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Substantiële bijdrage aan duurzaamheidsambitie...

Groen licht voor ontwikkeling
zonnepark op ITC/PCT terrein
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Bel voor een gratis waardebepaling
T 0172 - 53 49 41 - INFO@VDSM.NL

Kantoorruimte

TE HUUR

Ambachtsplein,
Hazerswoude-Dorp

Tel. 0618396218

Burgemeester en wethouders
hebben de intentie uitgesproken om medewerking te verlenen aan het realiseren van
een zonnepark op het ITC/
PCT-terrein te HazerswoudeDorp/Boskoop.
Lokaal Net
De huidige en toekomstige bedrijven op het ITC/PCT-terrein
hebben elektriciteit nodig. Op
dit moment kan Liander dat niet
in voldoende mate leveren. Om
dit op te lossen wordt gewerkt
aan twee oplossingen: een uit-

breiding van het elektriciteitsnet door Liander en een zogenaamde ‘Local Grid’ waarop het
ITC/PCT terrein wordt aangesloten. Dit Local Grid zal gevoed
moeten worden met lokaal opgewekte duurzame elektriciteit
en daarvoor wordt gekeken naar
een mix van zon op daken, zon
op water, zon op land en opwekking via wind.
Duurzaam
Met het zonnepark zal naar
schatting 27.000 MWh/jaar
duurzame elektriciteit per jaar

opgewerkt kunnen worden.
Daar komt de productie van zon
op dak en wind nog bij. Daarmee kan de productie van duurzame opgewekte elektriciteit op
dit terrein stijgen naar ongeveer 40.000 MWh/jaar. Bovendien wordt de uitstoot van zo’n
15 ton CO2 per jaar vermeden.
Het project levert daarmee een
substantiële bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidsambitie.
Inspraak
Door de initiatiefnemers wordt

een aanvraag voor een omgevingsvergunning voorbereid,
die op korte termijn bij de gemeente zal worden ingediend.
Vergunning
Voor medewerking aan het initiatief is een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure
nodig, waarbij een ontwerpbeschikking voor een periode
van zes weken ter inzage wordt
gelegd. Tijdens deze periode
kunnen inwoners hun op- en
aanmerkingen op de plannen
kenbaar maken.

Een hart onder de riem via creatieve ideeën?

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.

Groene Hart Koerier
gemist? Onze excuses!

De weersomstandigheden vorige week woensdag hebben de verspreiding van de Groene Hart Koerier
ernstig parten gespeeld. Omdat nagenoeg al onze bezorgers jeugdigen zijn kregen wij veel meldingen
van bezorgde ouders die hun kinderen niet op de fiets met volle fietstassen op de gladde wegen wilden laten.
Ook de leiding van de bezorgservice kon - vooral in de buitenwijken - vaak onmogelijk de kranten afleveren bij de bezorgers. Talloze trouwe lezers belden of mailden ons over het missen van hun wekelijkse lijfblad. Onze welgemeende excuses wanneer u het blad niet heeft ontvangen.
Met de bezorgservice is afgesproken dat de wijken waar niet kon worden bezorgd a.s. woensdag zowel
de uitgave van 17 februari als ook alsnog de uitgave van 10 februari zullen ontvangen!
Hoewel zeer velen veel plezier hebben beleefd aan de mooie sneeuw- en ijsperiode heeft het dus ook
voor een mindere kant gezorgd, maar - positief gezien - hebben wij ook weer gemerkt dat zeer velen
de krant erg waarderen, waarvoor onze dank!
Bestuur Stichting Groene Hart Koerier

BEZORGER
GEZOCHT

voor een kleine wijk

van de Groene Hart
Koerier in
Koudekerk!
Iets voor jou?
Meld je snel aan

0172-430151

| 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
Na een prachtig en bijzonder leven, waar hij zelf met heel veel
voldoening op terugkeek, is op 93-jarige leeftijd overleden onze lieve
vader, schoonvader en opa

Cornelis Josephus Carolus van Dijk

We kunnen het nog niet geloven. Het ene moment gezond en actief,
het volgende moment geveld door ziekte.
Van mijn lieve, eigenwijze álleskunner, onze áltijd hulpvaardige
vader en grappige, gekke opa moeten we afscheid nemen.

– Kees –

Nico Roeloffs

weduwnaar van Nel Disseldorp
* Bergschenhoek,
10 september 1927

Hij is 83 jaar geworden.

† Hazerswoude-Dorp,
7 februari 2021

Lies Roeloffs

Carla en Frits
Marcel
Susanne en Emile

Correspondentieadres:
Carla Overdijk-van Dijk
Beneluxstraat 6
2396 EG Koudekerk aan den Rijn

Bernadina en Paul
David
Brigitte

De Afscheidsviering en de begrafenis hebben in familiekring
plaatsgevonden vanuit de parochiekerk H.H. Engelbewaarders te
Hazerswoude-Dorp.

Herinner mij...
Herinner mij in de stralende zon.
Herinner mij hoe ik was, toen ik alles nog kon!
Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij ons gegeven heeft,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder en oma

8 februari 2021
Hondsdijk 7
2396 HH Koudekerk a/d Rijn

Nicoliene en Erik
Mees
Storm en Demi
Jeroen
Liselotte
Pam
Rink

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
U kunt de livestream terugkijken op: www.kerkdienstgemist.nl,
zoek op Ontmoetingskerk Koudekerk a/d Rijn.
Herinneringen aan Nico kunt u delen via
memori.nl/gedenkplaats/nico-roeloffs

Geertje van der Mark - Goedhart
~ Gré ~
Weduwe van Gerard van der Mark
5 Alphen aan den Rijn, 29 augustus 1943
c Oegstgeest, 10 februari 2021

Correspondentieadres:
Melkweg 18, 2221 NX Katwijk

Gerard & Cathy
Laura
Martijn & Nikkie
Arjenne & Marco
Ilse
Romy

De uitvaart heeft in kleine kring plaatsgevonden.
Dankbaar zijn wij voor de liefdevolle verzorging in Hospice de Mare
te Oegstgeest.

Een glimlach van liefde
Een traan van gemis
Omdat het zonder jou
Nooit meer hetzelfde is
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken
voor het meeleven met ons, op welke wijze
dan ook, na het overlijden van onze
geliefde man, vader en opa

Uitvaartonderneming
Schellingerhout
“Ik ben dol op het leven en heb een
enorme behoefte om er alles uit te halen.
Dit jaar studeer ik af en daarna wil ik een
wereldreis gaan maken. Australië, Azië, Amerika zien en veel mensen ontmoeten. Zien
hoe verschillende mensen leven.
Ik denk veel na over het leven en dat is
misschien wel de reden dat ik ook weleens
denk aan het moment waarop ik er niet
meer ben.
Over de manier waarop ik het liefst
afscheid neem van de mensen waar ik veel
van houd. Wat mij betreft vieren zij een
groot feest. Net zo’n zelfde feest als ik straks
geef als ik een jaar ga reizen. Ik houd nou
eenmaal van reizen.”
Anneke van Swieten

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

Gerard Ammerlaan

Voorofscheweg 15
2771 MA Boskoop
harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Corrie
Kees en Veronique
Max
Stanley
René en Shobha
Mike en Lise
Jolanda in herinnering en José
Anna
Luca
Willem Kloosstraat 38
2394 BC Hazerswoude - Rijndijk
februari 2021

ammonietuitvaart.nl

Opmerkelijk protest!

Groene Hart Koerier
woensdag 17 februari 2021
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Ingezonden brief

Raadsleden en wethouder Van
Velzen van Alphen aan den Rijn
negeren bewoners volkomen.
Donderdagavond 11/2/21 werd in de vergadering van de Raadscommissie RED gesproken over het voorstel van B&W om de verkeersproblematiek in Hazerswoude Dorp op te lossen. Van een oplossing was voor de bewoners echter totaal geen sprake. Zestien
insprekers reageerden allen negatief op het voorstel omdat dit alleen maar meer problemen in het dorp gaat veroorzaken. De gemeente en provincie voldoen derhalve op geen enkele manier aan
het door hen zelf, in een amendement vastgelegd eisenpakket, dat
de situatie in het dorp in ieder geval niet mocht verslechteren. Heel
gemakkelijk werd hieraan voorbij gegaan door de raadscommissieleden, door de insprekers op dit punt geheel te negeren. En dat was
het totaalbeeld van deze avond. Men hield zich zeer bewust doof.
Zoals de eerste spreker Dhr. Bontekoe (D&W Belangen) al meteen
aankondigde: ‘Ik heb niets nieuws gehoord’. Dat klopt, als men zich
doof wil houden hoort men niets. Behalve doof zijn de raadsleden
ook nog blind. In de kaart gespeeld door de Corona-situatie zaten
de raadsleden nu veilig voor de eigen computer en hoefden zich
niet bloot te stellen aan de grootste groep tegenstanders die zich
tot nu toe in het dorp verzameld heeft. Voor de ondertekenaars van
twee petities (resp. 558 en meer dan 1000 ondertekenaars) was in
een normale situatie de raadszaal te klein geweest. Hetzelfde als er
een bijeenkomst in De Juffrouw had plaats gevonden. Eerder doken
raadsleden daar, toen een ander voorstel op tafel lag, onder het luide protest van bewoners schielijk in hun schulp. Nu echter hoefden
zij het massale protest van nog veel meer inwoners niet onder ogen
te komen en dus niet te zien of te horen.

Sarah Jongejan
Uitvaartbegeleiding

Een bewoner van de Breitnerlaan ziet het helemaal niet zitten dat een afslag van de geplande randweg, langs zijn huis
komt. Voordat de gemeenteraad donderdag een besluit neemt,
vraagt hij de leden om hun verstand te gebruiken.Middels een
groot spandoek voor zijn huis is zijn oproep niet te missen.

