initiatiefvoorstel riep
het College van Burgemeester
en Wethouders op om de mogelijkheden voor een buurtbus in de dorpen van voorma-

vervoer en biedt daarnaast verbeterde bereikbaarheid van onze
dorpen. Ook kan een buurtbus
de oplossing zijn voor het bezoeken van vrienden en familie
of het bezoeken van dagactiviteiten, voedselbank, het ziekenhuis en dergelijke.

Bas van Polanen(l) en Peter Versteeg
lig Rijnwoude te onderzoeken.
Dit initiatiefvoorstel is door alle
politieke partijen in de gemeenteraad gesteund en onderstreept
het grote politieke draagvlak om
de bereikbaarheid in de dorpen
te verbeteren door middel van
een buurtbus.
In reactie op dit initiatiefvoorstel
is vanuit het College van Burgemeester en Wethouders aangegeven, dat de behoefte voor een
buurtbus nog niet duidelijk in
beeld is. Versteeg en Van Polanen zijn er echter van overtuigd
dat een buurtbus kan rekenen
op groot en breed draagvlak en
reizigers in de dorpen. Daarom
hebben Versteeg en Van Polanen het College van Burgemeester en Wethouders aangeboden
om ook met de Dorpsoverleggen, maar belangrijker: met u!,
de behoefte voor een buurtbus
duidelijk in beeld te brengen.

Uw input is daarom belangrijk!
Wat willen wij bereiken?
Kortom, de buurtbus kan dus
een belangrijke bijdrage leveren in het aanvullen van het bestaande aanbod van openbaar

Wat vragen wij aan U?
Herkent u zich in bovenstaande?
Laat ons dat dan weten. Deze
vraag is tevens uitgezet bij het
Dorpsoverleg. U kunt dus ook
uw opmerkingen kwijt bij uw
eigen Dorpsoverleg. Ook kunt
u zich direct tot ons wenden
door een mail te sturen naar
Peter Versteeg (pversteeg@alphenaandenrijn.nl) en Bas van
Polanen(bvanpolanen@alphenaandenrijn.nl)

Hartelijk dank voor het
meedenken!

| 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

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de
vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man, onze vader en opa

De overstelpend vele en hartverwarmende
bewijzen van medeleven, die wij na het overlijden
en bij de uitvaart van

Hans Dannenberg

Arie Goudkuil

Uw lieve woorden, troost en meeleven op welke manier dan ook,
hebben ons enorm gesteund en getroost, waarvoor onze dank.

ontvingen, hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost
welke ons dit heeft gegeven.
Daar het ons niet mogelijk is u allen persoonlijk
te schrijven, betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

				Ank Dannenberg-van Waaij
				Kinderen en kleinkinderen.
Hazerswoude Dorp, januari 2021

Greet Goudkuil-Voskuilen
Jeffrey, Imre
Natalie
Jessica

Uitvaartonderneming
Schellingerhout

Koudekerk aan den Rijn, januari 2021

“Dood ga ik nog lang niet,
althans dat was ik niet van plan. Toch
ben ik het laatste jaar regelmatig bezig
met tijd en vergankelijkheid. Ik maak
namelijk een historisch document over
onze familie.
Het wordt een film waarin je zes
generaties ontmoet. Prachtig! De eerste
opnamen dateren uit 1961. Daarop zie
je mijn opa - zeilend - op het Tjeukemeer in Friesland.
Ik ben nu de oudste in de lijn en
dat zet je wel aan het denken. Ik wil
iets meer nalaten dan een urn. Daarom
maak ik samen met mijn vrouw al plannen over onze uitvaart.”
Johannus Wiersma

		Dan ga ik op tot Gods altaren,
		
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
		
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
		
Ten roem van Zijne goedheid paren,
		
Die, na kortstondig ongeneugt’,
		
Mij eindeloos verheugt.
						 Psalm 43: 4
Diepbedroefd, maar dankbaar voor haar liefde, zorg, aandacht en gezelligheid, delen wij mee dat na een korte ziekteperiode de Heere tot Zich heeft genomen mijn onvergetelijke
vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

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

Cornelia van Vliet-van ’t Veer
* 22 mei 1938

† 15 januari 2021

Koos en Corrie waren ruim 60 jaar getrouwd.
Benthuizen

Koos

Woudenberg
John en Corine
			 Daniëlle en Wilco
				 Efraïm, Juda, Aron
			 Christine en Maarten
			 Ruben en Eline
				Samuel
			Michelle
			Eloïse
Den Haag
Wilma en Remco
			Nathan
			Tara
			Lifang
			Qing-Ying
			Hua-Jie
			Hong-Qi
Wageningen
Trudy en Bobo
			 Yoël en Daniëlle
			 Jeftha en Annelein
			Sarah
			Asaf
Voorburg

Zo kies je
een persoonlijk
grafmonument

Ellen

Margrietstraat 13
2731 GG Benthuizen
De rouwdienst en de begrafenis hebben inmiddels
plaatsgevonden

Verbreepark 21
2731 BR Benthuizen
0174 - 226 860
info@degedenkgroep

www.degedenkgroep.nl

ammonietuitvaart.nl
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Duurzaam Koudekerk
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Recyclen is goed, voorkomen van afval is beter
De Werkgroep Duurzaam Koudekerk wil in de eigen omgeving een steentje bijdragen aan een duurzamere samenleving. Deze keer vertelt werkgroeplid Albert Dorrestein over het voorkomen van afval.
“De Nederlander zorgt jaarlijks
voor 485 kilo afval, vertelt Dorrestein. “Hiervan is 180 kilo
restafval, dat is bijna één vuilniszak per persoon per week.
Dat restafval gaat naar afvalenergiecentrales. Dat levert weliswaar energie op, maar andere mogelijkheden zijn beter
voor het milieu, klimaat en de
eigen portemonnee. Het voorkomen van afval betekent geen
verspilling van grondstoffen
en bovendien het terugdringen
van zwerfafval. Hergebruik van
spullen, minder nieuwe producten kopen en zoveel mogelijk verpakkingen vermijden leveren veel winst op. Er valt dus
voor ieder van ons nog veel te
doen.”
•

•

Herkennen duurzame
producten
Het is niet altijd gemakkelijk om
duurzame producten te herkennen. Het kan wel aangegeven
staan op het bijbehorende etiket. Duurzame producten hebben in het algemeen de volgende eigenschappen:
• zijn op een duurzame manier geproduceerd met aandacht voor mens, dier en
milieu
• ze kunnen als product opnieuw gebruikt kunnen
worden
• de grondstof is opnieuw te
gebruiken, te recyclen

•

er is geen verpakking of een
te recyclen verpakking.

Opknappen of repareren
van producten
Ook langer gebruik van producten scheelt grondstoffen, energie, water en afval om nieuwe
producten te maken.
• Is die nieuwe keuken echt
nodig? Opknappen is ook
een optie. De keuken blijft
vrijwel in tact en met wat
verf of nieuwe keukendeurtjes wordt die als nieuw.
• Je kunt kleding van goede
kwaliteit met een tijdloos
design kopen.

Je koopt niet meer eten dan
je nodig hebt en voorkomt
zo dat voedsel ongebruikt
in de groene bak verdwijnt.
Je maakt van tweedehands
een eerste keuze. Met vintage of brocante uit het
kringloopcentrum haal je
iets bijzonders in huis.

Recyclen van producten
Dan kan het natuurlijk voorkomen dat je producten moet afdanken, omdat ze versleten of
niet meer te repareren zijn. Je
ziet steeds vaker initiatieven om
van gebruikte spullen nieuwe
gebruiksvoorwerpen te maken.
• Steeds meer producten zijn
van gerecycled materiaal, zoals bijv. boodschappentassen van PET-flessen,
meubels van sloophout,
kleding van gerecycled polyester, fleecetruien van
petflessen
• Telefoons worden steeds
meer van afval van oude telefoons gemaakt; je kan zelf
meewerken aan de inzameling van die telefoons, soms
ook in combinatie met een
actie voor een goed doel.

UITVAARTZORG

arumuitvaartzorg.nl
Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

071 710 74 22 dag en nacht

Voor het omsmelten van metaal of glas is meestal minder energie nodig dan voor
het verwerken van nieuwe

grondstoffen. Door mee te
werken aan de inzameling
geef je bedrijven de kans om
materialen te recyclen.

Meer weten over duurzamer leven
De voorbeelden in dit artikel vormen slechts een heel klein
deel van alle mogelijkheden om duurzamer te leven. Handige
sites voor ideeën over duurzaam kopen en gebruiken zijn bijvoorbeeld:
www.loopedgoods.com		
www.consumentenbond.nl
www.milieucentraal.nl		
www.ecogoodies.nl
Informatie
De Werkgroep Duurzaam Koudekerk probeert inwoners concreet te informeren over een duurzamer Koudekerk. Ze werkt
daarom nauw samen met de gemeente in het kader van het
programma “Duurzaam Alphen aan den Rijn”.
Hebt u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd mailen
naar duurzaamkoudekerk@gmail.com.

Een hart onder de riem
via creatieve ideeën?

