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VBA start donateursactie voor nieuwbouw....

Bouw ook mee aan het nieuwe pand
voor de Voedselbank Alphen e.o.
De Stichting Voedselbank
Alphen aan den Rijn e.o.
(VBA) is een sinds 2013
bestaandetransparante
en door officiële partijen
erkende organisatie, die
zeer nauw contact onderhoud met de Gemeente
Alphen aan den Rijn.
Zij helpt mensen die tijdelijk
niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien met gratis voedselpakketten. Om ervoor
te zorgen dat de vrijwilligers
hun werk beter en efficiënter
kunnen doen, gaat de voedselbank verhuizen naar een nieuwbouwlocatie in de Briljantstraat.
Groei van de noodzaak
Om deze stap te bekostigen,
start VBA een donateursactie
onder particulieren en bedrijven. Dat is hard nodig, zeker nu
steeds meer inwoners een beroep doen op de voedselbank.
Zelfs in een welvarend land als
Nederland is armoede een groot
probleem, dat helaas vaak onzichtbaar blijft. In de afgelopen
zeven jaar heeft de Voedselbank
zo’n 2.500 inwoners van Alphen
aan den Rijn bijgestaan die anders niet konden rondkomen.
Eerste levensbehoefte
Zij ontvangen wekelijks een
pakket met de broodnodige
voedings- en verzorgingsproducten. Die producten zamelt
de Voedselbank in bij vaste leveranciers en groothandels, met
wie wij samenwerken om voedselverspilling tegen te gaan.
Daarnaast houden de vrijwilligers inzamelacties bij supermarkten en via betrokken, lokale organisaties (bedrijven,
kerken en scholen) en particulieren.
In de afgelopen jaren is in sa-

menwerking met wethouder
van As gezocht naar een nieuwe locatie voor de VBA. Mede
door de gezamenlijke inspanningen van alle politieke partijen is gekomen tot het uiteindelijke resultaat. In de vorm van
een maatschappelijk centrum
in combinatie met de Voedselbank.
Absoluut noodzakelijk
"De verhuizing naar de nieuwbouwlocatie in de Briljantstraat
is cruciaal om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag",
vertelt voorzitter Dirk van Kampen: “Op dit moment opereren
wij nog vanuit het magazijn in
Ter Aar. In de Briljantstraat kun-

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

nen wij straks veel efficiënter
werken, omdat wij dichter bij
onze doelgroep zitten. We gaan
daar één centraal en goed bereikbaar uitgiftepunt realiseren,
met veel ruimere openingstijden. Daardoor kunnen we ook
voedingsmiddelen met een kortere houdbaarheidsdatum weggeven. Een ander groot pluspunt
is dat wij op deze locatie geen
huur hoeven te betalen, omdat Gemeente Alphen aan den
Rijn de erfpacht gratis aanbiedt.
En wij delen de ruimte met het
buurtcentrum, waardoor wij
onze klanten nóg beter en breder kunnen ondersteunen.”
Donateursactie
Om de exploitatie rond te krijgen is VBA een donateursactie
gestart met flyers, ansichtkaarten, advertenties en een speciale actiewebsite: bouwmeeaandevoedselbank.nl. Van Kampen:
“Omdat wij de ANBI-status hebben, zijn giften en donaties fiscaal aftrekbaar, zowel voor bedrijven als particulieren. Wij

hopen dat het mensen over de
streep trekt om ons te steunen
in onze strijd tegen armoede en
honger in Alphen aan den Rijn!”
50.000 euro nodig
van Kampen:" Ik zal een gat in
de lucht springen als een streefbedrag van rond 50.000 euro
bij elkaar kunnen krijgen door
middel van deze donateursactie.
Dat wil niet zeggen dat het VBA
project rond is want het benodigde bedrag voor de nieuwbouw is 850.000 euro. Hiermee
zorgen wij voor een nieuw uitgiftepunt en de benodigde opslagruimte. Het bouwproject

wordt door de gemeente gesteund met 2,4 miljoen euro
wat binnen het project ook een
wijkcentrum oplevert. Wij stoppen ook ons spaarpotje er in
plus het jaarlijkse bedrag wat
we ontvangen van onze vaste donateurs. Gelukkig groeit
deze groep mensen die ons een
warm hart toedragen hetgeen
ons veel vertrouwen geeft voor
de toekomst". De nieuwbouw
van de voedselbank annex wijkcentrum komt naast het oude
schoolpand op Briljantstraat 1.
Het schoolgebouw wordt opgeknapt en maakt deel uit van het
nieuwe complex.