Hartelijk dank
voor de vele ijs
en sneeuwfoto's
Tel: 0172-601156 of
06-22675426

Nooit Vergeten

www.sarahjongejanuitvaartbegeleiding.nl

Talloze foto's van de ijspret en de mooie
omgeving in de sneeuw kwamen in de
mailbox van de redactie binnen. Daar
hadden we makkelijk drie pagina's mee
kunnen vullen. Helaas laat de financiële
situatie van de GHK dat niet toe.
Heel jammer maar het is de realiteit.
Natuurlijk zullen wij wanneer de ruimte
er is graag nog eens een collage van deze
foto's plaatsen om nog eens te kunnen
genieten van de afgelopen winterweek
(ondanks de problemen die er zeker ook
waren)

Persoonlijk, betrokken
en altijd dichtbij
UITVAARTZORG

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

arumuitvaartzorg.nl
Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

071 710 74 22 dag en nacht

Laten we nog eens kijken naar de werkwijze van onze bestuurders:
De raadscommissie RED die de wethouder adviseert, stelt een raadswerkgroep Verkeer samen die voor het grootste gedeelte bestaat uit
diezelfde raadscommissieleden. Zo adviseert een raadswerkgroep
zichzelf in de raadscommissie. Wethouder en B&W formuleren
daarop een voorstel dat weer bij dezelfde raadscommissieleden ter
beoordeling wordt neergelegd. Wat een bubble! Geen wonder dat
men het erg met elkaar, lees zichzelf, eens is. En wethouder Van
Velzen is daar heel blij mee, die hoeft dan alleen nog maar zalvend
de bewoners toe te spreken dat hij ‘emotie voelt en begrijpt’. Dat
is nog maar helemaal de vraag. Want diezelfde wethouder laat zijn
ambtenaren de meest korte en afserverende antwoorden geven die
maar mogelijk zijn op schriftelijke vragen van bewoners.
Indachtig alle spanningen die, mede door toedoen van raadsleden
en wethouder, de laatste jaren in het dorp omtrent deze problematiek zijn opgelopen, heeft nu een groot aantal bewonersgroepen
gezocht naar een vruchtbare samenwerking en een zo groot mogelijk draagvlak. Ze kwamen gezamenlijk met de enige oplossing
die voor het hele dorp én de provincie alles oplost, nl een tunnel in
de N209 ter hoogte van het kruispunt. Aangezien de gemeente al
meer dan 20 jaar er niet in geslaagd is om met de provincie de ontwikkeling van deze tunnel in gang te zetten, hebben inwoners van
Hazerswoude Dorp nu zelf de handen ineen geslagen en kwamen
zelfs met een geheel kant en klaar en goed onderbouwd plan om
de tunnel op korte termijn te kunnen realiseren.
Helaas, raadsleden die zichzelf adviseren kunnen niet terugkomen
op eigen plannen en zijn voornemens eigen plannen door te drukken. Men gaat geld uitgeven aan een dure, overbodige rondweg
om Weidelanden, die alleen maar voor meer problemen in Hazerswoude Dorp zuidwest gaat zorgen. Dat is een voorbeeld van korte
termijn denken waar men later de zure vruchten van gaat plukken.
Het geld zou nu juist ingezet moeten worden om een duurzame,
structurele en breed gedragen oplossing te realiseren: een tunnel!
De enige juiste oplossing voor zowel ons dorp als voor de provincie. Daar worden alle inwoners beter van en kan het dorp zonder
verdere aanpassingen zijn karakter behouden en een fijne plek om
te wonen blijven. De vrees is echter dat men liever kiest voor het eigen gelijk en een langdurig gevecht met de inwoners, schadeclaims
en juridische procedures tegemoet gaat.
Als de raadsleden de moed hebben om over de eigen schutting te
kijken naar goede voorbeelden elders in het land, daarvan te leren
én in te zien dat men nu bezig is zich totaal te vervreemden van
de eigen inwoners, dan gloort er ergens nog hoop aan de horizon.
Bewonersoverleg Plan Zuid en
samenwerkende bewonersgroepen Hazerswoude Dorp.
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Hoe voorkomen we een
verloren generatie?
Deze vraag heeft Rotary Rijnwoude zich gesteld. Voor veel jongeren is het in deze
Coronatijd niet eenvoudig een goede stageplek te verwerven om daarmee de opleiding die ze volgen af te kunnen ronden.
En als het is gelukt het examen te behalen, is het niet makkelijk om een startplek te vinden. Voor jongeren uit de kernen van het voormalige Rijnwoude die hiermee problemen ervaren biedt Rotary Rijnwoude zich aan als coach en begeleider. Zonder kosten willen individuele leden van Rotary Rijnwoude
zich inzetten voor deze jongeren.

Rotary Rijnwoude telt 30 leden, mannen en vrouwen tussen de 40 en de 70 jaar, met een lange ervaring in het maatschappelijke - en het bedrijfsleven. Verbonden aan veel netwerken. Door de vraag van
de jongere als uitgangspunt te nemen en creatief te zoeken naar wat er momenteel wel kan, verwachten we deze jongeren tot steun te zijn en samen oplossingen te vinden.
			
			

Rotaryclub Rijnwoude biedt zich aan als coach voor jonge mensen
die problemen ervaren bij het afronden van hun opleiding of het
vinden van een startplek.

Voor wie?

jonge mensen: leeftijd ca. 16-30 jaar woonachtig in het
voormalige Rijnwoude (Benthuizen, Hazerswoude- dorp,
Hazerswoude-Rijndijk of Koudekerk aan den Rijn)

Aanbod ?

een coach en helper zijn (gratis). We gaan uit van de vraag
van de jongere en zoeken samen naar een oplossing.
Focus op vinden van stageplek of een startactiviteit na afronden opleiding.

Informatie:

www.rotaryclub-rijnwoude.nl

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

Witter dan
sneeuw
Wat een prachtig winterweer hebben we gehad in de afgelopen
week. Eerst een dik pak sneeuw (wat natuurlijk niet voor iedereen
fijn is, zeker niet als je slecht ter been bent) en vervolgens enkele
dagen met volop zon en strakblauwe luchten. Hoe wonderlijk mooi
kan de natuur dan zijn!
In de weken daarvoor hadden we veel regen, welke o.a. enorme
waterplassen en modderpaden bezorgde in het mooie Bentwoud.
Even met de hond wandelen eindigden bijna altijd met een bad
voor onze hond om haar schoon te spoelen. Alles in het Bentwoud
zag er kaal, nat en mistroostig uit….en dan komt de sneeuw! Alle
modder bedekt onder een schitterende witte laag sneeuw. In de
eerste uren na de verse sneeuw was er geen zwart plekje te bekennen. Het verschil is bijna niet voor te stellen.
Ook in ons eigen leven kan het soms zwart en donker zijn. Door
verdriet, verlies van een dierbare, ziekte, tegenslag, ontslag, faillissement, verslaving, eenzaamheid…etc. Dan kan het leven uitzichtloos lijken en kun je vast komen te zitten in je denken en doen.
Wellicht even geen uitweg zien.
Maar toch is er Hoop & Troost te vinden. Bij God.
Hij kan niet alles weg nemen, maar wel jou/u nabij zijn door Hoop
& Troost te bieden vanuit Zijn woord in de Bijbel en mensen op je
pad zetten die vanuit Zijn liefde willen dienen, door er te zijn voor
een ander.
Bij de combinatie van sneeuw en het bovenstaande moest ik denken aan een lied van de Psalm Project over Psalm 51:
Laat mij weer juichen,
Weer dansen in ’t Licht
Laat mij weer leven voor uw aangezicht
Was mij witter dan sneeuw
Laat mij rein voor u staan
Zie niet om naar wat ik heb gedaan
De oude dorpskerk staat voor iedereen klaar; jong of oud. Wie jij ook bent!
Neem contact op met: zorgteam@hervormdbenthuizen.nl
voor onvoorwaardelijke hulp of voor een open gesprek.
Een preek luisteren? Volg onze online diensten via YouTube en
zoek op: Hervormde Gemeente Benthuizen.

Aanmelden: info@cathrinvanderwerf.nl

Als u in uw omgeving jongeren kent die hiermee geholpen zouden kunnen zijn,
dan verzoeken wij u vriendelijk dit artikel onder hun aandacht te brengen.

Pinautomaat op Da Costa
Singel met oog op de veiligheid in winkel van familie
Zwartjes geplaatst
Toen ik afgelopen dinsdag bij de geldautomaat wilde pinnen, zag ik tot mijn grote verbazing dat op de plek waar eerst de automaat
was nu een lege plaats me aan gaapte.
Ik keek nog eens goed maar het was toch
echt zo. Kort onderzoek leerde me dat deze
nu in de Margriet was geplaatst. Iemand vertelde me dat dit was gedaan vanwege de
plofkraken die vooral Alphen en Bodegraven
teisteren. De automaat was verwijderd om de
bewoners boven de winkels niet in gevaar te
brengen en zal ook nooit meer teruggeplaatst
worden zo werd mij verteld.. Feit is dat bij
deze plofkraken inderdaad heel veel nevenschade aan puien wordt aangericht.
We kunnen dus concluderen dat de problemen die gepaard gaan met de zo veel geprezen, en in zoveel toonsoorten bezongen multikulti waar de (grote) steden mee te kampen
hebben nu ook ons dorp heeft bereikt

Groene Hart Koerier
woensdag 17 februari 2021

Kerkdiensten

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).
Woensdag 17 februari 19.30
uur: Oecumenische viering
van Aswoensdag.
Zondag 21 februari 10.00 uur:
Viering geleid door dominee
W. Biesheuvel.
ASWOENSDAGVIERING OP
17 FEBRUARI
De tijd voor Pasen of Veertigdagentijd begint op Aswoensdag. Sinds enige jaren organiseren we hier samen met de
katholieke parochie een Aswoensdagviering. Een belangrijk onderdeel daarin is dat
de deelnemers een “askruisje” krijgen als teken dat ze de
weg die Jezus ging bewust
willen meemaken. Maar vanwege corona kan dat dit jaar
niet doorgaan. In plaats daarvan wordt er op Aswoensdag
17 februari om 19.30 uur een
korte bezinning uitgezonden.
Dominee Biesheuvel, pastor
Hoogerwerf en pastor Lâm
houden dit jaar online elke
woensdag tot Pasen om 19.30
uur een moment van bezinning met een bijbellezing, enkele woorden daarover, een
gebed en een lied.
ZONDAG 21 FEBRUARI
“In de woestijn worden kinderen groot”: die regel uit een
versje van Hanna Lam (Lied
806) wordt het thema van
de onlineviering op de eerste
zondag in de Veertigdagentijd.
We lezen dat Jezus, direct nadat Hij is gedoopt en verstaat
dat Hij Zoon van God is, door
de Geest naar de woestijn
wordt gedreven en daar beproefd wordt (Marcus 1:9-15).
Kennelijk hoort het bij de weg
van kinderen van God om gehard te worden in de woestijn
van het leven.
COLLECTES IN CORONATIJD
Uw collectebijdragen zijn welkom op het rekeningnummer van Diaconie Protestant-

se 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. De Brugkerk is
open op de woensdagen 24
februari en 17 en 24 maart. Op
de woensdagen 17 februari en
3 en 10 maart bent u welkom
in de Ontmoetingskerk.
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
OPENSTELLEN VAN DE
KERK
Naar aanleiding van de persconferentie van 2 februari is
door het kerkbestuur besloten de huidige situatie voort te
zetten tot 2 maart. Op zondagmorgen van 10.30 tot 11.30
uur is de Bernarduskerk open,
om een kaarsje aan te steken,
even rustig te zitten en misschien wat te bidden. AnneMarie 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 Benthuizen
opgeven, die genoemd zullen Herv. Gemeente
worden tijdens de voorbeden
in de viering en in beeld verschijnen. U kunt hiervoor contact opnemen met Annie van P.G. De Hoeksteen
Dijk, telefoon: 071- 3414210.
ASWOENSDAG
Op 17 februari begint met Aswoensdag de veertigdagentijd. Maar dit jaar houden we
geen viering, verbranden we
geen palmtakken in de kerk en
ontvangen we geen askruisje.
Wij, de kern Michael en Bernardus en de PKN in Hazerswoude–Rijndijk / Koudekerk
aan den Rijn, hebben een
mooie traditie opgebouwd
door middel van het houden
van oecumenische Aswoensdagvieringen. Laten we hopen, dat dit volgend jaar weer
kan. De Aswoensdagviering is
via een livestreamverbinding
vanuit de Bonifaciuskerk te
volgen.
(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 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.
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.