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

•

We moeten voorlopig nog even volhouden met zijn allen, nu de
lockdown is verlengd en er mogelijk zelfs strengere maatregelen
komen. We weten ook dat mensen heel creatief worden in lastige tijden en meer voor elkaar klaar staan dan anders.
We willen in de krant graag deze positieve en moedige verhalen
delen om zo ook lezers die even een mentale oppepper nodig hebben een hart onder de riem te steken.
Heb jij een mooi verhaal te vertellen over iets dat je doet of hebt gedaan om het leven in coronatijd leuker te maken voor jezelf en/of
anderen? Dan willen hierover graag in de krant vertellen. Een van
onze verslaggevers maakt dan een afspraak (naar wens fysiek of telefonisch) en schrijft het verhaal samen met je op.
Stuur een e-mail naar info@groenehartkoerier.nl of bel naar 06-54683475.
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Het estafettestokje
van Rijnwoude!

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

Deze week: Jos Goossens

Speciaal
voor kinderen

Mijn naam is Jos Goossens, ben 75 jaar, en
sinds twee jaar weduwnaar. ‘k heb een zoon,
een dochter en 4 kleinkinderen. Opgegroeid
ben ik in Rotterdam en Indonesië, min of meer
een kind van twee culturen. Later woonde
ik in Leiden en sinds 1986 in Koudekerk.
Werk: leraar Maatschappijleer in het MBO.
Maatschappijleer, omdat ik elk jaar dezelfde
lessen geven totaal niet zag zitten.
In Koudekerk komen wonen was na Rotterdam
en Leiden een warme douche. In de eerste
week kwam mijn buurman Gert van Bostelen
naar mij toe: ”Ik heb een ladder geleend. Wil
jij hem ook gebruiken om je dakgoot schoon
te maken ?” Na gedane arbeid vroeg ik waar
ik de ladder terug zou brengen. Antwoord:
“Nee, nu gaan we samen de dakgoot van je andere buurman schoonmaken, want die heeft
hoogtevrees”. Deze aandacht en hulp voor elkaar is voor mij typerend voor Koudekerk.
Het mooiste voorbeeld dat ik ken, waren twee elfjarige jongetjes, die een oud vrouwtje zagen
staan bij de winkels in de Bernardstraat. “Goh mevrouw is er iets aan de hand?” “Nou jongens,
ik weet niet meer waar ik woon.” Na wat heen en weer gepraat naar Rhijndael gelopen, of daar
iets bekend was. Inderdaad daar kende men de vrouw en wist men haar adres. Buiten gekomen
zei ze ”Dank je wel jongens, nu weet ik het weer en kan ik alleen verder” Reactie: “Nee mevrouw,
we brengen u gewoon naar huis.” Na de vrouw naar haar woning aan de oostrand van het dorp
gebracht te hebben, vervolgden beide heren hun weg naar hun oorspronkelijke bestemming aan
de westrand van het dorp.
Ook op andere terreinen vind je deze mentaliteit en houding terug. B.v. bij het PWA-bad, de
oprichting en het beheer met zijn vele vrijwilligers. Met veel plezier zwem ik daar elk seizoen al
jaren vrijwel dagelijks en hou ik af en toe langs de rand van het bad toezicht. (Helaas, uitgezonderd
dit seizoen. Ik heb het echt gemist en moet nu afvallen.)
Meest spectaculair op dit vlak is natuurlijk Trekkertrek, maar voor mij springt vooral het
dorpsoverleg er uit, omdat ik hier ook een steentje aan mag bijdragen. De St. Dorpsoverleg
Koudekerk a/d Rijn, intermediair tussen dorp en gemeente. Het dorpsoverleg geeft door wat in het
dorp leeft, welke verschillende standpunten men heeft, maar neemt zelf geen standpunt in. Het
is aan de de gemeente, de politiek, om te beslissen. Daarnaast overlegt de gemeente regelmatig
hoe inspraak en betrokkenheid van onze inwoners gewaarborgd kan worden. Zo heeft Koudekerk,
i.c. het dorpsoverleg, geheel zelfstandig, middels een enquête en inspraak, een “Toekomstvisie
Koudekerk” opgesteld. Deze is met commentaar van B&W door de gemeenteraad als beleidsstuk,
richtlijn voor de ambtenaren, aangenomen. Mede daardoor is het dorpsoverleg een goede
overlegpartner voor de gemeente en wordt Koudekerk serieus genomen.
Het opknappen van het Hofstedepark met al zijn inspraak is hier een voorbeeld van.
Of “Koudekerk Rollator en Kinderwagen proef” Ambtenaren, vrijwilligers (inwoners dus!) en het
Dorpsoverleg hebben samen door het dorp gelopen en knelpunten geïnventariseerd. Binnen
zes weken werden ze aangepakt. Uiteraard kan het nog beter en daar wordt aan gewerkt.
B.v. als proef een aantal maanden de vrijdagse gemeentekar voor Albrachtstate als persoonlijk
aanspreekpunt om klachten te melden bij de gemeente met ambtenaren die vervolgens in de
gemeentelijke organisatie er achteraan gingen. Soms met zeer snel effect, soms bleek meer tijd
nodig..
De opknapbeurt van de Boomgaard en de Achterom. De eerste inspraakbijeenkomst haalde de
gemeente, mede na overleg met het dorpsoverleg, alleen maar wensen en suggesties van de
bewoners op, daarna pas werd een plan opgesteld. Niet voor, maar met de inwoners dus.
Tot grote teleurstelling van ieder is op het belangrijkste punt Woningbouw nog steeds niets van
de grond gekomen. De vergrijzing, door gemiddeld langer leven, minder kinderen per gezin en het
gedwongen elders gaan wonen van jongeren, is een groot probleem en leidt al jaren tot krimp van
het inwoneraantal. Nieuwbouw met betaalbare woningen voor starters en ouderen (doorstroming)
is snel noodzakelijk, anders komen winkels, voorzieningen en sportclubs te zwaar onder druk te
staan.
Nu het plan Rijnpark / Bosbeton niet doorgaat, moet er een nieuw plan komen. Dat zal weer de
nodige tijd duren. Een bestemmingsplan is niet in zes maanden op- en vast- gesteld. Daarna
volgt dan nog de aanbesteding en planning van werkzaamheden en tot slot de uitvoering. Hopelijk
houden alle direct betrokkenen naast hun eigen belang, ook het algemeen belang van ons
vergrijzend dorp in het oog en komt er toch snel iets van de grond.
Voor mij geldt: Politiek is zorgen dat je krijgt wat je wilt, maar democratie is jezelf matigen om de
ander ook de kans te laten. Daarom moet Koudekerk met zijn mentaliteit van initiatiefrijk en met
zorg voor elkaar, behouden blijven.
Het stokje draag ik bij deze over aan Elly Neijman uit Koudekerk.

Deze week richtten we ons op de kinderen. Een kerk lijkt soms een
plek te zijn voor oudere mensen, maar niets is minder waar! In de
Bijbel staat toch in Lukas 18 vers 16: “Jezus echter riep die kinderen
tot Zich en zei: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen
niet, want voor hen is het Koninkrijk van God” Een prachtige en
uitnodigende tekst dat jullie er helemaal bij horen en wij ons best
moeten doen om het jullie goed uit te leggen!
Wat waren we blij om jullie iedere zondag naar de kerk te zien komen! Jullie werden altijd hartelijk ontvangen door het oppasteam
in de Bron. Dat is een fijne speelplek voor de allerjongsten. De kinderen van de basisschool onderbouw maakte eerst een deel van de
dienst mee in onze mooie oude kerk en daarna met elkaar luisteren naar een bijbelverhaal en dan een leuke knutselwerkje maken.
De kinderen van de basisschool bovenbouw bleven de hele dienst
in de kerk, maar kwamen na afloop naar de zondagschool.
Wat missen we jullie enorm! We zien alle ouders en opa’s en oma’s
ook niet meer in de diensten, maar jullie missen we het meest.
Nu we weer helemaal online kerkdiensten hebben en we wellicht
elkaar nog een tijdje moeten missen heeft het team van de kinderkerk de draad weer opgepakt. Speciaal voor jullie zijn er vanaf zondag 24 januari weer nieuwe uitzendingen van de kinderkerk!.
Dus als de pappa’s en mamma’s naar de kerkdienst kijken, hebben
jullie je eigen programma waar veel enthousiaste mensen aan gewerkt hebben.
Job & Fien zien er naar uit om jullie weer te ontmoeten, het kinderkoor gaat fijn met jullie zingen en de vertellers komen iedere zondag weer met een mooi en leerzaam verhaal uit de Bijbel. Speciaal
voor alle kinderen t/m 6 jaar!
En je kunt het terugkijken of op andere momenten kijken.
Laten jullie weten wat jullie er van vinden? Dat zouden we erg leuk
vinden. Vraag maar of pappa of mamma ons een mailtje stuurt.
De oude dorpskerk staat voor iedereen klaar; jong of oud. Wie jij ook bent!
Neem contact op via: zorgteam@hervormdbenthuizen.nl
Volg onze online diensten via YouTube en zoek op: Kinderkerk
Benthuizen en/of Hervormde Gemeente Benthuizen.
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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
zonder bezoekers gehouden.
U kunt meekijken en luisteren
via www.kerkdienstgemist.nl
(Koudekerk aan den Rijn).
Zondag 31 januari 10.00 uur:
Themadienst ‘Tussen de generaties’ met dominee Biesheuvel.
Zondag 7 februari 10.00 uur:
Zondag voor het werelddiaconaat, met pastor L.J. Hoogerwerf.
COLLECTES
IN CORONATIJD
Uw collectebijdragen zijn welkom op het rekeningnummer van Diaconie Protestantse Gemeente: NL84 RABO
0325947546 of op het rekeningnummer van het College
van Kerkrentmeesters:
NL42 RABO 0166341592.
OPEN KERK
Op woensdagochtend van
10.30 – 11.30 uur kunt u binnenlopen om even stil te zijn,
een kaarsje aan te steken, of
de aanwezige pastor persoonlijk te spreken. U bent welkom
in De Brugkerk op woensdag
27 januari en 10 februari. De
Ontmoetingskerk is open op
woensdag 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 videoboodschap 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. In deze periode
ontvangt u een brief waarmee
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.
LIVESTREAM
Elke zondagmorgen is er om
9.30 uur via een livestreamverbinding een eucharistieviering
te volgen vanuit de Bonifaciuskerk. U kunt dit vinden op
de website van de parochie:
www.heiligethomas.nl.
Op
deze site kunt u ook de liturgie downloaden en vorige vieringen terugzien.
INTENTIES
Nu er alleen livestreamvieringen zijn vanuit de Bonifaciuskerk, kunt u toch wel intenties
opgeven, die genoemd zullen
worden tijdens de voorbeden
in de viering en in beeld verschijnen. U kunt hiervoor contact opnemen met Annie van
Dijk, telefoon: 071- 3414210.
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 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.
PAROCHIEBLAD
Het was eigenlijk de bedoeling, dat er op donderdag 28
januari weer een parochieblad zou verschijnen. Door de