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

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Online bijeenkomst
Nabestaandencafé Leiden op
18 april
14.30 – 15.30 uur
Het Nabestaandencafé organiseert op zondag
18 april een online gespreksbijeenkomst. Er is
ruimschoots gelegenheid voor bezoekers om
ervaringen met lotgenoten en vrijwilligers uit
te wisselen en te delen.
Thema: Taken die op je afkomen……
Na het overlijden van een dierbare komen er
tal van taken op je af. Er wordt opeens heel
veel van je verwacht. Je weet je soms geen raad
meer. Wat ben jij tegengekomen en hoe ben jij
hiermee omgegaan?
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.

Uitvaartonderneming
Schellingerhout
“Bij ons op de sociëteit praten
we nog wel eens over ons leven en
de dood. Over de manier waarop we
afscheid willen nemen en begraven
willen worden.
Ik heb daar pas, samen met
mijn dochter en met een begrafenisondernemer, over gesproken. Ik wil
namelijk in de nacht worden begraven. ‘s Avonds laat een dienst in onze
kerk en als de stad stil en uitgestorven is, in een lange stoet naar de
begraafplaats.
Ik ben altijd al een beetje een
buitenbeentje geweest en zo wil ik
ook wel worden herinnerd.”
Martijn Swaan

ammonietuitvaart.nl

Zo kies je
een persoonlijk
grafmonument

Mijn uitvaart, mijn manier.

Persoonlijk, betrokken
en altijd dichtbij

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

MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021:

arumuitvaartzorg.nl

collectanten
gezocht
Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

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

071 710 74 22 dag en nac

in Hazerswoude, Koudekerk
Verbreepark 21
2731 BR Benthuizen
079 - 303 03 00
info@degedenkgroep.nl

www.degedenkgroep.nl

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

Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS
Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Hazerswoude, Koudekerk (ALPHEN
AAN DEN RIJN). Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte multiple sclerose (MS)?
Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen ervoor kiezen om huis-aan-huis
of thuis vanaf de bank
te collecteren. De opbrengst van de landelijke collecteweek is van
essentieel belang voor
de 25.000 mensen met
MS in Nederland die
iedere dag met een
ziekte moeten leven
die hun zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en onze
strijd tegen MS moet
daarom doorgaan.

Meer informatie
en aanmelden:
w w w.n at io naalmsfonds.nl/
collecteren
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Polderhuis Het Loo, een
nieuw thuis in de polder
door Jan Luuk van Dijk

In de hoek van de Breitnerlaan in Hazerswoude-Dorp, ligt verscholen tussen het
groen een witte boerderij. Het woonhuis wordt nu nog bewoond door oude bewoners, maar als alles meezit hoopt de familie Loomans de komende maand juli de
sleutel te krijgen en daar in te trekken. Niet om het bedrijf voort te zetten, maar
voor een tiental bewoners daar een thuis te bouwen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Jaap en Stephanie bij de locatie van hun geplande "Polderhuis". Foto Jan Luuk van Dijk
Jaap Loomans werkt al ruim verschillende woongroepen.
tien jaar bij Ipse-de Bruggen. Stephanie, zijn vrouw, werkt als
De laatste jaren als manager van polikliniek assistente in het Al-

rijneziekenhuis en samen hebben zij het plan opgevat om een
eigen woonplek te creëren waar
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mensen met een beperking
zichzelf kunnen zijn en zelfstandig kunnen wonen, maar
ook een plek om samen dingen kunnen doen. “Afgelopen
zomer hebben wij de boerderij
gekocht en deze zomer gaat de
verbouwing beginnen” vertelt
het paar. Op tafel komen grote
bouwtekeningen van de appartementen die in de oude schuur
gebouwd gaan worden. Mooie
ruime kamers waar de bewoners kunnen wonen, maar er
komen ook gezamenlijke ruimtes, zoals een huiskamer en een
gezamenlijke keuken. “De kamers zijn ruimer dan gebruikelijk” legt Jaap Loomans uit. “Het
Polderhuis (de boerderij) ligt op
een heerlijk rustige plek, maar
toch ook zodanig dat bewoners
naar het dorp kunnen en kunnen deelnemen aan het openbare leven.”

paar heeft een duidelijk opgezet
plan voor ogen.

