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Moderniseren van 70-jaren woningen en voor dezelfde huurprijs...

Metamorfose naar comfortabele nul-op-de-meter woningen
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ONBEZORGD
UW WONING
VERKOPEN?
Bel voor een gratis waardebepaling
T 0172 - 53 49 41 - INFO@VDSM.NL

BEZORGER
GEZOCHT

voor een kleine wijk

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

0172-430151

In Hazerswoude-Dorp worden op dit moment 48 sociale huurwoningen door Habeko wonen omgebouwd
tot comfortabele en duurzame huizen met een moderne uitstraling. De eerste woningen met ‘nul-op-demeter’ zijn al gereed.
Co2 neutrale woningen
“Als Habeko wonen zetten we
met project ‘Complex 305’ (Pieter Breugelstraat 1 –11 oneven
en 26– 60 even en Jan van Goyenstraat 1 – 11 oneven en 1044 even) de eerste stappen in de
verduurzaming van bestaande
huurwoningen naar zogenaamde nu-op-de-meter woningen”,
vertelt Martin Bogerd, directeur van woningcorporatie Habeko wonen. “Wij streven er-

Martin Bogerd

naar te voldoen aan de doelen
die de overheid stelt om in 2050
volledig te zijn overgestapt op
duurzame energiebronnen. Woningcorporaties hebben een belangrijke voortrekkersrol in de
energietransitie als het om wonen gaat. Met dit project willen
wij in de praktijk toetsen wat
er allemaal bij komt kijken. Het
is voor ons dus een belangrijk
leertraject.”
Moderne facelift
Bogerd: “Het gaat om woningen uit de 70’er jaren van de vorige eeuw die toe zijn aan groot
onderhoud en die ook toe zijn
aan een nieuw uiterlijk dat pas
bij deze tijd. Voor de verduurzaming worden zowel de vloeren,
als de daken en de gevels aangepakt. De voor- en achtergevels worden zelfs compleet vervangen door geïsoleerde muren
en ramen met gebruik van hedendaagse indeling, kleuren en
materialen. Op de daken komen

zonnepanelen te liggen en de
huizen worden verwarmd via
een warmtepomp. Deze gasloze woningen zullen - over een
heel jaar genomen - zelf evenveel energie opwekken als dat
zij verbruiken.”
Tijdelijke overlast
De meeste van de huidige bewoners willen graag dat hun woning wordt gerenoveerd en hebben er de tijdelijk overlast voor
over om een comfortabeler en
duurzamer huis te krijgen. Bogerd: “Enkele oudere inwoners
gaven er de voorkeur aan om
dit moment aan te grijpen om
te verhuizen naar een seniorenwoning. Want je zit natuurlijk
wel een tijdje in de rommel.”
Men hoeft volgens Bogerd het
huis niet uit tijdens de renovatie. Maar er is gedurende twee
weken sprake van overlast en
herrie in het eigen huis en wat
langer als het gaat om herrie bij
de buren en steigers in de tuin.
“Het gehele project neemt zo’n
3 maanden in beslag. Ook moet
men overstappen op koken met
inductie. De bewoners moeten
dus wel even door een zure appel heen bijten, maar krijgen er
ook wat moois voor terug.”

Wie betaalt dat?
De huur van de woningen blijft
hetzelfde. De bewoners krijgen
geen energierekening meer,
want op jaarbasis is hun energiesaldo 0. Naast het vastrecht
voor de energieleverancier betaalt men aan Habeko wonen
wel extra servicelasten, de zogenaamde Energie Prestatie Vergoeding (EVP), als bijdrage in
de kosten van verduurzaming.
Per saldo blijven de totale kosten voor de huurders ongeveer
gelijk. “Wij steken in deze pi-

lot als Habeko wonen ook zelf
extra geld voor het leertraject”,
vult Bogerd aan. “Bij nieuwbouw kun je meteen duurzaam
bouwen en vallen de extra kosten mee. Gaat het om renovatie,
dan is voor ons de vraag welke
woningen het wel en niet waard
zijn om te verduurzamen, want
de kosten van verduurzaming
van een bestaande woning liggen nu tegen die van nieuwbouw aan. Met de kennis die we
nu opdoen en de verwachting
dat de renovatiekosten in de
toekomst goedkoper worden,
maken we dan een toekomstplan voor de rest van ons woningbestand.”
De eerste huizen zijn al van
nieuwe gevels en dak met zonnepanelen voorzien. Het totale
project wordt naar verwachting
in mei 2021 opgeleverd.

| 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

‘Als het m’n tijd is... dan is het m’n tijd’

Voor alle blijken van medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk,
ontvangen na het overlijden van mijn zorgzame vrouw, onze lieve
moeder en oma

Albertje Démoed- den Hertog
willen wij u hartelijk dank zeggen.
B.J. Démoed
Bram en Marja
Co en Janneke
Ben en Cobie
Reinald en Cora
Cornita en André
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Benthuizen, maart 2021

Als liefs ons verlaat, blijft toch de liefde
want in alles wat je hebt gegeven
wat je ons leerde in het leven
de mooie dingen die je zei
lieve schat, hier in onze harten
houden wij een kamer voor je vrij

Leo Borst

Leonardus
Hermanus Josephus
Hazerswoude Rijndijk,
26 januari 1936
Hazerswoude Dorp,
12 maart 2021
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Weduwnaar van Agnes Borst - Turnhout
John en Jolanda
Mike en Lola
Ton en Nadine
Bianca † en Menno
Ysabel †
Sharyssa
Yoeri
Oscar
Joëlle
Noah
Lina

Correspondentieadres:
Ammoniet Uitvaartbegeleiding
T.a.v.: Familie J. Borst
Wilhelminalaan 1
2405 EB Alphen aan den Rijn

Willem van Diggele
Wim
2 oktober 1944

Rustig is ingeslapen onze vader,
schoonvader, opa en mijn vriend

Er is gelegenheid tot condoleren op
donderdag 18 maart van 14.00 tot 15.30
uur en van 18.00 tot 19.30 uur in de
Bernarduskerk, Rijndijk 106 in
Hazerswoude Rijndijk.

12 maart 2021

Annie van Diggele - Freeke

De uitvaartdienst en crematie vinden
vanwege de huidige maatregelen
plaats in besloten kring. U kunt
de dienst met ons meebeleven via
www.saveyourmoments.nl/borst met
de inlogcode 19321 op vrijdag 19 maart
om 10.30 uur.

Wilco en Mariska
Stijn
Léon en Astrid
Xander
Thomas
Ds. D.A. van de Boschstraat 25
2391 AT Hazerswoude - Dorp

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft
betekend is op 99 jarige leeftijd overleden,
onze lieve vader, schoonvader, grootvader,
overgrootvader en betovergrootvader

Bart de Roo
weduwnaar van S. de Roo-Koet
sinds 3 november 2016
2 november 1921

Henny en Elly
Clarie (in liefdevolle herinnering)
Bart en Riet
Wil en Hans
Sanna en Peter
Ben en Trudy
Petra en Richard
Jilles en Edith
Doke en Ellen
Wim en Diana
Joop en Marga
Kleinkinderen, achterkleinkinderen
en achter-achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Wil Hoogeveen-de Roo
Hoogewaard 39
2396 AC Koudekerk a/d Rijn
In verband met de huidige
coronamaatregelen nemen wij als familie
afscheid in besloten kring.
U kunt de afscheidsdienst volgen op
zaterdag 20 maart om 17.30 uur via
livestream:

https://secure.quickchannel.com/qc/?id=pj6c08
pincode: 123456

Onze dank gaat uit naar de medewerkers
van Rhijndael en huisartsenpraktijk
Koudekerk aan den Rijn
voor hun liefdevolle zorg.

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

Vrijdag 19 maart nemen we in besloten
kring afscheid van Wim.
Wij zijn alle medewerkers van Driehof
dankbaar voor hun liefdevolle verzorging.

De leegte en het gemis zijn bij ons
achtergebleven na het overlijden van onze
zorgzame
moeder, schoonmoeder,
De leegte en het gemislieve,
zijn bij
ons
oma
en
achtergebleven na het overlijden van onze ‘ouwe’ oma
lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma en ‘ouwe’ oma

Adri
Adri van den Bosch - Vos
Uw warmte
en betrokkenheid hebben ons
van den Bosch
- Vos
Uitvaartonderneming

goed gedaan tijdens deze verdrietige
periode.
Bedankt
voor alle kaarten,
Uw warmte en betrokkenheid
hebben
ons
“Ik ben gek op wit.goed
Bij mijngedaan
eerste tijdens deze
telefoontjes
en berichtjes.
verdrietige
communie was ik in wit, tijdens mijn
periode. Bedankt voor alle kaarten,
vormsel droeg ik een wit jurkje, op mijn
telefoontjes
en berichtjes.
trouwdag was ik in het wit
en had ik een
kinderen
boeket met witte rozen.
kleinkinderen en
Als er iets bijzonders aan de hand
kinderen
achterkleinkinderen
is zie je mij altijd in het wit. Volgens de
kleinkinderen
en
foto’s droeg ik zelfs een witte doopjapon.
Nu denk ik wel eens aan een witte achterkleinkinderen
Maart 2021

Schellingerhout

begrafenis. Witte linten, een in het wit
gestoken kerkkoor, een witte kist, witte
Maart 2021
duiven en witte ballonnen. Natuurlijk
draag ik weer mijn trouwjapon, inclusief
sluier. Krijg al tranen in mijn ogen als ik
eraan denk.”
Ester Laurieren

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

14 maart 2021

herinner mij,
maar niet in sombere dagen,
herinner mij in stralende zon
toen ik alles nog kon
Na een langdurige ziekte is heel rustig
van ons heengegaan mijn lieve man,
onze lieve papa en trotse opa

Kees van Woesik
15 januari 1943

11 maart 2021

Lida van Woesik-van Hoorn
Saskia en Peter
Bram, Fien
Alex en Kim
Hidde, Femke
Dick
Lucas van Leijdenstraat 11
2391 GE Hazerswoude-Dorp
Kees is thuis waar we als gezin
met hem samen willen zijn.
In verband met de huidige maatregelen
zal de uitvaart in kleine kring plaatsvinden.
Wij vinden het fijn als u een persoonlijk
bericht voor ons achterlaat in
het online condoleanceregister
www.ammonietuitvaart.nl/condoleance/
kees-van-woesik

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

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Onze speciale dank gaat uit naar alle
medewerkers van afdeling de
Korenmolen, Wijdezorg Driehof voor de
liefdevolle verzorging.

Groene Hart Koerier
woensdag 17 maart 2021

In memoriam
Rijk van Diggele
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Ons bereikte het droevige bericht dat op maandag 1
maart 2021 is overleden

Rijk Gerrit van Diggele
Rijk is ruim 63 jaar lid geweest van Muziekvereniging Kunst Na
Arbeid.

