Foto’s: Maaike Morsink

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn

58e jaargang nr. 2738 • Woensdag 24 februari 2021

VIJK begroet 500! nieuwe leden...

Groot feest op landijsbaan VIJK
in Koudekerk aan de Rijn
door frits Nijhof

De landijsbaan van Vereniging IJssport Koudekerk [VIJK]
aan de Gruttolaan kon het hek openen op 10 februari nadat ijsmeester Martin van Bostelen groen licht had gegeven. Het ijs was dik genoeg om er veilig op te gaan!
Voordien had VIJK met de gemeente het coronaprotocol afgestemd. Dit betekende wel een
verandering van werkmethodiek voor de ijsclub. VIJK mocht
alleen open voor hun leden en
moest er gewaarborgd worden,
dat er een presentielijst beschikbaar was. Daarnaast mochten
er niet teveel mensen op het terrein zodat de afstand van 1,5
mtr. zeker gewaarborgd werd.
Heel jammer was het feit dat
het clubhuis met de kantine niet
open mocht; dat was voorgaande jaren altijd een gezellige ontmoetingsplek voor de schaatsers
en toeschouwers. Helaas: geen
Koek & Zopie-tent dit jaar.
TV opnamen
Op woensdagochtend stond de
eerste groep om 10 uur op het
ijs. SBS6 met Hart van Nederland kwam nog even langs, die
maakte rap een filmpje van een
nieuw VIJK lid: de Elfstedentocht winnaar uit 1997, Henk
Angenent uit Woubrugge. Marathonschaatser Henk werd bovendien in 2003 nog nationaal

Kantoorruimte
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kampioen op de 10.000 m.bij
het langebaanschaatsen. Ieder
blok van 75 minuten mochten
er 100 en soms 150 leden het ijs
op.
Massale aanmelding leden
Vooral in het begin was het
druk op de website van VIJK. De
aanmeldingen kwamen voornamelijk uit Koudekerk en de omliggende dorpskernen van onze
gemeente. Er melden zich zelfs
weer oud-leden aan als lid; deze
kwamen o.a. uit Amsterdam,
Den Haag, Dordrecht, Driebergen, Gouda, Wassenaar, Leiden,
Voorburg en enkele omliggende gemeentes. Waarom vraag
je je af? Wel, ik denk de sfeer,
de gezelligheid op het Koudekerkse ijs was in het verleden
en ook nu wederom fantastisch!
Een echte Dorpssfeer: iedereen
kent bijna iedereen. Dit alles
had tot gevolg dat het ledenlijst
van VIJK ‘uit z’n voegen barstte’:
maar liefst ruim 500 nieuwe
leden kwamen er bij!! Natuurlijk hoopt men bij VIJK dat deze
toetreders ook straks lid blijven.

Ambachtsplein,
Hazerswoude-Dorp

Tel. 0618396218

Veel commotie
om ingezonden
bijdrage
IJspret voor velen!
Jeugd kan doortrainen
Gebaseerd op de positieve reacties gaat de IJsvereniging er
vanuit dat er veel jeugdige leden blijven. Deze kunnen, als er
geen natuurijs is, ook op kunstijs blijven rijden en in winterseizoen met leeftijdsgenoten
meetrainen. Tijdens de zomerseizoen gaan de leden skaten;
niet alleen om in conditie te
blijven, maar ook om de techniek onder de knie te krijgen en
natuurlijk … ook voor de leut!
Geïnteresseerden kunnen hierover meer informatie vinden op
de website van VIJK (www.vijk.
nl).
Zelfs schaatslessen
Daar de Leidse IJshal helaas is
gesloten als gevolg van de coronapandemie werden er schaatslessen gegeven op de landijsbaan, tw. op donderdag, vrijdag
en zondag. Tevens werd er nog
een (officieus) clubkampioenschappen natuurijs gereden. De
jeugd mocht eindelijk een wedstrijd rijden dit jaar! De wedstrijd ging over 400 mtr. De
snelste tijd van de avond werd
gereden door Kevin Rozendaal.

Het zag er niet alleen gewldig
uit, maar er werden ook wedstrijden op geschaatst!

Hij reed de ronde op de ijsbaan
in een TOP-tijd: 36:01 seconden!! De avond werd afgesloten
met een marathon. Het was een
lust voor het oog om de kinderen over de baan te zien rijden!
Al met al is de VIJK uitermate
tevreden en niet in het minst
door het uitstekende gedrag van
iedereen op de ijsbaan gezien de
geldende coronaregels.
Tot slot een welgemeend applaus voor het enthousiaste ‘vrijwilligerslegioen’ van de Koudekerkse IJsvereniging.
Driemaal Chapeau voor deze
vrijwilligers, die de laatste week
bijna 24/7 in touw waren!

In de Groene Hart Koerier van
17 februari maakte een inzending van een lezer uit Hazerswoude-Rijndijk de tongen los
en ook op Facebook werd er
veel aandacht aan besteed.
De inzending ging over het verplaatsen van de pinautomaat op
de Da Costasingel. Hierbij werd
o.a. vermeld dat de Margriet nog
steeds van de familie Zwartjes
zou zijn. Verderop in deze GHK
een artikel van Diana Baak die
de juiste informatie nader toelicht. De inzender betreurde het
dat een term als multikulti in de
tekst was gebruikt. De bedoeling was slechts om aan te geven dat stedelijke problemen nu
ook ons dorp hadden bereikt...

| 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
Plotseling uit zijn leven, en van ons weggevlogen,
mijn lieve zoon, onze broer, zwager, oom en beste maatje

Theodorus Hugo Maria Heijker
Dick

“wat zullen wij je gaan missen”
* Hazerswoude-Dorp,
2 februari 1959

† Boxtel,
17 februari 2021
Lies en Antoon †
Corrie en Aad
Richard en Robin
Jeffrey en Kim
Moos en Mariska
Mark en Celeste
Linda †
Fred en Jacoline
Ellen en Nick
Sandra

Het onverwachte bericht dat
onze collega Dick is overleden,
heeft ons diep geraakt

Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,
die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God.
Psalm 146 vers 5

Theodorus Heijker

Na een moeilijke periode van afnemende gezondheid en
een leven van zorg en toewijding voor zijn gezin en bedrijf
is, op 85-jarige leeftijd overleden mijn lieve man, onze
vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Sociaal, collegiaal en altijd bereid
om een ander te helpen.
Een goede vriend en collega voor allen.
We zullen hem erg missen.
Wij wensen de familie heel veel sterkte
met dit enorme verlies.

Jan Pieter Kastelein
Piet

Hazerswoude-Dorp
12 maart 1935

Lenie Kastelein-Kastelein
Peter en Aria
Jeffrey en Sharon
Gijs, Maud
Melvin en Sabine
Joppa en René
Eduard en Brittney
Alain

Directie en collega’s
Windhorst Transport B.V. &
Windhorst Ferry B.V.

Zo kies je
een persoonlijk
grafmonument

Wilhelmina van Pruisenlaan 4
2391 DE Hazerswoude-Dorp
In verband met de huidige coronamaatregelen vindt de
afscheidsdienst en de begrafenis in besloten kring plaats.
De dienst is op donderdag 25 februari om 10.30 uur op
afstand te volgen via een livestreamverbinding: www.
kerkomroep.nl /Protestantse Gemeente de Korenaar

Elly

Onze dank gaat uit naar de teams van Wijdezorg voor
hun liefdevolle verzorging.

Correspondentieadres:
A. Heijker
Hobbemastraat 46
2391 XE Hazerswoude-Dorp
Dick is in zijn eigen huis, alwaar geen bezoek.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in café
De Egelantier, Raadhuisplein 1, Hazerswoude-Dorp,
woensdag 24 februari tussen 17.00 en 20.00 uur.
In verband met de huidige maatregelen omtrent het
Corona-virus zal de uitvaart in familiekring plaatsvinden.

Online bijeenkomst
Nabestaandencafé Leiden op
7 maart 14.30 – 15.30 uur

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

www.degedenkgroep.nl

Het is verplicht in De Egelantier een
mond-neusmasker te dragen.

Het Nabestaandencafé organiseert op zondag 7
maart een online bijeenkomst over rouw na het
overlijden van een partner.
De bijeenkomst is interactief. Er is ruimschoots
gelegenheid voor bezoekers om ervaringen
met lotgenoten en vrijwilligers uit te wisselen
en te delen.

Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze
waarop zij haar leven heeft geleefd, geven wij U kennis van het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en oma Nel

In liefde losgelaten
Je hebt vreugde en verdriet gekend
En door dit alles werd jij de mens die je bent
In dankbaarheid hebben we afscheid genomen
van onze moeder, schoonmoeder en oma

Ger van der Voort - Straver
Gerarda Evelina

*14 november 1933

† 18 februari 2021

weduwe van Wim van der Voort
Hans en Karen
William
Rob en Ingrid
Sara
Simon

Petronella Alida Schreuders – van Harskamp
Nel
weduwe van Jan Schreuders
Lid in de Orde van Oranje–Nassau
Koudekerk aan den Rijn 		
4 juni 1930		
		

Hazerswoude-Dorp
21 februari 2021

Lineke en Herman
		 Marieke en Stefan
		Michiel
		 Harm en Rianne
			Jasmijn, Mels
Hennie en Jaap
		 Arjen en Susanne
		 Mark en Mariska
			Thijs, Sam

Sandra en Mike
Pim
Lara-Jane

Jannie

Wilmar en Tessa

Jan en Resy

Correspondentieadres:
Fam. Van der Voort,
Voorweg 84,
2391 AG Hazerswoude-Dorp.
Vanwege de huidige beperkingen is de afscheidsdienst en de begrafenis
in besloten kring op woensdag 24 februari om 11:00 uur.

Hazerswoude-Dorp
19 februari 2021

Wilma en Alex

Correspondentieadres:
Familie Schreuders
Ds. D.A. Van den Boschstraat 17
2391 AT Hazerswoude–Dorp

Ponne

Wij nemen –gezien de huidige omstandigheden– in kleine kring afscheid van haar.