Planning nog dit jaar!
De bouw of verbouwing van
Polderhuis Het Loo gaat deze zomer van start en als alles volgens
plan verloopt kunnen de eerste
bewoners er medio december
intrekken. “De vergunningen
zijn bijna rond en de medewerking van de gemeente is prima”
zeggen Jaap en Stephanie, maar
er komt heel wat voor kijken.
Daarbij willen ze het gebouw
ook energie neutraal maken en
‘van het gas af’. Het wordt en
flinke verbouwing, maar het

Ieder die interesse heeft in dit
project kan hier meer over lezen
op hun website,
www.polderhuishetloo.nl

Bakkerij van Noort en V. & A.V. Hazerswoudse Boys slaan de handen in één!

Doneer uw spaarkaart, voor de
lunch van de kinderen van de
Voetbal3daagse 2021!

Eigen plek voor ieder individu
Jaap en Stephanie willen in Polderhuis het Loo een eigen thuis
voor de bewoners creëren. Huiselijkheid, maar ook structuur
in de dag. “Wij willen de bewoners helpen die structuur aan
te brengen en wel zodanig dat
het bij ieder individu past. Ieder moet zijn eigen keuzes kunnen maken.” Zij leggen uit dat
het een plek wordt voor volwassen mensen, wel met een beperking, maar ook met een zekere
mate van zelfstandigheid, denk
aan zelf aankleden of een eigen
boterham smeren. Het huis ligt
op een heerlijk plek en de buitenruimte is riant.
“Met een ruim uitzicht over de
polder moet het een rustplek
worden voor alle bewoners.”

Daar is te lezen hoe toekomstige
bewoners zich kunnen contact
kunnen zoeken en zich kunnen melden. Ook is de familie Loomans nog op zoek zijn
naar medewerkers. “We kunnen haast niet wachten tot het
zomer is” zegt het paar, want
dan gaan ze verhuizen en kan
de bouw beginnen.

Bij Bakker van Noort krijgt u 1 stempel voor
elke €2,50 die u daar besteed heeft.
U kunt uw volle spaarkaart inleveren voor een lekkere vlaai, smakelijke ontbijtkoek en vanaf nu t/m
16 juli 2021, kunt u ook uw spaarkaart doneren aan
de kinderen en vrijwilligers van de Voetbal 3daagse.
Wat is de Voetbal 3daagse?
De Voetbal 3daagse is een activiteit van de Hazerswoudse Boys! Al 29 jaar sporten de kinderen van
Hazerswoude-Dorp op het sportpark van V. & A.V.
Hazerswoudse Boys in de eerste week van de zomervakantie.
De Voetbal 3daagse is voor basisschool kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8, zowel voor leden als niet-leden, dus iedereen is welkom! Voor meer informatie
kijk op www.hazerswoudseboys.nl onder het kopje
‘activiteiten’. Tijdens deze Voetbal 3daagse is er natuurlijk voetbal, maar ook vele andere leuke (sport)
activiteiten. De Voetbal 3daagse worden georganiseerd en bemensd door vrijwilligers uit het hele
dorp, het is een geweldige dorpsprestatie.
Hoe werkt de spaarkaartactie?
Voor elke €2,50 besteed aan brood, croissants, gevulde koek enz. krijgt u 1 stempel. Met 60 stempels
heeft u een volle spaarkaart. Als u uw volle spaarkaart doneert aan de Voetbal 3daagse, krijgen de kinderen en vrijwilligers heerlijke broodjes, krentenbollen, brownies en meer om te eten tijdens hun lunch
of pauze.
Zoals u kunt voorstellen met al die energieke activiteiten, hebben de kinderen en vrijwilligers een reusachtig eetlust op gebouwd, dus koop lokaal en steun
lokaal! Uw volle spaarkaart kunt u tot 16 juli 2021
dopeneren in de speciale pot in de winkel van Bakkerij van Noort. Namens alle deelnemers en vrijwilligers van de Voetbal 3daagse alvast hartelijk bedankt!
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Gootsysteem voor Korenmolen
De
Haas
Benthuizen
Op Korenmolen De Haas wordt binnenkort een nieuw gootsysteem aangelegd. Nu
stroomt het regenwater van helemaal bovenaan de molen langs de romp tot aan de
begane grond. Straks wordt het water van het bovenste gedeelte op de stelling in
een goot opgevangen en via een regenpijp naar beneden afgevoerd.
Al enkele jaren wordt nagedacht
over het droger houden van de
onderkant van de molen, zodat er geen vocht doorslaat in
de molenwinkel, de verf langer
meegaat en de liggers en schoren minder lang nat blijven en
daardoor niet inrotten.
Door de coronapandemie is het
plan wat vertraagd, maar inmiddels heeft de gemeente een
omgevingsvergunning afgegeven en is de opdracht verstrekt
om het gootsysteem op de stelling aan te leggen. Door deze
verduurzaming kunnen hoge
onderhouds- en schilderkosten
in de toekomst worden voorkomen.
Crowdfunding!
Via het Molenfonds van de Vereniging De Hollandsche Molen is een crowdfundingsactie
opgezet, om gedurende enkele
maanden vanaf 1 april 2021 een
bedrag van € 5.000,- bijeen te
brengen. Het resterende bedrag
kan door Korenmolen De Haas
zelf worden voldaan.
Om de actie te ondersteunen
komt er in april een flyeractie in
Benthuizen, worden bedrijven
en omwonenden aangeschreven
en wordt er in mei een beroep