In deze rubriek worden allerlei onderwerpen over gezondheid en een gezonde leefstijl besproken waarvoor u bij uw huisarts als eerste aanspreekpunt terecht kunt. Zijn er vragen naar aanleiding van deze
informatie, neem dan contact op met de eigen huisarts. Deze week gaat het over corona en vaccinatie.

Rijk was een vriendelijke, sociale en behulpzame man met een
groot verenigingshart. Binnen de vereniging is hij altijd zeer betrokken geweest. Naast muzikant, was hij ook lange tijd penningmeester/ bestuurslid, docent en coördinator oud papier.

Is het hooikoorts of is het COVID?

Ook was Rijk een humorvolle en vlotte prater, het aanbrengen van
sponsoren was hem daarom op het lijf geschreven. Menigeen wist
hij over te halen om zijn muziekvereniging, zijn cluppie, te ondersteunen.
In zijn laatste jaren binnen onze vereniging speelde Rijk de bariton
en toonde hij elke woensdag zijn muzikale kwaliteiten, tenzij Feyenoord in de Kuip speelde.
Na zijn actieve muzikale loopbaan binnen het orkest, was Rijk nog
altijd zeer betrokken bij onze vereniging. In het bijzonder bij het
ophalen van het oud papier en de jeugdopleiding van Kunst Na Arbeid.

Met het lentezonnetje zijn ook de pollen weer in de lucht gekomen, en dus komen de hooikoorts
klachten weer op. Niezen, loopneus, en dat in deze tijd waarbij je bestraffend wordt aangekeken
bij elk kuchje! Is het nodig om bij hooikoortsklachten te testen op Covid? Nee, dat hoeft niet, als
je maar zeker weet dat het hooikoorts is. Als je elk jaar in dezelfde tijd deze klachten hebt, kan je
ervan uitgaan dat het hooikoorts is en hoef je je niet te laten testen. Als je er over twijfelt omdat de
klachten toch anders zijn, laat je dan testen, zeker als er ook koorts bij komt kijken. En blijf thuis
tot de uitslag bekend is.
Kinderen met hooikoortsklachten mogen gewoon naar school, als het duidelijk herkenbare klachten zijn die ze elk jaar hebben in het voorjaar.
Heb je duidelijke hooikoortsklachten en helpen de medicijnen die je bij de drogist of apotheek
kunt kopen, niet voldoende? Bel dan de assistente voor andere medicatie. De meeste klachten van
hooikoorts zijn goed te behandelen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn kinderen,
kleinkinderen en naaste familieleden.
Leden en bestuur van
Muziekvereniging
Kunst Na Arbeid Koudekerk aan den Rijn

Geef je bloembollen een 2e leven en
Koudekerk aan den Rijn meer kleur
Heb je bloembolletjes die zijn uitgebloeid, gooi ze niet weg, maar lever ze in bij één van onderstaande inzamelpunten. De ingeleverde bollen worden in het najaar, door een groep leerlingen,
uitgeplant in het dorp.

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

AANDACHTSPUNTEN BIJ INLEVERING:
• Laat het loof aan de bolletjes zitten, dit
hebben ze nodig om weer voldoende energie op te bouwen in hun bol
• Laat ze het liefst in hun potje met aarde zitten

INZAMELPUNTEN:
AH Koudekerk, bloemenwinkel Bij
Ons, OBS de Rijnschans

Deze actie is georganiseerd door
Duurzaam Koudekerk Info:
duurzaamkoudekerk@gmail.com

ammonietuitvaart.nl

Sarah Jongejan
Uitvaartbegeleiding

0172-601156
Nooit Vergeten

www.sarahjongejanuitvaartbegeleiding.nl
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AMNESTY DRAAIT
COLLECTE OM

Amnesty International heeft besloten om dit jaar niet huis-aan-huis te collecteren
tijdens de landelijke collecteweek van 14 – 20 maart 2021. In een tijd als deze vindt
Amnesty het niet verantwoord om de vrijwilligers langs de deuren te laten gaan.
Amnesty heeft iets bedacht: ze draait de collecte
dit jaar om! Wij komen helaas niet bij u langs de
deur, maar u wel komt langs onze digitale collectebus! In Boskoop en Hazerswoude-Dorp worden er ook posters opgehangen waarop een QRcode staat. U komt ze tegen bij winkels, etalages
en tijdens een wandeling hier en daar voor het
raam. Via de QR-code op de poster kunnen voorbijgangers heel eenvoudig en veilig doneren. Het
enige wat u hoeft te doen is met de camera van
de mobiele telefoon de QR-code te scannen en de
rest wijst zich vanzelf.
Gelijke rechten voor mannen en vrouwen, trouwen met de liefde van je leven en uitkomen voor
je mening. In Nederland vinden we dat zo gewoon, dat we bijna vergeten dat veel mensen
die vrijheid niet hebben. Amnesty International
komt op voor mensen die ten onrechte worden
vervolgd, die worden gemarteld of onderdrukt
voor wat ze zeggen of wie ze zijn. Nu de wereld
in de ban is van Corona, zien sommige landen
hun kans om ongestoord de mensenrechten te
negeren. Zoals in China waar Oeigoeren in kampen worden opgesloten, in Wit-Rusland waar demonstranten door de politie worden geïntimideerd en mishandeld of in Rusland waar de autoriteiten
politieke tegenstanders monddood proberen te maken. Deze voorbeelden laten zien hoe belangrijk het
is om juist nu te strijden voor mensenrechten. En daarbij kan Amnesty alle hulp gebruiken.
Daarom roept Amnesty iedereen op om te doneren via de QR-code van collectebus Amnesty Hazerswoude-Dorp in deze GHKoerier, op een poster in de buurt, of gewoon op rekeningnummer
NL 14 RABO 0303460326 t.n.v. Amnesty Int.
(o.v.v. Collecteweek 2021)
Mensen die meer willen doen, kunnen op amnesty.digicollect.nl
ook een digitale collectebus aanmaken om te collecteren via hun
eigen netwerk.
Meer info: Cathy Boerma 0172-217143 (Boskoop) of
Wilma van Keijsteren 0172-585344 (Hazerswoude-Dorp)

Ontmoetingsgroep voor
jongvolwassenen met verlies
‘Praten met lotgenoten hielp om me minder alleen in mijn verdriet te voelen’

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

Religie,
politiek en Pasen
Deze week hebben de meerderjarigen in Nederland het recht om te
stemmen. We proberen iedere week de column af te stemmen op
een actueel thema. De verkiezingen is dan een logisch onderwerp.
Maar de combinatie van de titel zoals deze nu hierboven staat, daar
moesten we wel even over nadenken. Want in de zondagse preken gaat het nooit over politiek, maar het thema ‘Religie en politiek’ kwam afgelopen week in de media enkele keren naar boven.
De discussies daarover waren aardig heftig en helaas soms zonder
onderbouwde kennis. Daarom toch de behoefte om er iets over te
schrijven. Het is tenslotte een column. Een stuk om met elkaar op
een goede wijze in gesprek te gaan en daarbij vooral naar elkaar te
luisteren.
Wat mij trof dat is dat het geloof door iemand als hobby werd omschreven; de ene persoon houdt van oude auto’s en de ander heeft
zijn geloof. Of dat een christelijke politieke partij werd omschreven
als wolf in lammetjeskleren. Of dat alle oorlogen zijn ontstaan vanuit christelijke motieven…
Met zulke reacties proberen we naar onszelf als kerk te kijken. Zijn
wij in staat om uit te leggen wat het geloof daadwerkelijk is? Kruipen we teveel in ons schulp en praten we te weinig over de echte
waarde van het geloof? Dat we juist de minste willen zijn en niet de
meeste, dat de bijbel ons vrede leert en geen oorlog, dat we de linkerwang toekeren als we op de rechterwang geslagen worden, dat
we geen machtige heersers willen zijn maar dienend leiderschap
willen tonen door er te zijn voor al onze naasten.
Wat schieten we veel tekort.
Tegelijk moest ik ook denken aan Pasen. Over enkele weken gedenken we het feit dat Christus niet begrepen werd en door zijn eigen
volk aan het kruis gehangen werd. Hij sprong toen niet op de barricaden, bracht geen leger op de been, maar hij zweeg! Hij bad om
vergeving voor degenen die Hem berechten en bracht zo alles biddend bij Zijn vader.
Zo willen we christenen zijn in onze lokale gemeenschap. Dienend,
luisterend en biddend. We zullen niet altijd begrepen worden als
we opkomen voor het leven (geboorte en sterven) in medisch ethische vraagstukken, waarbij we soms haaks staan op het neo-liberale
gedachtegoed. Maar ook hierin is het goed om naar elkaar te luisteren en de ruimte te geven en te krijgen om standpunten uit te wisselen. Want we leven in een vrij land, dat moeten we blijven koesteren. Laten we hier in liefde met elkaar over spreken.
De oude dorpskerk bid voor het hele dorp en wil voor iedereen klaarstaan.
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.
Je bent jong en dan komt je vader, moeder, broer, zus, vriend
of vriendin te overlijden. Je leven wordt overhoop gegooid.
De wereld draait door, maar
voor jou is niets meer hetzelfde. Dan kan het fijn zijn te delen met mensen die hetzelfde
meegemaakt hebben en beter
snappen wat jij doormaakt. Op
dinsdagavond 6 april start onder
voorbehoud van het opheffen
van de avondklok een ontmoetingsgroep voor jongvolwassenen (18-35 jaar) met rouw.
Onder deskundige begeleiding
vanuit Humanitas Steun bij Verlies en Issoria Rouwondersteuning komen we negen keer bij
elkaar (6, 13, 20 april, 11, 18,
25 mei, 1, 8 juni en 7 septem-

ber). De bijeenkomsten vinden
van 19.30-21.30 uur plaats in
de Regenboog, Watermolen 1,
2317 ST Leiden.
In de ontmoetingsgroep partnerverlies, die eveneens begin
april start, is nog één plek vrij.
Voor informatie, kennismakingsgesprek en aanmelding
Issoria Rouwondersteuning
(Jacinta van Harteveld),
info@issoria.nl, 06 30267068,
www.issoria.nl
Humanitas Rijnland Steun bij
Verlies (Nelleke van der Oord),
steunbijverlies@
humanitas-rijnland.nl,
06 13123575,
www.humanitas.nl/rijnland
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Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek:
Inhoudelijke
verantwoordelijkheid
van deze rubriek:
Protestantse GeProtestantse
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:
R.Beneluxstraat
Kuiper - Reijneveld
Samenstellers:
R. Kuiper - Reijneveld
(Prot. Gem.),
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 maart 19.30
uur: Korte bezinning op weg
naar Pasen.
Zondag 21 maart 10.00
uur: Viering geleid door dominee W. Biesheuvel.
Woensdag 24 maart 19.30
uur: Korte bezinning op weg
naar Pasen.
Zondag 28 maart 10.00
uur: Viering geleid door dominee W. Biesheuvel.
OP WEG NAAR PASEN
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.
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.
Op de woensdagen 17 en 24
maart bent u welkom in de
Brugkerk.
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
Er zijn nog steeds geen vieringen op zondag in de Ber-