pastores, het bestuur en de
redactie is besloten om het
verschijnen van het parochieblad uit te stellen tot donderdag 11 februari. Dit is gedaan
in de hoop, dat er een versoepeling van de coronamaatregelen zou komen, zodat er
meer mogelijkheden zijn voor
activiteiten en er in alle kernen
weer vieringen kunnen plaatsvinden. Helaas: we moeten
nog steeds pas op de plaats
maken en nog vaker thuisblijven en rustig afwachten, hopen en bidden, dat we gezond
door deze tijd heen mogen komen.
ACTIE KERKBALANS
Misschien zag u ergens de
aankondiging al, want landelijk
gaat deze week de Actie Kerkbalans van start. Met deze actie vragen de kerken om hen
financieel te steunen. In onze
kern gaan de brieven over de
Actie Kerkbalans met het komende parochieblad mee. Nu
het parochieblad twee weken
later verschijnt, zullen ook de
brieven voor deze actie twee
weken later de deur uitgaan.
COLLECTE IN CORONATIJD
Het is niet alleen de Actie
Kerkbalans, waarmee in de
parochie de financiën binnenkomen. Het is ook de collecte
in de kerk tijdens de vieringen,
waarin de bezoekers vaak royaal bijdragen. Nu er geen zondagse vieringen zijn, vervalt
ook de collecte op zondag.
Gelukkig doen de bezoekers
tijdens het openstellen van de
kerk regelmatig een bijdrage
in de collectebus achterin de
kerk. Nu zijn dit ook voor veel
mensen financieel zware tijden en daarin leven we met
u mee. Als het kan, dan zijn
we heel blij, als u een bijdrage wilt over maken naar rekeningnummer: NL73 RABO0325
9081 68 t.n.v. parochie Heilige Thomas te Alphen aan den
Rijn. Hartelijk dank voor alle
goede gaven, die reeds zijn
binnengekomen.

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente

P.G. De Hoeksteen

Geref. Gemeente

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk

De Korenaar

Herv. Gemeente
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Zondag 31 januari
09.30 uur Ds P.J. Krijgsman;
18.00 uur Ds M.A. van den Berg
Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
Zondag 31 januari
10.00 uur Ds W.L. Pera, Leersum (H.A.)
Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Zondag 31 januari 09.30 uur Ds W. Silfhout
19.00 uur Leesdienst.
Internetuitzendingen!
Zondag 31 januari 09.30 - 10.30 uur
Openstelling kerk
Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
Zondag 31 januari
10.00 uur Ds P.M.A. v.d. Herberg, Woerden.
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Zondag 31 januari
09.30 uur Ds A.B. van Campen;
18.30 uur Ds J.B. Alblas, Katwijk aan Zee
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).

Erwtensoep

Wie heeft er in deze koude wintermaanden geen trek in een kop stevige snert?
Zaterdag 20 februari verkopen wij traditionele erwtensoep. De opbrengst is voor de
gaarkeuken in onze zustergemeente Zauan,
Roemenië.
De soep kost €4 per liter en kan tussen 9.00
en 12.00 opgehaald worden op het terrein
voor Schenkerij de Boomgaard, Bentwoudlaan 2 in Benthuizen.
Bestel de soep voor 14 februari via soepvoorzauan@gmail.com of bel 0619478785
Tip: De soep is heel goed in te vriezen.

6

Groene Hart Koerier
woensdag 27 januari 2021

Weekaanbiedingen
Vleeswarentrio:

Vlugklaarpakket:

Schouderham
Grillworst
Kipfilet

4 Winter
vinken
4 Stroganoffburgers

4.49
Menubox

4 grote
Hamburgers
+
4 Italiaanse
bollen
sla, ui, tomaat,
komkommer,
en saus

Gehaktschelp
Gehaktschelp
Oriëntaals
Oriëntaals

Weektopper!

Kippendij
filetpesto

16.98

7.98

Uit eigen keuken:

Altijd lekker:

Verse
Goulash
soep

Stoof
lappen

1 liter

Een aanrader!

7.98
4 stuks

samen

Een
pakketje
vanvan
Eenheerlijk
heerlijk
pakketje
mals half-om-half gehakt,
mals half-om-half gehakt,
gevuld met stoofgroenten en
gevuld met stoofgroenten en
heerlijke Oriëntaalse kruiden.
heerlijke
Oriëntaalse kruiden.
Een
aanrader!

4.98

Iedere dag voordeel:
elk 2e brood voor 1,60

1 kilo

10.98

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

Aanbiedingen zijn geldig van
25 t/m 30 januari 2021

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

Rondo’s

4 stuks

Hartige snacks
elke 2e voor

3,50
1,-

De aanbiedingen gelden van 28 januari t/m 3 februari

www.bakkerammerlaanlaan.nl

www.bakkerammerlaan.nl

“Project Kleinkunst aan huis” (Oproep aan kinderen)

Ben jij die praktische
aanpakker en
verbinder op
de werkvloer?
FULL

TIME
Solliciteer dan als
(Junior) bedrijfsleider
‘Circulaire voerproductie’

Leiderschap
Samenwerken

Kids vertonen hun (klein)
kunst aan de voordeur.
We weten het allemaal, corona houdt ons nog steeds in de greep. Juist
daarom is het een grote uitdaging voor Actief Rijnwoude om iets te blijven
bedenken waardoor mensen een “opkikker” kunnen ontvangen.
Vandaar ons nieuwe project “Kleinkunst aan huis”: Kinderen kunnen al maandenlang niet laten zien wat voor speciale talenten ze hebben op het gebied van muziek
maken / dans / sport / toneel / goochelen / skaten etc. Wat zou het mooi zijn wanneer je je Oma / Opa hiermee kan verrassen of een ander (onbekend) iemand hiervan te laten genieten.
Deze mensen gaan immers (vaak) nauwelijks nog naar buiten toe op dit moment
maar…………….. kunnen wel naar de voordeur komen. En daar kunnen ze gaan
genieten van jouw uitvoering waarin jij jouw talenten laat zien.
De uitvoering mag maximaal 10 minuten duren (maar korter mag natuurlijk ook).
Je mag dit alléén opvoeren maar natuurlijk ook met andere kinderen. Actief Rijnwoude gaat ervoor zorgen dat je jouw uitvoering bij (verschillende) voordeuren mag
doen. Wij zorgen dus voor de matching.. Natuurlijk houden we hierbij de Corona regels in acht, dat spreekt vanzelf.

Documentatie
Coachend

Wil je hieraan meedoen? Neem dan contact op met de kern coördinatoren van jouw
kern, Zij kunnen jou veel meer over dit project vertellen en brengen je in contact
met de project coördinator.

Werkervaring

Kijk hier voor
een complete de
functieomschrijving

www.WerkenbijSmits.nl

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.
Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia Heemskerk.
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Petitie aan de gemeente Alphen aan den Rijn.

Bewoners Plan Zuid
bezorgd om randweg
Bewoners Overleg Plan Zuid (BOPZ)in Hazerswoude-Dorp gaan donderdag 28 januari een petitie aanbieden aan de wethouder van verkeer. Zij maken zich zorgen
om de voorgenomen verkeersmaatregelen in het zuidwesten van het dorp.