Geref. Gemeente
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk

De Korenaar

Herv. Gemeente
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Zondag 21 februari
09.30 uur Ds E. van Rooijen
18.00 uur Ds A. van Vuuren
Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
Zondag 21 februari
10.00 uur Dienst vervallen
Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Zondag 21 februari 09.30 uur Leesdienst
18.00 uur Ds G.W.S. Mulder Internetuitzendingen!
Zondag 21 februari 09.30 - 10.30 uur
Openstelling kerk
Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
Zondag 21 februari
10.00 uur Ds Carla Melgers
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Zondag 21 februari
09.30 uur Dhr Bergman, Katwijk aan Zee
18.30 uur Ds T. Jacobs, Leiden
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.
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Volkoren brood,
een goede keuze.

Weekaanbiedingen

Elzasserrol
Elzasserrol
Heerlijkgekruid
gekruid gehakt,
verpakt
Heerlijk
gehakt,
in knapperig bladerdeeg en
verpakt
in knapperig
gevuld met zuurkool en een
bladerdeeg
enmosterd.
gevuld met
beetje Franse
zuurkool en een beetje
Franse mosterd.

Vleeswarentrio:

Vlugklaarpakket:

Beenham
Grillworst
Kiprollade

4 Hamburgers
4 Slavinken

4.49

7.98

Weektopper!

Weekendtip

Rundergehakt

Varkenshaas
spies

1 kilo

4 stuks

7.98

6.98

Voor in de oven!

Menubox!

4x
Italiaanse
bol met
hete kip!

Lasagne
portie

4.49

16.98

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

Aanbiedingen zijn geldig van
15 t/m 20 februari 2021

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

Appeltaartje
Wilhelmientjes 200 gram

5,2,50

De aanbiedingen gelden van 18 t/m 24 februari

www.bakkerammerlaanlaan.nl

www.bakkerammerlaan.nl

Uitnodiging
algemene ledenvergadering
Habeko wonen
Conform de huidige regelgeving heeft de ledenvergadering bij
verenigingen adviesrecht ten aanzien van voorgenomen besluiten
waarvoor goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist.
Via een ledenvergadering stellen wij de leden in de gelegenheid advies
uit te brengen over deze besluiten.
De ledenvergadering vindt plaats op 5 maart 2021 om 11.30 uur.
De wijze waarop deze vergadering plaatsvindt, wordt later bepaald.
Wilt u als lid van de vereniging gebruik maken van deze gelegenheid?
Meld u zich dan uiterlijk 24 februari 2021 aan bij mevrouw J. Kerkvliet,
telefoonnummer 0172-583125.
Of mailt u naar j.kerkvliet@habekowonen.nl met vermelding van uw
naam en adres.
U vindt de voorgenomen besluiten die ter bespreking komen tijdens
de ledenvergadering, vanaf 25 februari 2021 op de website van
Habeko wonen bij ‘Vereniging’.
Bezoekadres: Dorpsstraat 50 - Hazerswoude-Dorp
Contact:
0172-583111 - info@habekowonen.nl

Wij zijn er.
Voor de 4
t/m 7-jarige
…en nu ook voor de 7 t/m 12-jarige
BSO Uit de Kunst in Hazerswoude-Dorp breidt uit
Naast onze Natuurtalenten (4-6 jaar), is hier vanaf 1 maart 2021
ook plek voor echte Meesterwerken (7-12 jaar). Komt jouw kind na schooltijd ook
spelen, leren en ontdekken bij BSO Uit de Kunst?

BSO Uit de Kunst biedt:
Een compleet nieuw ingerichte ruimte (vanaf 2de kwartaal 2021);
Cultuur, creativiteit, muziek, een kunstatelier en een groot podium/theater;
BSO op ma, di, do en vrij, maar bij voldoende aanmeldingen gaan we woe ook open;
Een ontbijtclub: voorschoolse opvang met ontbijt;
Alle schoolvakanties een geweldig vakantie-aanbod;
Opvang in basisschool St. Michaël.
Wil jij je kind(eren) aanmelden voor BSO Uit de Kunst of een keertje komen
kijken? Ga dan naar Junis.nl (scan de QR) of bel 0172-424824.

Groene Hart Koerier
woensdag 17 februari 2021

'Liefde doet wonderen'
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Ze was blij, Astrid Bultink. Samen met haar dochter Mekdess mocht ze uit handen van de Lions Pieter van Beekhuizen en Sjoerd Zuidersma een cheque van ruim
2000 euro in ontvangst nemen voor haar Stichting Fikre Alem (=Wereld Liefde).

Astrid en Mekdess zijn blij met de cheque.
zorg óf het onderwijs een sympathiek target is. Astrid vertelde
dat er altijd gebrek is aan essentiële zaken; zijn het geen noodzakelijke meubels of sanitaie
voorzieningen, dan wel bouwmaterialen of computers.
Ze was blij, heel blij met de cheque.

Pieter en Sjoerd overhandigen de cheque
Haar stichting financiert de inrichting en bouw van scholen
in de regio Tigray in Ethiopië.
Dat is voor de lokale bevolking
uitermate belangrijk: pas als de
mensen zelf een school hebben opgericht, zorgt de overheid voor leraren en ook voor
schoolboeken.
Er is momenteel een conflict
tussen Tigray en de Ethiopische
regering en in de hoofdstad
Mek’ele is zelfs gevochten. Dat

impliceert ellende voor de bevolking...en de noodhulp komt
maar langzaam op gang. Het
behoeft geen betoog dat deze
situatie Astrid zorgen baart.
Via haar waarnemers in Tigray
heeft ze vernomen dat er in haar
scholen nog geen slachtoffers
zijn gevallen, maar de situatie
blijft (levens)gevaarlijk.
Mekdess, de dochter van Astrid, weet t.g.v. het ontbreken
van duidelijke informatie niet

veel van haar familie in Tigray,
maar gelukkig - vertelde ze ons,
- waren er in haar familie geen
slachtoffers te betreuren. Het is
een troost, maar wel een schrale!
De Rijnwoudse Lions hebben
hun jaarlijkse kerstbrodenactie
bestemd voor de stichting van
Astrid. De opbrengst van de actie gaat altijd naar een goed doel
in de Derde Wereld en het is logisch dat dan óf de medische

Geld en koffie
Naast de kerstbroden hebben
de Lions in de decembermaand
via de lokale supers ook vreemd
en oud-geld en DE-koffiepunten verzameld. Het geld is bestemd voor de wereldwijde actie
Fight for Sight. Oogartsen kunnen mensen die aan een bepaalde vorm van staar lijden, via een
eenvoudige oogoperatie behoeden voor totale blindheid. De
geldactie bracht 10,5 kg. op en

dat is goed voor 3 operaties (50
euro). Even ter info: in de afgelopen 10 jaar heeft de Lions-actie landelijk (met bonus van de
Wilde Ganzen) 916.000 euro
opgebracht: dat bedrag maakte
61.000 oogoperaties mogelijk
en daar mogen de Lions trots op
zijn.
Ook de inzameling van de koffiepunten verliep naar wens. De
voedselbank Alphen aan den
Rijn krijgt altijd de opbrengst
van de punteninzameling. In
Rijnwoude ontvingen de Lions
347.890 punten en dat is goed
voor bijna 700 pakken koffie.
Het is duidelijk dat de voedselbank heel erg in zijn sas is met
de succesvolle actie. Uiteraard
hopen de Lions dat u ook dit
jaar de uitgeknipte punten weer
in het bekende laatje bewaart.

Tijssen Goed voor Dieren zoekt ter uitbreiding van haar kantoor,
een enthousiaste, flexibele, ondernemende

Verkoop Binnendienst Medewerker (m/v)
Tijssen Goed voor Dieren b.v. is fabrikant van
diervoeders en een gespecialiseerde groothandel
in dierbenodigdheden, gevestigd te Hazerswoude.
Tijssen Goed voor Dieren is een familiebedrijf en
levert uitsluitend aan bedrijven die professioneel
en beroepsmatig in de dierenbranche actief zijn
waaronder dierenspeciaalzaken, tuincentra, trim
salons en ruitersportzaken. Tevens hebben
wij een veevoederafdeling met GMP+ certificering
(Tijssen Veevoeder b.v.), van waaruit agrariërs,
melkveehouders, maneges en pensionstalhouders
worden beleverd.

Durf jij het aan?
Mail dan je CV en motivatie vóór
28 februari 2021 naar:
vacature@tijssengovodi.nl en
geef duidelijk aan op welke functie je
solliciteert.
Voor meer informatie kun je terecht
op onze website:

www.tijssengovodi.nl

Met hart voor onze business. Iemand die weet wat er
bij de klant leeft. Een enthousiaste persoonlijkheid,
doorzetter en gewaardeerd sparringpartner voor klanten,
collega’s én managementteam. Een binnendienst
verkoopmedewerker die even goed onze merken
promoot als die van onze leveranciers. Maar ook iemand
die plezier en passie heeft voor zijn vak en affiniteit heeft
met de dierenbranche. Kortom een verlengstuk tussen
de binnen & buitendienst gericht op de klant.

•
•
•
•
•
•

fulltime
een baan in dagdienst van maandag/vrijdag
zelfstandig en in teamverband kunnen werken
geen 9 tot 5 mentaliteit
bij voorkeur enige ervaring in onze branche
beschikt over communicatieve en sociale
vaardigheden
• beheerst de Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift
• MBO werk en denk niveau vereist

Deze zal zorg moeten dragen voor alle voorkomende
werkzaamheden op kantoor, evt. bereidheid tot andere
werkzaamheden.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor deze vacature, neem dan contact met ons op.
Tijssen Goed voor Dieren b.v.
Rijndijk 83
2394 AD Hazerswoude R/D.
tel: 071-3419125
e-mail: vacature@tijssengovodi.nl
(Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.)
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Duurzaam Koudekerk. Bedrijven doen ook mee!
Groene Hart Koerier
woensdag 17 februari 2021

EEN ACTIEVE ‘100 JARIGE’
Een duurzame MET EEN SPECIALE PASSIE!

uitvaart…

De Werkgroep Duurzaam Koudekerk wil in de eigen omgeving een steentje bijdragen aan een duurzamere samenleving.
In de komende edities van deze rubriek vertellen Koudekerkse bedrijven over hoe zij bijdragen aan een beter milieu.