narduskerk, maar op zondagmorgen van 10.30 tot
11.30 uur is de kerk 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.
MEDITATIEVIERING IN
DE VEERTIGDAGENTIJD
In de weken naar Pasen verzorgen de pastores van de
parochie om beurten elke
week een meditatie. Dit moment van bezinning zal via
de livestreamverbinding te
volgen zijn en is middels de
website van de Parochie H.
Thomas tot stand te brengen. Elke donderdag in deze
Veertigdagentijd zal om
19.00 uur de meditatie van
die week op de website worden geplaatst en deze is dan
een week lang te volgen. Er
is telkens muziek, gebed,
enkele regels uit het lijdensverhaal van Jezus en er is
stilte. Het thema van al deze
korte meditaties is: ‘de Zeven Kruiswoorden’: het zijn
woorden, die Jezus aan het
kruis volgens de verschillende evangeliën sprak.
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- b ernardus@
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.
VASTENACTIE 2021:
WERKEN AAN DE
TOEKOMST WERELDWIJD.
Campagneproject: Een beter inkomen met vakopleiding en training in Zambia.
De zusters van het Heilig
Hart zijn actief in het noorden van Zambia. In 1991
richtten zij het Households
in Distress programma (HID)
op, om armoede te bestrijden. Zij bieden trainingen
en opleidingen gericht op
inkomensverbetering
en
het ontwikkelen van praktische vaardigheden, maar
ook op het gebied van ondernemerschap. Zewelanji woont samen met haar
zoontje bij haar moeder en
oudere broer. Zij kon dankzij het HID-programma naar
de basisschool, middelbare
school en volgt nu een vakopleiding, samen met 23
andere werkloze jongeren.
Ze ziet de toekomst hoopvol tegemoet. “Het zal me in
staat stellen om mijn eigen
baas te zijn, als ik hard werk
en voor mijn familie te kunnen zorgen”. Met haar eerst
verdiende geld wil ze voedsel kopen voor haar broers
en zussen in het weeshuis.

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente

P.G. De Hoeksteen

Geref. Gemeente
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk

De Korenaar

Herv. Gemeente
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Zondag 21 maart
09.30 uur Dr W.H.Th Moehn
18.00 uur Ds M.J. Tekelenburg
Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
Zondag21 maart
10.00 uur Ds N. de Lange, Zoetermeer Alleen
online te volgen via www.pkn-dehoeksteen.nl
Zondag 21 maart 09.30 uur Leesdienst 18.00
uur Ds W. Silfhout. Internetuitzendingen!
Zondag 21 maart 09.30 - 10.30 uur
Openstelling kerk
Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
Zondag 21 maart
10.00 uur Ds Carla Melgers
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Zondag 21 maart
09.30 uur Ds A.B. van Campen
18.30 uur Ds M.C. Batenburg, Gouda
Alle diensten zijn internetdiensten

“Andere mensen hebben mij
destijds geholpen en nu wil
ik wat terugdoen voor andere kinderen”. U kunt dit
project steunen door uw
donatie over te maken op
bankrekening: NL36 INGB
0006 1923 37 t.n.v. Parochie
H. Thomas o.v.v. Vastenactie
2021.
Hartelijk dank namens werkgroep Missie, Ontwikkeling
en Vrede
VRAAG & AANBOD
Ook dit jaar wil de werkgroep Diaconie weer gereedschap voor de derde
wereld inzamelen namens
de Stichting Vraag & aanbod.
We werken hieraan mee, zodat men hiermee iets kan
leren of waarmee de mensen hun brood kunnen verdienen. Daarom houden we
ook dit jaar weer een inzameling op: paaszaterdag
3 april van 10.00 tot 12.00
uur. U kunt uw spullen ook
inleveren bij de familie Van
Zwieten, Dorpsstraat 295 A
in Hazerswoude-Dorp.
Goederen, die we graag
inzamelen zijn:
• Naaimachines
(elektrisch, hand en trap),
breimachines, eenvoudig
handgereedschap,
zoals hamers, schaven,
beitels, dus spullen voor
timmerlieden, maar ook
voor metselaars, fiets-

herstellers, loodgieters,
schoenmakers en ga zo
maar door.
• Tuingereedschap om met
de hand mee te werken.
• Generatoren, compressors en waterpompen.
• Rolstoelen (inklapbaar),
krukken, schoon beddengoed, zoals lakens en
dekens.
Geen
keukenapparatuur,
huisraad of kleding. Indien
u twijfelt, of iets bruikbaar
is, kunt u contact opnemen met: Tineke Heemskerk
via telefoonnummer 0713413723 of mail naar: fam.
heemskerk@planet.nl.
De stichting Vraag & aanbod
heeft ook als doelstelling om
in Nederland langdurig werkelozen te begeleiden naar
werk of verdere scholing. In
diverse werkplaatsen over
ons land verspreid, krijgen zij
professionele begeleiding,
die hen in staat stelt te re-integreren op de arbeidsmarkt
met het opknappen van de
door ons ingezamelde spullen, die vervolgens naar derde wereldlanden worden
verstuurd. Er zijn ook werkplaatsen, waar alleen vrijwilligers werken; mensen, die
zinvol bezig willen zijn met
het repareren van gereedschappen voor kleinschalige
ontwikkelingsprojecte
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Weekaanbiedingen

Mexiburger
Mexiburger
Supermalse
burger
van van
Supermalse
burger
rundergehakt
op
smaak
rundergehakt op smaak
gebracht met lekkere
gebracht met lekkere
Mexicaanse kruiden en een
Mexicaanse
kruiden en een
sombrero
groentemix.

sombrero groentemix.

Vleeswarentrio:

Vlugklaarpakket:

Fricandeau
Boerenachterham
Wijncervelaat

4 Gehaktschnitzels
4 Runderhamburgers

4.49

7.98

Weektopper!

Weekendtip!

Varkens
schnitzels

Kogelbiefstuk

4 stuks

4 stuks

5.98

8.98

Uit eigen keuken:

Altijd lekker:

Diverse
Tortilla’s

Kippendijfilet

2 stuks

500 gram

5.00

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

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

4.49

Aanbiedingen zijn geldig van
15 t/m 20 maart 2021

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

Hazelnoot advocaat
slagroomtaartje
Eénpersoonsstolletje

5,95
1,-

De aanbiedingen gelden van 18 t/m 24 maart

www.bakkerammerlaanlaan.nl

www.bakkerammerlaan.nl

Oude Gemeneweg 17
Hazerswoude dorp
0172-586232/ 06 511 25 550
irenetrel@hotmail.com
Je kunt met een
gerust hart
meerdere kettinkjes
bij elkaar dragen,
de truc is om te
kiezen voor simpel
en verfijnd. Kies
bijvoorbeeld één
ketting met een
klein hangertje, één
met een aparte
schakel en één met
een steentje.

Wij zijn open op afspraak

U kunt een afspraak maken op nummer
06 511 25 550
Wilt u liever online kopen?
Kijk dan in onze online shop.
www.idesignsieraden.nl

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:
Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp:
Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR), A
 lrijne 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 huisartsenzorg:
Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Ziekenhuis, Tel. 079-3431600.
Uitsluitend bereikbaar via de achterzijde van ’t Lange Land Ziekenhuis. Ingang
Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hiervoor geldt:
eerst bellen, dan komen!
Tandartsen:
Patiënten van TP Rhynenburch: Kijk op www.tandartsenalphenadrijn.nl
Voor de patiënten van tandarts Ketting:
tel. 0172 - 587227
Voor de patiënten van tandartspraktijk Zandbergen:
tel. 071 - 5661400
Voor de patiënten van tandarts v.d. Aa:
tel. 079 - 3425559
Apotheken:
• Benthuizen, Dienstapotheek Zoetermeer, Toneellaan 1 (ingang Brecht
zijde), 2725 NA Zoetermeer. Tel: 079-3319192. Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag: 17.00-8.00 uur. Weekend en feestdagen: 24 uur per dag.
• Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Maandag t/m vrijdag geopend
van 8.00-17.30 uur. Lunchpauze gesloten van 13.00-13.30 uur. Zaterdag is de
apotheek geopend van 9.00 - 12.00 uur (in juli/augustus zaterdag gesloten).
• Hazerswoude-Rijndijk, Apotheek Rijnwoude, Rhynenburcher
laan 2.
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag
gesloten. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,
let op: beperkt assortiment).
• Koudekerk a/d Rijn, Apotheek Koudekerk, Prins Bernhardstraat 48, 2396
GM Koudekerk a/d Rijn. Tel. 071-7630848. Apotheek Koudekerk is dagelijks
geopend van 9.00-12.30 en van 13.30-17.30 uur. Zaterdag geopend van 10.0012.00 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).

Groene Hart Koerier
woensdag 17 maart 2021

&

Belangrijke telefoonnummers
in onze gemeente

& Regionale Rampenzender: Radio

woude: 06-29508442; Klussendienst junior:

& Logopediepraktijk Hazerswoude -

West. Te ontvangen op 89.3 FM en op de

tel. 06-82093412

kabel op 88.9 FM.

Dorp Esther ‘t Jong, logopedist, Lindehof 27,

& Advies- en steunpunt huiselijk

& Mileuklachten: Milieutelefoon voor

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

geweld: Telefoon 088-427 47 00. Advies-

bedrijven en inwoners, tel. 14 0172. Dit num-

20 94 48 75. Email: logopedie.hazerswoude@

en meldpunt kindermishandeling

mer is 24 uur per dag, 7 dagen per week

gmail.com.

0900-1231230 (beide lokaal tarief).

& Historisch Museum Hazers
wou

& Hospice Issoria: Burggravenlaan 11,

de: Dorpsstraat 66, 2391 BK Hazerswoude-

beschikbaar.
Meer info: www.odmh.nl/klachten

& ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland:
Klan
ten
service Voorlichting en Preventie:
voor informatie en afspraken m.b.t. consultatiebureaus, dietisten en cursussen gezondheidsvoorlichting en opvoeding, tel. 0715161415.

& Wijkcentrum Tom in de buurt: Tel.
088- 9004567. Openingstijden op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. Locatie: Joseph
Haydnlaan 5, 2394GJ Hazerswoude-Rijndijk,
www.tomindebuurt.nl.