Met grote spandoeken in de weilanden wordt aandacht gevraagd!
Zoals in eerdere rapporten en
verslagen naar voren is gekomen neemt het verkeer op de
N209 alleen maar toe. De doorstroming is nu al een probleem.
Daarbij komt straks nog de aanleg van de zgn. Verlengde Bentwoudlaan. Daarbij is in het dorp
een teveel aan verkeer op de
Dorpsstraat-West.
Gesprekken
In de afgelopen periode zijn
door vertegenwoordigers van
Bewonersoverleg Plan Zuid
gesprekken gevoerd met de
raadswerkgroep Verkeer Boskoop-Hazerswoude. Ze hebben
gesproken met CDA (Dhr. Van
Gool), D’66 (Dhr. Morssink),
Nieuw Elan (Dhr. Versteeg) en
Groen Links (Mevr. Kottenhagen. Volgens de bewoners waren het goede gesprekken waarin ze veel informatie kregen en
waarin ook soms begrip aanwezig was voor de standpunten
van BOPZ.
In de gesprekken met de leden
van de raadswerkgroep en tijdens de inspraak op 21 januari heeft BOPZ aangegeven dat
de voorgestelde omleidingsweg
geen goed idee is en wel om de
volgende redenen: - Een omleidingsweg (50 km weg) trekt
verkeer aan dat het oponthoud
op de N209 wil omzeilen en
door wil gaan via Dorpstraat
(!) en Westeinde. Elk navigatiesysteem geeft dit aan zodra die

weg er ligt. - Een geheel nieuwe weg aanleggen is niet nodig omdat er in de bestaande
infrastructuur al een ontsluitingsweg ligt via Zilverschoon.
Bij de aanleg van Plan Zuid is
destijds de Jan van Eycklaan als
brede ontsluitingsweg aangelegd, bedoeld om eventueel aan
te takken op nadere uitbreiding.
Daarop aansluitend is in Weidelanden de Zilverschoon ook als
ontsluitingsweg aangelegd.
- Verkeersmaatregelen kunnen
deze route verkeersluw maken, zodat de weg ook alleen
maar gebruikt wordt voor
het lokale verkeer en niet
voor doorgaand verkeer.
- De proef met het weghalen van het paaltje in de Jan
van Eycklaan vanaf 1 februari moet informatie opleveren over de verkeersstromen
die dan ontstaan en wat dit
betekent voor de Dorpstraat.
Die gegevens moeten dus afgewacht worden voordat er
definitieve beslissingen genomen worden. - Zwaar verkeer en landbouwverkeer
worden op dit moment ook
al geweerd uit de Dorpstraat.
- Uit de verkeersmetingen
zal blijken, dat de Dorpstraat
daarmee voldoende ontlast
wordt. - 60 % van het verkeer
in de Dorpstraat wil noordwaarts. Het is daarom ongewenst om dit dan juist eerst
zuidwaarts te sturen. Nieuwe
opstoppingen ontstaan dan

op de N209 voor het stoplicht op het kruispunt. Daar
schiet niemand wat mee op:
Provincie niet, gemeente
niet, autorijders niet en inwoners niet. Het is daarom
logischer een uitvalsweg aan
de noordwestkant te maken
waarmee de Dorpstraat direct ontlast zou worden.
Geen omleidingsweg
Op dit moment wordt door de
Provincie druk uitgeoefend op
de gemeente om een besluit te
nemen rondom N209-Zuid. De
gemeente heeft als voornemen
zich te verzetten tegen het plan
van de Provincie voor een keerrotonde ter hoogte van de Frans
Halsstraat en tegen het verbieden van linksaf bewegingen op
het kruispunt. Daarvoor in de
plaats wil de gemeente een omleidingsweg rondom Weidelanden vanaf de rotonde Weidelanden en een aansluiting daarop
langs de Jan van Eycklaan en
eventueel Breitnerlaan. Daarnaast is het voor de gemeente van belang dat de Dorpstraat
ontlast wordt.
BOPZ heeft bij de Raadswerkgroep Verkeer erop aangedrongen af te zien van een nieuw aan
te leggen omleidingsweg om
Weidelanden en daarvoor in de
plaats gebruik te maken van de
al aanwezige infrastructuur, de
route Jan van Eycklaan – Zilverschoon.
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Cursiefje
Koekenbakker
Het is al weer enige decennia geleden dat een of andere mallotige Friese koekenbakker beweerde dat de aarde zo plat is/was
als een pannenkoek - nog in de tijd van de panne-koek dus. Er
waren toen vanuit de ruimte al foto’s van de aarde gemaakt,
maar ja, als je diverse platen voor je kop timmert, is een beperkt verstandelijk vermogen een onvermijdelijk gevolg.
Een homeopatische koekenbakker anno 2021 fulmineerde op
een illegale demonstratie op De Dam tegen het vigerende corona-beleid: ‘mensen worden vermoord met vaccins’ en ‘artsen faken alles!’
Sommige camerabeelden zijn zo genadeloos dat elke tekst overbodig is: toen ik de man te midden van die agressieve meute
zag, wist ik het onmiddellijk, koekenbakker pur sang! Even het
journaal uitzitten en dan óp naar onze bloedeigen Van Rossem
die wel raad weet met omhooggevallen koekenbakkers.
Het koekenbakkersgilde telt vele prominenten. Sommigen
komen er mee weg: Luns werd ooit - ondanks zijn broer - Secretaris-Generaal van de Navo. Anderen werden genadeloos afgerekend: Halbe moest zijn zijn zorgvuldig opgebouwde datsjaatje tot op de laatste schroef en plank afbreken.
De streken van bovengenoemde jongens kun je respectievelijk
als sluw en hilarisch betitelen... het kan echter ook pijnlijk zijn.
Toen ik hoorde dat iemand met een duidelijk Marokkaanse
naam de 4 mei-lezing zou houden, fronste ik de wenkbrauwen: van de ingrediënten moslim en jood maak je geen lekkere
saus. Ogenblikkelijk riep een innerlijk duiveltje: kom op zeg,
wat dan als de spreker een duidelijk christelijke naam zou hebben? Er zijn nogal wat christenen die na een uurtje bivakkeren
in de zon op de heuvels van Tel Aviv zouden druipen van de
vloeibare boter.
Abdelkader heeft afgehaakt en zijn excuses gemaakt. Het blijft
altijd een heikel punt: moet je iemand een jeugdzonde tot in
lengte van jaren nadragen? Ik denk aan de commotie die ontstond toen bekend werd dat de dichters Lucebert en Hans Andreus - coryfeeën van de Vijftigers - sympathie gekoesterd bleken te hebben voor nazi-Duitsland. Dat bekte niet lekker: één
basisschool veranderde stante pede haar naam.
Een journalist bracht de Abdelkader-zaak aan het rollen via
een column - een rotstreek trouwens; het doet denken aan de
immens vunzige loer die de schrijfster Heleen van Royen destijds Rob Oudkerk draaide: hoerenloper! Als je aan de wilgen
hangt, wat iemand je sub rosa verteld heeft, ben je een ordinaire zak.
Hoe het ook zij, antisemitische uitlatingen - ook al stammen
ze uit een redelijk ver verleden en ook al ontsproten ze uit
die fatale mix van vermoeidheid en drank - passen niet bij de
herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Ik wil Abdelkader niet direct inlijven in de Koekenbakkers-brigade, maar hij had wel moeten inzien - zijn uitspraken waren
geen losse flodders, ze wortelden ergens in - dat in het geval
van zo’n gevoelig onderwerp - het gezegde ‘les extrêmes se
touchent’ niet opgaat.
En de herdenking van de Holocaust ligt gevoelig. Een lezing erover vereist uiterste zorgvuldigheid. De spreker moet recht van
spreken hebben. Ik denk vaak aan de prachtige tekst van Jessica Durlacher uitgesproken in 2001. Hoe het ook zij, de lezing
moet doorgaan!
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 gebeurtenissen 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 12 mei ontstond brand in de keuken van restaurant Hou Sing in
Hazerswoude-Rijndijk. Op 12 november konden Riko en Fang Hu -na een ingrijpende renovatie - gelukkig
de deuren weer openen voor afhalen en thuisbezorgen.

Het bestemmingsplan voor de wijk Nieuw Rijn met ruim 100 w
teraad goedgekeurd. Dat ging niet zonder slag of stoot, want do
kers hebben gevochten: de 5,6 meter hoge geluidswal is gesneu
latie. Of wordt Pleyn68 toch afgebroken en elders opnieuw geb

In december was het zover, het speeltuinenbeleid van de gemeente is goedgekeurd. Eerder in het jaar kwamen
bewoners van onder andere de Marsstraat en de Mozartlaan in Hazerswoude-Rijndijk in opstand tegen de gemeente die zomaar speeltuinen wilde verwijderen. Na overleg met omwonenden over de behoefte aan speelplekken blijven nu meer speeltuinen behouden.

Uit de door het Dorpsoverleg van Groenendijk (Hazerswoude-Rijndijk West) gehouden enquete blijkt dat de
inwoners dik tevreden zijn over hun leefomgeving. Natuurlijk staan er ook wat wensen op het lijstje zoals terugbrengen van verdwenen voorzieningen.

Ze hebben het weer gedaan, de mannen van ‘All the Way EFI’.
kankeronderzoek met een fietstocht van 580 kilometer in 3 da

Groene Hart Koerier
woensdag 27 januari 2021

9

iet snel te vergeten!"

In september gaat de campagne voor internet over glasvezel tot in de woningen van start. Er worden informatiepunten geopend
en (online) informatiebijeenkomsten georganiseerd. Op de deadline van 9 december is het percentage van 35% inwoners nog
niet gehaald. Aanmelding is verlengd tot 17 februari van dit jaar.

woningen langs de Oude Rijn is door de gemeenorpshuis Pleyn68 staat in de weg. De Groenendijuveld en de gemeente betaalt mee aan geluidsisobouwd? 2021 zal het leren…

. Dit jaar werd een recordbedrag opgehaald voor
agen door de 12 provincies van ons land.