Tijd: van 14.30
tot 15.30 uur
Gastspreker is Hanneke Hortensius. Na
het overlijden van
haar partner schreef
zij het boek Door het
land van rouw. Aan
de hand van het boek
zal ze vertellen over
haar zoektocht en
worsteling, omdat alles anders werd, hoe
ze een nieuwe identiteit moest vormen en
haar leven opnieuw
moest inrichten en
over haar ervaringen
met onderwerpen en
vragen uit het dagelijks leven.

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

Groene Hart Koerier
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Je hebt nu eindelijk je rust gevonden.
Ons hart is getroffen ook al zie je dit misschien niet.
Je zien lijden en niet voldoende kunnen helpen,
dat was ons grootste verdriet.
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan, geven wij u
kennis dat wij in liefde afscheid hebben genomen van onze vader,
schoonvader, opa en overgrootvader

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
bloemen, fijne brieven en talrijke kaarten,
die wij mochten ontvangen na het overlijden van

Els de Vogel - van der Ploeg
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte
dat Els in haar leven voor velen zoveel heeft betekend.
Namens de gehele familie, Cees de Vogel

Willem van Dorp
-Wim-

*21 januari 1932 Hazerswoude-Dorp

Na het overlijden van

† 21 februari 2021

Rini
van Meurs - Straver

Weduwnaar van Maria van Dorp-van Luijk
Wim en Janny
Cobie en (in liefdevolle herinnering) Jaap
Hilma en Frans
Bram en Jolanda
Erwin
Martin en Yvonne
Mariëlle en Johan

hebben wij ondervonden hoevelen
met ons meeleefden.
Het heeft ons goed gedaan zoveel
fijne reacties, in welke vorm dan ook,
te mogen ontvangen. Omdat wij niet in
staat zijn om iedereen persoonlijk
te spreken, willen wij u langs deze weg
hartelijk bedanken.

Kleinkinderen en
Achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Zuidweg 68
2671 MP Naaldwijk
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.
Wij bedanken de medewerkers van Zorgcentrum ’Driehof’
voor hun liefdevolle verzorging.

ammonietuitvaart.nl

Trudy en Henk
Marion en Ronald, Nienke
Rik
Ester
Erna en Jos
Renko en Jackelien
Jentl en Kevin, Finn, Lois
Angela en Frans
Niké en André, Liza

De verpleging was haar roeping en haar passie.

Na een intensief en arbeidzaam leven, vol liefde en toewijding
voor haar medemensen, is van ons heengegaan mijn lieve zus,
onze stiefmoeder, schoonmoeder, oma, tante, nicht en vriendin

Hazerswoude - Dorp, februari 2021

Egbertje van Velsen – Hilbrink
– Betty –
weduwe van Johannes Wilhelmus (Joop) van Velsen
* 22 mei 1941

† 17 februari 2021

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
zorgcentrum Driehof voor de liefdevolle verzorging.
Anneke
Jan en Cécile
Sylke
Hélène en Marco
Patricia en Theo
Doris, Annemijn
Jan-Willem en Marion
Daniël, Floris
Jannie en Ab
Hazerswoude-Dorp, Zorgcentrum Driehof
Correspondentieadres:
Mevrouw A. Hilbrink
Tulpenoord 9
3079 LZ Rotterdam

en verdere familie

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

Persoonlijk, betrokken
en altijd dichtbij
UITVAARTZORG

arumuitvaartzorg.nl
Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

071 710 74 22 dag en nacht

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

Mijn uitvaart, mijn manier.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

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

Uitvaartonderneming
Schellingerhout
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Voortaan ‘geldmaat’ in
drogisterij De Margriet

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

Lockdown en
vastentijd

Vorige week heeft een ingezonden stukje over de geldautomaat in HazerswoudeRijndijk in deze krant gestaan en dat bevatte onjuiste en onheuse informatie. Dit
leidde tot reacties van lezers. De krant had de feiten moeten checken en de auteur
vermelden. Excuses daarvoor en bij deze hoe het wel zit.
We zitten inmiddels al een langere tijd in een periode van een gedeeltelijke lockdown. Heel veel dingen die voorheen gewoon waren, kunnen nu niet meer. We worden beperkt in onze vrijheden.
Je hoeft de radio en TV maar aan te zetten met een praatprogramma en dan gaat het over de COVID-pandemie. Bijna altijd gaat het
daarbij over wat er allemaal niet kan en wat voor negatieve gevolgen dat voor ons heeft; in financieel of geestelijk opzicht. En het is
ook lastig, laten we dat niet onderschatten! We beseffen steeds beter dat niet alles onder controle kan zijn of maakbaar is.
En toch zijn er ook andere kanten aan deze pandemie. Zijn die niet
teveel onderbelicht? Zo zijn we minder gehaast en hebben meer
Quality time met elkaar in families. Hoe fijn kan een 1 op 1 gesprek niet zijn met een dierbare of met iemand die eenzaam is.
Welke (eenzame) persoon heeft er bij jou aan tafel gezeten in de
afgelopen maand?

De huidige eigenaar van parfumerie-drogisterij De Margriet
is de familie Van der Haas uit
Hazerswoude-Rijndijk. Zij hebben ook nog een filiaal van De
Margriet in Bodegraven. “Wij
hebben de zaak al 5 jaar geleden overgenomen van de familie Zwartjes, dus die informatie
in de krant klopte niet”, vertelt
Peter van der Haas.
De banken bepalen
Van der Haas: “Het beleid van
de banken is om zich met filialen en automaten uit de dorpen
terug te trekken nu er steeds
minder contant wordt betaald.
Daar hebben wij als drogisterij geen enkele invloed op. We
begrijpen dat de inwoners daar
niet blij mee zijn, maar ons als
De Margriet daarop aankijken is
niet terecht.” Tot voor kort was
er binnen in de winkel een automaat van ING om geld te storten en te pinnen, maar die was
alleen beschikbaar voor klanten van ING. Daarnaast was er
de pinautomaat buiten waar ook
klanten van andere banken terecht konden. ING heeft echter
besloten om in HazerswoudeRijndijk te stoppen. Geldmaat
komt ervoor terug.
Geldmaat
Om ervoor te zorgen dat iedereen toch nog contant geld kan

opnemen en storten werken
banken tegenwoordig samen
in Geldmaat. De nieuwe knalgele Geldmaat automaten zijn
door de klanten van alle banken
te gebruiken. “Geldmaat heeft
er echter wel voor gekozen
om alleen nog binnen een automaat te plaatsen. Die vervanging heeft al in november vorig
jaar plaatsgevonden. In januari heeft ING de geldautomaat
aan de buitenkant verwijderd.
Tot voor kort heeft daarover
een bericht op de deur gehangen dat we blijkbaar te snel hebben weggehaald, vertelt Van der
Haas verder. “Mede om veiligheidsredenen heeft Geldmaat
buiten geen nieuwe geplaatst.
Aan de ene kant is de service nu
omhoog gegaan, want nu kan
men binnen bij elke bank geld
opnemen en storten. Keerzijde is wel dat inwoners nu geen
cash geld meer kunnen pinnen
buiten openingstijden van onze
winkel. De bank bepaalt dat en
wij hebben daar als drogisterij
niets over te zeggen”.
Discriminatie
Er zijn ook lezers geweest die
aanstoot hebben genomen aan
de opmerking dat het weghalen van de pinautomaat buiten
het gevolg zou zijn van de ‘multiculti’ samenleving. Zoals het
in een van de reacties werd ver-

woord: “Schokkend: hoe kun je
concluderen dat het komt door
de multiculturele samenleving.
De zoveel geprezen en bezongen... zo suggestief! Nergens
voor nodig! De schrijver van het
stukje (naam bij de redactie bekend) heeft aan de redactie zijn
excuses aangeboden en aangegeven dat hij het zo niet had bedoeld.
Informatie
Drogisterij De Margriet aan de
Da Costasingel is geopend van
maandag tot vrijdag van 9.00
tot 18.00 uur en op zaterdag van
9.00 tot 17.00 uur. Website en
webwinkel: www.drogisterijdemargriet.nl.

Vorige week woensdag 17 februari 2021 begon de vastentijd. 40
dagen vasten voor Pasen. (Als je gaat rekenen kom je echter op 46
dagen uit. Waarom? Omdat de zondag een feestdag is en niet mee
telt, op deze dag hoef je dus niet te vasten). Wat houd het vasten in?
Mag je dan niets eten? Dat hoeft zeker niet. Het is vooral een periode van bezinning door vrijwillig te kiezen om bepaalde dingen
bijvoorbeeld niet te eten (snoep?) of niet te drinken (geen alcohol?)
waar je normaal veel van geniet. Als je dat wel gewend bent, dan
gaat dat iets met je doen en gaat het je moeite kosten om de gedane
beloften stand te houden.
Dat geeft innerlijke strijd en zet je geestelijk aan het denken. Het
geeft verdieping. Je realiseert je daardoor ook beter wat Christus
voor ons betekent heeft door met Pasen voor ons aan het kruis te
sterven. Een klein stukje afzien van ons tegenover de ultieme pijn
aan het kruis van Hem voor ons.
Heeft u Hem al uitgenodigd om bij u thuis aan tafel te komen? Dat
kan al door aan tafel de handen te vouwen of door aan tafel de Bijbel open te slaan en te lezen. Hij zal die uitnodiging zeker niet afslaan!
Zo komen lockdown en vastentijd bij elkaar. Wij wensen u sterkte
en een goede bezinningsperiode toe.
De oude dorpskerk staat voor iedereen klaar. Wie u of 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.