Voorbeeld van een duurzame uitvaart
Als eerste is uitvaartonderneming en familiebedrijf Schellingerhout aan de beurt, een
bedrijf dat al meer dan 80
jaar een begrip is in het dorp
en de regio.
Uitvaartvervoer
Uitvaartonderneming Schellingerhout denkt graag met
hun cliënten mee over duurzaamheid bij het treffen van
voorbereidingen voor een
begrafenis of crematie. “Een
CO2-footprintonderzoek dat
wij een aantal jaren geleden
hebben laten uitvoeren, heeft
aangetoond dat een uitvaart
al behoorlijk duurzaam is”,
vertelt Erik Schrama, eigenaar
van de uitvaartonderneming.
“Het meest milieubelastend is
het feit dat de bezoekers van
een uitvaart met de auto naar
de plaats van samenkomst rijden: die ene rouwauto die
dan wordt ingezet voegt niet
heel veel meer toe. Wij zijn
dan ook blij dat onze vervoerder zijn overbrengauto (voor
het vervoer van overledenen
anders dan op de dag van de
uitvaart) binnenkort vervangt
door een zuiniger en milieuvriendelijker exemplaar.”
Ecokisten
Ook als het gaat om het materiaal dat wordt gebruikt
om een overledene in op te
baren, zijn er duurzame en
minder duurzame opties.
Schrama: “Wij bieden onze
cliënten uitvaartkisten aan

van Hollands hout uit de bossen van Staatsbosbeheer. Dit
voorkomt grote vervoersbewegingen om hout uit Scandinavië of de Balkan naar Nederland te krijgen. Daarnaast
beschikken wij over een grote collectie uitvaartkisten van
duurzame materialen zoals
wilgentenen, bamboe, riet,
bananenboomschors of waterhyacint. Ook hebben wij
condoleanceregisters die zijn
gemaakt van boomschors van
de witte moerbeiboom uit
Thailand; hiervoor hoeft de
boom niet te worden gekapt.”
Overal over nagedacht
Bij een uitvaartorganisatie
worden ook tal van andere
materialen gebruikt, waarbij
het voor het milieu uitmaakt
welke keuze je als uitvaartondernemer, maar ook als nabestaande maakt. “Voor onze
administratie geldt dat we
inmiddels bijna al onze facturen digitaal ontvangen en
versturen in ons online boekhoudprogramma. Er zijn nog
maar weinig leveranciers die
ons een papieren factuur sturen”, vertelt Schrama verder.
“Met leveranciers overleggen
wij of hun producten ook
duurzamer kunnen worden
vervaardigd of geleverd, zoals
het papier voor de rouwkaarten, de bloemen, kaarsen,
hapjes en drankjes en wat er
verder ook gebruikt wordt bij
een uitvaart.

door: Anneke Senne.

Op vrijdag 19 februari 2021 is het echt waar, Mevrouw M.van Trigt wordt dan 100 jaar!
Ze is in Mijdrecht geboren, in
1921 als Marie Egberts en nu
dus bijna een EEUW oud.! Marie
kan het zelf niet geloven en begrijpen. Als jongste uit een heel
groot gezin leerde ze al vroeg
aanpakken met huishoudelijke
werkzaamheden en handwerken. Ze heeft haar hele leven
hier veel profijt van gehad. Ze
trouwde met Adriaan van Trigt,
voormalig postkantoorhouder,
in Hazerswoude-Rijndijk, van
1970 tot ongeveer 1990.
Naast de zorg voor haar gezin
met 3 kinderen, besteedde mevrouw van Trigt jarenlang veel
tijd aan het perfect schoonhouden van het voormalige postkantoor, in de Potgieterlaan in
Hazerswoude-Rijndijk. Ze was
heel nauwkeurig in het onderhoud van het huis en het kantoor. Het postkantoor spic en
span, was het visite kaartje voor
de PTT !
In haar jeugd leerde zij van haar
moeder handwerken w.o. borduren, naaien en breien. Aan
het breien heeft ze veel tijd besteed, plezier beleefd, maar ook
is ze van grote betekenis geweest als weldoenster voor het
Rode Kruis. Haar inzet daarvoor was bijna haar levenswerk.
Gedurende meer dan 40 jaar
breidde mevrouw van Trigt per
3 maanden 15 prachtige kindertruien, die door een coördinator van het RodeKruis worden
opgehaald.
Dat zijn meer dan 2000 exemplaren in ruim 40 jaar. Nu nog
steeds breit ze rustig door. Met
verschillende patronen, steken, maten en kleuren creëert
zij haar ‘kunstwerken .‘ Haar
eigenhandig gebreide werkstukken worden door het Rode
Kruis op markten en in winkels
verkocht, waarvan de financiële opbrengst is bestemd voor het
Goede Doel.

De klant denkt ook mee
Schrama: “Wij stimuleren
niet alleen onszelf, maar ook
de nabestaanden om bewust
na te denken over de gevolgen die hun keuzes ten aanzien van de uitvaart hebben
voor het milieu: wordt oma
in een wollen of katoenen
jurk of in een kunststof jurk
begraven? Gaan bril en sieraden mee in de kist? Worden tekeningen van kinderen

Mevrouw Marie van Trigt met stapels eigengebreide truien voor het goede doel
Als deskundige ondersteunt zij
o.a.de handwerkclub, stimuleert, helpt en staat zij de leden
met ‘draad’ en raad bij, met hun
handwerkactiviteiten, ook voor
hetzelfde doel.
Naast al haar vrijwilligerswerk
is zij dol op Rummy Cup en
grote legpuzzels maken. In haar
woonomgeving in Verzorgingscentrum ‘Driehoorne’, Uranusstraat 34, 2492 AG kamer 262
in Alphen a/d Rijn, hoopt mevr.
van Trigt op 19 februari a.s.100
jaar oud te worden.

gelamineerd? Zo maar een
aantal aspecten binnen de
uitvaartverzorging die aanleiding geven om erover na te
denken om de wereld wat beter achter te laten dan je hem
hebt aangetroffen.”

Ze beschikt over een redelijk
goede gezondheid en laat nog
weinig steekjes vallen. Deze actieve 100-jarige dame is voor de
samenleving uniek en een bijzonder’Pareltje’! Wat de 100-jarige, pas overleden heer (captain) TOM, betekende voor het
Verenigd Koninkrijk door veel
rondjes te lopen voor het Goede doel, zo bijzonder is ook mevrouw van Trigt!
Onze felicitatie, nog meerdere goede
jaren, een fijne dag en alle goeds voor
U gewenst

uw nabestaanden er rekening
mee kunnen houden. Op de
website van Milieudefensie
staan diverse tips voor een
duurzame uitvaart. Een uitvaart op de fiets bijvoorbeeld
of boeketten uit eigen tuin:
milieudefensie.nl/actueel/6Tips
tips-voor-een-duurzame-uitVindt u het voor uzelf belang- vaart.
rijk dat uw uitvaart duurzaam
is, zet daarover dan nog bij
leven zaken op papier, zodat

Wekelijkse kennisquiz Rijnwoude

Groene Hart Koerier
woensdag 17 februari 2021
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Cursiefje

Bagatelliseren?

Omdat afgelopen week op veel plaatsen de Groene Hart Koerier niet geleverd kon Met verbazing, maar wel gemengd met een gevoel van ‘waar
maak je je in vredesnaam druk om’, keek ik naar de comworden hebben we besloten dat de Quiz van vorige week tot maandag 22 februari
motie naar aanleiding van de appjes van het Forum-volk. Het
ingeleverd kan worden, net als de quiz (7) van deze week – zie hieronder.
1)
Deze wekelijkse quiz kunt u in de Groene Hart Koerier terugvinden (op papier dus). Heeft u
de antwoorden ingevuld dan kunt u tot en met de volgende maandag het ingevulde formulier inleveren bij de volgende 4 supermarkten: Albert Heijn Hazerswoude Dorp en Koudekerk aan den Rijn/
Jumbo Hazerswoude Rijndijk en Plus Verheul Benthuizen.
2)
De quiz is ook wekelijks terug te vinden op de website van Actief Rijnwoude: www.actiefrijnwoude.nl . Door deze te downloaden / in te vullen en terug te sturen naar info@actief-rijnwoude.
nl (uiteraard weer tot en met de volgende maandag) kunt u ook meedoen.
3)
Uit de goede antwoorden wordt er een prijs beschikbaar gesteld van € 25,--, te besteden bij
een door u uitgekozen (recreatief) horecabedrijf, gevestigd in Rijnwoude.
Heeft u vragen over dit project, neem dan contact op met de kerncoördinatoren van uw kern.
Heeft u vragen over dit project, neem dan contact op met de kerncoördinatoren van uw kern.
kerncoördinator Benthuizen:
Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442 / Bernard de Vries
kerncoördinator Koudekerk aan den Rijn:
Jolandevwetten@hotmail.com / 06-22168847/ Jolande van Wetten
kerncoördinator Hazerswoude Dorp:
De winnaar van de
Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267/ Linda Timmermans.
waardebon van
kerncoördinator Hazerswoude. Rijndijk Hazerswoude-Rijndijk:
€ 25,--( te besteden bij
Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia Heemskerk.
een lokale horeca
ondernemer) is
gewonnen door
Linda Jongeneel.

Winnaar
week 5

Antwoorden week 5

1. De Juffrouw / Hazerswoude Dorp, verzorgt sinds enkele weken maaltijden. Wat is het hoogst aantal maaltijden wat per dag is afgenomen?
• 47 maaltijden.
2. In het centrum van Benthuizen wordt op dit moment een appartementencomplex gebouwd bij Plus
Verheul supermarkt. Wat is de naam van dit complex?
• De Korf.
3. Als je over de Rijndijk-Oost gaat, richting Alphen aan den Rijn, kun je over de Oostvaart een brug
over. Je komt dan in een voormalige wijk van Hazerswoude. Hoe heette die wijk?
• ’t Zwaantje.
4. Welke voormalige inwoner van Koudekerk aan den Rijn heeft ooit een Olympische medaille gehaald?
• Roy Heiner.
5. Hoeveel adressen zijn er bezocht met het project “All You Need Is Love” van Actief Rijnwoude in
december 2020?
• 16 en 15 zijn alle twee goed.

De winnaar wordt volgende week bekend gemaakt.

De Kennisquiz Rijnwoude week 7
1.

Hoeveel jaar bemant Jan Kompier de Koudekerkse brug al?
a 27 jaar ; b 32 jaar; c 37 jaar.

2.

Hoeveel (sierlijke) lantaarnpalen staan er langs de Dorpsstraat aan beide kanten in
Hazerswoude Dorp.
a 70; b 75; c 80.

3.

Op welke dag werd het flink verbouwde winkelcentrum aan de Prins Willem
Alexanderplein in Benthuizen geopend?
a Woensdag 7 oktober 2015; b Woensdag 8 oktober 2016; c Woensdag 9 oktober 2017.

4.

Hoe hoog is de watertoren in Hazerswoude Rijndijk?
a 28,65 meter; b 29,30 meter; c 30,95 meter.

5.

Door wie werd de naam “Rijnwoude” bedacht?
a Oud Burgemeester Boele?; b Cees Kroon. c Arie Tuinenburg, redacteur Groene Hart Koerier..