Vanuit een samenwerkingsactie van zorg- en welzijnsorganisaties hebben vrijwilligers bij alle zelfstandig wonende 80-plussers
in de gemeente aangebeld. Want velen konden in coronatijd wel extra aandacht gebruiken. Ook burgemeester Spies deed mee
en belde onder andere aan bij de familie Verhoog in de Groenendijk.

De stekker is na bijna 17 jaar uit het woningbouwplan Rijnpark te Koudekerk aan den Rijn getrokken. De gemeente heeft hierdoor nu de handen vrij om door te pakken en alternatieve woningbouwlocaties aan te wijzen. In het voorjaar van 2021 komt
wethouder Van As - na overleg met partijen uit Koudekerk - met een plan. “Geen luchtkastelen meer”, belooft hij.
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WEEK 4
27 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

Stemmen Tweede Kamerverkiezingen
Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamer
verkiezingen. Als kiezer mag u uw stem uitbrengen.
Hiervoor heeft u een stempas nodig. U kunt zelf stemmen
of iemand machtigen om voor u te stemmen.
Coronamaatregelen
Door het coronavirus is de inrichting en werkwijze in de
stemlokalen anders dan u gewend bent. Wij houden ons
aan de maatregelen van het RIVM. Het stembureau is zo
ingericht dat er anderhalve meter afstand gehouden kan
worden tussen de kiezers onderling en de leden van het
stembureau. Er zijn schermen tussen stembureauleden en
kiezers en er zijn diverse beschermingsmiddelen en
desinfectiemiddelen beschikbaar. Als u de stemlocatie
binnengaat, is het dragen van een mondkapje verplicht.
Kunt u de geldende regels voor het betreden van het
stemlokaal niet opvolgen dan kan de toegang u worden
ontzegd of wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten.
Gezondheidscheck
U ontvangt thuis informatie over de gezondheidscheck.
Wanneer u naar het stemlokaal komt, moet u vooraf de
gezondheidscheck doen. Voldoet u niet aan de gezondheidscheck, dan kunt u iemand machtigen om voor u te
gaan stemmen. Dit kan tot en met de dag zelf. Voldoet u
wel aan de gezondheidscheck, dan kunt u zelf gaan
stemmen. Volg dan de regels die in het stemlokaal gelden
over afstand en hygiëne.
Eerder stemmen (Early Voting)
Kiezers die kwetsbaar zijn voor het virus kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid om al op maandag 15 of
dinsdag 16 maart 2021 hun stem uit te brengen in een
aantal stembureaus. De stembureaus voor eerder
stemmen (Early Voting) worden op een later tijdstip
bekend gemaakt.
Wanneer mag u stemmen?
- U heeft de Nederlandse nationaliteit.
- U bent op 17 maart 2021 18 jaar of ouder.
- U staat op 1 februari 2021 (de dag van
kandidaatstelling) ingeschreven in Alphen
aan den Rijn.
- U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Lees het laatste nieuws op:

https://www.alphenaandenrijn.nl/
nieuws

Of volg ons via:
Twitter:

https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

of via Instagram:

https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

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

of LinkedIn:

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

Stempas
U heeft een stempas nodig als u wilt stemmen.
Met uw stempas mag u stemmen in een willekeurig stembureau binnen uw gemeente. U ontvangt uiterlijk 3 maart
2021 de stempas op uw huisadres (het adres waar u op 1
februari 2021 staat ingeschreven). Als u gaat stemmen,
moet u zich kunnen legitimeren met een identiteitsbewijs
(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar
zijn verlopen. Het is ook mogelijk om iemand te machtigen om voor u te stemmen.
Briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder
Bent u 70 jaar of ouder, dan kunt u uw stem ook per brief
uitbrengen. U ontvangt uiterlijk 3 maart 2021 een stempluspas op uw huisadres (het adres waar u op 1 februari
2021 staat ingeschreven). U ontvangt uiterlijk 11 maart
2021 een envelop met het briefstembiljet en een retourenvelop.
Hoe stem ik per brief?
Een uitleg over het briefstemmen ontvangt u samen met
het briefstembiljet.
Als u niet per brief wilt stemmen
Wanneer u niet per brief wilt stemmen, dan kunt u met uw
stempluspas naar het stembureau gaan. U mag stemmen
in een willekeurig stembureau binnen de gemeente. Als u
gaat stemmen, moet u zich kunnen legitimeren met een
identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming
maximaal vijf jaar zijn verlopen. Het is ook mogelijk om
iemand te machtigen om voor u te stemmen.
Vervangende stem(plus)pas
Heeft u op 3 maart 2021 geen stem(plus)pas ontvangen of

is de stem(plus)pas kwijtgeraakt? Dan kunt u een vervangende stem(plus)pas aanvragen. Dit kan tot en met 12
maart 2021 17.00 uur bij Burgerzaken.
Kiezerspas
U kunt ook stemmen buiten uw eigen woonplaats.
Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.
- Schriftelijk aanvragen: een aanvraagformulier kunt u
downloaden van de website www.alphenaandenrijn.nl.
Het aanvraagformulier kunt u ook telefonisch (kosteloos)
opvragen via 14 0172 of afhalen bij Burgerzaken. De
aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 door de
gemeente ontvangen zijn. Het adres is: Gemeente Alphen
aan den Rijn, team Burgerzaken/Verkiezingen, antwoordnummer 10076, 2400 VB Alphen aan den Rijn. Als u al
een stem(plus)pas heeft ontvangen, dan moet u deze
meesturen met de aanvraag.
- Persoonlijk aanvragen: u kunt de kiezerspas persoonlijk
aanvragen tot vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur bij
Burgerzaken. Dit kan alleen als u al een stem(plus)pas
heeft ontvangen. U moet hiervoor wel de stem(plus)pas
meenemen. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij
verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen,
neem dan naast uw kiezerspas ook uw identiteitsbewijs
mee.
Volmacht
Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen bijvoorbeeld door werk, ziekte, negatieve gezondheidscheck of vakantie - kunt u een andere kiezer machtigen.
- Onderhandse volmacht: met de stem(plus)pas kunt u een
volmacht geven aan iemand die in de gemeente Alphen
aan den Rijn woont. Dit wordt ook wel een 'onderhandse
volmacht' genoemd. Om een onderhandse
volmacht te geven, gebruikt u het gedeelte
van de stem(plus)pas (achterzijde) dat
hiervoor is bestemd. U en uw gemachtigde
moeten beiden een handtekening zetten. Bij
het stemmen heeft de gemachtigde (een kopie
van) uw geldige identiteitsbewijs nodig. De
persoon die wordt gemachtigd mag maximaal drie
volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem(men)
alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.
Mocht u uiteindelijk toch in de gelegenheid zijn om zelf
te gaan stemmen dan kunt u de onderhandse volmacht
intrekken en uw omgezette stem(plus)pas terugvragen.
Met deze stem(plus)pas kunt u dan zelf stemmen.
- Schriftelijke volmacht: wilt u iemand machtigen voordat u
uw stem(plus)pas heeft ontvangen? Dan kunt u een
schriftelijke volmacht aanvragen. Met een schriftelijke
volmacht is het mogelijk een andere kiezer te machtigen.
Een aanvraagformulier voor een schriftelijke volmacht
kunt
u
downloaden
van
de
website
www.alphenaandenrijn.nl. Het aanvraagformulier kunt u
ook telefonisch (kosteloos) opvragen via telefoonnummer 14 0172 of afhalen bij Burgerzaken. De aanvraag
moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 door de gemeente
ontvangen zijn. Het adres is: Gemeente Alphen aan den
Rijn, team Burgerzaken/Verkiezingen, antwoordnummer
10076, 2400 VB Alphen aan den Rijn.
De gemachtigde ontvangt bij goedkeuring van het verzoek
een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.
Nadat een schriftelijke volmacht is verstrekt, is uw
stem(plus)pas ongeldig waardoor het niet langer mogelijk
is om zelf te stemmen. De persoon die wordt gemachtigd
mag maximaal drie volmachten aannemen. Hij kan de
volmachtstem(men) alleen tegelijkertijd met zijn eigen
stem uitbrengen.
Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Burgerzaken/
verkiezingen. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag
vanaf 08.30 tot 17.00 uur bellen via 14 0172. Of stel uw
vraag per e-mail via verkiezingen@alphenaandenrijn.nl
Wilt u langskomen?
Kijk voor onze openingstijden op www.alphenaandenrijn.nl.
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen
op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via
telefoonnummer 14 0172.