Wereldgebedsdag
Wereldgebedsdag wordt dit jaar gehouden op vrijdag 5 maart. Het is letterlijk en figuurlijk een
wereldgebeurtenis! Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag van maart het gebed de wereld rond.
Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt, is het feit, dat gedurende 24 uur ergens in de wereld gebedssamenkomsten plaatsvinden. Dezelfde gebeden worden gebeden; dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Het is dus een ketting van gebed door de hele wereld. Samen bidden, samen vieren, samen delen.
De viering van 2021 is gemaakt door vrouwen van het eiland Vanuata, een eilandengroep in de Stille
Oceaan. In het gebied woeden regelmatig orkanen en soms komt daar ook nog een tsunami bij. Begrijpelijk, dat de vrouwen gekozen hebben voor onderstaande bijbeltekst over een stevig fundament
voor je huis. Ook de lezingen zijn door hen gekozen.
Het thema van de viering is: “Rotsvast”. De tekst die centraal staat komt uit het boek Spreuken: “Door
wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand”.
De viering vindt dit jaar niet plaats in de grote zaal van
Rhijndael, maar wordt uitgezonden vanuit de Brugkerk en
begint om 19.00 uur. U kunt deze viering meebeleven via
www.kerkdienstgemist.nl
onder Koudekerk aan den Rijn, Brugkerk.
De Raad van Kerken

Groene Hart Koerier
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te. Het thema van al deze korte
meditaties is: ‘De Zeven Kruiswoorden’: het zijn de woorden,
die Jezus aan het kruis in de
verschillende evangeliën sprak.
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 28 februari 10.00
uur: Doopviering geleid door
dominee W. Biesheuvel.
Zondag 7 maart 10.00 uur:
Viering geleid door dominee W.
Biesheuvel
OP WEG NAAR PASEN
De tijd voor Pasen of Veertigdagentijd begint op Aswoensdag. Dominee Biesheuvel, pastor Hoogerwerf en pastor Lâm
houden dit jaar vervolgens online elke woensdag tot Pasen
om 19.30 uur een moment van
bezinning met een bijbellezing,
enkele woorden daarover, een
gebed en een lied. Te volgen via
kerkdienstgemist.nl.
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. De Brugkerk is open op de
woensdagen 24 februari en 17
en 24 maart. Op de woensdagen 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
WERELDGEBEDSDAG
De Wereldgebedsdag wordt
dit jaar gehouden op vrijdag 5

maart. Het is letterlijk en figuurlijk een wereldgebeurtenis! Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag van maart het gebed de
wereld rond. Wat deze vrijdag
tot een speciale dag maakt is
het feit dat gedurende 24 uur
ergens in de wereld gebedssamenkomsten plaats vinden. Dezelfde gebeden worden gebeden; dezelfde schriftgedeelten
worden gelezen. Het is dus een
ketting van gebed door de hele
wereld. Samen bidden, samen
vieren, samen delen. De viering
van 2021 is gemaakt door vrouwen van het eiland Vanuata,
een eilandengroep in de Stille
Oceaan. In het gebied woeden
regelmatig orkanen en soms
komt daar ook nog een tsunami bij. Begrijpelijk dat de vrouwen gekozen hebben voor onderstaande bijbeltekst over een
stevig fundament voor je huis.
Ook de bijbellezingen zijn door
hen gekozen. Het thema van
de viering is: “Rotsvast”. En de
tekst die centraal staat komt
uit het boek Spreuken: “Door
wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het
stand”. De viering vindt dit jaar
niet plaats in de grote zaal van
Rhijndael, maar wordt uitgezonden vanuit de Brugkerk en begint om 19.00 uur. U kunt deze
viering meebeleven via kerkdienstgemist.nl, onder Koudekerk aan den Rijn, Brugkerk. Namens de Raad van Kerken.
MEDITATIEVIERING IN DE
VEERTIGDAGENTIJD
In de weken naar Pasen toe
zullen de pastores van de parochie om beurten elke week
een meditatie verzorgen. Deze
meditatie zal via de livestreamverbinding te volgen zijn; deze
verbinding wordt middels de
website van de Parochie Heilige Thomas tot stand gebracht.
Op de donderdagavonden 25
februari, 4 maart, 11 maart, 18
maart, 25 maart en op maandag 29 maart om 19.00 uur zal
de meditatie van die week op
de website worden geplaatst
en deze is dan een week lang te
volgen. Er is telkens muziek en
gebed en er zijn enkele regels
uit het lijdensverhaal van Jezus.
Er is een meditatie en er is stil-

BOODSCHAP VAN PAUS
FRANCISCUS
Op de website van de parochie
is een link te vinden naar de
Nederlandse vertaling van de
boodschap van paus Franciscus
voor de Veertigdagentijd 2021.
Hij wil hiermee zijn broeders en
zusters in het geloof aansporen
en bemoedigen op hun tocht
van bekering, gebed en van samen delen. Zie hiervoor: www.
heiligethomas.nl.
OPENSTELLEN VAN DE
KERK
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. 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. .
(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

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente

P.G. De Hoeksteen

Geref. Gemeente
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk

De Korenaar

Herv. Gemeente
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Zondag 28 februari
09.30 uur Ds F. Maaijen
18.00 uur Ds T.L.J. Bos
Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
Zondag 28 februari
10.00 uur Dienst vervallen
Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Zondag 28 februari 09.30 en 18.00 uur
Ds H.A. van Zetten Internetuitzendingen!
Zondag 28 februari 09.30 - 10.30 uur
Openstelling kerk
Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
Zondag 21 februari
10.00 uur Ds Annelies Molenaars, Lisse
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Zondag 28 februari
09.30 uur Ds A.B. van Campen
18.30 uur Ds J. Verboom, Gouda
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).

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 regelma-

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

Weekaanbiedingen
Vleeswarentrio:

Vlugklaarpakket:

Gerookte ham
Gebraden
Gehakt
Boterham
worst

4 Zigeuner
gehakt
schnitzels
4 Real American
burgers

Uit eigen keuken!

Weektopper:

Nasi
portie

Dorpers
4 stuks

2.98

6.98

Weekendtip!

Topper!

4.49

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.

Kip
op stok
4 stuks

5.98

7.98

Rundersteaks

div. soorten
4 stuks

8.98

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

Aanbiedingen zijn geldig van
22 t/m 27 februari 2021

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

Koffiebroodje
Chocolade cake

1,3,50

De aanbiedingen gelden van 25 februari t/m 3 maart

www.bakkerammerlaanlaan.nl

www.bakkerammerlaan.nl

Gezocht: coördinatoren voor
Fietsmaatjes Rijnwoude
Wij zijn op zoek naar 4 ‘Coördinatoren gasten & vrijwilligers’,
het liefst uit iedere kern 1 persoon (maar dit is niet noodzakelijk).
Taken:
✓ Intake gesprekken met gasten en vrijwilligers.
✓ Proefritten met gasten en vrijwilligers (indien dit niet gedaan kan worden
door een vrijwilliger van WIJdezorg).
✓ Matching gast met vrijwilliger.
✓ Leiden van enkele (informatieve en gezellige) vrijwilligersbijeenkomsten.
✓ Monitoren en zo nodig, bijsturen van het gebruik van het duo fiets rooster.
✓ Contacten onderhouden met de individuele vrijwilligers en gasten,
via telefoon en mail, zeker in bijzondere situaties.
Competenties:
✓ Communicatief (verbaal) vaardig.
✓ Organisatie talent.
✓ Met een computer kunnen werken.
De inschatting is, dat wanneer alles draait, u als coördinator gemiddeld
1 tot 2 uur per week bezig bent.
Meer informatie zie redactioneel artikel in deze editie van de
Groene Hart Koerier.
U kunt uw interesse tonen / u aanmelden als coördinator / vragen stellen
aan de project coördinator Jos Timmermans / jos@actief-rijnwoude.nl /
06-23328302.
Als e.e.a. goed draait gaan we in Koudekerk aan den Rijn ook de
rolstoelfiets van de SWOK betrekken bij Fietsmaatjes Rijnwoude,
maar daarover later meer.
ACTIEF

RIJNWOUDE

Beste patiënten van tandartspraktijk Zandbergen,

Gaarne uw aandacht voor onderstaand bericht:
Wegens databaseproblemen zijn wij op
zoek naar de afspraken die u bij ons heeft
gemaakt.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om een e-mail
te sturen naar
info@tandartspraktijkzandbergen.nl
met daarin uw afspraken of onze e-mail
met afspraakbevestiging te willen
beantwoorden zodat wij de agenda z.s.m.
weer op orde hebben.
Gelieve dit bericht zoveel mogelijk te delen en aan uw
familie of vrienden door te geven, alvast bedankt!
Team Zandbergen

Groene Hart Koerier
woensdag 24 februari 2021

Wat zijn de woonwensen
als je oud(er) wordt?
Nederland krijgt relatief steeds meer ouderen en die willen op een voor hun leeftijdsgroep prettige manier leven en wonen. Nu zo lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen de norm is, is ook de aandacht voor andere woon- en zorgconcepten voor
ouderen gegroeid. Maar dan komen er ook vragen…
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Glasvezel in Benthuizen,
Hazerswoude-Dorp,
Hazerswoude-Rijndijk en
Koudekerk aan den Rijn!
Goed nieuws voor de inwoners van Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn.
We zien voldoende animo voor glasvezel om de aanleg te starten in
Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn.

• Waar kan ik op een prettige
manier oud worden?
• Hoe kan ik dan het beste wonen?
• Is er dan nog wel zorg beschikbaar?
• Is mijn huidige woning wel
levensbestendig?
• Zijn er voldoende voorzieningen in de buurt?
• Heb ik, indien nodig, genoeg
mantelzorg in mijn nabije
omgeving?
Andere woonvorm?
Steeds vaker willen ouderen
kiezen voor een woonvorm
met leeftijdsgenoten waarbij
hun privacy gewaarborgd blijft.
Soms woont de groep gezamenlijk in een groot huis, andere groepen huren een speciaal voor groepswonen bestemd

pand en weer anderen laten gezamenlijk een nieuw complex
bouwen. Een groep ouderen in
Benthuizen wil hiervoor nu de
mogelijkheden gaan verkennen.
Woongroep?
De bekendste (samen)woonvorm is het concept van de
hofjeswoningen van Stichting
‘Knarrenhof’. Dit is een landelijke stichting met een maatschappelijk doel, namelijk de
leeftijdsbestendige bouw van
woongroepen voor zelfredzame senioren in een moderne
en comfortabeler woonruimte
met behoud van privacy. Knarrenhof is een concept, waarbij
een combinatie wordt gemaakt
van de hofjes van vroeger en de
gemakken van nu. Je hebt daar
een soort nabuurschap, waarin
je voor elkaar klaarstaat en samen dingen kunt ondernemen,
maar dan wel onder gelijkgestemde leeftijdsgenoten en liefst
in hun bekende omgeving. Elk
project heeft zijn eigen identiteit
en kiest zijn eigen bewoners.