Naam deelnemer:
Telefoonnummer deelnemer:
Email adres deelnemer:

is natuurlijk de bekende kleedkamer-onderbroekenlol. Om je
daar over op te winden, tijdverspilling. Vervolgens had ik toch
wel moeite met de pagina’s die de landelijke pers wijdde aan
het schaatsen: ijsbanen, toertochten, schaatsfiles en ook nog
eens het jaarlijkse gezever over de Tocht-der-Tochten... met na
afloop het onvermijdelijke kopje warme chocolademelk.
Ik waande me in een Saoedisch koffiehuis waarin een of andere fanatieke hadji de met rode oortjes luisterende waterpijp-smokers informeerde over zijn rondje Kaäba in Mekka...
‘En na afloop, net over de finish, heb ik nog een fikse steen
naar de kop van de duivel gekegeld!’
Nou nou, ’t is wat, toe maar... Ik was toe aan iets anders.
Ik las over de grote protesten tegen de Myanmarese legercoup;
de generaals weten met de botte bijl om te gaan en er is wel
verdraaid veel moed voor nodig om zo’n aks met blote handen
te trotseren.
Ik las dat ene Loekasjenko ‘af wil’ van de mensen die hem niet
gunstig gezind zijn. Dat ‘af wil’ is wel het eufemisme van het
jaar. Het is nogal wat om je vertrouwde thuisbasis op te moeten geven, omdat een dictatuur (dictator) je de adem beneemt.
Ik las dat lieden die het niet kunnen verkroppen dat hun poli-ticus, Navalny, die de vunzigheid van een zakkenvullersdictatuur aan de kaak stelt, in elkaar worden geslagen, terwijl de
dictator zelf vanuit een niet onaardig optrekje langs de Zwarte
Zee alles met tevredenheid gadeslaat. In elkaar geslagen, inderdaad... zenuwgas en ploertendoders klínken zelfs niet lekker,
laat staan...
Ik las dat een moedige vrouw die in Nigeria de wijdvertakte
corruptie aan wilde pakken, plotseling werd geconfronteerd
met de kidnapping van haar moeder. En ze wist dat de machetes bij de ontvoerders als naar gewoonte in het nachtkastje liggen.
Ik las dat er in Zuid-Amerika, het Midden-Osten, Turkije en
een handvol Aziatische landen nogal wat lieden rondstruinen
die er geen idee van hebben wat nou precies mensenrechten
inhouden.
Ik las dat er in Mexico (weer) diverse massagraven gevonden
zijn. Een traditie van Mexicaanse drugsbendes: ongewenste
e-lementen schuif je zonder blikken of blozen onder de mat.
‘Wat wil je nou zeggen? Wil je alle Nederlandse drukte om wat
veel mensen toch serieus achten, bagatelliseren?’ Geenszins.
Ik las dat er in Nederland een discussie is ontstaan over de
nieuwe Bijbelvertaling. In die vertaling zou God met Hij - met
hoofdletter dus - aangeduid worden en dat zou voor veel vrouwen uitermate stuitend zijn: het zou het patriarchale Godsbeeld versterken. Heisa om een eerbiedskapitaal.
Ik heb daarna nog het een en ander gelezen, dat was echter
wel iets luchtigers - fictie dus.
Wist
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WEEK 7
17 februari 2021

Week in beeld

Aangepaste
dienstverlening 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
Vanwege het coronavirus 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

Doe de Huistest!
Goede verlichting, een duidelijk huisnummerbordje,
houvast bij een op- en afstapje of een robotstofzuiger
dragen allemaal bij aan veilig en comfortabel wonen. Bent
u benieuwd of er bij u of wellicht bij uw ouders thuis
verbeteringen mogelijk zijn? Doe dan de huistest op
www.mijnhuisopmaat.nl. Hier krijgt een praktisch advies
over eventuele simpele aanpassingen aan uw woning.
Lang zelfstandig wonen
Kijk ook op www.lekker-lang-zelfstandig.nl voor meer
informatie over veilig en comfortabel wonen, voorbereid
zijn op de toekomst, actief blijven en hoe u de weg kunt
vinden als u hulp en ondersteuning nodig heeft óf juist
aan wil bieden.

Publicaties
Correctie publicatie verkeersbesluit van 3
februari 2021: parkeerplaatsen voor opladen
elektrische voertuigen
Burgemeester en wethouders hebben via een verkeersbesluit besloten om de volgende parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen:
- naast Watermunt 64 in Alphen aan den Rijn;
- tegenover Rhenanialaan 28 in Alphen aan den Rijn;
- Maria Houtmanstraat, naast Jeltje de Bosch Kemperstraat
175 in Alphen aan den Rijn;
- nabij Keizershof 94 in Alphen aan den Rijn;
- naast Peregaarde 5 in Boskoop.
Reserveren van een tweede parkeervak:
- naast Kalverdans 4 in Boskoop;
- Veenpluis, naast Speenkruid 55 in Alphen aan den Rijn.
De verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via
www.officielebekendmakingen.nl. U kunt binnen zes weken
na de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl
bezwaar maken.

Ontheffing geluid APV

Commissie
bezwaarschriften
Op dinsdag 23 februari 2021 staan de volgende
openbare onderwerpen op de agenda van de
Commissie bezwaarschriften:
20.50 uur: Bezwaar tegen het opleggen van spoedeisende bestuursdwang voor het onjuist aanbieden van
huishoudelijk afval.
De hoorzitting verloopt via Skype. Als u meer informatie wilt over bovenstaand onderwerp of de zitting
wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Commissie bezwaarschriften via telefoonnummer 0172 – 46 59 83 of het e-mailadres
commissiebezwaarschriften@alphenaandenrijn.nl.

Lees het laatste nieuws op:

https://www.alphenaandenrijn.nl/
nieuws

Of volg ons via:
Twitter:

https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen aan
den Rijn hebben het volgende besluit genomen:
- Het verlenen van een ontheffing van het verbod op het
veroorzaken van geluidshinder aan Interbuild Management B.V. in verband met verbouwingswerkzaamheden
van een supermarkt op De Aarhof 61 in Alphen aan den
Rijn. De werkzaamheden vinden plaats op 20 en 21
augustus 2021 van 19.00 uur tot 24.00 uur, op 22
augustus 2021 van 07.00 uur tot 19.00 uur en van 23
augustus tot en met 28 augustus 2021 van 06.00 uur tot
23.00 uur.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt het
besluit en de daarbij behorende stukken op afspraak
inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 in Gouda (telefoon 088 - 54 50 000). Dit besluit is
geregistreerd onder kenmerk 2021032305.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum
van verzending van het besluit (4 februari 2021) een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden
gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen aan den Rijn, postbus 13, 2400
AA Alphen aan den Rijn. Aan de behandeling van het
bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten
verbonden. Het indienen van een bezwaarschrift betekent
niet dat het besluit niet geldt. Bij spoedeisende belangen
kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag sector
Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Als om
een voorlopige voorziening wordt verzocht, geldt het
besluit pas nadat op het verzoek is beslist. Voor de behandeling van het verzoek is griffierrecht verschuldigd. U
kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen
bij
eerdergenoemde
rechtbank
via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet

u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf heeft voor het
breken van bouw- en sloopafval met een mobiele breekinstallatie geen omgevingsvergunning nodig maar kan
volstaan met een kennisgeving. Burgemeester en wethouders hebben de volgende kennisgeving ontvangen:
- Gebr. van der Heiden Transport B.V. voor het in werking
hebben van een mobiele puinbreker op Hoogewaard 209
in Koudekerk aan den Rijn. De werkzaamheden vinden
plaats van 15 februari 2021 tot en met 26 februari 2021
van 07.00 uur tot 19.00 uur gedurende zeven werkdagen. De melding is geregistreerd onder kenmerk
2021035638. Tegen een kennisgeving op grond van het
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval kunt u geen
bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen
niet ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland 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:
- Lone Star Western Stable, Gnephoek 42 in Alphen aan
den Rijn: het melden van een manege met maximaal 55
paarden
- Straver en Vergeer timmer- en onderhoudsbedrijf, Biezen
105 C in Boskoop: het oprichten van een bedrijf voor het
bewerken en opslaan van hout
Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep
instellen.

Aanwijzen gebouwen als stembureau
voor Tweede Kamerverkiezing
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen aan
den Rijn hebben besloten tot het aanwijzen van gebouwen
als stembureau, briefstembureau en afgiftepunt voor de
Tweede Kamerverkiezing 2021.

Benoeming stembureauleden voor
Tweede Kamerverkiezing
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen aan
den Rijn hebben, gelet op de artikelen E3 en E4 van de
Kieswet, op 9 februari 2021 besloten tot het benoemen
van de voorzitters en leden van de stembureaus voor de
verkiezing voor de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart
2021.

Stembureau met afwijkende openingstijden
De burgemeester van Alphen aan den Rijn maakt bekend
dat voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 17
maart 2021 voor het volgende stembureau afwijkende
openingstijden gelden:
- Bethelkerk (2), Boomgaard 21, 2771 PC Boskoop: het
stembureau is op 17 maart 2021 geopend van: 09.30 tot
21.00 uur. Vanaf 21 uur worden op dezelfde locatie de
stemmen geteld.

Groene Hart Koerier
woensdag 17 februari 2021

Vergunningen
4 tot en met 10 februari 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
Tegen onderstaande ingekomen plannen kunt u
nog geen bezwaar indienen. U kunt wel uw
mening kenbaar maken door een mail te sturen
naar: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
- Zuideinde 20B (sectie A, perceel 3689)
(04-02-2021)
bouwen woning (V2020/1070)

Alphen aan den Rijn
- Energieweg 27 (08-02-2021)
plaatsen vier silo's (V2020/852)
- Gouwelandenlaan (sectie B, perceel 11843)
(10-02-2021)
bouwen bedrijfspand met kantoren, aanleggen
inrit en plaatsen erfafscheiding (V2020/1007)
- Wielewaalstraat 19 (10-02-2021)
realiseren uitbouw zijgevel (V2020/1065)

Benthuizen

Bezwaar
Tegen de bovenstaande besluiten
(beschikkingen genoemd) kunt u
bezwaar maken (de datum tussen de
haakjes is de datum van de beschikking). Zorgt u ervoor dat u binnen 6
weken bezwaar maakt bij het college
van burgemeester en wethouders van
Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij
voorkeur
digitaal
doen
via
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt
uw bezwaar ook per post indienen via
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.
Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om
welk besluit het gaat, de reden van uw
bezwaar, de datum van uw bezwaar en uw
handtekening.