Groene Hart Koerier
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op uw beroep niet kunt afwachten?
23 januari
23 januari
2021 2021 De Algemene wet bestuursrecht
23 januari 2021
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 elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
voor meer informatie over het digitaal
indienen van een verzoek om voorlopige
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Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Kennisgeving besluit op aanvraag
omgevingsvergunning van ET B.V.,
Hoorn 410 in Alphen aan den Rijn
Op 18 januari 2021 heeft de Omgevingsdienst
Midden-Holland (ODMH) namens Gemeente Alphen
aan den Rijn een besluit genomen op de aanvraag
met kenmerk 2020216994. Dit betreft het verzoek
van ET B.V. voor het starten van een bedrijf in luchtbehandelingstechniek op het perceel Hoorn 410 in
Alphen aan den Rijn. De vergunning is toegekend.
Het besluit betreft de volgende onderdelen:
- het oprichten, veranderen of in werking hebben
van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of
mijnbouwwerk
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter
inzage bij Gemeente Alphen aan den Rijn. In
verband met het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor
contact op via telefoonnummer 14 0172. De inzageperiode is zes weken en start op 28 januari
2021, de eerste werkdag na de publicatiedatum
van deze bekendmaking. Een dag na de start van
inzageperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode en 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
Geen wedstrijden en groeps* De maatregelen voor onderwijs en kinderopvang
indienen bij de Rechtbank Den Haag, Sector
lessen. Topsporters uitgezonderd.
gelden tot en met 7 februari.
Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
U kunt alleen beroep instellen wanneer u gereageerd
Meer informatie
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Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer
088 - 54 50 000.

Ontwerpbesluit op aanvraag
omgevingsvergunning Proponent
Netherlands B.V., Boerhaaveweg 5-7 in
Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn
bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de
aanvraag van Proponent Netherlands B.V. met
kenmerk 2020231541. Dit betreft de opslag van
geringe hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen
en explosieven voor civiel gebruik op de Boerhaaveweg 5-7 in Alphen aan den Rijn. In het
ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend.
Het ontwerpbesluit betreft de volgende onderdelen:
- het oprichten, veranderen of in werking hebben
van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of
mijnbouwwerk
- een beperkte milieutoets voor het oprichten,
veranderen of in werking hebben van een
meldingsplichtige milieu-inrichting
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
liggen ter inzage bij de Gemeente Alphen aan den
Rijn. In verband met het coronavirus kunt u het
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172.
De inzageperiode is zes weken en start op 28
januari 2021, de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking.
Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze
over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U
kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45,
2800 AA Gouda of het e-mailadres info@odmh.nl.
Vermeldt u daarbij het kenmerk 2020231541. Na
afloop van de inzagetermijn wordt een definitief
besluit genomen. Bij de bekendmaking van het
definitieve besluit informeren wij u over de vervolgprocedure.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer
088 - 54 50 000.

Melding Activiteitenbesluit Wet
milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit
hebben geen milieuvergunning nodig. Een
melding van de activiteiten is dan voldoende. De
gemeente heeft de volgende meldingen
ontvangen:
- Sunset Beachbar Alphen aan den Rijn,
Westkanaalweg in Alphen aan den Rijn: het
oprichten van een horecabedrijf met
watersportmogelijkheden
- Liander N.V., Prins Bernhardlaan 1 C in Alphen aan
den Rijn: het vervangen van een gasdrukregel- en
meetstation
- Mister BBQ, Van Nesstraat 29 in Alphen aan den
Rijn: het oprichten van een restaurant met afhaal
en bezorging
Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Parkeerplaatsen opladen elektrische
voertuigen
Burgemeester en wethouders hebben via een
verkeersbesluit besloten om de volgende parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen:
- naast Zadelmaker 56 in Alphen aan den Rijn
- naast Stortemelk 2 in Alphen aan den Rijn
- Grebbeberg 64 in Alphen aan den Rijn
- Fideliohof, naast nummer 1 in te Alphen aan den
Rijn
- Schoutstraat, naast Gouwsluisseweg 61 in Alphen
aan den Rijn
- nabij Preludeweg 10 in Alphen aan den Rijn
- naast Veldlaan 1 in Boskoop
- naast Waterlelie 1 in Boskoop
- nabij De Deel 12 in Koudekerk aan den Rijn

- naast Kerkplein 5 in Zwammerdam
Oplaadplein (twee oplaadpalen):
- naast Marketentster 341 in Alphen aan den Rijn
- naast Klepperman 61 in Alphen aan den Rijn
De verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via
www.officielebekendmakingen.nl. U kunt binnen
zes weken na publicatie op de website
www.officielebekendmakingen.nl bezwaar maken.

- R. van Zwietering, laatst bekende adres Lekstraat
2 Alphen aan den Rijn
- Y. Boerstra, laatst bekende adres Dorpsstraat
202, Hazerswoude-Dorp
- E. Politi, laatst bekende adres
Merelstraat 31, Alphen aan den Rijn
- K. Ireioti, laatst bekende adres
Merelstraat 31, Alphen aan den Rijn

Locaties verkiezingsborden

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.

Burgemeester en wethouders hebben op 21 januari
2021 de gewijzigde locaties van verkiezingsborden
in Hazerswoude-Dorp en Benthuizen vastgesteld.
Een overzicht van de locaties vindt u op
www.overheid.nl.

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:
- H. Gayyur, Castorstraat 68,
Alphen aan den Rijn
- R. Klačar, Castorstraat 68,
Alphen aan den Rijn
- M.J. Mennen, Jan Nieuwenhuijzenstraat 5, Alphen
aan den Rijn
- M.W. Janowski, Reijerskoop 303, Boskoop
- D.E. Bernabela, laatst bekende adres Raafstraat
106, Alphen aan den Rijn
- A. de Kok, laatst bekende adres
Argentiniësingel 1,0 Alphen aan den Rijn

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

Raad in beeld

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 28 januari 2021, gemeenteraadsvergadering (20.00 uur) (digitaal)
• Instemmen met voorbereiding realisatie en financiële middelen ondergrondse waterberging vitaal
• Instellen Bestemmingsreserve Verevening Sociale Woningbouw en het vaststellen van de
bijbehorende juridische kaders
• Vaststellen Bestemmingsplan Zuideinde 32-34 Aarlanderveen
• Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan Koopse Glorie Boskoop en beeldkwaliteitsplan
• Vaststellen Verkeersveiligheidsplan Alphen aan den Rijn 2021-2026
• Vaststellen wijziging Gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-zuid, A16 en A4
• Duurzame warmte Planetenbuurt, budget (euro 100.000) beschikbaar stellen voor risicodekking
voor warmtebedrijf in wijkuitvoeringsplan
• Vastellen wijzigingen diverse verordeningen

Donderdag 4 februari 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (19.30 uur)
(digitaal)
• Eerste debat Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020
• Eerste debat Omgevingsvergunning nieuwbouw zeven woningen Swaenswijkplaats in Alphen aan
den Rijn
• Eerste debat Vaststellen Ontwerp Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn

Donderdag 4 februari 2021, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein (digitaal)
• Raadsvoorstel theater Castellum

Donderdag 11 februari 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein
(19.30 uur) (digitaal)
• Agenda volgt

Donderdag 11 februari 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (20.00 uur)
(digitaal)
• Agenda volgt
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.
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.
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14 januari tot en met 20 januari 2021

Verleende vergunningen regulier

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.

Alphen aan den Rijn

Ingekomen aanvragen
Tegen onderstaande ingekomen plannen kunt u
nog geen bezwaar indienen.

Alphen aan den Rijn
- Koperweg 17
realiseren opslag op terrein (containers en
bouwmaterialen) (V2021/029)
- plan Steekterhoek, unit 7 Steekterweg 77
intern verbouwen bovenverdieping kantoorpand
naar woning (V2021/030)
- Herfstlaan 63
plaatsen carport (V2021/031)
- Kortsteekterweg 20
verplaatsen bestaande dam met duiker
(V2021/032)
- Kastanjestraat 29
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak en
nokverhoging achterzijde (V2021/033)
- De Oude Wereld 128
bouwen extra verdieping op woning (V2021/036)
- Marketentster 291
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur
(V2021/039)
- Prins Hendrikstraat 102
plaatsen carport (V2021/040)

Boskoop
- Valkenburgerlaan 3
verbreden dakkapel voorgeveldakvlak
(V2021/035)
- Bosweg 16
plaatsen aanbouw met opbouw (V2021/037)

Hazerswoude-Dorp
- Vierheemskinderenweg 20
bouwen nieuwbouwwoning (V2021/034)

Koudekerk aan den Rijn
- Van Vegtenplantsoen 1
aanpassen draagconstructie dak (V2021/038)

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

(V2020/1076)

- Parkeerterrein De Bijlen (sectie G, perceel 7065)
(14-01-2021)
kappen bomen en verwijderen groen voor inrichten
parkeerterrein 149 parkeerplaatsen (V2020/550)
- Toussaintstraat 49 (14-01-2021)
toevoegen twee bovenwoningen bestaand pand
(V2020/853)
- Churchilllaan/terrein tegenover Pegasusstraat
(depot Groenoord, sectie C, perceel 9779)) (14-012021)
plaatsen bouwkeet, containers en bouwhekken
voor depot (V2020/1016)
- Jan Luykenstraat 26 (18-01-2021)
vervangen bestaande erker en luifel bij voordeur
en vervangen kunststof kozijnen voor houten
kozijnen (V2020/1059)
- Krammer 37 (20-01-2021)
uitbreiden woning achterzijde (V2020/1049)
- Havixhorst 195 (20-01-2021)
aanleggen inrit (V2020/1030)

Intrekkingen

Benthuizen

Alphen aan den Rijn

- Wilg 9 (18-01-2021)
plaatsen dakopbouw op garage (V2020/1062)

- Pieter Doelmanstraat 17 (15-1-2021)
Tijdelijke terrasoverkapping (Grandcafé De Zaak
b.v.) D2020/126.