Knarrenhof ondersteunt
De Stichting Knarrenhof overlegt met de gemeente en eventueel woningcorporaties over
de mogelijkheden om voor de
groep een complex met zorg
voorbereide woningen te realiseren. De wensen van de groep
geïnteresseerden staan voorop als het gaat om huren/kopen,
grondgebonden/gestapeld wonen en oppervlakte van
de woningen. En zeg nou zelf;
wat is nou mooier om een woning waar een voormalig gezin
in woonde achter te kunnen laten voor een gezin op zoek naar
ruimte?! Bovendien wordt er
dan ook meer ruimte gemaakt
voor ‘starters’!
Geïnteresseerd?
Sjaak Huisman en Joke de Vries,
beiden woonachtig in Benthuizen, zijn op zoek naar bewoners
uit Benthuizen die ook geïnteresseerd zijn en willen meedenken over de mogelijke realisatie
van een Knarrenhof wooncomplex in Benthuizen. U kunt zich
aanmelden via e-mailadres vriesjo56@gmail.com

‘Project Kleinkunst aan huis’
Oproep om (oudere) inwoners van Rijnwoude te verrassen.
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.

Inmiddels hebben een groot
aantal kinderen zich aangemeld
om hun talenten te tonen aan
de (oudere) inwoners van Rijnwoude.
Wat zou het mooi zijn wanneer

Inzet van ambassadeurs en lokale partijen onmisbaar
Marleen van Manen, projectleider bij DELTA Fiber Netwerk: “Tijdens de campagne in Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn is er veel werk verzet om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk glasvezel komt. Ambassadeurs
en lokale verkopers hebben, ondanks de tweede coronagolf en bijhorende maatregelen, zich ingezet om inwoners te overtuigen van
het belang van glasvezel. Met succes, want in de laatste weken was
mede daardoor een mooie eindsprint zichtbaar in het aantal aanmeldingen. We zijn dan ook erg verheugd dat we kunnen melden
dat er glasvezel komt!”
Gert-Jan Schotanus, Wethouder Gemeente Alphen aan den Rijn:
“Ik ben heel blij dat het doorgaat. We zijn weer een stap dichterbij
de digitale ontsluiting, waarbij we alle kernen van voormalig Rijnwoude in één keer meenemen.”
Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd
Alle inwoners die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd over het goede nieuws.
Marleen van Manen: “Gezien de bijzondere tijd waarin we leven,
merken we dat we nog niet iedereen goed hebben kunnen bereiken. Inwoners krijgen nog de tijd om zich aan te melden voor glasvezel bij één van de telecomaanbieders Caiway, DELTA, Helden Van
Nu of Online.nl. Doen zij dit voor 22 maart 2021, dan hoeven aanmelders geen aansluitkosten a € 650,- te betalen en profiteren zij
van een scherp welkomstaanbod.”

Meer informatie is ook te vinden op de
website gavoorglasvezel.nl.

jij je vader / moeder of 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.

Hoe kan jij nu
iemand verrassen?

Neem contact op met de projectleidster, Linda Timmermans
Linda@actief-rijnwoude.nl
/
06-45094267/ Zij geeft verdere uitleg hoe e.e.a. uitgevoerd
zal gaan worden, wanneer, hoe
lang etc.
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point & collect
Robin 'Wood' maakt houten
paasdecoraties
In zijn atelier in Hazerswoude-Rijndijk heeft ‘Robin Wood’ (Rob Verdoorn)
al een uitgebreide collectie van ambachtelijk gemaakte paasdecoraties klaar.
Tot aan de paasdagen is de atelierwinkel via het ‘point & collect principe’ in
het weekend geopend.

Begin van de lente
“Het is de eerste keer dat een ik
een paascollectie heb gemaakt”,
vertelt Verdoorn enthousiast.
“Ik heb weer andere zaagtechnieken kunnen toepassen met
de lintzaag die ik heb gekocht
van de opbrengst van de verkoop van de kerstcollectie en
dat heeft mooie resultaten opgeleverd. Ook heb ik voor het eerst
geschilderde accenten aangebracht op de decoraties. Dat past
wel bij een vrolijk lentefeest”.
Passie
Maar er is ook ruimte voor serieuzer werk op religieuze basis. “Voor mij als zoon van een
dominee heeft de periode rond
Pasen altijd een bijzondere betekenis gehad.” Verdoorn vindt
het daarom ook belangrijk het
lijdensverhaal van Christus te
belichten in zijn houtobjecten
met uitbeeldingen van de lijdensweg, kruisiging en opstanding. “Ik luister ook altijd naar
de Mattheuspassion. Wat Bach

via de muziek kon uitdrukken,
probeer ik in hout te doen.”
Duurzaam
Verdoorn: “Ik gebruik resthout
dat overblijft na de productie
van meubels. Zo krijg ik verscheidene houtsoorten van de
hoogste kwaliteit ter beschikking, die anders zouden worden
opgestookt, zoals eiken, kersen,
grenen, noten en beukenhout.
Daarnaast gebruik ik ook natuurhout. Omdat het materiaal
weinig kost, kan ik mijn handgemaakte producten voor een
redelijke prijs verkopen. En men
krijgt daarvoor een duurzaam,
ambachtelijk en uniek product.”
Informatie
De atelierwinkel is vanaf heden elke zaterdag en zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur.
Omdat geen klanten in de winkel zelf ontvangen mogen worden, heeft Robin Wood een
etalage gemaakt met de paasobjecten. Je wijst in de etalage
aan wat je wil hebben, en je kan
om de hoek cash of via pin betalen en het gekochte aannemen,
het zogenaamd ‘Point & Collect
principe’. Ook zijn speciale bestellingen mogelijk. Voor meer
informatie 06-12217511 of stuur
een email aan verdoornrob01@
gmail.com. Een website is in de
maak.

Helaas geen restaurantbezoek mogelijk,
maar ’t Haasje komt naar U toe!
Graag 1 dag vooraf bestellen en geldig t/m zondag 7 maart!

AFHAAL/BEZORG KEUZEMENU À 27,50
• Zalmtrio: paté met bieslooksaus, gerookte zalm met
mierikswortel en frisse zalmsalade
of
• Gevogeltepaté en croûte met vossenbessensaus
of
• Geitenkaas met óf zonder mager spek gebakken,
tomatensalade en pijnboompitten
********************
• Skrei-kabeljauw gegratineerd met zuurkool en
kruidenpanade en witte wijnroomsaus
of
• Varkenshaas met romige pepersaus en champignons
of
• Halve coquelet met aardappel-crisps en braadjus
********************
• Verse macarons van frambozen met hazelnotencrème
en passievruchtensorbetijs
of
• Dessertverrassing op basis van gebak,
mousse en ijs uit eigen keuken
Rijndijk 177, 2394 CB Hazerswoude-Rijndijk
info@t-haasje.nl - www.t-haasje.nl
Telefoon 071 3414730

Wekelijkse kennisquiz Rijnwoude
Omdat afgelopen week op veel plaatsen de Groene Hart Koerier niet geleverd kon
worden hebben we besloten dat de Quiz van vorige week tot maandag 22 februari
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:
Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267/ Linda Timmermans.
kerncoördinator Hazerswoude. Rijndijk Hazerswoude-Rijndijk:
Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia Heemskerk.

Antwoorden week 6
1.
2.
3.
4.
5.

In welk jaar is de Rijnenburgermolen gebouwd? 1722.
Uit hoeveel personen bestaat het Dorpsoverleg Benthuizen? 7
Hoe heette het clubblad van V.V. Koudekerk? De corner.
Wat zat er vroeger in het gebouw waar nu de Egelantier in zit? Een bank.
Welke schaatsbaan in Rijnwoude is deze week als 1e open gegaan.
De schaatsbaan van. Koudekerk aan den Rijn.

Antwoorden week 7
1.
2.
3.
4.
5.

Hoeveel jaar bemand Jan Kompier de Koudekerkse brug al? 32 jaar.
Hoeveel (sierlijke) lantaarnpalen staan er langs de Dorpsstraat aan beide kanten in
Hazerswoude Dorp. 70
Op welke dag werd het flink verbouwde winkelcentrum aan de Prins Willem
Alexanderplein in Benthuizen geopend? Woensdag 7 oktober 2015.
Hoe hoog is de watertoren in Hazerswoude Rijndijk?
28,65 meter.
Door wie werd de naam “Rijnwoude” bedacht? C. Kroon.

De winnaar wordt volgende week bekend gemaakt.