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

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

2313 HM Leiden. Tel. 071-5142275 Email:
info@issoria.nl, website: www.issoria.nl.

& Stichting Vrijetijdscentrum “OPEN
HUIS”, Cursussen worden gegeven in het
Dorpshuis, P. de Hooghstraat 3, Inl. tel. 0172587701/588132.

& Wijdezorg: Driehof, Dorpsstraat 27
2391 BB Hazerswoude-dorp tel: 088-209
1000 Rhijndael, Europasingel 2 2396 EM
Koudekerk a/d Rijn tel: 088-209 1000.

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

& Tafeltje Dekje, warme maaltijden,

& GezondheidService: voor servicedien-

Hazers
woude-Dorp en Rijndijk, Activite/

sten aan huis en cursussen, tel. 5161404 (op

Apetito, Aanmelden/informatie bij Activite

werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur).

071-5161415.

& Florein Zorg : voor zorg op maat, 24 uur

& Verloskundige Praktijk Hazers-

per dag, voor particulieren en mensen met een

woude Dorp: Lindehof 27, tel. afspraak:

persoonsgebonden budget. Bereikbaar 24 uur

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

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

& Verloskundige Praktijk Wereld

& Diákonos (Chr. Vrijwillige Terminale

kind: Europalaan 247, 2408 BK Alphen a/d

Zorg) Benthuizen: altijd bereikbaar tel.
06 18 11 79 64.

& Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg Aurelia: voor ondersteuning in de laatste levensfase, in de eigen vertrouwde omgeving. www.vptzaurelia.nl. Tel. 06-51445726.

& Sensoor Telefonische Hulpdienst:
Zuid-Holland Noord, 24 uur per dag, 7 dagen
per week bereikbaar. 0900-0767.

& Actief Rijnwoude. Klussendienst
Rijnwoude: 06-82093412; Burendienst Rijnwoude: 06-23517778; Computerdienst Rijn-

Rijn, tel. 0172 - 472067.

& Verloskundige Praktijk Keita Bent
huizen: mw. E.W. van Ommeren en C.M.
Nieuwesteeg: verloskundigen: Spreekuur
volgens afspraak; do. 9.00-12.00 uur, Kon.
Julianastraat 16b, Benthuizen. Tel. bereikbaar
24 uur per dag: tel. 079-3217171.

& Praktijk voor Remedial Teaching,
Coaching en Training Lea Gahrmann,
Berkenhof 13, tel. 0172-588315, e-mail:
lealgm@hotmail.com. www.leagahrmann.nl

& Praktijk

voor

Homeopathie

Anne
mieke Boelsma, Breitnerlaan 60,
Hazers
woude-Dorp, tel. 0172-585171 of
06-41711971 email: annemiekeboelsma@
Wekelijks nieuwsblad voor Benthuizen,
Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk
en Koudekerk aan den Rijn.
www.groenehartkoerier.nl
www.facebook.com/groenehartkoerier.nl
Uitgave:
Stichting Groene Hart Koerier
Kantoor:
Ambachtsplein 16, Hazerswoude-Dorp
Telefoon 0172 - 587249
e-mail: info@groenehartkoerier.nl
Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep
Redactie:
Arie Tuinenburg (Coördinator); Jan Luuk
van Dijk, tel. 588793 (Hazerswoude-Dorp en
Benthuizen); Frits Nijhof, tel. 071-3414052
(Koudekerk a/d Rijn); Diana Baak (Hazerswoude-Rijndijk) tel 071-3627782/0654683475. Diana is tevens beheerder van de
Facebookpagina van de krant:
www.facebook.com/groenehartkoerier
Bezorgdienst:
Dick Plaizier, telefoon 0172-430151
Bezorgklachten inspreken op het
antwoordapparaat!!
Advertenties en kopij kunnen tot
zaterdagavond 19.00 uur ingeleverd
worden per e-mail.
Getypte kopij, foto’s en advertenties op
papier inleveren vrijdag tot 17.00 uur.
Familieberichten inleveren
uiterlijk maandag 10.00 uur.
De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.

gmail.com www.nvkh.nl.

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio –
Borgman J.M. Borgman – v.d. Lubben, De
Populier 42, 2731 HE Benthuizen, Tel: 0793479446. Mail: fysio.borgman@casema.nl.

& Praktijk v. Fysiotherapie en
Manuele

therapie

R.

Giedrojc/C.

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

&

Praktijk

voor

fysiotherapie:

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

& Podocentrum

Groene

Hart

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

& Bewuster Bewegen Praktijk v.
Oefentherapie Mensendieck, bekkenoefentherapie en (kinder)slaapoefentherapie
Marleen van Schie: Europasingel 2, 2396 EM
Koudekerk a/d Rijn, tel. 06-18469206.

Dorp. Openingstijden zaterdag 13.00 - 16.30
uur. Regelmatig ook thematentoonstellingen.
www.museumhazerswoude.nl

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

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

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

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

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

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

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

& Buurtbemiddeling Komt u er niet meer
uit met uw buren? Inwoners van de gemeente
Rijnwoude kunnen gratis gebruik maken van
Buurtbemiddeling Libertas Leiden e.o. Tel.:
0900-5168168, www.libertasleiden.nl, e-mail:
info@libertasleiden.nl.

& Karlica bekkentherapie Jennifer
Adler, Dorpsstraat 49, 2731 AL Benthuizen.
Tel. 06-14320807 info@bekkentherapie.com;
www.bekkentherapie.com

& LekkerFit Voedings- en dieetadvies.
Hester Nietzman-Braam diëtist. Gezond
heidscentrum Lindehof, Lindehof 27, Hazers
woude-Dorp. Tel. 0657337242 Email: hester@
lekkerfitdietist.nl Website: www.lekkerfitdietist.nl.

& Praktijk 4 Kids Diagnostiek en
ondersteuning bij leerproblemen, aandachts-

en

concentratieproblemen,

g edragsproblemen,
onele

problemen

sociaal-emotien

dyslexie
zorg.

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

& Fysioklein Fred. v. Eedenplein 4,
2394

AC

oude

Hazerswoude-Rijndijk

gemeentehuis).

(het

(Sportmaster)

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

&

Burenhulp

Rijnwoude

Tel.

06-23517778.

marleen@bewusterbewegen.nl,

& Acupunctuur Van der Schouw, prak-

www.bewusterbewegen.nl

tijk voor Chinese Geneeskunde. Chopinlaan 2

& Praktijk voor Kinderfysiotherapie

(het Anker), 2394GL Hazerswoude-Rijndijk.

Gezondheidscentrum Lindehof, Hazerswoude

Tel. 06-20068569.

Dorp, tel. 071-5610407

& Praktijk voor Homeopathie Caroline

& FYSIO-EXPERTS www.fysio-experts.nl,

Bronsgeest Burg. de Herderplantsoen

Rijndijk 137, 2394 AG Hazerswoude-Rijndijk.

68, 2396WZ Koudekerk a/d Rijn. tel. 071-

Tel. 071-7400840.

3413131 of 06-3837187 Lid. NVKH

& Fysio Koudekerk Praktijk voor Fysio-,

www.carolinebronsgeest-homeopathie.nl

Sport- en Oedeemtherapie, Arie Hogenespad

& Fysio Benthuizen, Dorpsstraat 49, 2731

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

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

3416743, info@fysiokoudekerk.nl,

benthuizen.nl; www,fysiobenthuizen.nl. Ook

www.fysiokoudekerk.nl.

dietiste, yoga en tai chi.
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Cursiefje

Voorwaardelijk
Volgens mij staan we daar als Nederlanders zeer sceptisch tegenover: een voorwaardelijke liefde voor je bloedeigen kind. M.a.w.
als het kind niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, is het met
de ouderliefde gedaan. Het overkwam (overkomt) Lale Gül, een
Amsterdamse schrijfster met Turkse ouders, die zich in een autobiografische roman (Ik ga leven) afzet tegen haar streng islamitische opvoeding. ‘Het is met de ouderliefde gedaan’ is wel wat
zacht uitgedrukt; de moeder van Lale is zo boos over de inhoud
van het boek van haar dochter dat ze haar een nestbevuilster, een
verraadster noemt. Als je met die termen je dochter te lijf gaat,
walgelijk!
In primitieve gemeenschappen is de angst voor schande gewoonlijk zo hevig, dat het zelfs de intiemste banden (moeder-kind) op
losse schroeven kan zetten. Zijn wij compleet gespeend van die
angst voor verlies aan reputatie? Vanaf de Middeleeuwen tot in
onze tijd is de vrees de (je) goede naam te verliezen in de literatuur een veel voorkomend motief. En niet alleen in de literatuur;
iedereen die wel eens een streekroman heeft gelezen weet dat
een boerenfamilie compleet op tilt slaat als de poepierijke boerenzoon plotseling ‘thuiskomt’ met een arme daggeldersdochter.
Een mesalliance, een huwelijk beneden je stand... groter onheil
kon je de herenboer niet aandoen. En vaak was de boerin de drijvende kracht achter de familievete. Motief nu passé...?
Generaliseren is in dit soort kwesties verleidelijk: al die mensen
van vreemde komaf... Alles over één kam scheren etaleert echter
een gebrek aan argumenten. Dat doen we dus niet.
Toch gaan al die zgn. incidentjes irriteren. Als een islamitische
voorman ‘zijn’ gelovigen oproept niet te gaan stemmen (en dat
gebeurt!), omdat de democratie een afgod is, ja, dan zaagt hij
aantoonbaar aan de poten van onze westerse cultuur. Het zal wel
weer verdedigd kunnen worden met die voor alles en nog wat
gebruikte dooddoener ‘vrijheid van meningsuiting’, maar het is
zonder twijfel een beschamende negatie van een verworvenheid
die ons bloed, zweet en tranen heeft gekost.
Het is al meer gezegd: de integratie blijft ergens steken. Het is
echter eveneens duidelijk dat gedwongen integratie riekt naar
Chinese praktijken inzake de Oeigoeren. Integratie vereist het
relativeren van achterhaalde ideeën en daar is enig niveau voor
nodig. En niveau bereik je door onderwijs.
Er ontstond commotie toen bleek dat bepaalde scholen van de
ouders vergden zich te scharen achter de opvattingen van de
school inzake homoseksualiteit. Ik vermoed dat minister Slob
zich deze zaak lang zal herinneren. Ik heb het vermoeden dat
er ook de nodige commotie zal ontstaan als we een helder en
duidelijk beeld voorgeschoteld krijgen van de standpunten en
ideeën van de lieden die Mili Görüs in Nederland (en Europa)
propageren. De islamitische stroming is weliswaar uit op integratie en participatie van haar leden in de samenleving, maar
dan wel een samenleving die islamitisch georiënteerd is. Je kunt
de nodige vraagtekens plaatsen bij die integratie, laat staan bij die
participatie.
Bovengenoemde Lale heeft besloten te stoppen met schrijven,
jammer. In haar milieu is de vrijheid van meningsuiting net als
de liefde altijd voorzien van het label ‘voorwaardelijk’! En inderdaad, dat schrijft niet lekker.
Wist
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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

Oproep aan alle
Alphenaren!
Stuur een boodschap
in voor ondernemers
Wilt u een ondernemer een compliment geven of een hart onder de riem steken? Stuur dan een boodschap in.
Wij delen deze berichten in de Week in beeld. Berichten kunnen worden aangeleverd tot dinsdag 23 maart 2021
via het e-mailadres communicatiecorona@alphenaandenrijn.nl. Vergeet niet te vermelden van wie en voor wie
het bericht is. Zorg dat uw bericht niet langer is dan twintig woorden (inclusief namen).