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

Wanneer
gewoon = goed,
kun je delen uit overvloed
Heel voorzichtig zien we hoop aan de horizon als we kijken naar
de gevolgen van de pandemie. Vanuit sommige landen bereiken
ons positieve berichten dat de strengste maatregelen worden teruggeschroefd en er weer meer mogelijk is. We zien nu hoopvol naar
de zomer uit, een periode waarin we verwachten dat het virus zich
minder snel verspreid en tevens de meeste mensen zijn ingeënt. In
ieder geval de meest kwetsbaren.
Wat hebben we veel geleerd in deze periode! We moesten omgaan
met beperkende maatregelen en die werden door iedereen verschillend ervaren. Afhankelijk van vele factoren, zoals kwetsbaarheid van de gezondheid, leeftijd, beroep, studie, thuissituatie, etc..
Maar door dat alles heen hebben velen van ons ondervonden dat
het gewone leven al goed is, dat je kleine dingen weer gaat waarderen en je soms kunt verlangen naar het “gewone” dagelijkse leven
van voor de corona-pandemie, zoals het bezoeken van kerkdiensten
Tegelijk realiseren we ons dat er mensen zijn die hun leven lang al
veel dingen niet kunnen doen omdat hun financiële middelen gewoon niet toereikend zijn. Ook dat zet je aan het denken. Zet dat
eens naast het feit dat grote groepen van ons geld over houden gewoon omdat we het niet uit kunnen geven aan (verre) vakanties,
uit eten, ontspanning, etc.
Daarom is het nu ook een tijd om vanuit overvloed en betrokkenheid te delen of voor de andere kant die het hard nodig heeft: juist
te ontvangen.

In de online kerkdiensten wordt nu digitaal gecollecteerd. De diaMolen de Haas kenen (dit zijn kerkenraads- leden die in het bijzonder omzien naar
zieken en kwetsbaren) selecteren wekelijks een verschillend collecgedaan op de vaste donateurs. bestemmen.Als de coronaregels te-doel voor naasten in nood; denk hierbij o.a. aan armoede, ziekte,
Plus Verheul is bereid gevonden dit toelaten komen er rond Na- verslaving en vluchtelingen. Zowel plaatselijk, in de regio, landelijk
de box met statiegeldbonnen in tionale Molendag op zaterdag 8 en wereldwijd.
Het bijzondere is dat deze collecten in het afgelopen jaar meer hebapril voor het gootsysteem te mei ondersteunende acties.
ben opgebracht, waardoor er meer mensen in nood geholpen konden worden. Een zegen van deze tijd!
Als u Korenmolen De Haas in Benthuizen een warm hart toedraagt en bereid bent ook e
Laten we dat vasthouden, ook wanneer alles weer mogelijk is.
en steentje bij te dragen om de molen een droge voet te bezorgen, neem dan een kijkje op de
Iets bewust niet doen, om met het uitgespaarde geld een naaste in
websitepagina www.molenfonds.nl/dehaas
nood te kunnen helpen!
Daar staat informatie over het project en hoe u eenvoudig kunt doneren.
De oude dorpskerk wil er zijn voor de kwetsbaren. Wie u of jij ook
bent! Neem contact op met: zorgteam@hervormdbenthuizen.nl
voor onvoorwaardelijke hulp of voor een open gesprek.
Volg onze online diensten via YouTube met zoektekst:
Hervormde Gemeente Benthuizen.