De Kennisquiz Rijnwoude week 8
Vraag 1: Uit hoeveel vakken bestaat de kaasautomaat van boer van Leeuwen in de Lage Waard :
a 32 vakken; b 36 vakken; c 40 vakken
Vraag 2: Hoeveel logo’s van (voormalig) winkels kun je in de bestratingen van de
Dorpsstraat /Benthuizen aantreffen?
a 4; b 5; c 6.
Vraag 3: Wanneer is het gebouw van Pleyn ’68 gebouwd?
a 1946; b 1956; c 1968
Vraag 4: Wat was de naam van de carnavalsvereniging van Hazerswoude?
a Krooshappers; b Fijnproevers; c Blauwkousen.
Vraag 5: Hoeveel molens telt Hazerswoude Dorp.
a 4; b 5; c
6.
Naam deelnemer:
Telefoonnummer deelnemer:
Email adres deelnemer:

Groene Hart Koerier
woensdag 24 februari 2021
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Cursiefje

Polderen
‘Het verstrekken van een dodelijke pil is zo’n inhumaan antwoord op de nood van gezonde maar eenzame mensen... daar
werk ik niet aan mee!’ Een uitspraak van Gert-Jan Segers. Als
je een bepaalde visie hebt op ‘het leven van de mens’, sluit
je geen compromissen met mensen die daar essentieel anders
over denken.
Gert-Jan is politicus en moet - als zijn Christen-Unie tenminste
mee wil regeren - polderen. Polderen is: compromissen sluiten
en samenwerken als kernpunt van het politieke beleid.
Er zijn nogal wat mensen die propageren respect te hebben
voor de cultuur van de emigrant en daar is in wezen niets mis
mee. In een interview met een landelijk dagblad bena-drukte
Ayaan Hirtsi Ali: ‘Als je(!) wilt verdedigen dat vrouwen in
jouw cultuur minderwaardig zijn en binnen moeten blijven,
moeten we daar geen respect voor hebben.’ Het behoeft geen
betoog dat diverse stromingen in de Nederlandse politiek het
hartgrondig met haar stelling eens zijn. Dat er op dat punt
geen compromissen zijn te sluiten, is duidelijk. Ik noem in
dezen geen man en paard, maar de goede verstaander heeft
geen nadere toelichting van node.
Ik stam uit een vrij groot - althans naar huidige maatstaven
gemeten - gezin en ik weet ‘van nature’ dat compromissen
waar en hoe dan ook inherent zijn aan samen-leven. Tóch heb
ik respect voor mensen die om principiële redenen grenzen
stellen, maar dan uiteraard wel met argumenten omkleed.
Bovengenoemde Gert-Jan is geen prinzipienreiter, geen doordrammer; met de toevoeging ‘als dat ons antwoord op de
nood van eenzame mensen is’ onderbouwt hij zijn uitspraak
kort maar wel heel duidelijk - althans (al weer) voor de goede
verstaander!
Er zijn verscheidene politieke partijen die koketteren met hun
heilige huisjes - kwesties waarbij beslist de wijn niet met water aangelengd kan worden. Maar dan komt daar bij nader inzien dat irritante spreekwoord om de hoek kijken: om der
wille van de smeer, likt die rotkat tóch de kandeleer... Polderen
heeft doorgaans een positieve connotatie, maar als het de kernwaarden van een politieke partij betreft, komt het in sommige
gevallen neer op een nederlaag... misschien dekt ‘dubieus opportunisme’ de lading beter.
Ik bereid me voor op de verkiezingen in maart. De nieuwe
ploeg moet aandacht schenken aan economie, klimaat, onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, sociale voorzieningen... en ga
zo nog maar even door. Al die aspecten van onze samenleving kunnen niet evenveel aandacht krijgen; Wopke zei wel dat
we diepe zakken hebben, maar zó diep... De beslissingen die
de (integere) politici moeten nemen, zullen niet zelden haaks
staan op hun principes. Ik denk wederom aan Gert-Jan: is het
‘een man en man een woord een woord’ of ‘jede Konsequenze
führt zum Teufel.’ Het is een dilemma, een duivels dilemma...
laten we niet te snel het woord ‘schipperen’ gebruiken.
Nog even dit. Het berichtje in de laatste GHK over de pinautomaat op de Da Costasingel eindigt met het vileine zinnetje ‘dat
de problemen die gepaard gaan met de in zoveel toonsoorten
bezongen multikulti waar de (grote) steden mee te kampen
hebben... nu ook ons dorp hebben bereikt.’ Die associatie riekt
naar onderbuikgevoelens en daar moeten we óók geen respect
voor hebben!
Wist
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WEEK 8
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Week in beeld

Aangepaste
dienstverlening gemeente

Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Aanslagbiljet gemeentebelastingen
ontvangt u eind februari

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.

Eind februari ontvangt u het aanslagbiljet gemeentebelastingen 2021. Bij
uw aanslagbiljet vindt u een bijlage
met uitleg. Heeft u toch nog vragen,
neem dan contact op met de medewerkers van het team Belastingen. Zij
zitten voor u klaar en zijn bereikbaar
op telefoonnummer 14 0172 (spreek
‘Alphen aan den Rijn’ in).

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.

HulpApp huiselijk geweld gelanceerd
Sinds kort heeft Gemeente Alphen aan den Rijn een app in
gebruik waarmee inwoners snel en anoniem de juiste hulp
kunnen vinden bij een onveilige thuissituatie. Via
www.hulpapp.nl kunnen slachtoffers van huiselijk geweld
en kindermishandeling op een eenvoudige
en duidelijke manier de weg te vinden naar
hulpinstanties die op het moment van hulp
zoeken ook daadwerkelijk bereikbaar zijn.
De juiste weg wijzen
“Mensen die in een onveilige thuissituatie
zitten weten niet altijd waar ze terecht
kunnen voor hulp en advies. We zijn
daarom heel blij dat we met deze HulpApp
op elk moment van de dag of nacht de
juiste weg kunnen wijzen. Dat is extra
belangrijk nu mensen door de coronacrisis
meer thuis zitten en spanningen hoog op
kunnen lopen,” aldus wethouder Han de
Jager.

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

Huiselijk geweld
Onder huiselijk geweld vallen lichamelijke, seksuele en psychische vormen van
geweld, die worden gepleegd door iemand
uit de huiselijke kring van het slachtoffer.
Dat kunnen zijn: partners, ex-partners,
gezinsleden, familieleden en huisvrienden.
Huiselijk geweld komt binnen alle lagen en groeperingen
van de bevolking voor.
Samenwerking biedt de juiste hulp
De HulpApp is een initiatief van ervaringsdeskundigen op

Publicaties
Ontvangst aanvraag maatwerkvoorschriften
Stichting Philadelphia Zorg – de Baronie,
Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 9
februari 2021 een aanvraag voor maatwerkvoorschriften
ontvangen. Dit betreft een verzoek van St. Philadelphia
Zorg voor het lozen van afvalwater zonder vetafscheider
en/of slibvangput op Baronie 149 in Alphen aan den Rijn.
De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2021052739.
Procedure
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld, neemt de ODMH
namens Gemeente Alphen aan den Rijn een besluit. Dit
gebeurt over het algemeen binnen acht weken na
ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn.
De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd
met zes weken.

het gebied van huiselijk geweld. Stichting De Juiste
Schakel heeft het initiatief in samenwerking met gemeente
Zaanstreek-Waterland verder doorontwikkeld. Er zijn
inmiddels goede ervaringen met de app opgedaan en ook
Veilig Thuis en de politie ondersteunen
het initiatief. De Hulpapp verwijst naar
hulpverlening via onder andere Veilig
Thuis en Centrum Seksueel Geweld, maar
heeft voor noodsituaties ook een directe
link naar 112. Daarnaast zijn er contactgegevens opgenomen van bijvoorbeeld
wijkagenten, lokale hulpverlening en
lotgenotenverbanden. Tot slot verwijst de
app ook naar andere relevante diensten
en organisaties zoals het Babyhuis, het
Serviceplein van de gemeente en het
Repaircafé.
Waar is de app te vinden?
Iedereen kan www.hulpapp.nl bereiken
op de pc, laptop, tablet of telefoon. De
app is bovendien te vinden in Google Play
Store en Apple App Store (zoek op
hulpapp.nl). Bij het gebruik van de app
wordt gevraagd de gemeentenaam in te
voeren. Het gebruik is verder helemaal
anoniem. Ook is er een ‘wanna go
incognito’ icoontje rechtsboven: op elk
moment in de app kan op dat icoontje geklikt worden en
dan wordt de HulpApp-pagina direct vervangen door een
NU.nl-pagina. Op die manier kunnen mensen de HulpApp
snel wegklikken wanneer zij ‘betrapt’ worden door de
geweldpleger.

Inlichtingen
Voor nadere 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:
- M.J.M. Heemskerk, Ridderbuurt 77 in Alphen aan den
Rijn: het plaatsen van een mestopslag
- St. Philadelphia Zorg, Baronie 149 in Alphen aan den Rijn:
het oprichten van een woon(zorg)locatie waar voedingsmiddelen worden bereid
Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep
instellen.

Vaststelling Structuurvisie Uitvoeringsparagraaf
Woningbouw en Nota Vereveningsfonds
Het college van burgemeester en wethouders van
Gemeente Alphen aan den Rijn maakt bekend dat de
gemeenteraad op 28 januari 2021 de Structuurvisie
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Uitvoeringsparagraaf Woningbouw heeft vastgesteld en dat het college van burgemeester en
wethouders op 9 februari 2021 de Nota Vereveningsfonds heeft vastgesteld.
Toelichting
Naar aanleiding van de dringende woningbehoefte
aan sociale huurwoningen is in de door de gemeenteraad vastgestelde Alphense Woningmarktstrategie 2019-2022 bepaald dat in elk woningbouwinitiatief in ieder geval 25% sociale woningbouw
gerealiseerd moet worden. De praktijk laat zien dat
de bouw van dit aandeel sociale huurwoningen tot
nu toe niet overal tot stand komt. Om te voorkomen dat de wachttijden voor deze woningen
verder oplopen, is het noodzakelijk dat de initiatiefnemers voor woningbouw een bijdrage leveren aan
deze taak via een Vereveningsfonds. De juridische
grondslag moet liggen in de structuurvisies van
Gemeente Alphen aan den Rijn. Met de Structuurvisie Uitvoeringsparagraaf Woningbouw worden
deze gewijzigd om het Vereveningsfonds mogelijk
te maken. Met de Nota Vereveningsfonds is het
Vereveningsfonds ingesteld.
Terinzagelegging
U kunt de structuurvisie en de Nota Vereveningsfonds bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier
zoekt u (via Plannen zoeken) op plannummer NL.
IMRO.0484.SVuitparwoningbouw-VA01.
Geen beroep of bezwaar
Tegen de vastgestelde structuurvisie en de Nota
Vereveningsfonds kunt u geen beroep instellen of
bezwaar maken.
Wanneer treedt de structuurvisie in werking?
De structuurvisie en de Nota Vereveningsfonds
treden op 25 februari 2021 inwerking.