Wat vindt u van het buitengebied van
de gemeente Alphen aan den Rijn?
We nodigen u uit om tussen 15 maart en 16 april 2021 een
vragenlijst over het buitengebied in te vullen. We horen
graag hoe u als inwoner, ondernemer of gebruiker van het
buitengebied kijkt naar wonen, werken en recreëren in dit
gebied. Nu en in de toekomst.
Vragenlijst
De
vragenlijst
vindt
u
op
www.buitengebiedalphenaandenrijn.nl. U
kunt ook de QR code scannen om direct
naar de vragenlijst te gaan.
Waarom een onderzoek naar het buitengebied?
Het buitengebied van Gemeente Alphen aan den Rijn heeft
te maken met een groot aantal uitdagingen. Bijvoorbeeld
bodemdaling, het opwekken van duurzame energie met
bijvoorbeeld zonneweides en windmolens, recreatie en

natuurontwikkeling. Maar
ook de bereikbaarheid,
vergrijzing,
leefbaarheid
en veranderingen in de
landbouw zijn aandachtspunten.
Uw mening is belangrijk!
Gemeente Alphen aan den Rijn start daarom een breed
onderzoek naar het buitengebied. Met het onderzoek
moet een beter beeld ontstaan van hoe het buitengebied
van Alphen aan den Rijn er sociaal, economisch en ruimtelijk voor staat en wat er in dit gebied belangrijk is.
Daarvoor hebben we de mening van inwoners, ondernemers en gebruikers van het buitengebied nodig!

Hoe wordt de WOZ-waarde van uw woning bepaald?
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

De taxateurs bekijken ieder jaar alle verkoopprijzen van
vergelijkbare woningen en bepalen daarmee de WOZwaarde van uw woning. Dat gebeurt op basis van inhoud,
grondoppervlakte, afwerkingsniveau en taxatieonderdelen (bijvoorbeeld dakkapel, uitbouw, terras/balkon en
parkeerplaats). Zij bepalen vervolgens de waarde van uw
woning. Ook wordt er rekening mee gehouden dat iedere
woning altijd wat onderhoudspunten heeft.

Wat betekent de stijging van de WOZ-waarde voor uw OZB?
Enkele voorbeelden:
- Stel dat de WOZ-waarde van uw woning in 2020
€ 150.000 is en in 2021 € 190.000. Dan betaalt u
€ 29,59 meer OZB dan vorig jaar.
- Stel dat de WOZ-waarde van uw woning in 2020
€ 250.000 is en in 2021 € 300.000. Dan betaalt u
€ 33,30 meer OZB dan vorig jaar.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de medewerkers van team Belastingen, via telefoonnummer
14 0172 (spreek Alphen aan den Rijn in). Zij zitten voor u klaar!

Groene Hart Koerier
woensdag 17 maart 2021

Publicaties
Intergemeentelijke Structuurvisie
Greenport regio Boskoop - partiële
herziening 2020
De colleges van burgemeester en wethouders van
de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen
en Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van de
Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop
- partiële herziening 2020 is vastgesteld. Daarbij is
ook vastgesteld dat deze partiële herziening niet
leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en
hoeft er daarom geen milieueffectrapport te worden
opgesteld.
Wijziging
In Alphen aan den Rijn heeft bij de vaststelling een
wijziging plaatsgevonden ten opzichte van het
eerder ter inzage gelegde ontwerp van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop
- partiële herziening 2020. De wijziging gaat over
de tabel onder 3.1 - Op weg naar een Sterke Greenport (geen weg door Natuurnetwerk Nederland
nabij het Spookverlaat en het realiseren van een
tweede oeververbinding voor Boskoop).
Inzage
De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport
regio Boskoop - partiële herziening 2020 is digitaal
in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (door het
invoeren van een adres en huisnummer of in
geavanceerd zoeken een van de volgende identificatienummers in te voeren: NL.IMRO.0484.SVgpboskoopher2020-VA01,
NL.IMRO.1901.SVGreenportherz1-SV80
of
NL.IMRO.0627.
isvgreenportboskoop-0501). De partiële herziening
ligt vanaf 18 maart 2021 gedurende zes weken ter
inzage in de gemeentehuizen van Alphen aan den
Rijn en Bodegraven-Reeuwijk. Vanwege de coronamaatregelen raden wij u aan om de partiële herziening digitaal in te zien. Bent u daartoe niet in staat,
dan kunt u deze op afspraak op één van de
genoemde gemeentehuizen inzien. Voor het maken
van een afspraak kunt u gebruik maken van één
van de volgende telefoonnummers:
- Gemeente Alphen aan den Rijn: 14 0172
- Gemeente Bodegraven-Reeuwijk: 0172 – 52 25 22
De partiele herziening is in de gemeente Waddinxveen vanwege de coronamaatregelen alleen digitaal
in te zien. Bent u daartoe niet in staat, neem dan
telefonisch contact op met Gemeente Waddinxveen, via 14 0182. Samen met u zoeken we dan
naar een passende oplossing.
Rechtsbescherming
Een structuurvisie is geen juridisch bindend
document. Tegen de besluiten tot vaststelling van
een structuurvisie kunt u daarom, op grond van
artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht,
geen bezwaar maken of beroep instellen.

Aanvraag maatwerkvoorschriften Scala
College, Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft
op 18 januari 2021 een aanvraag voor maatwerkvoorschriften ontvangen. Het gaat om een verzoek
van het Scala College om uitstel voor het uitvoeren
van enkele verplichte energiebesparende maatregelen op Dr. A.D. Sacharovlaan 1 in Alphen aan den
Rijn. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk
2021058406.
Procedure
De aanvraag wordt behandeld volgens de normale
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 uitgesteld als er aanvullende
gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan
eventueel ook één keer worden verlengd met zes
weken.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer
088 - 54 50 000.

Besluit maatwerkvoorschriften Stichting
Philadelphia Zorg – de Baronie, Alphen
aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn
bekend dat er een besluit is genomen om het lozen
van afvalwater zonder een vetafscheider toe te
staan voor de woonlocatie van St. Philadelphia Zorg
- de Baronie op Baronie 149 in Alphen aan den Rijn.
De procedure heeft het kenmerk 2021052739. Het
besluit is verzonden op 3 maart 2021.
Bent u het niet eens met dit besluit?
Neem dan contact met op met de ODMH voor meer
informatie of om uw vragen te stellen, via 088 - 54 50
000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje
veel kan worden verduidelijkt. Komen we er dan toch
niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit
kan als u belanghebbende bent. Dit mag overigens
ook direct, zonder eerst te bellen. Een bezwaarschrift
kunt u indienen binnen zes weken na de dag waarop
dit besluit is toegezonden of uitgereikt. Het besluit
blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift
gewoon geldig. Uw bezwaarschrift kunt u bij voorkeur
digitaal indienen via de website van de gemeente:
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U heeft hiervoor
uw elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook per
e-mail indienen via gemeente@alphenaandenrijn.nl
of per post sturen naar College van burgmeester en
wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v. Bezwaarschriftencommissie, postbus 13, 2400 AA Alphen
aan den Rijn.
Zet in elk geval in uw bezwaarschrift:
- uw naam, adres en handtekening
- een omschrijving en het kenmerk (nummer) van
het besluit waartegen u bezwaar maakt
- de redenen waarom u bezwaar maakt
- indien mogelijk het telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar bent
Om u sneller te kunnen helpen, is het handig als u
een kopie meestuurt van het besluit waartegen u
bezwaar maakt.
Voorlopige voorziening
Hebt u een bezwaarschrift ingediend en vindt u dat
uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing
op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene
wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om
een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (postbus 20302, 2500 EH Den Haag). U kunt
ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de
website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
voor meer informatie over het digitaal indienen van
een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de
behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer
088 - 54 50 000.

Melding Activiteitenbesluit Wet
milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente
heeft de volgende meldingen ontvangen:
- HWI Machining, Magazijnweg 4 in Alphen aan den
Rijn: het plaatsen van een wascabine en olieafscheider
- Verfhandel onlineverkoop B.V., Bedrijfsweg 13 in
Alphen aan den Rijn: het oprichten van een
(online) winkel in verf en schilderbenodigdheden
- Grondboortechniek en Bronbemaling Theo van
Velzen B.V., Rijndijk 3 A in Hazerswoude-Rijndijk:
het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het
lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater
anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning

niet altijd nodig. In die gevallen is
een melding van de activiteiten
voldoende. Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding
ontvangen:
- Albreco Bronboringen B.V., Dorpsstraat
40 in Koudekerk aan den Rijn: het
aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
Tegen een melding op grond van artikel
1.10 of 1.10a van het Besluit lozen buiten
inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen. De stukken liggen niet
ter inzage.

Vergunningen
4 tot en met 10 maart 2021
Vanwege 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.