Yes we hebben hem, het
fiets labyrint.
Met dank aan de Rotary, Afgevaardigde van de Rotary,
bedrijven in en om Hazerswoude-Dorp, een vrijwilligster van Ons Huis, Habeco en een mooi gebaar ‘uit de
Poel’
Zonder jullie was dit nooit gelukt dus duizend keer dank
voor het realiseren van onze wens voor een Fiets Labyrint.
Bewoners van Ons huis
Het ziet er professioneel uit zo'n fietslabyrint! Stichting Philadelphia.
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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).
Zondag 18 april 10.00 uur:
Viering met dominee W. Biesheuvel.
Zondag 25 april 10.00 uur:
Viering met dominee W. Biesheuvel.

OPENSTELLEN VAN DE
KERK
Er zijn nog steeds geen vieringen op zondag in de Bernarduskerk, 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
COLLECTES
anderhalve meter afstand en
IN CORONATIJD
het dragen van een mondkapUw collectebijdragen zijn wel- je gedurende de hele periode,
kom op het rekeningnum- dat u in de kerk verblijft.
mer van Diaconie Protestantse Gemeente: NL84 RABO
LIVESTREAM
0325947546 of op het reke- Elke zondagmorgen is er om
ningnummer van het College 9.30 uur via een livestreamvervan Kerkrentmeesters:
binding een eucharistieviering
NL42 RABO 0166341592.
te volgen vanuit de Bonifaciuskerk. U kunt dit vinden op
OPEN KERK
de website van de parochie:
Op woensdagochtend van www.heiligethomas.nl.
Op
10.30 – 11.30 uur kunt u bin- deze site kunt u ook de liturnenlopen om even stil te zijn, gie downloaden en vorige vieeen kaarsje aan te steken, ringen terugzien
of de aanwezige pastor persoonlijk te spreken. De OntEERSTE HEILIGE
moetingskerk is open op de
COMMUNIE
woensdagen 14 en 28 april. Op Begin 2020 begon een groep
de woensdagen 21 april en 5 jongens en meisjes zich voor
mei bent u welkom in de Brug- te bereiden op de Eerste Heikerk.
lige Communie. Door het coronavirus stopten de voorbeVIDEOBOODSCHAPPEN
reidingen. Gelukkig gaan de
Rond de derde donderdag van voorbereidingen weer van
de maand zullen wij als pas- start en kijken we met elkaar
toraal team een korte video uit naar 16 mei, want dan is
maken over dingen waar wij voor hen de grote dag van de
in deze tijd op stuiten of die eerste Heilige Communie
ons inspireren. De videoboodschap is te vinden op www.
PRIESTERFEEST
pknkoudekerk.nl
PASTOR STRAATHOF
Op 27 mei is het 60 jaar gele-

den, dat pastor Straathof tot
priester is gewijd. Wie hem
met zijn jubileum wil feliciteren, kan voor 15 mei een kaart,
een foto, een herinnering, een
anekdote, een wens of een
groet sturen aan zijn mantelzorger/contactpersoon:
Mevrouw Henny Roelofs-Holtkamp, Rijnsburgerweg 4 –
T.36, 2215 RA Voorhout
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.
FINANCIËN IN CORONATIJD
Nu er weinig vieringen zijn en
we niet mogen rond gaan met
de collecteschaal, 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 overmaken 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 of in de collectebus zijn gedeponeerd

(RK) PAROCHIEKERN –
SECRETARIAAT
Het secretariaat aan de Chopinlaan 10 is deze weken niet
zoals gebruikelijk geopend op
donderdagmiddag. Voor vragen kunt u altijd mailen naar:
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl of bellen 071
3414210 want gelukkig neemt
Annie van Dijk altijd de telefoon op. Het is een doorgeschakeld nummer dus even
geduld en de telefoon een
aantal keren laten overgaan
om contact te maken