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:
- B.J. Clements, Den Ham 37, Boskoop
- Ł.J. Wójcik, Goudse Rijweg 23, Boskoop
- M.J. Boer, Lindenhovestraat 2, Zwammerdam

- Ifraah Jama, Smaragdstraat 2, Alphen aan den Rijn
- Abaadir Jama, Smaragdstraat 2, Alphen aan den
Rijn
- Faysal Jama, Smaragdstraat 2, Alphen aan den Rijn
- S. Nitka, Hoogeveenseweg 9 H, Boskoop
- L. Redegeld, Hooftstraat 108, Alphen aan den Rijn
- M.S. van Es, laatst bekende adres Walenburg 12,
Alphen aan den Rijn
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.
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.

inzage bij de informatiebalie in het
gemeentehuis. In verband met het
coronavirus kunt u vergunningen
alleen op afspraak inzien. Wilt u
plannen inzien? Neem dan contact op
met telefoonnummer 14 0172 of per
e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.
Zienswijze
Gedurende voornoemde termijn kan door
een ieder schriftelijk een gemotiveerde
zienswijze worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders, postbus
13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Voor het
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de heer J. van der Velden van de
afdeling Publieksdienstverlening op telefoonnummer 14 0172. Alleen degenen die tijdig
zienswijzen indienen, kunnen later beroep
instellen tegen een uiteindelijk besluit.

Ingekomen aanvragen
vergunningen regulier
In verband met het coronavirus kunt u vergunningen
alleen op afspraak inzien. Wilt u plannen inzien?
Neem dan contact op met telefoonnummer 14 0172
of per e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Vergunningen

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.
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Aarlanderveen

Ontwerpbeschikking

- Noordeinde 62 en 64
bouwen brug (V2021/124)

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens
zijn vergunning te verlenen voor:

Hazerswoude-Rijndijk
- Joseph Haydnlaan 3
brandveilig in gebruik nemen van het pand
(V2020/943)
Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt
vanaf 25 februari 2021 gedurende zes weken ter

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 4 maart 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein
(19.30 uur, digitaal)
• Korte bespreking collegebeantwoording vragen van raadslid dhr. van Polanen (VVD) over
woningbouw derde veld Hazerswoudse Boys
• Hoorzitting bestemmingsplan Steekerpoort II
• Opiniërend bespreken startnotitie actualisatie Woonvisie
• Eerste debat aanvullend investeringsbudget van € 5.516.000 voor het groot onderhoud/
reconstructie op de Biezen

Donderdag 4 maart 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein
(19.30 uur, digitaal)
• Eerste debat aanvullende bijdrage ad. € 250.000 per jaar voor de exploitatie van de zwembaden
De Hoorn en AquaRijn
• Bespreken Rapportage impact corona op de Alphense samenleving

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.

Alphen aan den Rijn
- Gouwestraat 40
isoleren zijgevels buitenzijde en afwerken met
steen- of tegelstrips (V2021/114)
- Wielewaalstraat 19
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/122)
- Saffierstraat 195
plaatsen overkapping achterzijde (V2021/123)
- Renaissancelaan 100
plaatsen tuinhuis (V2021/126)
- Renaissancelaan 100
plaatsen twee airco buitenunits (V2021/127)
- Ridderbuurt 53
plaatsen blokhut (V2021/129)

Boskoop
- Valkenburgerlaan 37
realiseren uitbouw (V2021/117)
- Zuidwijk 70
aanleggen inrit (V2021/120)
- Overslag 5
plaatsen houten overkapping zijkant woning
(V2021/118)
- Zuidwijk 70
dempen sloot (V2021/121)
- Omloop 4
plaatsen kas en aanpassen bestaande
bedrijfsruimte (V2021/119)
- Barendstraat 3
afwijken bestemmingsplan voor
woonbestemming (V2021/128)

Hazerswoude-Dorp
- Gemeneweg 14A
afwijken bestemmingsplan voor omzetten
bedrijfswoning naar plattelandswoning
(V2021/116)

Hazerswoude-Rijndijk
- Rijndijk 105A
bouwen houten schuur (V2021/125)

Koudekerk aan den Rijn
- Hondsdijk 30
plaatsen dakkapel (V2021/115)

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
- Marezatendreef 9 (11-02-2021)
uitbreiden tweede verdieping achterzijde en
voorzijde nieuw kozijn met twee deuren
(V2021/100)
- Batenstein 76 (12-02-2021)
aanleggen inrit (V2021/046)
- Woubrugseweg 5 (15-02-2021)
realiseren insteekhaven en vervangen vlonders
boven land (V2020/946)
- Willem van de Veldestraat 29 (15-02-2021)
plaatsen overkapping achtertuin langs poort
(V2021/002)
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- Rijnkade 5 (15-02-2021)
inpandig en constructief wijzigen pand
(V2020/1021)
- Rijnkade 6 (15-02-2021)
verbouwen pand, aanvulling op herbouw casco
(V2020/1022)
- Ridderbuurt 55 (16-02-2021)
herbouwen bestaand zomerhuis (V2020/1040)
- Korenbloemweg 23 (17-02-2021)
plaatsen houten terrasoverkapping (V2021/058)
- Speenkruid 30 (17-02-2021)
plaatsen carport op oprit (V2021/062)

- Steekterweg 40D
plaatsen l-steiger bij woning (V2020/1085)
- Halverwege 4
vervangen bestaand schoolgebouw (V2020/956)

Boskoop

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

- Bosweg 16 (16-02-2021)
plaatsen aanbouw met opbouw (V2021/037)

Hazerswoude-Rijndijk

Hazerswoude-Rijndijk, plan Nieuw Rein
- ter hoogte van Rijndijk 28
bouwen 102 woningen waaronder 87
koopwoningen en 15 huurwoningen
(V2020/1053)

Plaatsen en verwijderen
gehandicaptenparkeerplaatsen

- Joseph Haydnlaan 3 (12-02-2021)
verbouwen gedeelte voormalig schoolgebouw tot
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
(V2020/1075)

Alphen aan den Rijn

Koudekerk aan den Rijn

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de
openbare bekendmaking van dit besluit in de
Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders van
Alphen aan den Rijn. U kunt ook bezwaar maken
via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.

- Hondsdijk 3A (11-02-2021)
verbouwen bestaand bedrijfspand (V2020/949)
- Van Vegtenplantsoen 1 (16-02-2021)
aanpassen draagconstructie dak (V2021/038)

Wijziging reguliere omgevingsvergunning
Hazerswoude-Dorp
- Westzijdeweg 71 (11-02-2021)
bouwen en in gebruik nemen loods (V2020/747)
Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar
maken (vermelde datum bij het besluit is de
verzenddatum daarvan). Zorgt u ervoor dat u
binnen zes weken nadat het besluit is verzonden
bezwaar maakt bij het college van burgemeester en
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij
voorkeur
digitaal
doen
via
de
website
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw
bezwaar ook per post indienen via postbus 13,
2400 AA Alphen aan den Rijn. Het bezwaarschrift
moet ten minste het volgende bevatten: uw naam
en adres, om welk besluit het gaat, de reden van
uw bezwaar, de datum van uw bezwaar en uw
handtekening.

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
- Herenhof 183
uitbreiden supermarkt en realiseren
bovengelegen studio's (V2020/1046)

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

- Piet Heinstraat 43
- Evenaar 60

Ontheffing brede voertuigen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat op grond van artikel 62 van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990 ontheffing voor het berijden van wegen met
grote voertuigen binnen de gemeente is verleend.
- Kooter Transport B.V. heeft tot 13 februari 2022
ontheffing gekregen voor het met brede voertuigen berijden van alle wegen waar de breedtebeperking en aslastbeperking geldt in Gemeente
Alphen aan den Rijn.
Dit besluit ligt tot en met 27 maart 2021 ter
inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis.
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt u
hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden,
binnen zes weken na deze bekendmaking, een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn.
Als u niet kunt wachten op de beslissing op uw
bezwaar of beroep, kunt u een voorlopige voorziening vragen. U kunt u verzoek sturen naar de
voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus
20302, 2500 EH te Den Haag.

- Paul van Dam Tanks heeft tot 1 maart 2022
ontheffing gekregen voor het met brede- en
zware voertuigen berijden van de Ziendeweg
in de Gemeente Alphen aan den Rijn.
- Brons Mengvoeders B.V. heeft tot 17 februari
2022 ontheffing gekregen voor het met brede
en zware voertuigen berijden van een aantal
wegen waar een breedte- en/of aslastbeperking geldt in de Gemeente Alphen aan den Rijn.
- Spelt afvalinzameling B.V. heeft tot 17 februari
2022 ontheffing gekregen voor het met brede
en zware voertuigen berijden van alle wegen
waar een breedte- en of aslastbeperking geldt in
de Gemeente Alphen aan den Rijn.
Deze besluiten liggen tot en met 30 maart 2021
ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt u
hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden,
binnen zes weken na deze bekendmaking, een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn.
Als u niet kunt wachten op de beslissing op uw
bezwaar of beroep, kunt u een voorlopige voorziening vragen. U kunt u verzoek sturen naar de
voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus
20302, 2500 EH te Den Haag.
- Landbouwmechanisatie De Bruin B.V. heeft tot 15
februari 2022 ontheffing gekregen voor het met
brede voertuigen berijden van diverse wegen
binnen en buiten de bebouwde kom in Alphen aan
den Rijn.
Dit besluit ligt tot en met 29 maart 2021 ter
inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis.
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt u
hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172.
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden,
binnen zes weken na deze bekendmaking, een
gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij
burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn. Als u niet kunt wachten op de beslissing op
uw bezwaar of beroep, kunt u een voorlopige
voorziening vragen. U kunt u verzoek sturen naar
de voorzieningenrechter van de rechtbank,
postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

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

Stuur uw kopij vóór zaterdagavond naar
info@groenehartkoerier.nl

Groene Hart Koerier
woensdag 24 februari 2021

Gezocht: coördinatoren voor
Fietsmaatjes Rijnwoude
Het is bijna zover, ook in Rijnwoude zal het binnenkort mogelijk zijn (voor zelfstandig
wonende) om gebruik te maken van de inmiddels welbekende (elektronische) duo fiets.
WIJdezorg en Actief Rijnwoude hebben de
handen hierover ineen geslagen. WIJdezorg is
voor hun eigen bewoners al in het bezit van
een duo fiets, zowel in Koudekerk aan den Rijn
als in Hazerswoude Dorp. Een aantal uren/dagdelen per week worden deze fietsen beschikbaar gesteld aan niet-bewoners van WIJdezorg.
Actief Rijnwoude gaat hiervoor de organisatie
op zich nemen. Om tot een goede organisatie
te komen is het belangrijk dat we gaan werken
met ‘Coördinatoren gasten & vrijwilligers’. Onder gasten verstaan we de mensen die zelfstandig niet kunnen fietsen en gebruik willen maken van een duo-fiets.