Aarlanderveen
- Zuideinde 32
plaatsen brug met inrit (V2021/185)

Alphen aan den Rijn
- Mandenvlechter 149
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/186)
- Nieuwstraat 16
plaatsen dakopbouw en nieuw raam (V2021/188)
- Renaissancelaan 82
plaatsen pergola (schaduwoverkapping) achterzijde woning (V2021/191)
- Cauberg 8
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/192)
- Kaninefatendreef 54
plaatsen dakopbouw eerste verdieping
(V2021/194)
- Kaninefatendreef 56
plaatsen dakopbouw eerste verdieping
(V2021/195)
- Hofzichtstraat 7
realiseren 23 appartementen en 1 beheerderswoning in bestaand gebouw (V2021/196)
- Havixhorst 114
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak
(V2021/197)
- Volkerak 3
vergroten schuur en realiseren overkapping
(V2021/198)
- Kees Mustersstraat 2
beperkt intern wijzigen brandcompartimenten
(V2021/202)
- Ouvertureweg 4
gedeeltelijk aanbrengen gevelwijziging
(V2021/205)
- Eikenlaan 255
aanleggen 2 inritten (V2021/206)

Boskoop
- Rijneveld 48A
bouwen veldschuur (V2021/187)
- Laag Boskoop 3
plaatsen 2 dakkapellen voorgeveldakvlak
(V2021/189)
- Biezen 105
vernieuwen en verbouwen bestaande bedrijfshal
(V2021/190)
- Von Sieboldstraat 6
aanpassen gevel voorzijde (V2021/193)
- Voorkade 47
onderheien voorgevel (V2021/199)
- Reijerskoop 107
realiseren nokverhoging (V2021/203)
- achter Zijde 111 en 113
bouwen bedrijfsruimte (V2021/204)
- Reijerskoop 120
afwijken bestemmingsplan voor kleinschalig
horeca (V2021/207)
- Jac. P. Thijssestraat 30
realiseren vervangende nieuwbouw 2 lokalen en
diverse ondersteunende ruimten (V2021/208)
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Hazerswoude-Rijndijk
- Rijndijk 5A
verbouwen pand tot 5 (of 6) woningen
(V2021/184)

Koudekerk aan den Rijn
- Den Tollstraat 23
doorbreken draagmuur tussen woonkamer en
keuken (V2021/200)
- Hoogewaard 93
aanleggen inrit (V2021/201)

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
- Achtermiddenweg 2 (08-03-2021)
restaureren middenmolen molenviergang
(V2021/108)

Alphen aan den Rijn
- Watermunt 24 (04-03-2021)
realiseren uitbreiding eerste verdieping achterzijde (V2021/097)
- naast Nijverheidsweg 12 t/m 68 (05-03-2021)
bouwen 3 eengezinswoningen (dok 2404 fase 2)
(V2020/1018)
- Zegerplas nabij brug Aarkanaal (sectie C, perceel
7105) (05-03-2021)
plaatsen tijdelijke beachbar (V2020/1013)
- naast Nijverheidsweg 12 t/m 68 (05-03-2021)
bouwen 18 appartementen (dok 2404 fase 2)
(V2020/1017)
- Wilgenlaan 42 (05-03-2021)
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak
(V2021/151)
- Lijsterlaan 14 (08-03-2021)
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/095)
- Arubastraat 2 t/m 18 (even) en Wilhelminalaan
38 t/m 54 (even) (08-03-2021)
vervangen bestaande gevelpanelen (V2021/133)
- Elzekrulzoom 54 (08-03-2021)
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak (V2021/175)
- Rijnkade 12 (08-03-2021)
aanleggen nieuwe kademuur (V2021/063)
- President Kennedylaan 1 (09-03-2021)
tijdelijk plaatsen hekwerk/depot voor opslag
bestratingsmateriaal (V2021/080)
- Lupinesingel 526 (09-03-2021)
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak
(V2020/1081)

- Leidse Schouw 2E7 (09-03-2021)
plaatsen raam linkerzijgevel (V2021/183)
- Westgouweweg 7A (10-03-2021)
plaatsen kleinschalige windmolen (V2020/824)
- Renaissancelaan 100 (10-03-2021)
plaatsen tuinhuis (V2021/126)

Benthuizen
- De Maiskolf 4 (10-03-2021)
plaatsen dakkapel en aanpassen 2 gevelkozijnen
(V2021/099)

Boskoop

Gedeeltelijke intrekking vergunning
Hazerswoude-Dorp
- Loeteweg 9C
Van de vergunning met kenmerk V2020/1071,
verleend op 5 februari 2021, is de deelactiviteit
‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op basis van
artikel 2.33 lid 2 onder b van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht ingetrokken. De bij
deze deelactiviteit horende voorwaarden zijn
vervallen.

- Barendstraat 3 (08-03-2021)
afwijken bestemmingsplan voor woonbestemming (V2021/128)
- Overslag 5 (10-03-2021)
plaatsen houten overkapping zijkant woning
(V2021/118)
- Von Sieboldstraat 6 (10-03-2021)
aanpassen gevel voorzijde (V2021/193)
- achter Laag Boskoop 109 (10-03-2021)
bouwen schuur (V2021/152)

Verlengen beslistermijn

Hazerswoude-Rijndijk

Hazerswoude-Dorp

- Rijndijk 105A (10-03-2021)
bouwen houten schuur (V2021/125)

- ter hoogte van Wilgenroos/Zilverschoon
bouwen woongebouw met 26 appartementen
(V2020/1031)

Zwammerdam
- Vinkebuurt 108 (08-03-2021)
aanleggen inrit (V2021/047)
- Buitendorpstraat 5 (09-03-2021)
aanleggen inrit (V2021/178)
Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar
maken (de 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 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.

Alphen aan den Rijn
- tegenover Tankval 3
bouwen bedrijfsgebouw (V2020/1054)

Boskoop
- Reijerskoop 188A
plaatsen schuur voor gebruik als pomphok
(V2020/1019)
- Spoelwijkerlaan 3C
bouwen woning (V2021/027)

Exploitatievergunning
Verleende vergunningen
Boskoop
- Rijneveld 153C (05-03-2021)
(Horeca-)exploitatievergunning (Buck bar Kitchen)
(D2020/134)
Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar
maken (vermelde datum bij het besluit is de verzenddatum daarvan). Zorgt u ervoor dat u binnen 6 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
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.

Drank- en horecavergunning
Verleende vergunningen
Boskoop

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 25 maart 2021, gemeenteraadsvergadering (20.00 uur, digitaal)
Onder voorbehoud:
• Beschikbaar stellen budgetten Ontwikkeling wijkcentrum Briljantstraat met voedselbankfunctie
• Beschikbaar stellen investeringskrediet € 766.184 voor realisatie kinderopvang bij brede school
Benthuizen
• Beschikbaar stellen aanvullende bijdrage van € 250.000 per jaar voor exploitatie van de zwembaden
De Hoorn en AquaRijn
• Beschikbaar stellen investeringsbudget (aanvullend) van € 5.516.000 voor groot onderhoud Biezen
• Beschikbaar stellen incidentele financiële bijdrage € 100.000 voor Huis van de Duurzaamheid en
programmering fysiek en digitaal duurzaamheidsplatform
• Vaststellen Bestemmingsplan Landlustweg 7 en 10a, Alphen aan den Rijn
• Vaststellen Grondexploitatie (GEHEIM) Woonzorgcomplex Bospark Alphen aan den Rijn
• Vestigen gemeentelijk voorkeursrecht (Wvg) op locatie ‘Rijnhaven Oost’

Donderdag 1 april 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch 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.

- Rijneveld 153C (05-03-2021)
Drank- en horecavergunning (Buck bar Kitchen)
(D2020/135)
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 zes 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.

Plaatsen en verwijderen
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot
het plaatsen en verwijderen van de onderstaande
individuele gehandicaptenparkeerplaats(en) met de
bijbehorende borden.
Er wordt een individuele gehandicaptenparkeerplaats verwijderd in:

Alphen aan den Rijn
- Anna van Burenlaan 531
Er wordt een individuele gehandicaptenparkeerplaats gerealiseerd in:

Alphen aan den Rijn
- Marketentster 175
- Witte de Withstraat 41
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.
Het
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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.
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 brede
voertuigen binnen de gemeente is verleend:
- Schouten Olie B.V. heeft tot 31 december 2021
ontheffing gekregen voor het met brede en zware
voertuigen berijden van diverse wegen waar een

Colofon

breedtebeperking geldt in de gemeente Alphen
aan den Rijn. Dit besluit ligt tot en met 21 april
2021 ter inzage bij de informatiebalie in het
gemeentehuis.
- Road Runner Transport & Expeditie heeft tot
31 maart 2023 ontheffing gekregen voor het met
brede voertuigen berijden van de Ziendeweg in
Zwammerdam. Dit besluit ligt tot en met 14 april
2021 ter inzage bij de informatiebalie in het
gemeentehuis.
Ter inzage
De besluiten liggen tot bovenstaande data ter
inzage in het gemeentehuis. Vanwege het corona-

virus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172. Tegen deze besluiten
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.

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

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

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl

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

KOM KENNISMAKEN
MET TENNIS BIJ BENTHUIZER TENNISCLUB!
Tennis, een sport die Corona proof is! Tennis is bij uitstek een sport die Corona
proof is. En gelukkig mogen we weer dubbelen!
Bij Benthuizer TennisClub spelen we in de buitenlucht en het
is makkelijk om afstand te houden van elkaar. Als lid kan je
gratis en eenvoudig een baan
reserveren via de KNLTB Club
APP of via website van Benthuizer TennisClub en kan 1 week
vooruit gedaan worden voor
alle momenten van de week.
Looproutes en desinfectie
Wanneer je op het park komt,
zijn er looproutes die aangeven
hoe je naar de banen moet lopen.
Om je handen te reinigen staat
er bij de ingang van de banen
een desinfecterende gel. Ook
zijn er tenten geplaatst om beschutting te geven mocht er een
regenbuitje voorbij komen.
April, de maand van maak
kennis met Tennis!
Het tennisseizoen begint al-
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tijd in de lente en daarom organiseren vele tennisclubs in de
maand april activiteiten om het
tennis te promoten, ook bij de
Benthuizer TennisClub.
Geïnteresseerden kunnen zich
inschrijven voor een Introductie Lidmaatschap voor de maand
april bij Benthuizer TennisClub.
Je kan kennis maken met de tennissport en met de vereniging
Benthuizer TennisClub tegen
geringe vergoeding. Dit houdt
in een hele maand tennissen, in
combinatie met 3 tennislessen,
een leenracket en ballen.

lentoernooi, dit jaar op zondag
28 maart 2021. Vanwege de Corona maatregelen alleen voor de
jeugd, maar dat zal de pret niet

drukken.
Veilig bereikbaar
Het tennispark van Benthuizer
TennisClub, is gelegen aan de
Sportlaan in Benthuizen.
Vanuit de Zoetermeerse wijken
Noordhove en Oosterheem is
ons park veilig en goed te bereiken per fiets.
De leden van de club kunnen
het gehele jaar gebruik maken
van 5 kunstgrasbanen met
LED verlichting, het clubhuis en
een groot terras.
De jeugd- en technische commissie (voor volwassenen) organiseren het gehele jaar veel

activiteiten, zoals: K.N.L.T.B.
competities,
Clubkampioenschappen, Jeugd- Dames- en
Herenonderlingen, het Open
Bentlanden Toernooi in augustus, 50+ Toernooien, Benthuizer TennisClub Kids Tennis3daagse in de zomervakantie,
en wanneer het weer kan de
populaire Ouder-Kind Toernooien.
Tennislessen worden het gehele jaar verzorgd door clubtrainer
Allard Schaap.

Hopelijk tot ziens bij
Benthuizer TennisClub!