KLEDINGINZAMELING BENTHUIZEN

Het is weer zover wij van de “STICHTING ZOBERO” zamelen kleding in as zaterdag 17-4-2021 van
9.00 tot 12.00 u. De plaats waar wij staan is op de parkeerplaats nabij de PKN gemeente De Hoesteen, bij het winkelcentrum van Benthuizen.
Voor de meeste Benthuizenaren en de mensen uit deze omgeving is de Stichting ZoBeRo niet onbekend. Maar ten overvloede, wij zamelen kleding in voor de allerarmste in Roemenie en zorgen voor
de basale dingen om de mensen toch zoveel als mogelijk is een menswaardig bestaan te geven.
Heeft u geen kleding een gift is uiteraard ook welkom, bank rekening NL87RABO0325944776.
Alvast onze hartelijke dank.

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente

P.G. De Hoeksteen

Geref. Gemeente

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk

De Korenaar

Herv. Gemeente
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Zondag 18 april 09.30 uur Ds J. Domburg
18.00 uur Ds J.A.C.Olie
Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
Zondag 18 april
10.00 uur Ds W.L.Pera Aanmelden verplicht
via www. pkn-dehoeksteen.nl
Zondag 18 april 09.30 uur Leesdienst
19.00 uur Ds C. Sonneveldt
De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Zondag 18 april 09.30 - 10.30 uur
Openstelling kerk
Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
Zondag 18 april 09.30 uur
Prop. Pieter Bijl. Papendrecht
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Zondag 18 april
09.30 uur Ds A.B. van Campen
18.30 uur Ds A.B. van Campen
Alle
diensten zijn internetdiensten

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:
Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp:
Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR), Alrijne Ziekenhuis, Meteoorlaan 4 te Alphen aan
den Rijn. Tel. 088-427 47 00. Let op eerst bellen, dan komen!
Benthuizen:
Avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedeisende 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).
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Iedere dag voordeel:
elk 2e brood voor 1,60

Weekaanbiedingen
Vleeswarentrio:

Vlugklaarpakket:

Grillham
Runderrollade
Gekookte
worst

4 Beaf
burgers
4 Gehaktballen

Weektopper:

Uit eigen keuken:

4.49

Venetiaans
rolletje
Supermalse varkensschnitzel,
gevuld met Parmaham, Franse
kruidencrème, rode ui en
oude kaas.
Erg lekker!
per stuk

1. 59

7.98

Fijne
Gevuld
Riblappen stokbrood
1 kilo

per stuk

11.98

3.98

Weekendtip!

Altijd lekker:

4 Biefstukspiesjes
div. soorten

6.98

Kip
Indian
schnitzels
4 stuks

5.98
Aanbiedingen zijn geldig van
12 t/m 17 april 2021

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

Aanbiedingen van 15 t/m 21 april:

Hazelnoot-slagroomtaartje
Roombotercakes

met of zonder rozijnen, 4 stuks

5,2,50

www.bakkerammerlaanlaan.nl

Helaas geen restaurantbezoek mogelijk,
maar ’t Haasje komt naar U toe!

Uitnodiging
algemene ledenvergadering
Habeko wonen
Conform de huidige regelgeving heeft de ledenvergadering bij
verenigingen adviesrecht ten aanzien van voorgenomen besluiten
waarvoor goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist.
Via een ledenvergadering stellen wij de leden in de gelegenheid advies
uit te brengen over deze besluiten.
De ledenvergadering vindt plaats op 23 april 2021 om 9.00 uur.
De wijze waarop deze vergadering plaatsvindt, wordt later bepaald.
Wilt u als lid van de vereniging gebruik maken van deze gelegenheid?
Meld u zich dan uiterlijk 15 april 2021 aan bij mevrouw J. Kerkvliet,
telefoonnummer 0172-583125.
Of mailt u naar j.kerkvliet@habekowonen.nl met vermelding van uw
naam en adres.
U vindt de voorgenomen besluiten die ter bespreking komen tijdens
de ledenvergadering, vanaf 16 april 2021 op de website van
Habeko wonen bij ‘Vereniging’.
Bezoekadres: Dorpsstraat 50 - Hazerswoude-Dorp
Contact:
0172-583111 - info@habekowonen.nl

Graag 1 dag vooraf bestellen en geldig t/m woensdag 28 april!