Daarom zijn we op zoek naar 4 ‘Coördinatoren
gasten & vrijwilligers’, het liefst uit iedere kern 1
persoon (maar dit is niet noodzakelijk).
Taken:
➣ Intake gesprekken met gasten en vrijwilligers.
➣ Proefritten met gasten en vrijwilligers (indien
dit niet gedaan kan worden door een vrijwilliger van WIJdezorg)
➣ Matching gast met vrijwilliger.
➣ Leiden van enkele (informatieve en gezellige)
vrijwilligersbijeenkomsten.
➣ Monitoren en zo nodig, bijsturen van het gebruik van het duo fiets rooster.
➣ Contacten onderhouden met de individuele

vrijwilligers en gasten, via
telefoon en mail, zeker in
bijzondere situaties.
Competenties:
➣ Communicatief (verbaal)
vaardig.
➣ Organisatie talent.
➣ Met een computer kunnen
werken.
De inschatting is, dat wanneer
alles draait, u als coördinator
gemiddeld 1 tot 2 uur per week
bezig bent..
Wanneer er coördinatoren zijn
die we hebben ingewerkt gaan
we op zoek naar vrijwilligers.
Hebben we ook deze gevonden

Huttenbouw
collecteert voor
Jantje Beton
Van maandag 8 t/m 13 maart 2021, is
de Jantje Beton Collecte. Dan gaan ruim
40.000 vrijwilligers langs de deuren om
geld op te halen zodat meer kinderen
meer kunnen spelen.
Ook de Jeugdvakantieweek HazerswoudeDorp (Huttenbouw) doet mee, omdat we het
belang van buiten spelen van harte ondersteunen. Daarbij is het zeer welkom dat 50% van
de opbrengst direct naar de Jeugdvakantieweek
gaat.

Het belang van spelen
Spelen is belangrijk. Kinderen moeten bewegen voor een gezonde ontwikkeling. En tijdens
het spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zoals vrienden maken en omgaan met tegenslagen. Jammer genoeg wordt buiten spelen steeds minder vanzelfsprekend. 3 op de
10 kinderen speelt niet of slechts een keer per
week vrij buiten. Spelen houdt je vrolijk en
open tegenover de wereld. Eigenlijk zou iedereen wat meer moeten spelen.
Help de Huttenbouw
De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. De
andere helft gaat direct naar de Jeugdvakantieweek. Als het goed is kunnen we huis-aan-huis
collecteren. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om te doneren, zoals via de QR-code en
onze digitale collectebus: www.jantjebeton.digicollect.nl/huttenbouw-jeugdvakantieweekhazerswoude
Meer informatie.
Stichting
Jeugdvakantieweek
Hazerswoude-Dorp
www.huttenbouw.com
www.jantjebeton.nl/collecte

Cartec zoekt een
Manager Productie & Logistiek
..een coachend leider met bedrijfskundige expertise...
Bekijk het functieproﬁel op
www.cartecworld.com/nl/vacature-manager-productie-en-logistiek/
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dan zijn we zover dat we kunnen gaan starten en kunnen
“gasten” zich aanmelden.
U kunt uw interesse tonen / u
aanmelden als coördinator /
vragen stellen aan de project
coördinator Jos Timmermans
/ jos@actief-rijnwoude.nl /
06-23328302.
Als e.e.a. goed draait gaan we in
Koudekerk aan den Rijn ook de
rolstoelfiets van de SWOK betrekken bij Fietsmaatjes Rijnwoude, maar daarover later
meer.
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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
Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen. De kopij ALLEEN PER MAIL inleveren!

GEVRAAGD:
HUISHOUDELIJKE HULP, reacties 0172
586424.

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

TE HUUR

Bedrijfsgebouw met buitenruimte
Laag Boskoop, Boskoop
Afmetingen gebouw ca. 20x11.3 meter

DIVERSEN

Voor informatie: 06-51394489

VERLOREN SLEUTELBOS met o.a. gr./wit/
rood poppetje-sl.hngr, 4 ringen sl.hngr. Verl.
16 februari avond. TEL. 0628201449.
In Benthuizen wordt een VOEDSELBOS opgezet. De ontwikkelingen zijn te volgen op
www.voedselbos benthuizen.nl

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

De kringloopwinkel

Elke dag anders!
1.100 m² winkelplezier

Rijndijk 53a

Hazerswoude-Rijndijk
tegenover de Scheepjeskerk

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

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

De rookkolom was van verre te zien!

Grote brand bij Vermeulen
Hoogeveenseweg

door een brandwerende muur van het achterste deel gescheiden. Uiteindelijk is het vuur toch via het dak in het voorste gedeelte terecht gekomen. De hele werkplaats, die gebruikt werd vooronderhoud is verloren
gegaan.

Zwarte rookwolken stegen op zondagmorgen rond 11.00 uur. Op de Hoogeveenseweg in Benthuizen woedde een grote brand in een loods bij de Vermeulen Groep. Tot ver in de omtrek waren de donkere rookwolken te zien.
Omstreeks 10.30 uur was de brand ontdekt. De
brandweer was met groot materieel uitgerukt
en schaalde de brand vrij snel op naar een ‘zeer
grote brand’. De Hoogeveenseweg werd voor
alle verkeer afgezet om de voertuigen van de
brandweer alle ruimte te geven.
Het bedrijf van de Vermeulen Groep ligt langs
de N209. Het aannemersbedrijf is gespecialiseerd in wegwerkzaamheden. In de loods die
afbrandde stonden tractoren, onderdelen en
autobanden. Omdat de loods uit twee delen bestond is nog geprobeerd het voorste deel te be-

houden, maar dat is helaas niet gelukt. Zes uur
is de brandweer bezig geweest om het vuur
onder controle te krijgen. Het achterste deel
van de loods is ook voor een groot deel gesloopt om alle brandhaarden te kunnen blussen. Den Hoogeveenseweg werd pas om 17.30
uur weer vrij gegeven.
De oorzaak van de brand is nog niet helemaal
duidelijk. Een mogelijkheid is dat er kortsluiting is ontstaan in een van de machines. Een
tijdlang heeft de brandweer geprobeerd het
voorste deel van de loods te redden. Die was

De ravage aan het einde van de dag
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Actie Lagewaard levert
veel zwerfafval op
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Op zaterdag 20 februari stak de Werkgroep Duurzaam Koudekerk de handen uit de
mouwen om zwerfafval te verzamelen aan de Lagewaard in Koudekerk. Deze actie
leverde in twee uur tijd vier vuilniszakken met afval op dat niet meer te recyclen is.

Werkgroep Duurzaam Koudekerk in actie. Foto Henk Terlouw
Het ging daarbij vooral om
stukken plastic, snoeppapier,
gewoon papier, blikjes, piepschuim,
sigarettenpeuken,
houtafval. Het inzamelen vond
plaats met de bekende afvalknijpers, speciale handschoenen en
vuilniszakken. Omdat er in een
groep werd gewerkt, werd er
natuurlijk rekening gehouden
met de coronaregels.
Regelmatig zamelen ook enkele bewoners van de Lagewaard
zwerfafval in. Ook op andere
plaatsen in Koudekerk gebeurt
dat. Dankzij de bewoners uit
Koudekerk die -soms dagelijksactief zijn met het opruimen
van straatvuil, wordt Koudekerk weer een stukje schoner. Er

komt gelukkig steeds meer aandacht voor het schoonhouden
van de eigen omgeving, omdat
dit mooier, veiliger en prettiger is. Op zaterdag 20 maart a.s.
vindt de Landelijke Opschoondag plaats, natuurlijk weer met
inachtname van de coronaregels. Wie dan graag in Koudekerk in zijn eigen straat of wijk
of op de doorgaande wegen in
actie wil komen, kan zich daarvoor alvast opgeven via duurzaamkoudekerk@gmail.com.
De werkgroep Duurzaam Koudekerk werkt bij genoemde actie
graag samen met inwoners, organisaties en bedrijven in Koudekerk. Meer informatie daarover volgt nog.

Een deel van de "oogst". Foto werkgroep Duurzaam Koudekerk

Branche luidt noodklok: Kringloopwinkels staat water aan de lippen
De financiële situatie bij kringloopwinkels wordt met de dag nijpender. Het merendeel
van de kringloopbedrijven probeert medewerkers aan het werk te houden door de inname van goederen door te laten lopen. Maar zonder substantiële inkomsten uit verkoop
moeten een aantal organisaties hun deuren al voorgoed sluiten.
Kringloopwinkels draaien voornamelijk dankzij de inkomsten
uit de verkoop van tweedehandsgoederen. In tegenstelling
tot de collega’s van andere retailbedrijven kopen kringloopbedrijven geen voorraad in. De
winkelvoorraad wordt opgebouwd uit spullen, die brengende klanten aan de kringloopwinkels gunnen of die ze na het
opruimen van hun kledingkasten deponeren in containers.
De winkelvoorraad wordt verder aangevuld met spullen die
worden opgehaald bij mensen
thuis en bij bedrijven die gratis van een bepaalde voorraad af
willen. Het opbouwen en bijhouden van de winkelvoorraad
kost wél geld. Het ophalen, selecteren, sorteren, repareren en
winkel klaarmaken en het verwerken van aanbod tot nieuwe
producten is arbeidsintensief.