- Achtermiddenweg 2
restaureren middenmolen Molenviergang
(V2021/108)

- De Dam 7 (05-02-2021)
aanleggen twee padelbanen, plaatsen
opslagruimte (V2020/603)
- Plataan 17 (10-02-2021)
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/102)

Verlengen beslistermijn

Alphen aan den Rijn

Boskoop

Alphen aan den Rijn

- Van Boetzelaerstraat 126
bouwen erker (V2021/089)
- Grevelingen 92
plaatsen overkapping achtertuin (V2021/090)
- Hooftstraat 293 en 295
uitbreiden woning op plaats garage/berging
(V2021/092)
- Van der Doesstraat 1K
realiseren startersappartement (V2021/094)
- Lijsterlaan 14
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/095)
- Lokhorst 1A
verlengen dak carport (V2021/096)
- Watermunt 24
realiseren uitbreiding eerste verdieping
achterzijde (V2021/097)
- Marezatendreef 9
uitbreiden tweede verdieping achterzijde en aan
voorzijde nieuw kozijn met twee deuren
(V2021/100)
- Zwanebloem 32
plaatsen dakopbouw (V2021/101)
- 's Molenaarsweg 3
plaatsen metalen hek voor afsluiting oprit
(V2021/104)
- Suze Groenewegstraat 21
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/105)
- Zadelmaker 64
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/107)
- Ambonstraat 3, 5, 5A en 5B, Willem De
Zwijgerlaan 101
bouwen appartementengebouw met
stallingsgarage en aanleggen inrit (V2021/113)

- Kersengaarde 38 (10-02-2021)
vervangen drie kozijnen voorgevel voor
draaikiepkozijnen (V2021/077)
- Noordeinde 171 (10-02-2021)
aanleggen inrit (V2021/083)

- Hoorn 33
vergroten hoekwoning (V2020/1034)
- Rijnkade 5
inpandig en constructief wijzigen pand
V2020/1021)
- Rijnkade 6
verbouwen pand, aanvulling op herbouw casco
(V2020/1022)

Aarlanderveen

Benthuizen

Hazerswoude-Dorp
- Loeteweg 9C (05-02-2021)
bouwen woning met bijgebouw, aanleggen inrit
(V2020/1071)

Hazerswoude-Rijndijk
- Groenendijksepad 1A (05-02-2021)
bouwen vrijstaande woning, aanleggen inrit
(proefproject wkb) (V2020/917)
- Nicolaas Beetsstraat 25 (10-02-2021)
dichtmaken balkon en bij voorste slaapkamer
trekken, verhogen kozijn begane grond
(V2021/057)

Koudekerk aan den Rijn
- Hoogewaard 26 (08-02-2021)
bouwen woning (V2020/970)

Boskoop
- Zijde 62
afwijken bestemmingsplan voor
woonbestemming (V2020/1003)
- Zijde 54 en 54A
bouwen appartementengebouw met zes woningen
en twee commerciële ruimtes (V2020/933)

Hazerswoude-Dorp
- Frans Halsstraat 5
plaatsen dakopbouw (V2020/1043)

Hazerswoude-Rijndijk
- tussen Rijndijk 18 en 92

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.

- De Maiskolf 4
plaatsen dakkapel en aanpassen twee
gevelkozijnen (V2021/099)
- Plataan 17
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/102)

• 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.

Boskoop

Donderdag 18 februari 2021, gemeenteraadsvergadering (20.00 uur) (digitaal)

- Noordeinde 139
bouwen nieuwe schuur achtertuin (V2021/093)
- Zuidwijk 70A
aanleggen circa 70m3 betonplaten aan bestaand
plein (V2021/098)
- Gouwestraat 3
vervangen kozijnen voor- en zijgevel voor
kunststof, toevoegen twee dubbele deuren en
ramen zijgevel (V2021/110)
- Gouwestraat 3
brandveilig in gebruik nemen pand op begane
grond (V2021/111)
- Sprengerstraat 2
plaatsen pannendak op bestaande garage
(V2021/112)

Hazerswoude-Dorp
- Finlandlaan nabij nummer 1
bouwen bedrijfspand (V2021/103)
- Lucas van Leijdenstraat 5
kwartslag draaien voordeur, doorgang creëren
naar berging en plaatsen kozijn onder
overkapping (V2021/109)

Hazerswoude-Rijndijk
- Groenendijksepad 4
splitsen woning in twee appartementen
(V2021/091)
- De Genestetstraat 23
plaatsen dakopbouw voor- en achterzijde waarbij
de nok wordt verhoogd (V2021/106)

• (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen nieuwbouw 7 woningen Swaenswijkplaats te
Alphen aan den Rijn
• Theater Castellum, keuze voor scenario 3
• Theater Castellum, budget voor oplossen brandveiligheid, herstelwerkzaamheden en beschikbaar
stellen gebruikerslasten
• Verkeersmaatregelen Hazerswoude-Dorp, instemmen met het pakket maatregelen in Variant
Zuidwestelijke wijkontsluiting
• Eenmalige verruiming openingstijden supermarkten Goede Vrijdag en Pasen 2021
• Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020
• Onder voorbehoud: Bestemmingsplan Boskoopse Glorie
• Bestemmingsplan Rijndijk 83 Hazerswoude-Rijndijk
• Ontwerp-omgevingsvisie Alphen aan den Rijn
• Bestemmingsplan ‘Rijnpark’
• Voorbereidingsbesluit detailhandel – horeca, Puttelaan 142 te Boskoop
• Opgelegde geheimhouding grondexploitatie Woonzorgcomplex Bospark Alphen aan den Rijn
• Herziening Verordening speelautomatenhallen en Nadere regels

Donderdag 4 maart 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (19.30 uur)
(digitaal)
Donderdag 4 maart 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein
(19.30 uur) (digitaal)
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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vervangen oeverconstructie door stalen
damwand, afgewerkt met stalen deksloof/
basaltglooiing (V2020/1050)

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

Alphen aan den Rijn
- Stellingmolen 59
- Polderpeil 60
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

Colofon

Alphen aan den Rijn. U kunt ook bezwaar maken
via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.

Tijdelijke verleende standplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten om
een vergunning af te geven voor het innemen van
een standplaats voor een:
- Oliebollenkraam op het Rijnplein voor de periode
1 februari 2021 tot 1 maart 2021
- Oliebollenkraam aan de Euromarkt voor de
periode 1 februari 2021 tot 1 maart 2021 en voor
de verkoop van seizoensproducten in de periode
1 april 2021 tot 1 juni 2021
- Oliebollenkraam bij de Herenhof voor de periode
1 februari 2021 tot 1 maart 2021 en voor de
verkoop van zoete lekkernijen in de periode 1
april 2021 tot 1 juni 2021

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 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. Als u niet kunt
wachten op de beslissing op uw bezwaar, kunt u een
voorlopige voorziening aanvragen. U kunt u verzoek
sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Vergunningen zijn verleend op 10 februari 2021.

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

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

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl
Kijk voor meer informatie op https://www.alphenaandenrijn.nl
Lees het gemeentenieuws op https://www.alphenaandenrijn.nl/nieuws
Afbeeldingen: Wanneer de naam van de fotograaf niet expliciet bij de foto
vermeld staat, zijn de foto’s, afbeeldingen en illustraties eigendom van
Gemeente Alphen aan den Rijn of stockfoto’s (www.freeimages.com,
istockphoto e.a.).

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

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-/

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

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

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen.

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

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het

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

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn

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.

'Eens zal het lente worden'!
Ben jij een creatieve doener? Misschien ken je ons nog niet, maar Creatief Rijnwoude is een onderdeel van Actief Rijnwoude en we zijn oktober 2020 gestart met 3 teken- en schildercursussen in het dorpshuis de Meester.
Door de pandemie gaat dit met horten en stoten en zijn onze cursussen tijdelijk opgeschort.
Daarom hebben wij een voorstel voor jou in deze tijd van wachten, thuiszitten en weinig sociale contacten. We nodigen je uit om mee te doen met onze thuisopdracht.

Weekmenu: maandag 22-2 t/m donderdag 25-2

'Eens zal het lente worden'
Zoek een leuk stukje in de Groene Hart Koerier van weleer (op
internet kun je de dorpskrant
teruglezen op www.groenehartkoerier.nl) of zoek een leuke foto uit jouw album en ga
daarmee aan de slag.
Maak een schets, tekening,
schilderij, gouache,… geïnspireerd op de foto die je hebt uitgekozen. Gebruik het materiaal
waarmee je graag werkt: potlood, inkt of ecoline, verf, krijt,
enz. en leef je uit.
Je kunt op twee manieren
meedoen
1. MET FEEDBACK:
Wat moet je doen?
- meld je aan bij Creatiefrijnwoude@gmail.com

- plaats in de mail jouw start- - meld je aan bij Creatiefrijnpunt: krantenartikel, foto,
woude@gmail.com
enz.
- plaats in de mail jouw start- en een foto van je allereerste
punt: krantenartikel, foto,
ontwerp (schets, tekening,
enz.
concept)
- plus een foto van je allereerste
- zet je mobiele telefoonnumontwerp (schets, tekening,
concept)
mer erbij
- en het eindresultaat
Wat doen wij?
- wij voegen je toe aan de cre- Wat gaan we doen met de inatieve app van Creatief Rijn- gezonden foto’s, ontwerpen en
woude
eindresultaten?
- Vanaf dat moment kun je met Allereerst publiceren we jouw
andere creatievelingen pra- werk op onze Facebookpagina/
ten over je ontwerp(-en) en Instagram. Daarnaast willen we
feedback en tips krijgen.
na de lockdown met de ‘coro- met de tips ga je aan de slag nawerkstukken’ een expositie
tot je tevreden bent over het organiseren in Dorpshuis De
Meester en kunnen we elkaar
eindresultaat
- het eindresultaat stuur je weer bij de feestelijke opening daarnaar
Creatiefrijnwoude@ van hopelijk weer echt ontmoegmail.com
ten.
Een mooie, creatieve uitdaging
2. ZONDER FEEDBACK:
voor de thuiszittende mens,
Wat moet je doen?
dus doe mee!
Team Creatief Rijnwoude

De prijs per maaltijd is altijd €7,-. Dagelijks bestellen tot uiterlijk 13.00 via
email daghap@de-juffrouw.nl, de website de-juffrouw.nl/daghap of telefonisch
op 06-5331 9850. Afhalen van de maaltijd tussen 17:00 en 18:30.

MAANDAG

Boeuf Bourguignon

Van zacht gegaard rundvlees van ’t Ambachtsplein, in een rijk
gevulde saus vol verse groenten uit Benthuizen en
zilvervliesrijst. Tot slot vla met bessensaus uit Gelderswoude
Gelderswoude.

DINSDAG

Hachee van zacht stoofvlees

Met o.a. uien, laurier en kruidnagels. Met aardappelpuree en
rode kool. Zelfgemaakte glühwein stoofpeertjes.

WOENSDAG

Rijk gevulde bamischotel

Met kip van Zwetsloot, ei van boer Siem en kroepoek en
satésaus van AH Beugelsdijk.. Komkommerschijfjes met
kruidendressing.

DONDERDAG

Rijk gevulde maaltijdsoep

Van bruine bonen, vele verse groenten, spekjes en rookworst.
Met vers gebakken stokbrood. Klassieke rijstepap als toetje.

Met elkaar, voor elkaar
koken voor Hazerswoude-Dorp

Groene Hart Koerier
woensdag 17 februari 2021

Veel kritiek op de leefbaarheid en bereikbaarheid van het dorp.