Kunt u niet langer wachten dan
verwijzen wij u naar de website
van de club:
www.benthuizertennis.club
Bloembollentoernooi
Traditiegetrouw start een nieuw
tennisseizoen bij de Benthuizer
TennisClub met het Bloembol-

Op het mooie, ruim opgezette, complex van de Benthuizer Tennisclub kunt u veilig spelen.
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Foto's uit onze kernen

Altijd als er wat ruimte over is in de Groene Hart Koerier plaatsen we een aantal foto's die onze enthousiaste lezers/fotografen hebben ingezonden. Onderstaand weer een aantal flink verschillende foto's, waaruit maar weer eens blijkt hoe
mooi en vooral hoe afwisselend de omgeving van onze gemeente is.

De verbaasde Schotse Hooglanders van Joyce v.d. Luijk

Een mooi begin van de dag van Marion Borst

Het vuurhaantje van Johan Platteel

De ca. 8 cm lange Veenmol van Gerrit Smit

De prachtige zonsondergang van Birgit Hennephof

De kleurrijke "relax" bank van Catharina de la Montagne

Groene Hart Koerier
woensdag 17 maart 2021

Historisch Museum Hazerswoude
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Wel gesloten, maar volop
activiteiten, te zien op de website
Evenals andere culturele instellingen is het Historisch museum In HazerswoudeDorp ook al lange tijd gesloten door de coronamaatregelen. De expositie 75 jaar
bevrijding moest al voor Bevrijdingsdag gesloten worden. “Volgend jaar vieren we
dan 75+1 jaar bevrijding” werd er optimistisch gezegd, maar of dit er in 2021 van
gaat komen?
Een jaar zonder bezoekers was
voor het bestuur van het museum geen reden om stil te gaan
zitten. “Hoe houden we het museum levend onder de mensen?”
was de vraag. “Daarvoor hebben
we nu een geheel vernieuwde
website” vertelt penningmeester Theo Olierook. “Op www.
museumhazerswoude.nl kun je
nu heel eenvoudig kun je nu allerlei onderdelen van het museum zelf bekijken.”
Theo Olierook legt uit hoe de
nieuwe website samen met zijn
zoon Robbert tot stand gekomen
is. “Robbert studeert informatica en tijdens een stageperiode
in Amerika waren wij bij hem
op bezoek en heb ik de wensen
van het museum aan hem voorgelegd. In zijn vrije uren is Robbert daarmee aan de slag gegaan.” “Dat heeft nog best wat
voeten in de aarde gehad en ook
veel tijd gekost.” vertelt Robbert
zelf, “Ik wilde de site zo maken dat het voor de vrijwilligers
eenvoudig is om zonder kennis
van zaken, zelf gegevens toe te
voegen. En verder dat het ook
voor de bezoekers gemakkelijk
is om hun weg te vinden.” Vader en zoon zijn er blij mee dat
er nu een website is, waardoor
de museumbezoeker thuis ook
zijn weg door het museum kan
vinden.
Nieuwe website
Als je nu de website bezoekt
lijkt die enkel uit plaatjes te be-

Het Historisch Museum
staan, maar ieder plaatje/tegel
waar je op klikt geeft informatie over dat onderwerp. Zo geeft
de tegel ‘exposities’ informatie over de huidige tentoonstelling (75 jaar bevrijding), maar
ook over de volgende expositie, nl. zangkoren. Alle onderwerpen zijn ingedeeld in enkele
‘hoofdstukken’, zoals: activiteiten, collectie, contact, historie,
in de media en over ons. Ieder
‘hoofdstuk’ geeft een aantal tegels/plaatjes waarop geklikt kan
worden om informatie over
dat onderwerp te verkrijgen.
“Wat ik zelf een mooi onderwerp vind is de ‘beeldbank’”
zegt Theo Olierook. “Je kunt nu
zelf in de voorraad foto’s die het
museum bezit gaan rondkijken.
Je vindt hier meer dan duizend
historische foto’s. Zo kun je
thuis al een deel van de collectie

van het museum bekijken”
De website bevat ook veel links
naar andere websites. Zo kun je
onder het kopje ‘Historie’ doorklikken naar de Rijnlandse geschiedenis of naar de canon van
Zuid-Holland. Zelfs naar de site
van Vaardorp het Rietveld.
Donateurs
Het bestuur van het museum
is ook blij dat zij ook de eigen
bestuurlijke gegevens op deze
website kwijt kan. Zo is nu voor
iedereen het beleidsplan te lezen, maar ook het jaarverslag
en de jaarrekeningen. “Natuurlijk is er ook een tegel ‘donateurs’, want dat is de kurk waarop ons museum drijft” legt de
penningmeester uit. “Het museum is afhankelijk van donaties en giften en draait helemaal
zonder subsidie. Dus van onze

Harde wind
teistert
Groene Hart
De harde wind zorgde zaterdag opnieuw voor overlast
in onze regio. Op meerdere plekken werd stormschade gemeld.
In Benthuizen moest de brandweer in actie komen omdat op de
Heerewegh dakpannen van huizen waaiden. Met een hoogwerker
heeft de brandweer de pannen vastgelegd om ongelukken te voorkomen.

Foto’s: Bas van Vliet
donateurs moeten wij het hebben.”
Vader en zoon Olierook zijn er
trots op dat het aantal bezoekers van de website door de vernieuwing flink is toegenomen.
Het museum is dan wel gesloten
voor bezoekers, maar door deze
nieuwe website heeft iedereen
toch de kans het museum te be-

kijken en men kan daarbij ook
zien dat ondanks de sluiting, er
nog volop activiteit in het museum is.
“Natuurlijk hopen we dat we
weer snel open kunnen en dat
mensen de bestaande expositie
kunnen bezoeken, of dat we een
nieuwe tentoonstelling kunnen
opzetten” aldus Theo Olierook.

Foto Links: Het aanzicht van de nieuwe website van het museum
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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!

DIVERSEN
Het is toch helemaal goud! THEO EN JOKE
FASE 17 maart 50 JAAR GETROUWD.
TEAM JEUGDVAKANTIEWEEK, super bedankt
voor de gezellige QUIZ NIGHT! Onze complimenten voor de organisatie!! Groetjes, hiking
girls (Anita, Esther en Anke)
In Benthuizen wordt een VOEDSELBOS opgezet. De ontwikkelingen zijn te volgen op
www.voedselbos benthuizen.nl
VERLOREN OP 5 MAART! doublé dameshorloge met schakelband in Koudekerk of Hazerswoude-Rijndijk. Fam. Beuker, Dorpsstraat 88,
K'kerk. tel. 071-3416225

GEVRAAGD
Gezocht een STUKJE BOUWGROND OF VRIJSTAANDE WONING in de buurt van Hazerswoude-Dorp. Mail contactgegevens naar berg.
berkel@gmail.com
Te koop gevraagd DOZEN OUDE SPEELGOED
AUTO's jaren 50/60/70 of antiek speelgoed /
lego jaren 50/60 Kom het graag ophalen!
Tel. 0640022896
(HOBBY) TUINMAN voor 8 tot 10 uur per week
in Hazerswoude Rijndijk.
Info: 06 55 870 805.

KLEDINGINZAMELING ZoBeRo
Wij van “stichting ZoBeRo” zamelen weer
kleding in voor de allerarmsten in Roemenie, ditmaal in Benthuizen en wel tegenover
het winkelcentrum bij de gereformeerde
kerk De Hoeksteen.

De datum waarop dit gaat
gebeuren is zaterdag as 20-3-2021.

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

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

Voorheen kon u de spullen inleveren in de keet
op de zegwaartseweg maar dat is helemaal op
geheven.
Ook matrassen die nog goed en schoon zijn
kunnen we gebruiken, dit geldt uiteraard ook
voor de kleding.
We zien uit naar uw komst, heeft u niks om in
te leveren een gift is natuurlijk ook van harte
welkom,

Het bankrekening nr. is
NL87RABO0325944776, alvast
hartelijk dank, stichting ZoBeRo.

TE KOOP
Te koop in Benthuizen: Nieuwe POSTCODELOTERIJ FIETS. Met versnelling. 150 EUR. Tel:
079-5932909

Reumafonds collecte 22 t/m 27 maart

De jaarlijkse collecteweek voor het Reumafonds is van 22 t/m 27 maart.
De collectanten kunnen helaas vanwege corona niet bij U aan de deur komen.
Gelukkig zijn er andere mogelijkheden om het reumafonds financieel te ondersteunen.
U kan online benaderd worden door uw collectant om te doneren.
U kunt ook zelf geld overmaken op het bankrekeningnummer van het
Reumafonds: NL64ABNA0433533633.
Hartelijk dank voor uw gift.
Het Reumafonds.

Zoek je een leuke bijbaan?
Wij zijn op zoek naar scholieren voor het klaarzetten van orders,
opruimen van binnenkomende goederen en helpen van klanten.
Heb je tijd over, al vanaf 2 uur per oproep, lijkt dit je wat?
Mail naar info@houthandelvanderhoek.nl of bel naar 0172 - 214439

Houthandel van der Hoek
Denemarkenlaan 1
2391 PZ Hazerswoude
tel. 0172-214439
fax 0172-210166

Weer een sobere
Koningsdag……..
Wie had een jaar geleden gedacht dat we nu nog steeds
volledig beheerst zouden worden door het Corona-virus?
Niemand hield er rekening mee dat we na het afgelasten
van de vieringen rond Koningsdag, 4 en 5 mei een jaar later nog steeds in dezelfde situatie zouden zitten……
De Koudekerkse Oranjevereniging zag vorig jaar tandenknarsend alle
evenementen in het water vallen. En we hadden jaren niet zulk mooi
weer gehad op 27 april…. Maar we zouden het dit jaar wel even dunnetjes overdoen! Nee dus. Dit jaar zijn alle evenementen tot minimaal
1 juni aanstaande verboden. Dus vooralsnog geen ouderwets gezellige
Koningsdag, geen indrukwekkende Dodenherdenking en geen Bevrijdingsfeest.
Als bestuur van de Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn gaat we
echter niet stilletjes in een hoekje wachten tot de bui is overgewaaid,
maar beraden we ons al volop over ‘Corona-proof’ alternatieven. Op
een kleinere schaal, met vermijding van mensenmassa’s, kunnen we
veel kanten op. In de (sociale) media kunt u binnenkort lezen hoe we
Koningsdag 2021 op een veilige manier vorm willen geven. Kijk ook
eens op oranjeverenigingkoudekerk.nl of op onze Facebookpagina.
Vorig jaar hebben we besloten om de contributie voor onze leden voor
een jaartje stop te zetten; dit jaar willen we dit toch weer oppakken. En
als we voorzichtig vooruitkijken richting zomer dan ziet het er allemaal
wat rooskleuriger uit, dus wellicht komt er dan weer een kermis naar
Koudekerk…… we blijven optimistisch!