Sociale doelstelling
Daarnaast steken kringloopbedrijven met liefde veel tijd en
energie in hun tweede kerntaak;
de sociale doelstelling. Leonie
Reinders, directeur branchevereniging Kringloopbedrijven
Nederland: “De kopende en
brengende klanten leveren niet
alleen een bijdrage aan het milieu door hergebruik van goederen. Zij dragen ook bij aan
het creëren van werkgelegenheid en het bieden van ontwikkel- en participatieplaatsen voor
mensen die (nog) niet terecht
kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Voor deze mensen is het
van cruciaal belang dat ze hun
werkzaamheden en hun dagritme behouden. Dat vragen ze
ook van ons. De kringlooporganisaties blijven tot nu toe in hen
investeren. Wij zien dat dat hard
nodig is om de sociale schade zo

klein mogelijk te houden.”
Kringloopondernemers
proberen meer gebruik te maken
van internet, alleen leverde de
onlineverkoop tot nu toe maar
heel weinig inkomsten op. Afhalen bij de winkel is ook nauwelijks een druppel op de gloeiende plaat. Reinders: “Wij
vragen de overheid nu of zij bereid is extra te investeren in een
besparing op het milieu, geen
extra heffingskosten te berekenen en de begeleiding van mensen door de kringlooporganisaties tijdelijk tegemoet te komen?
De huidige regelingen zijn gewoonweg niet voldoende dekkend. Vandaar dat de branche
een zeer dringende oproep doet
om de deuren van deze essentiële voorziening voor mens en
milieu per 3 maart aanstaande
weer open te zetten.”

De 215 kringloopwinkels die aangesloten zijn bij de Branchevereniging voor
Kringloopbedrijven (BKN) en het 100%Kringloop keurmerk hebben zijn non-profit
bedrijven, die door middel van verkoop van tweedehands spullen bijdragen aan
een duurzame planeet. Daarnaast bieden ze aan duizenden mensen werk- en
leerplekken. Dit zijn veelal mensen die door een arbeidshandicap of psychische
kwetsbaarheid het moeilijker hebben op de reguliere arbeidsmarkt
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Oplichter met een hart

Het is een feit, ik heb eindelijk een nieuwe bank gekocht! Het was echt even een
dingetje om deze bank weg te doen. Niet dat ik onwijs gehecht ben aan bepaalde spullen maar dit was echt de aller-chillste bank ooit die veel complimenten
heeft ontvangen door de jaren heen en alsnog hartstikke goed is.
Waarom dan een nieuwe kopen hoor ik je denken? Soms ben je toe aan vernieuwing, oud eruit, nieuw erin en wauw wat kijk ik uit naar mijn nieuwe bank
die over (hoop ik) een week of 8 er zal zijn. Ik heb zelfs mijn vrienden niet
verklapt wat voor soort bank het is maar het is echt een ‘Anthoula’ bank. Geen
hoekbank maar een heel ander model, niet standaard en al helemaal de kleur
niet. Ja, ik heb iig iets om naar uit te kijken en heb nog meer ideeën met veranderingen in het huis die ik wil gaan waarmaken.
De bank kopen was ook een ervaring gezien wij de eerste gasten waren van
deze meubelfabrikant waar ze de bank hadden buitengezet (in de vrieskou vorige week) om deze uit te proberen. Gelukkig was mijn moeder mee die mij aan
had gespoort dat het toch echt tijd was om voor een nieuwe bank te gaan na 8
jaar. Ze had gelijk en ik besloot over te gaan op een mooie onderhandeling gezien het geen koopje was.
De dag erna had ik mijn huidige, fijne chille hoekbank op marktplaats gezet met
een leuke omschrijving. Nog geen dag later toen ik op de schaatsen stond in Hazerswoude ontving ik een whats-app bericht van ene Marco dat hij interesse had
in mijn bank met de vraag wat de minimale prijs was waarvoor ik deze bank
zou wegdoen. Ik was verrast dat het zo snel ging en stuurde Marco een voice-

appje dat ik er die avond op zou terugkomen gezien ik op schaatsen stond.
Hij gaf aan dat we via marktplaatst de betaling konden rondmaken en ik zei
nogmaals erop terug te komen.
Hij wilde woensdag graag langskomen en stuurde mij een linkje via whatsapp en zei dat ik hem via deze link ook een betalingsverzoek kon sturen zodat de betaling meteen gedaan zou zijn. Dit vond ik erg vreemd, betalen zonder de bank te hebben gezien en ik wees hem erop woensdag dat in orde te
maken. Hij reageerde dat hij niet eens zou komen en een oplichter was!! En
dat ik te mooi ben om op te lichten! Ik wist niet wat ik meemaakte! Een oplichter die ook nog eens toegeeft een oplichter te zijn?! Hij gaf ook nog als
‘’tip’’ mee om nooit op linkjes te drukken. Jeetje wat een verhaal. Ik probeerde hem direct te bellen maar natuurlijk nam ‘’Marco’’ niet op. Zijn gezellige
profiel foto met zijn vrouw was duidelijk van internet geplukt. Hij twijfelde
of ik politie zou bellen en ik wist niet hoe snel ik ervanaf moest komen en
zei; neehoor je bent een oplichter met een goed hart. Bestaat zoiets uberhaupt wel dacht ik maar toch ben ik er goed vanaf gekomen. Nadat ik mijn
verhaal vertelde aan kennissen hoorde ik steeds meer verhalen over actieve
oplichters. Opletten dus!
Ik wist niet hoe snel ik de advertentie van marktplaats wilde afhalen gezien
je er blijkbaar met je 06 staat weergegeven. Het heeft zo moeten zijn dat ik
net op het moment dat ik de advertentie wilde verwijderen een mailtje kreeg
van een studente uit Utrecht. Deze meid is wel betrouwbaar en we hebben
akkoord dat ze de bank begin april komt ophalen. Advertentie eraf en ik kon
weer opgelucht ademhalen.
Het was voor mij een goed besef dat je toch alert moet zijn en er altijd nog
vreemde mensen rondlopen op deze aardbol die op andere dingen uit zijn.
Helaas was ik de dag erna ook nog eens keihard ‘’gedumped’’ op Valentijnsdag door iemand waarvan ik eigenlijk wel erg verliefd op was wat die ik
maanden terug had ontmoet. Nog een bewijs dat mensen niet altijd zo zijn
zoals ik denk dat ze zijn. 99% ga ik uit van het goede maar dit was een goede
reminder om op je hoede te blijven.
Liefs Anthoula
Anthoula’s belevenissen

Van tweemansbedrijf tot een
begrip in de zorgverlening
Een half jaar geleden vroeg Lisette de Peinder, van de marketing van Allcura, of ze
foto’s mocht komen maken als Tamara Verheul bij ons de wekelijkse huishoudelijke verzorging kwam doen. Dit was voor promotiemateriaal, want ze wilde toch
meer mensen gelukkig en blij maken met verzorging en ondersteuning, die zij zo
hard nodig hebben.
Er werden foto’s gemaakt en
groot was mijn verbazing dat
deze week, door heel Zoetermeer, borden stonden met een
foto van Tamara en mij. Een
prachtig gezicht als je zo jezelf
ziet in het voorbijrijden.

zijn allen toppers in de zorg,
voor zowel huishouding, verpleging en begeleiding thuis. Er
wordt duidelijk naar de wensen
van de cliënten gekeken en die
staan ook centraal in de begeleiding.

zen en gemeenten, om een zo
goed mogelijk beleid te voeren. Zij werken nu, in Coronatijd, volgens de richtlijnen van
het RIVM, GGD en Actiz en dat
geeft iedereen een vertrouwd
gevoel.

Tamara komt nu al drie jaar bij
ons de huishoudelijke verzorging doen en dat doet ze met
alle liefde en zorgzaamheid. En
vooral in deze moeilijke tijd is
zij een steun en toeverlaat voor
ons. Ze helpt ons niet alleen met
de wekelijkse bezigheden, maar
heeft ook een luisterend oor en
geeft daarbij raad en daad. Dit is
echt iets dat vooral ouderen in
hun vertrouwde omgeving nodig hebben. Zie het als een wijkverpleegster in vroegere jaren,
maar nu aangepast aan de moderne tijd.

Allcura voorziet in behoefte
Omdat er vijftien jaar geleden
nauwelijks zorg beschikbaar
was, hebben broer en zus Mark
Gieben en Bianca v.d. Meer Allcura opgericht. Beiden hadden
pedagogische en verpleegkundige kennis en genoeg ervaring.
All betekent: helemaal en Cura
is zorg. Allcura betekent dus totale zorg.
Al snel werd Allcura, door de
enorme vraag en de zorg die zij
verleenden, uitgebreid en op dit
moment zijn er ca. vijftig medewerkers, die hun werk met enthousiasme doen en pas tevreden zijn als de klanten dat ook
zijn.
Allcura heeft niet alleen vertrouwd personeel maar ook
nauwe contacten met huisartsenpraktijken,
ziekenhui-

Vraag en aanbod
Denkt u ook huishoudelijke
hulp verzorging, begeleiding of
andere hulp nodig te hebben,
twijfelt u dan niet en bel naar
Allcura (079-3310052). Allcura
komt in Alphen aan den Rijn,
Koudekerk, Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp, Boskoop, Benthuizen en Zoetermeer. Renske Jonkeren helpt
u en regelt de huishoudelijke
hulp. Marieke Kant is voor u
de vertrouwenspersoon en gesprekspartner voor alle zorg- en
geestelijke problemen. Zij maken een afspraak en behandelen op vertrouwelijke en begrijpende wijze uw probleem en
komen met een passende oplossing voor u. Zij hebben ook
contacten bij de gemeente en de
WMO.

Maar Tamara is niet de enige
die zo is. Allcura beschikt over
een team ervaren verzorgers,
die stuk voor stuk hun werk
met behulpzaamheid, trouw, en
optimale verzorging doen. Het

Tamara Verheul bij de poster van haarzelf en Bas van Vliet
Voelt u zich geroepen om bij het
team te komen in de huishoudelijke hulp of zorg voor ouderen
en mensen die dit nodig hebben, bel dan eens met voor een
gesprek met Marieke of Jenske.
eet zeker dat u er geen spijt van
krijgt, want wat is er mooier

dan ouderen of mensen met beperkingen te steunen, verzorgen
of te helpen? Je maakt ze gelukkig en geeft hen het gevoel er
weer bij te horen.
Bas van Vliet