Boskoop
- Reijerskoop 285 (20-01-2021)
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak
(V2020/1080)
- Den Ham 39 (20-01-2021)
gedeeltelijk vernieuwen poldergemaal/boothuis
(V2020/937)

Hazerswoude-Dorp
- Gerard Doustraat 22 (14-01-2021)
plaatsen buitenunit achtergevel voor splitairco
(V2020/1009)
- Jan Steenstraat 16 (20-01-2021)
realiseren uitbreiding achtererf (V2020/971)

Zwammerdam
- Ds. Bennink Boltstraat 30 (14-01-2021)
wijzigen van bestaand kozijn aan voorzijde
woning (V2020/1048)
- Buitendorpstraat 5 (19-01-2021)
tijdelijk huisvesten brandweerkazerne

Alphen aan den Rijn
- Staalweg 4 (20-1-2021)
aanleggen inrit (V2020/421)
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).

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
- Woubrugseweg 5
realiseren insteekhaven en vervangen vlonders
boven land (V2020/946)

Drank- en horecavergunning
Verleende vergunning

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

Bezwaarclausule
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.alphenaandenrijn.nl/nieuws
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Stichting Jaarmarkt Hazerswoude
Dorp pakt de draad weer op!
Dinsdag 19 januari heeft het bestuur van de Stichting Jaarmarkt Hazerswoude dorp
voor het eerst in lange tijd weer een (Zoom) vergadering gehouden. Alhoewel het
allemaal nog onzeker is wat wel en niet mag is het bestuur optimistisch en gaat er
van uit dat er toch wel iets mogelijk zal zijn.
De jaarmarktweek is dit jaar van 23 t/m 28 augustus en we gaan er van uit dat er dan (eind van de zomer) weer mogelijkheden zijn. Vooralsnog gaan we uit van een compleet programma en als er aanpassingen moeten worden gedaan omdat de situatie dat voorschrijft dan zullen we dat doen. We willen natuurlijk wel een 100% veilige jaarmarkt voor iedereen.
Doordat de Corona pandemie veel bedrijven hard getroffen heeft en de middenstand ook in Hazerswoude Dorp aan het wankelen heeft gebracht staat ook de financiering van de jaarmarkt onder druk.
Wij hopen natuurlijk dat onze trouwe sponsors ook dit jaar weer willen bijdragen zodat wij een echte
ouderwetse jaarmarkt kunnen organiseren, maar ook financieel zullen we moeten puzzelen en beslissen wat wel en wat niet haalbaar is.
Er zijn dus nog wel wat hindernissen te nemen maar……….

Dit zijn de plannen:
24 augustus:
25 augustus:
26 augustus:

Zwoel op de Poel
Poldercross
??? (we kijken nog naar een alternatief voor de
escape tour)
27 augustus: Sterkste man/vrouw, muziek op Raadhuisplein en
Ambachtsplein
28 augustus: Braderie, kinderplein, muziek op Raadhuisplein en
Ambachtsplein,
Vuurwerk als afsluiting.
25 t/m 28 augustus Kermis.

Wat de opzet van het
hele feest betreft
zijn er ook plannen,
maar die houdt
het bestuur nog
even onder de pet.

14

Groene Hart Koerier
woensdag 27 januari 2021

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
Is uw VERZAMELALBUM “Benthuizen, hoe
het vroeger was” vol en heeft u nog plaatjes?
Lever ze in bij de Plus, dan maken wij er weer
andere mensen blij mee.

TE KOOP
WITTE VITRINEKAST, 200X80X30 IKEA, 6
GLASPLATEN, 8 ETAGE HAZ. RD 06 -20588364
€ 50,00
LOWA STRATO LO DAMES WANDELSCHOENEN,
MT. EU 37 1\2, ZWART, 1X GEDRAGEN, € 50,TEL. 06-81313435.
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.
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

Elke dag anders!
1.100 m² winkelplezier

Rijndijk 53a

Hazerswoude-Rijndijk
tegenover de Scheepjeskerk
1.350 m² winkelplezier

Energieweg 13
Alphen aan den Rijn

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

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

Oude Gemeneweg 17
Hazerswoude dorp
0172-586232/ 06 511 25 550
irenetrel@hotmail.com
@Idesignhazerswoude

Voor al uw goud en zilver reparaties.
Wij repareren alle merken horloges.

We moeten nog even volhouden!
Maar online kunt u bij ons terecht,
met dezelfde service die u van ons gewend bent.
Kijk op onze website en klik op de link naar onze online shop.
Of kijk in onze geheel vernieuwde etalage en bel, app of mail ons.
Bestellingen kunnen ook bij ons in overleg en volgens de huidige regels worden
afgehaald of thuis bezorgd.
Ook nu verzorgen wij nog al uw reparaties aan horloges, klokken en sieraden.

Shop.idesignsieraden.nl
www.idesignsieraden.nl

Vervelend misverstand
Door corona waren er nog wel wat misverstanden over het inleveren van de oplossingen
voor de kerstpuzzel van afgelopen december. Hier mocht hij niet en daar weer wel staan etc.
Met als uiteindelijk gevolg dat niemand er aan dacht om de doos op te halen!
Gelukkig werden we er op attent gemaakt en konden we alsnog twee extra prijzen trekken uit de
goede oplossingen in deze doos!

De gelukkigen zijn: Twan de Groot en Mariëlle Alkemade!
Natuurlijk krijgen ze de bonnen snel thuisgestuurd!

Geef aan de
collecte van de
Hersenstichting

Van 1 t/m 6 februari 2021 collecteert de Hersenstichting voor iedereen met een hersenaandoening. Door de huidige Covid-19 pandemie
heeft de Hersenstichting besloten dat de collecte dit jaar alleen online,
en dus niet langs de deuren, kan plaatsvinden. Houd dus de sociale media (facebook/instagram/whatsapp) in de gaten! Daarop zullen de collectanten dit jaar hun online collectebus delen, waarmee eenvoudig gedoneerd kan worden. 1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan dementie, beroerte, parkinson of hersenletsel door een ongeluk. Maar ook ADHD, autisme en depressie zijn hersenaandoeningen.
Dit moet stoppen. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles om hersenen gezond te houden. Samen kunnen we hersenaandoeningen behandelen en in de toekomst voorkomen.
Geef dus aan de collectant, voor al die mensen met een hersenaandoening.
Collectant gemist? U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 INGB 0000 000
860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag of via www.hersenstichting.nl

Groene Hart Koerier
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wat positiviteit uit mijn columns halen, wat mijn insteek is. Ook hoop ik jullie nieuwe manieren te laten ontdekken om met jezelf een leuke tijd te hebben en ervan te genieten, no -matter-what!

Wooooow!

Het is alweer mijn 8e column! Het is voor mij ook echt een heel aangename
verrassing dat dit een feit is en dat er wekelijks columns in een krant verschijnen – hoe gaaf! Het allerleukste voor mij zijn de positieve reacties van de lezers
en tot mijn verbazing zijn dat er aardig veel. Afgelopen maandag was ik bij de
tandarts en zelfs zij sprak mij aan over mijn ‘leuke stukjes’ en dat er ‘tenminste wat leven in de tent’ ’komt. Via LinkedIn werd ik benaderd door een oude
bekende uit de tijd van Les Chanterels & XiniX (ghèhè). Ik heb ook een trouwe lezer in Koudekerk die mij altijd even appt na het lezen (heel lief!) en mijn
moeder wordt regelmatig aangesproken door ouders van oud-klasgenoten dat
ze het erg leuk vinden om mijn columns te lezen! Zo leuk allemaal en dat geeft
mij een positief gevoel om ermee door te gaan.
Het is vandaag donderdag avond en ik heb net de langste whatsapp videocall
ever gehad met een oud collega/vriend van me uit Berlijn van bijna 4 uur lang.
Hoe fijn om helemaal bij te praten en na een paar single malt whisky’s kan ik
vertellen dat ik niet helemaal scherp ben maar dat is juist heerlijk! Ik hoop ook
dat deze lockdown gauw voorbij is zodat we leuke dingen kunnen organiseren
in het buurthuis aan de Rijndijk, creatieve avonden waar we met elkaar kunnen
delen. Nogmaals heb ik tot op heden nog geen concreet beeld erbij, maar zat
ideeën wat we kunnen gaan doen. Het zal nog leuker zijn om jullie er te zien!
Ook zal ik binnenkort (lees: ik ben Grieks en die kunnen soms wat trager zijn;
binnenkort kan dus evengoed later zijn) van start gaan met een Instagrampagina
om meer interactie te creëren met jullie, de lezers. Zo krijgen jullie een beter
beeld van deze verhalen en het hoofddoel is om interactie te creëren en te kunnen communiceren over… van alles :) Ik heb er zin in! Hopelijk kunnen jullie