Hazerswoude wil op korte
termijn een tunnel
De maatregelen die de gemeente Alphen heeft aangekondigd voor het kruispunt
van de Dorpsstraat met de Gemeneweg en de ontsluitingsweg rond de wijk Weidelanden, zit bij veel inwoners hoog. Maar liefst 17 insprekers meldden zich bij
de (digitale) commissievergadering afgelopen week om duidelijk te maken hoe zij
hierover denken.

narigheid oplossen en de leefbaarheid van Hazerswoude ten
goede komen.
Wethouder Van Velzen liet weten dat een tunnel op korte ter-

Voorbeeld van een tunnelplan in Balkbrug (Overijssel). Veel inwoners van Hazerswoude vinden dit plan een goed voorbeeld voor hun dorp
Als het om de leefbaarheid en
de bereikbaarheid van het dorp

gaat, liet menigeen weten dat
een ontsluitingsweg op deze

manier daar weinig aan bijdraagt. Over een ding waren

velen het wel eens: op korte termijn een tunnel zou heel veel
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mijn ijdele hoop is. Dat is een
maatregel voor de lange termijn
en dan moet men denken aan
15 tot 20 jaar.
Uit de reacties van de raadsleden
bleek dat zij ook van deze tijdsdruk doordrongen zijn en zich
daarom focussen op de maatregelen op de korte termijn. Daarom werden er vragen gesteld
over afslagen op het kruispunt.
“Laat zoveel mogelijk bewegingen daar toe” opperde Henk
Goes (PvdA). Anderen vonden
dat er meer druk op de provincie gezet moet worden en duidelijk moet gemaakt worden dat
de gevolgen van de aanleg van
de zgn. Verlengde Bentwoudlaan alleen maar de verkeersdruk doet toenemen.
De randweg rond Weidelanden
is voor veel fracties nog wel bespreekbaar, alhoewel veel insprekers met duidelijke voorbeelden aantoonden dat de
verkeersdruk in de woonstraten
daardoor toeneemt. “Het verkeer moet op een eerlijke manier herverdeeld worden in Hazerswoude-West” vond Pieter
Jan Morssink (D’66).
“Eigenlijk is niemand echt tevreden met dit plan” stelde Iris
van der Kolk (SP). Dat bleek ook
wel uit het verschil van opvatting tussen de raadsleden onderling, maar ook met die van
de vele insprekers.
Donderdag 18 februari vergadert de gemeenteraad en dan
staat dit onderwerp weer op de
agenda. Het zal geen ‘hamerstuk’ worden, omdat de discussie hierover nog steeds voortgaat. Ook kondigde het CDA een
motie te zullen indienen.

Een beetje extra aandacht voor
dorpsgenoten op Valentijnsdag
14 februari is Valentijnsdag. Een dag waarop men aandacht besteedt aan geliefden

met bijvoorbeeld cadeau- je gemaakt met koekjes en een
tjes, bloemen of kaarten. kaart waarop een tekening was
Dorpshuis De Juffrouw greep
dit jaar deze dag aan om eens
wat extra aandacht te besteden
aan mensen die dat verdienen.
Zaterdagmiddag werd er daarom hard gewerkt in de keuken
van De Juffrouw. Volwassenen
en pubers waren bezig koekjes
te bakken. Zo’n kleine 70 adressen waren er opgegeven op de
oproep van het dorpshuis. Voor
al die mensen werd een pakket-

gemaakt met de tekst “Fijne Valentijnsdag”.
De tekeningen waren eerder gemaakt door de kleuters van de
St. Michaelschool.
Zondag de 14e werden de leuke en lekkere verassingspakketjes bij de mensen thuis bezorgd
en op die manier werd er op de
dag van de liefde een beetje extra aandacht besteed aan een
aantal dorpsgenoten.
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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!

GEVRAAGD:
HULP IN DE HUISHOUDING gezocht per 1
maart, 1 x per 2 weken voor 4 uur. Telefoonnummer 0172-588598

DIVERSEN
In de Den Tollstraat, Koudekerk, BOS SLEUTELS met diverse aanhangsels GEVONDEN.
Tel. 0713413569

TE KOOP:
Telefoon Fysic FX.3930 Senioren-foto (Vegro)
£ 35,-, Telefoon Twin Fysic 6020 (Vegro) grote
toetsen draadloze seniorentel. z.g.a.n. € 30,tel. 06-81313435.
Senioren ledikant (twijfelaar) licht eiken,
verstb. elek. lattenbodem 1.20 x 2.00 m €
250,- tel. 06-81313435.
Dressoir licht eiken, 3 deurtjes en 1 lade, gratis af te halen,Salontafel licht eiken ovaal,
gratis af te halen, Hoekkast licht eiken, boven ruitjes, onder deurtje, gratis af te halen,
2 Nachtkastjes met lade en ladekast met 3 lades, gratis af te halen, tel. 06-81313435.
Eethoek licht eiken met 4 gestoffeerde stoelen hoge rugleuning 4 jr. oud € 100, tel. 0681313435.

OP AVONTUUR MET
HAZIE EN WOUDIE
De kinderen keken raar op toen een paar weken geleden opeens allerlei groen en blauwe
pluizige beestjes in Hazerswoude-Rijndijk te
vinden waren. Gelukkig bleek dat het ging om
de broers Hazie en Woudie, die een kijkje zijn
komen nemen in deze prachtige dorpskern.
Hazie en Woudie willen graag nieuwe vriendjes maken en de kinderen mogen ze mee naar
huis nemen om gezellig samen te spelen, huiswerk te maken, samen te eten, samen tv te kijken, samen lol te trappen. De avonturen met
Hazie en Woudie kunnen gedeeld worden op
de website en Facebook van speeltuin De Rode
Wip.
Als het tijd is om afscheid te nemen kunnen de
kinderen Hazie en Woudie weer terugbrengen
bij de Mozartlaan 108. Doe de broers, samen
met een brief met daarop je adresgegevens, in
de speciale Hazie en Woudie-brievenbus en
dan krijg je later nog een envelop in de bus met
een leuk aandenken.

Rolstoel met grote wielen Excel G-Entry (Vegro) z.g.a.n. € 150,-, Rolzz Motion (incl. rol- Benieuwd naar Hazie en Woudie? Bezoek
stoelpakket Vegro) z.g.a.n. € 300,- tel. 06- www.derodewip.nl/haziewoudie of ga naar
www.facebook.com/groups/haziewoudie
81313435.
om daar je foto’s en video’s te delen.
Douchkrukje (Vegro) € 25,-, vvXsensible
Stretchwalker schoenen 30042.2.001, zwart,
mt. 38, éénmaal gedragen in doos € 125,-, tel. AD-zitkussen (Vegro) merk RoHo, < 143 kg.
incl. pompje weinig gebruikt, € 75, AD-zitkus06-81313435.
sen (Vegro), traagschuim, ≤ 100 kg, z.g.a.n. €
Nortenas pantoffels, zwart, mt. 42, niet ge- 25,-, tel. 06-81313435.
dragen in doos € 10,-, Ecco schoen klittenband, laag, zwart, mt. 42 éénmaal gedragen, € 16 Engelse Kop en schotels o.a. Royal Albert,
25,-, tel. 06-81313435.
€ 50,-, tel. 06-81313435.

Voorjaarsvakantie:
actief met SportPret
Tijdens de voorjaarsvakantie hoeven de kinderen van Hazerswoude-Rijndijk
zich absoluut niet te vervelen. Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk organiseert samen met BOOST een week waarin bijna elke dag wel een sportactiviteit te doen is.
Onder leiding van Guido van der Meer, bekend van onze activiteit Zomerpret aan de Rijn, kunnen kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar lekker actief bezig zijn tijdens SportPret. Er worden
leuke spelletjes gedaan en voor de liefhebbers een wedstrijdje. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden.

Maandag 22 februari
Woensdag 23 februari
Woensdag 23 februari
Vrijdag 25 februari

• 19:00 uur • Oostvaartpark
• 14:00 uur • Voetbalkooi
• 15:30 uur • Voetbalkooi
• 19:00 uur • Oostvaartpark

• LEVEND STRATEGO
• HOCKEY
• VOETBALLEN
• LASERGAMEN

Schrijf je snel in via www.jeugdwerk-hazerswoude.nl/sportpret

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

Groene Hart Koerier
woensdag 17 februari 2021

Ook dit jaar geen
Schaatselfstedentocht!
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Wat te doen als je ook dit jaar weer geen Elfstedentochtkruisje op ‘de Bonke’ kunt halen? Het is
reeds februari en de aangekondigde vorstperiode was mooi, maar is al weer voorbij! Trouwens
het Elfstedencomité heeft duidelijk gemaakt dat HIJ er niet komt deze winter!

De stempelkaart en het felbegeerde kruisje van Sjaak Zwanenveld
Wist u dat er ook een goed alternatief bestaat? Wel, de Elfstedentocht op de fiets! Deze
tocht wordt normaliter op de
eerste zondag van februari georganiseerd, echter daar de coronapandemie nog parten speelt,
geeft de organisatie je de toestemming de tocht solo of eventueel in duo gedurende winterperiode te rijden teneinde een
goede spreiding te garanderen.
Een bijkomend voordeel is dat je
de rit onder jouw ideale weersomstandigheden kunt fietsen.
Toertochten in Coronatijd dat
gaat niet samen en daarom bedacht de organisatie van de
Winterfietselfstedentocht een
alternatief. En een alternatief
past eigenlijk ontzettend goed
bij een Elfstedentocht. Normaliter wordt de tocht gereden op
de eerste zondag van februari
maar voor een goede spreiding
te waarborgen, kun je op moment met de tocht gedurende de
hele winter starten. Ben je enthousiast, da kun je je voor ‘de
Tocht der Tochten” inschrijven
via internet. Als je je inschrijft,
ontvang je de route in ’n aantal
bestanden. Deze wijze van aanmelding heeft nog een voordeeltje: je kunt de dag zo uitzoeken zodanig, dat het voor
jou de ideale weersomstandigheden voorspelt; weinig wind,
en droog. En als je mazzel hebt,
laat het zonnetje zich ook nog
even zien.

Fanatiek fietser uit het Groene
Hart Sjaak Zwanenveld reed op
2 januari j.l. deze tocht in z’n
eentje met als doel: de tocht ter
‘verkennen’ voor zijn fietsmaatjes, straks in het voorjaar of deze
zomer.
Als verwoed fietser weet je als
geen ander dat een goede voorbereiding het halve werk is;
goede verlichting op de fiets,
warme kleding en vooral voldoende eten en drinken voor
‘de Tocht der Tochten’. Temeer
daar je in deze tijden onzeker
is, wanneer je weer iets te eten
of te drinken kan scoren. Om
5 uur vertrok Sjaak naar Leeuwarden; het plan was onderweg
bij een pompstation een bakkie
doen…. Maar helaas dat ging
dus niet gebeuren; deze zijn
even na vijven in de ochtend
nog dicht. Sjaak moest wachten bij Harlingen; daar vlug z’n
eerste bakkie naar binnen om
vervolgens op zijn fiets te klimmen!
Gladde bruggetjes, gravel en
onverharde paden
Normaliter start je in de Elfstedenhal, pal naast de ijsbaan en
klinkt voor de start het ‘Frysk
folksliet’; dat was nu niet het geval. Op moment dat Sjaak startte, lag er een beetje ijs op het
fietspad… voor sfeer… óf…
een vaag voorteken.
Het eerste uur op de pedalen
was het donker; dat betekende
extra opletten – met name op de

bruggetjes. Daar was de vuistregel: Afstappen en lopend erover, echter oppassen met wielerschoenen! Dat afstappen en
lopend de bruggetjes over op je
wielerschoenen, vergt ook wat
acrobatische standjes. Daar er nu
geen grote groepen rijden, had
de organisatie de route wat aangepast, zodat er op wat smallere
paadjes gefietst kon worden; je
kon min of meer de schaatsroute volgen. Wel erg leuk, maar
deze worden niet gestrooid….
Rond 8 uur werd het licht. In
Kimswerd was Sjaak’s eerste
stop om een warm bakkie te
scoren: heerlijk na zo’n ritje. De
cafetaria’s, snackbars waren allen gesloten; dan maar langs de
bakker om iets eetbaars te halen,
Tijdens de route werd ook op
gravel en onverharde paden gefietst; dat maakte het nog spannender, echter klunen was niet
nodig. De route was gedownload op een Garmin; soms twijfelde Sjaak of dat ding niet in de
war was. Hier gold de regel: gewoon verder fietsen dan pakt je
GPX de route wat verder weer
op. In de buurt van Bartlehiem
verscheen er in de verte een regenboog aan de horizon…. Het
zal toch niet…. Gelukkig, het
bleef droog. Wel zat zijn fiets en
z’n lijf onder de knieën inmiddels onder de blubber.
Terug in de duisternis.
In het prachtige Dokkum werd
rechtsomkeert gemaakt; te-