AFHAAL/BEZORG KEUZEMENU à 27,50
• Salade van Hollandse garnalen, avocado, appel en
kurkuma-gembermayonaise met gerookte zalm-cannelloni
gevuld met roomkaas
of
• Rundercarpaccio met balsamico-crème, tomaat,
pijnboompitten en Parmezaanse kaaskoekje
of
• Roomzachte mosterdsoep met brie
********************
• Lijngevangen heilbotfilet, krokant gebakken met tomatensaus
of
• Taart van rundersukade, knolselderij en winterpeen
afgewerkt met gegratineerde kruidenpanade
of
• Gevulde parelhoenfilet met champignonsaus
of
• Vegetarische quiche van geitenkaas, dadels en walnoten
********************
• Duo-gebakjes van aardbei en spekkoek met aardbeisorbetijs
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

&

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

Dorp Esther ‘t Jong, logopedist, Lindehof 27,

kabel op 88.9 FM.

& 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.

Groene Hart Koerier
woensdag 14 april 2021
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Cursiefje

Schuivende panelen
- dat vaccin en die ongewone trombose,
- die wel of niet gewenste transparantie tijdens het
informateurswerk,
- die ambivalente houding inzake uitbundige kerkdiensten
- het dubieuze verlangen naar middeleeuwse toestanden van 		
ene E. in Ankara,
- het smeulende racisme in diverse regio’s van de Hermandad,
- de wederopstanding van een uiterst wrede tsaar in Moskou...
Je kunt aan de gang blijven met het aan de schandpaal nagelen van politici die onverantwoorde beslissingen nemen, met
het onder de enkels afzagen van omhooggevallen despoten die
de mensenrechten aan hun laars lappen, met het schofferen van
lieden die als eregasten in de (politieke) arena consequent de
duim omlaag houden... met alle gevolgen van dien.
Inderdaad, je kunt aan de gang blijven... nu ik dit schrijf hoor
ik dat er wéér een integriteits-affaire in ons keurig aangeharkte
Nederland aan de orde is... uiteraard in Limburg.
Nu maar iets anders. In het kleine vijvertje voor mijn woning
speurt een statige zilverreiger (een immigrant uit overzeese gebieden) naar een argeloos kikkertje, terwijl een geagiteerde
meerkoet het opneemt tegen een aantal irritante eenden. Boven
Plan Zuid scheert een aalscholver over de boezem van de Zuiddijk op zoek naar een succesvolle visstek.
In mijn voortuin jaagt een geïrriteerd en sneaky roodborstje een
gezette merel uit zijn zojuist veroverde territorium. In de populieren langs de Provincialeweg leveren arrogante en hautaine
kleine mantelmeeuwen, kokmeeuwen en zilvermeeuwen fantastische schijngevechten met het gemene volk, de lokale kauwtjes.
Ik zit met een heerlijk kopje koffie achter mijn pc en ik kijk ook
nog gauw naar die fantastische forsythia en die unieke camelia en ik constateer dat alles overgoten is door een staalblauwe
hemel met een oranje zon die alleen maar ‘veelbelovend’ uitstraalt. Ik was net wakker; maar dit is wel ongelooflijk mooi
wakker worden... hier blijf je van wakker worden.
Eerste wolkje. Een cohort hondenuitlaters overspoelt de Zuiddijk
en een damp van o-mijn-schepje-en-zakje vergeten! walmt over
de grasvlakte en beneemt de zon enig zicht op het paradijselijke
tafereel. De hond op het bordje met de tekst ‘opruimplicht’ ziet
het allemaal met lede ogen aan; hij blaft al niet meer, het vertrouwen in zijn korte en krachtige voettekst is verdampt.
Tweede wolkje. Een luie fietser heeft via een ingenieus buizenstelsel een dissel aan zijn fiets gemonteerd, zodat zijn hond, een
husky, hem moeiteloos door de buurt kan trekken Ik dacht aan
de poolhond die voor de slee van een struis Inuit-meisje over
de ijzige poolvlaktes stormt en en passant gluiperige wolven en
wrede ijsberen trotseert; hij manoeuvreert haar moeiteloos langs
kloven en ijsscheuren. Zijn verre Hazerswoudse verwant struint
in een onnatuurlijk keurslijf als een dociel en gedomesticeerd exemplaar, als een karikatuur dus, door een woonwijk in een polderdorp. Hij vermijdt de verhoginkjes in de Frans Hals... die zijn
‘m al te machtig.
Als het allemaal voorbij is zie ik twee ongelooflijk witte zwanen
elkaar het hof maken achter een elektriciteitshuisje, ze houden
het decent; zie ik twee houtduifjes met elkaar communiceren
in ‘een waas van het aanvank’lijk lover’ in de treurwilg langs de
sloot.
Ik blijf geloven in een ongelooflijk mooi wakker worden... Die
twee wolkjes, ach incidenten.
Wist
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WEEK 15
14 april 2021