Aanstaande zaterdag ben ik aanwezig in een atelier in Den Haag bij een kunstenares die mij gaat schilderen op canvas. Van nature ben ik vrij nieuwsgierig en probeer vaak nieuwe dingen uit. Een tijdje terug heb ik deelgenomen
aan een workshop waarbij je terugging naar het verleden. Ik dacht ‘why not?’
Ik wil wel weten waar mijn roots liggen van mijn Griekse voorouders. Verrassend genoeg was ik terecht gekomen in 1509 en bevond mij ergens in Tunesië (denk ik). In mijn beleving liep ik over een lokale markt waardoor ik
via een zijstraat terechtkwam in een kleine ruimte waar een vrouw zat met
een paarse bol. Tijdens mijn vertelling werd Olga geïnspireerd en kwam na
de workshop naar mij toe met de vraag of ze mij kon tekenen op doek met
mijn belevenis. Dat is gaaf, dacht ik en zei volmondig ja! Wellicht kan ik de
fijne kneepjes van Olga leren m.b.t. de schilderkunst, aangezien ik daarin
nog beginner ben. Ik ben erg benieuwd naar het resultaat! Los daarvan heb
ik deze week een 2e sollicitatie gehad bij een ontzettend bekend bedrijf als
Head of Sales! Dit is een kans die ik niet kon laten schieten. Ondanks dat ik
een superleuke baan heb momenteel en mijn hart en passie altijd in het toerisme zal blijven moet ik openstaan voor de kansen die voorbij komen. Wat
het ook zal worden, het is allemaal goed en ik ben blij met waar ik nu ben.
Ik hoop dat jullie ook een fijne (werk)week hebben gehad en ondanks de
gekke maatregelen en de avondklok er alsnog er een positieve draai aan kunnen geven. Go for it, right? (niet vergeten!)
Oh mijn Instagramaccount zal zijn: Anthoula’s belevenissen (zoals deze column)! Leuk als jullie mij volgen. Ik zal content delen van mijn week voor de
actuele updates.
Tot volgende week lieve lezers!
Liefs,
Anthoula

BESTEL VÓÓR
17 FEB

t
o
t
t
e
n
r
e
t
In
!
s
/
t
i
b
G
1
l
we

Slim bekeken!
Méér internet voor minder geld.
Goed nieuws voor Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk
aan den Rijn, u heeft nog tot 17 februari om te kiezen voor glasvezel! Met glasvezel
internet van Caiway is iedereen moeiteloos tegelijk online en hoeft niemand zijn favoriete
programma te missen! Gegarandeerd razendsnel internet tot wel 1 Gbit/s. En dat alles voor
een extreem laag welkomstaanbod. Dat is slim bekeken!

Bestel uw pakket op buitengewoonglasvezel.nl of bel 088 2249 001.
* De actieprijs geldt voor de eerste 6 maanden o.b.v. een jaarcontract. Na 6 maanden betaalt u voor het Internet & TV Voordelig-Pakket €52,- p/mnd.
Kijk voor de overige pakketten, kosten, actievoorwaarden en beschikbaarheid op uw adres op buitengewoonglasvezel.nl. Prijswijzigingen en
drukfouten voorbehouden.

Nu eerste
6 mnd 52,-

9,

95

p/mnd*

Mis het
niet!
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Groene Hart Koerier
woensdag 27 januari 2021

De Melkboer 'van weleer' komt
weer terug in Koudekerk!
door Frits Nijhof

De redactie van de GHK kwam onlangs in contact met Steven de Rijk uit Alphen aan den Rijn. Deze 24 jarige ondernemer is vanaf maart 2020 gestart in de verwerking van
melk. Zijn ouders hebben een melkveebedrijf aan de rand
van Alphen en hij verwerkt de melk van hun eigen koeien
tot verse vloeibare zuivel producten. Reeds vanaf 2018 is
Steven op kleine schaal bezig met de melk.
Het maken van zuivel bleek zijn
echte passie: Steven kan zijn voldoening halen uit het maken
van een mooi en lekker zuivelproduct!
Steven bracht al vanaf het begin
de zuivel aan huis, zodat hij er
zeker van was dat hij de producten, welke hij verwerking van
zuivel. Voordien werd dat nog
op hele kleine schaal, gewoon
thuis in de keuken, gedaan.
Recycling oude spullen!
‘Ik ben begonnen met het maken van karnemelk in de oude
boterkarn van mijn oma’, vertelt hij. Al snel begon hij ook
yoghurt te maken die hij ook
‘echt kwijt kon’. Inmiddels heeft
hij zijn zuivelverwerking verder
geprofessionaliseerd en vanaf dat moment heeft hij samen
met zijn vriendin en familie een
zuivelruimte met een winkel
aan huis gerealiseerd. In deze
zuivelruimte wordt nu de zuivel, vers van de boerderij, volgens de geldende regels gefabriceerd. De zuivelruimte is goed
gekeurd door het Centraal Orgaan Kwaliteit Zuivel (COKZ).
Bovendien levert Steven zijn

producten ook aan andere boerderijen, Landwinkels en in de
nabije toekomst ook aan de supermarkten en Picknick.
Met deze goedkeuring mag familie de Rijk boerderijzuivel
produceren en dit aan derden
verkopen. In maart 2020 is de
winkel geopend, gelukkig net
2 weken voor de corona maatregelen. Sindsdien is de aanloop steeds toegenomen; mensen gaan toch steeds meer op
zoek naar de échte, lokale producten. Naast dat Steven de zuivel maakt, staat hij ook voor
de klas; hij geeft Melkwinning
op het MBO in Houten. Dat is
niet alleen leuk; het is tevens
goed en leerzaam de kennis in
de praktijk te toetsen en over
te brengen op de jonge agrariërs. Het mooie van de winkel en
het thuis bezorgen vindt hij zijn
kennis kan delen met zijn klanten.
Informatie en "praatje"
Veel consumenten hebben geen
flauw idee hoe een zuivelproduct wordt geproduceerd. De
klanten waarbij de zuivel thuis
wordt gebracht, kent hij inmiddels goed en zij kennen zijn

Steven de Rijk aan het "werk" als melkboer en tegelijkertijd maakt hij een gezellig praatje.
producten en weten hoe en
waar deze geproduceerd worden. De band tussen boer en
burger is hierdoor veel intiemer. Naast het bezorgen van de
zuivel merkt Steven dat in deze
tijd ook een mooie maatschappelijke taak voor hem is weggelegd. Tijdens deze coronapandemie waarderen de klanten het
zeer dat er tijd en gelegenheid is
voor ’n praatje; met name onder
de ouderen is hier veel behoefte
aan. Deze mensen komen weinig of zelfs helemaal niet buiten. Het bezorgen van producten aan huis vinden de meesten
ook niet meer dan normaal.

Terug naar thuisbezorging
Het is eigenlijk raar dat de melkboer en de SRV wagens een aantal jaren terug moeilijk hebben
gehad, terwijl dat nu weer helemaal terugkomt. Steven brengt
op de woensdagavond de zuivel
bij de mensen thuis, t.w. in Koudekerk, Woubrugge en Alphen
aan den Rijn. Door de meeste
klanten wordt de zuivel vooraf via de website besteld, echter, het noteren van de bestelling aan de deur is eveneens een
mogelijkheid. Of men legt simpelweg een boodschappenlijstje
klaar. Is de klant op de bezorgavond niet thuis dan is maakt
men vooraf even een afspraak.
Familietraditie
Met de huidige communicatie middelen gaat dat nu vele
malen sneller dan 50 jaar geleden. Steven vertelt dat zijn opa
ook melkboer was, net als enkele andere familieleden. Die
melkhandel was destijds aan de
Oudshoornseweg in de voormalige gemeente Oudshoorn.
Opa de Rijk vond dit geen echt
leuk werk; hij gaf er de voorkeur aan koeienboer te worden.
Om deze reden kochten zijn
grootouders de boerderij waar
vader de Rijk en Steven nu het
scepter zwaaien. Op de boerderij aan de Lagewaard, waar Stevens oma is geboren, werd kaas
gemaakt. Destijds gebeurde dat

Afgelopen woensdag was de boerderij van Steven de Rijk te zien in het TV
programma ‘BinnensteBuiten’. Daarin werd een korte impressie gegeven van
alle aspecten rond de zuivelboerderij; prachtig om te zien.

op bijna iedere boerderij in de
Lagewaard.
Droom waarmaken
Je zou haast denken: bij ‘Steven
is het zuivel maken met de paplepel ingegoten!’ Hij vindt het
ontzettend mooi om in de voetsporen van zijn opa en oma te
treden en dat straks De Rijk Zuivel weer een begrip wordt in
Alphen en omstreken. Stevens
grootste droom om weer dé
Melkboer te worden van Koudekerk. Zijn streven is dat hij
meerdere dagen in de week zijn
klanten kan voorzien van verse
zuivel aan huis.
Kortom: Er is weer ‘n echte melkboer, echter nu in een
nieuw jasje.
Sinds eind 2020 heeft De Rijk
Zuivel een website, waar je hun
zuivelproducten online kunt
bestellen en die op verzoek aan
huis bezorgd kunnen worden.
Het zal een grote aanwinst zijn
voor Koudekerk dat er binnenkort weer een echte melkboer
in het dorp zijn ronde doet.
De Rijk Zuivel bevindt zich aan
de Heimansbuurt in Alphen
a/d Rijn. Verdere informatie
kunnen belangstellenden kunnen zich alvast oriënteren op
de website van Steven de Rijk
www.derijkzuivel.nl. Wij wensen Steven heel veel succes als
startende ondernemer!