rug, naar dat beroemde bruggetje. Al spoedig verdween het
zonnetje achter de horizon. Als
je een maand eerder was gaan
fietsen, was het bijna een uur
langer donker. Nu konden de
lampjes weer aan. Die waren
wel nodig, want op de landelijke paden en kronkelpaadjes
zijn geen straatlantaarns. Fietsen op koerstempo was onmogelijk door opkomende mist;
je fietst hele stukken langs het
water. Stel je voor dat je rechtdoor peddelt, als je eigenlijk de
bocht links- of rechtsom…. Dit
maakte het allemaal wel wat extra spannender. Het begin van
de avond was Sjaak weer terug
op het startpunt. Even snel omkleden en een pompstation opsnorren voor een laatste bakkie.
Medaille als beloning
Eenmaal thuis krijgt z’n fiets een

grondige
schoonmaakbeurt;
Sjaak wilde geen roest als herinnering aan deze winterse tocht.
Een week na de tocht viel er een
enveloppe op de mat bij Sjaak,
inhoudende: een prachtige medaille met zelfs de stempelkaart!
Dat is toch een mooie beloning
voor deze Elfstedenroute! Sjaak
is deze ervaring zo goed bevallen dat hij deze tocht van de zomer nog eens ga rijden, dan wel
bij daglicht. Hopelijk is er dan
ook meer kans op heerlijke koffie met oranjekoek.
Ben jij ook enthousiast en heb je
zin om deze tocht zelf te rijden?
Dan kan tot 21 maart. Kijk voor
meer details en aanmelding op
https://www.frieslandbeweegt.
frl/
De alternatieve Winterfietselfstedentocht is er voor 225 km is
er voor de échte doorzetters

De beroemde Sneker Waterpoort in duplo.
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Dolle sneeuwpret

Wat een lucky days !! Hoe mooi was het met al die sneeuw afgelopen week? En
ook nog eens bevroren wateren. Dit is hoe we zijn opgegroeid in Nederland,
dit is onderdeel van de cultuur! Wat mooi dat iedereen, jong, oud, honden en
al genoten van op het ijs zijn. Ik heb zelf ook nog op het ijs gestaan in Hazerswoude en wellicht ga ik morgen een rondje schaatsen bij de Cirkel. Dat was dé
plek om vroeger te gaan schaatsen (*thanks voor de reminder L.). Nu hopen dat
mijn schaatsen, die jaren lang in de schuur liggen of misschien zelfs op zolder,
niet al te bot zijn. Even invetten met dikke lagen boter en hopen dat het gaat
lukken! Ik heb er tig erg veel zin in.
Afgelopen week toen het net begon met sneeuwen was ik niet naar buiten gegaan. Dus besloot ik op een avond, na werk een lekkere wandeling te maken
richting het centrum van Leiden. Goed ingepakt, wederom alsof ik letterlijk ergens op Siberië zou belanden en zo liep ik met mijn snowboots de deur uit,
heerlijk over de knisperende sneeuw. Het geluid van verse sneeuw is bijna magisch. Tijdens de wandeling door het centrum heb ik zoveel mooie foto’s en
korte filmpjes kunnen maken, het was echt een per-fecte avond ervoor. Wel
moest ik snel zijn met klikken gezien mijn vingers echt binnen no-time bevroren raakten. Na heel wat foto’s en genietmomentjes besloot ik langs de singel terug te lopen. Had ik mij ff vergist in de tijd en langs het water lopen met
nogal wat wind. Ik trok het niet meer en ging in een flinke mars doorstappen
naar huis want moest nog een flink stuk, ik moet gewoon om mezelf lachen
hoe ik op die wijze erbij liep. Gelukkig redde ik het voor de avondklok nog om
thuis te komen.

De dagen erna waren echt een cadeau, zo zonnig, zo mooi met een strak
blauwe lucht. Tikkeltje zielig is dat de dieren het wat zwaarder hebben deze
tijd en als klap op de vuurpijl ligt er een dode houtsnip bij mij aan de achterkant op de grond waarvoor ik al een melding heb gemaakt bij de dierenambulance (ik woon 2 hoog en achter komt er bijna niemand). Aan de voorkant
van mijn woning heb ik een klein meertje waar enige tijd een jonge zwaan in
zwom die nu een ander plekje heeft moeten vinden. Hopelijk komt deze wel
terug. De dierenambulance gaf nog als tip mee om zwanen pitjes te voeren
en dat brood niet al te goed is, ook niet voor eenden maar dat is oud nieuws.
Waar was ik gebleven. Sneeuw. Ja voorlopig blijft het nog wel even en meer
dan dat maak ik ook niet veel mee, of wel maar dat is teveel om op te noemen :). Om nog even terug te komen op mijn column van vorige week, het
offline bestaan bevalt me veel beter en nu zet ik ook bewust de WI-FI UIT.
Via 4g ben je prima te bereiken en op de ‘vliegtuigstand’ is s ’avond helemaal het beste (voornamelijk voor je lichaam en je gemoedstoestand). Dan
nog even een héle kleine toevoeging op 2 columns geleden voor de lezers die
het woord confrontatie toch iets anders hebben gevat, een confrontatie is niet
hetzelfde als ‘’ruzie’’. Daar zit naar mijn mening nogal een groot verschil in.
Ik heb deze feedback meerdere malen te horen gekregen maar woorden worden juist gekozen om iets te benadrukken. Dat is het leuke juist aan schrijven
dat je bewuste woordkeuzes kan maken. Ook in het gesproken woord trouwens. Love it! Leuke tip om daar misschien bij jezelf op te letten of je de soms
betere woordkeuzes kan maken, ik leer daar nog steeds van.
Dan wil ik nog een final-afsluiting maken met oh well, een aantal columns
geleden over het motto van 2021… Met de vraag of het aardig lukt om in
het nu te leven? Ik denk dat Corona namelijk toch ook wel heel veel mensen
dichter bij elkaar heeft gebracht, laten we heel eerlijk zijn… Er is zoveel liefde als je ervoor openstaat
& Nog een fijne Valentijnsdag ! Liefs, Anthoula
Anthoula’s belevenissen

Ingezonden brief

Geen hamerstuk, maar bespreekstuk. Hoe loopt dat af?

Met tranen in de ogen...

Met 17 zeer kritische insprekers over het voorstel, zo’n 1500
handtekeningen onder petities die een tunnel NU vragen en een
commissie die doorgaat op de ingeslagen uitzichtloze weg kom
je in 2 uur niet ver. Er wordt gezocht naar een uitweg via een
motie. Maar met een wethouder die roept dat een tunnel er binnen 3 jaar niet ligt en een gedeputeerde die om onduidelijke redenen na meer dan 10 jaar Provinciaal gehannes zeer veel druk
zet, wordt het moeilijk. Die tunnel hoeft niet meer verkeer aan
te trekken als je maar een snelheidsbeperking van max 50 km/h
invoert over een langer tracé. En als de Provincie ervoor zorgt dat
Zoetermeer zijn eigen verbinding naar de N11 krijgt.

De raadscommissie RED en de wethouder kregen donderdag 11 februari wel 17 insprekers over
het al tientallen jaren oude verkeersknelpunt in Hazerswoude-Dorp. Ze waren het onderwerp zat
en wilden een besluit nemen. Maar ja, als een Provinciebestuur zonder ruimtelijke ordening, behoorlijke detailkennis van een gebied en verkeerskundige studies een streep op de kaart gaat zetten? Dan gaat het voorspelbaar mis. De liberale wind van de afgelopen 20 jaar heeft de ambtelijke
organisatie op alle bestuursniveaus uitgehold. Juist op het terrein van de ruimtelijke ordening is
dat rampzalig.
Het bestuur van de fusiegemeente Alphen ad Rijn is met het grootste ruimtelijke ordening project
in haar bestaan bezig en heeft vele beginnersfouten gemaakt. Niemand die kennelijk wist welke
vragen je voor zo’n besluit moet stellen en welke antwoorden nodig zijn. De inwoners hoorden
slechts van een geheime voorlichting aan de Raad.
Wat ging er mis in Hazerswoude-Dorp vóór de inlijving bij Alphen a/d Rijn?
Toen we hier 45 jaar geleden kwamen wonen stond het huis te schudden als een tractor voorbij
kwam. De N209 was toen al druk. De huizen aan de Jan van Eijklaan moesten nog gebouwd worden. Plan Zuid met nauwe straatjes was klaar, het laatste deel volgens de chaotische straten”visie”
van toen. Maar toen kwam de vraag naar uitbreiding “voor onze jeugd”. De Provincie lag dwars,
een aannemer/ontwikkelaar kocht alvast de grond. Bewoners van de royale huizen aan de als
wijkontsluiting bestemde Jan van Eijklaan regelden een blokkade van die mogelijkheid bij een
wethouder. De volgende wethouder kreeg Weidelanden voor elkaar. Maar zijn ambtelijke ondersteuning was niet opgewassen tegen de uitgekookte aannemer/projectontwikkelaar. De basis voor
de huidige wijkontsluiting puinhoop werd gelegd.
Wat ging er mis voor Hazerswoude-Dorp ná de inlijving bij Alphen a/d Rijn?
De ondoordachte instemming met de “streep op de kaart” tekent een onervaren gemeenteraad.
Kleiner dan die van Alphen, Rijnwoude en Boskoop samen en zeer versnipperd. Raadsleden zijn
parttimers die zich in te veel details moeten verdiepen en politiek als hobby hebben. Hun ondersteuning is minimaal. Waarom geen betrokken burgers als adviseur die neutraal aandachtspunten
en vragen leveren?
Een wethouder met een ambtelijke ondersteuning die op het beleidsterrein ruimtelijke ordening
nog een lange leerweg te gaan had. Niet de goede vragen gesteld, niet goed gecontroleerd. Want
dan was de Provincie door de mand gevallen. Geen controleerbare cijfers, geen doordacht en
overzichtelijk “eindplaatje”. Het gevolg daarvan werd een dramatisch lang, chaotisch proces en
een falende communicatie met de belanghebbenden.

Anders dan de Wethouder beweert slaat de hoofdstroom van de
N209 de N11 richting Leiden op. Dat is geen lokaalverkeer.
Die tunnel ontwerpen is niet moeilijk: een paar maanden overleg
tussen bewoners en deskundigen en een bekwaam ingenieursbureau, aanbesteden en hup. Wel zodra er groen licht komt beginnen met het voorbereidend werk.
Robert Hagendoorn

Groene Hart Koerier
woensdag 17 februari 2021
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