Groene Hart Koerier
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DOE JE
DAAROM
OOK MEE IN
KOUDEKERK?
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Op zaterdag 20 maart a.s. is de z.g. Landelijke Opschoondag in Nederland. Een
mooie aanleiding om te laten zien dat wij ook onze woonomgeving zwerfafvalvrij willen houden. Wonen en leven zonder storend zwerfafval maakt ieders dorp/
buurt, straat mooier, schoner en prettiger. Natuurlijk gebeurt dat met inachtname
van de coronaregels.
Ook in Koudekerk aan den Rijn
gaan inwoners op 20 maart op
zwerfafvaljacht. Misschien hebben inwoners al eerder meegedaan aan acties waarbij ze met
afvalknijper en vuilniszak aan
de slag zijn gegaan.
Inwoners kunnen nu ook weer
meedoen en misschien ook anderen inspireren om actief te
worden. Dat kan in de eigen
straat, buurt of op andere plaatsen in Koudekerk, zoals bijv.
het Hofstedepark of toevoerwegen als de Hoogewaard, de Lagewaard, de Dorpsstraat en de

Hondsdijk.
Vanuit Actief Rijnwoude zijn de
afgelopen tijd afvalknijpers met
bijbehorende handschoenen en
afvalzakken verspreid onder inwoners. Kerncoördinator Jolande van Wetten van Actief Rijnwoude was daarbij het centrale
punt. Mocht je nog materiaal
willen hebben, dan kun je contact met haar opnemen via jolande@actief-rijnwoude.nl of
06-22168847. Er is trouwens
wel een beperkt aantal afvalknijpers aanwezig.

Op zaterdag 20 maart a.s. wordt
verzameld om 10.00 uur bij de
Koudekerkse
Ruilboekenkast
bij Rhijndael om van daaruit
aan de slag te gaan, eventueel
na onderling overleg over wie
waar zwerfafval gaat jutten. Om
12.00 uur sluiten wij de actie af.
Doe je ook mee op zaterdag
20 maart a.s. in Koudekerk ?
Je hoeft je niet aan te melden,
maar aangeven bij Jolande van
Wetten dat je meedoet, is ook
prima. Hopelijk kunnen wij
ook op medewerking van lekker
weer rekenen.

VOETBALGOLF BIJ VV KOUDEKERK
Zolang het Corona-virus aanwezig is, kunnen er geen wedstrijden gespeeld worden. Gelukkig kan de vv Koudekerk – jeugd op zaterdag altijd op het complex aan
de Gruttolaan terecht voor leuke activiteiten.
VOETBALGOLF
Voetbalgolf is een combinatie
van golf en voetbal en doet soms
ook een beetje denken aan midgetgolf. De deelnemers moesten
in zo min mogelijk beurten de
bal in een hole schieten. Afgelopen zaterdag konden de leden
van v.v. Koudekerk anderhalf
uur lang hun lol op. Verdeeld
over 4 velden moesten de meest
uitlopende holes worden afgelopen.
SPONSOREN BEDANKT
Om de sponsoren in deze Corona-tijd een hart onder de riem te
steken waren de holes vernoemd
en aangekleed naar de sponsoren van de club. Zo moest bij
de Van der Meijden Transportbaan door een vrachtautoband
geschoten worden. En bij de
Gebroeders Van Hemert-baan
kwam de bal in een mooie gelaste hole terecht . Of wat dacht
u van een Albert Heijn winkelwagen om in te schieten?

Deze zaterdag lagen er 18 holes
op hen te wachten, want er
werd, conform de Corona-richt-

lijnen, een voetbalgolf-toernooi
gehouden.

HOLES
De jeugdcommissie van vv Koudekerk had al weken voorbereiding gehad om dit evenement

tot een succes te maken. Bart,
Bert, Davy en Gert-Jan bedachten en maakten de holes zelf.
Doordat de holes over het hele
complex verdeeld waren, leek
het deze zaterdag wel een echte golfbaan. Elk attribuut van
het complex werd gebruikt om
het de deelnemers extra moeilijk te maken; van het pad langs
het hoofdveld, de blikvanger bij
de ingang tot aan de tribune. De
deelnemers moesten hun techniek gebruiken om de holes tot
een goed eind te brengen. De
een lukte dat beter dan de ander. Dit kon ook wel eens te maken gehad hebben met de flinke wind die er stond. Maar dat
deerden de ruim 90 jeugdleden
niet. Zij vermaakten zich maar
al te goed op het complex aan
de Gruttolaan.
WEER DE WEI IN
In de middag was het tijd voor
de volwassenen om over het
voetbalgolf-terrein te lopen. In
duo's konden de senioren eindelijk weer eens het voetbalveld

op. Aangezien dat competities
voor de senioren dit seizoen niet
meer worden afgemaakt, was
dit een zeer leuk alternatief voor
de zaterdagmiddag. Hoewel het
gebrek aan wedstrijdritme bij
de meeste senioren duidelijk te
zien was, was de speelvreugde
er niet minder om.
WINNAARS
Pas aan het eind van de dag kon
de organisatie nakijken wie de
winnaars waren:
Jongste jeugd: Tieme Linstra
Oudste jeugd: Siem Haanstra
Senioren: Arthur Roorda
Hoewel de wind soms wat parten speelde, kon de organisatie
terug kijken op een geweldige dag. Na dit succes wordt de
tweede editie voor volgende jaar
al gepland.
Mocht je op zaterdagochtend
niets te doen hebben en wil je
meedoen met de activiteiten bij
v.v. Koudekerk stuur gerust een
e-mail naar jeugd@vvkoudekerk.nl
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Discipline
Als er iets is wat ik onder de knie wil krijgen, dan is dat het behouden van
discipline. Wat is dat soms een lastig iets. Ik dacht dat ik gedisciplineerd was
maar zal toch moeten toegeven dat het niet volledig het geval is. lk ben me ervan bewust dat ik meer moet doorzetten: gewoon zonder excuus het sporten
weer oppakken en weer vaker de deur uit in de pauzes. Bewegen gaat op sommige dagen prima en op andere dagen ben ik niet vooruit te branden. De ene
nacht slaap ik als een roos en de andere nacht word ik om 3 uur ‘s nachts wakker denkende genoeg te hebben geslapen. Ik baal dat het dan nog zo vroeg in
de nacht is en ik nog wat uren slaap heb te gaan. Meerdere malen val ik niet
meteen terug in slaap en shop me suf met de leukste online kleding op sites
waarvan ik niet eerder heb gehoord of gezien. Tot mijn eigen verbazing maak
ik gelukkig screenprints van mijn aankopen wat bij het terugkijken ook vaak
in een ’oh ja’ moment resulteert.
Laatst ging de deurbel en er was een pakket voor mij. Ik deed vol verbazing
open en in blijdschap dat er een pakket voor mij was. “Voor mij?” zei ik heel
verbaasd tegen de bezorger, die vervolgens begon te twijfelen of dit wel het
juiste afleveradres was. Oh ja, m’n nieuwe borstel (!) die ik voor 30 euro had
besteld, van zwijnenhaar en ‘limited edition’ (moest hem meteen maar kopen). Los van het feit dat ik mijn haar sindsdien zonder te overdrijven 10x per
dag borstel en die borstel ook echt wonderen doet, zijn er nog meer leuke
pakketjes geleverd en dat is toch wel een keerpunt gezien ik totaal geen internet -shopper was. Ook daarin zal ik weer even de balans in moeten vinden.
Ik heb echt bewondering voor mensen die discipline hebben. Discipline in
het behalen van je (tijdelijke) doel, het veranderen van een patroon, de moet-

jes zoals 3x per dag met de hond wandelen, maar ook vroeg moeten opstaan
vergt een bepaalde vorm van discipline. Atleten, die zijn pas gedisciplineerd!
Mijn vorm van discipline is de komende tijd goed te blijven eten en minderen
met alcohol. Niet dat ik nou overmatig drink, maar doordeweeks kan de wijn
in de kast blijven staan. Dat glaasje ontspanning zal ik vervangen voor een lekker theetje. En minimaal 3x in de week weer aan echte beweging gaan doen.
A.s. zondag heb ik mijzelf ingeschreven voor een proefles kickboksen in de
buitenlucht met een boksbal. Boksen deed ik enige tijd voor mijn kruisbandoperatie met mijn beste vriendin en je raakt gewoon verslaafd aan het fijne
gevoel van adrenaline en doorzettingsvermogen. Wanneer je elkaar aanmoedigt ga je net even wat harder en onze trainer riep altijd keihard ‘no pain, no
gain!’ Daar ga ik weer voor: summer body in the making! (collega’s grappen
daar nog steeds over, aangezien het er elk jaar hetzelfde aan toe gaat). Dit keer
voelt het wel anders, dat is het verschil.
Maandag is het ook ‘Kathara Deutera’ een Griekse feestdag waarmee we het
einde vieren van carnaval en beginnen met het inluiden van 40 dagen vasten
voor Pasen. Voor het eerst heb ik vrij genomen om te gaan picknicken met
de familie en hopelijk ook te gaan vliegeren. Dit is een typische traditie op
die dag (NB: Grieks Pasen valt anders dan het Nederlandse Paasfeest). In mijn
hele leven heb ik op een hand te tellen een paar dagen mee-gevast, maar nu ga
ik ervoor: de volle 40 dagen! Spannend! En ik besef mij nu dat dit een goede
gelegenheid is om mijn discipline te testen. Ik ben bang dat ik echt even afstand moet gaan doen van de wijn als ik het goed wil doen (oh jeeyy…)
Verder ga ik vrijdag met Olga mee naar een van haar exposities in Den Haag.
Ik ben erg benieuwd naar haar werk en in de tussentijd heeft ze niet stilgezeten met het maken van nieuwe kunstobjecten. Het blijft een inspirerende
vrouw. Ik hoop dat we een deel van haar expositie ook in Hazerswoude kunnen laten zien als het weer is toegestaan.

Fijne week en geniet!
Liefs Anthoula
Anthoula’s belevenissen

• Cocktail van Hollandse garnalen met avocado,
appel en gember-kurkumasaus
of
• Galia-meloen met gerookte eendenfilet
of
• Fluweelzachte spinaziesoep met ei en knoflookcroutons
********************
• Grote sushi van blauwvintonijn met gestoofde paksoi en sojasaus
of
• Buffelribeye met meiraapstamp, roomsaus en groene asperges
of
-Lamsfilet met rozemarijnjus en lentegroente
of
• Flensjebuidel gevuld met bloemkool, kerriesaus en gegratineerd
met Oude Rotterdammerkaas
*********************
• Chocoladecake met yoghurtmousse, bosvruchten
en limoen-citroensorbetijs
of
•Dessertverrassing op basis van gebak, mousse en
ijs uit eigen keuken