Week in beeld
Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Aangepaste
dienstverlening gemeente

Aankomend weekend beperkte
dienstverlening

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.

In het weekend van 16 tot en met 18 april 2021 voert
Gemeente Alphen aan den Rijn haar jaarlijkse IT-test uit.
Hierdoor is er het hele weekend, vanaf vrijdagavond
16 april 18.00 uur, een beperkte dienstverlening. De balies
van Burgerzaken zijn daarom op vrijdagavond gesloten.
Ook is het niet mogelijk om gebruik te maken van de
digitale producten op de website, zoals het aanmaken van
een melding. De website is wel beschikbaar voor het

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.

opzoeken van informatie. Vanaf maandag 19 maart zijn de
digitale producten weer beschikbaar.
Wettelijke verplichting
Als gemeente zijn we wettelijk verplicht om onze dienstverlening richting inwoners bij een ramp binnen 48 uur
weer operationeel te hebben. Om deze verplichting te
toetsen, voert de gemeente elk jaar deze test uit.

Openingstijden
Koningsdag
Op Koningsdag, 27 april 2021, zijn alle gemeentelijke
diensten gesloten. Alleen voor spoedeisende zaken kunt u
bellen met 14 0172.
Afvalbrengstation en afvalinzameling
Het afvalbrengstation Ecopark De Limes is gesloten. Ook
wordt er op Koningsdag geen PMD (Plastic, Metaal en
Verpakkingen) en restafval ingezameld in Alphen aan den
Rijn. Dit gebeurt op zaterdag 24 april.

Scheuren, snijden en springen op karton
In het afgelopen jaar zijn we steeds meer online gaan
bestellen. Hierdoor gooien we meer papier en karton weg
en raken de ondergrondse containers sneller vol. Daarom
leegt Gemeente Alphen aan den Rijn de wijkcontainers
vaker. Toch kan het voorkomen dat de container vol lijkt.
Meestal zit de container dan helemaal niet vol, maar zitten
er grote stukken karton bekneld. Helpt u mee dit te voorkomen door te scheuren, snijden en springen?

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

Scheuren, snijden of springen
Wist u dat als u het papier of karton klein maakt, er meer in
de container past? Karton kleiner maken kan op drie eenvoudige manieren: scheuren, snijden of springen. Kleine verpakkingen kunt u meestal makkelijk kapot scheuren of plat
stampen. Grote verpakkingen kunt u het beste thuis alvast
in stukken snijden. Zo houden we de buurt samen netjes!
Hergebruik papier en karton
Gemeente Alphen aan den Rijn zamelt papier en karton in
voor hergebruik. Van oud papier en karton wordt weer
nieuw papier en karton gemaakt. Door papier en karton
apart te houden van ander afval hoeft er minder restafval
naar de verbrandingsovens en dat is goed voor het milieu!

Wat mag bij oud papier?
Papier en karton kunnen goed gerecycled worden tot nieuw
papier. Bij het oud papier gooit u kranten, folders, enveloppen, wc-rolletjes en kartonnen dozen: het mag allemaal!
Melk- en sappakken horen niet thuis bij het oud papier
maar bij het plastic afval. U kunt papier en karton dus inleveren als het schoon is en geen ijzer of plastic bevat. Kijk
voor meer informatie op www.alphenaandenrijn.nl/papier.
Ecopark de Limes
Lukt het u niet om het karton kleiner te maken door te
scheuren, snijden of springen? Lever het dan gratis in op
Ecopark De Limes. Vergeet niet hiervoor een afspraak te
maken op onze website: www.alphenaandenrijn.nl/ecopark.

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

of LinkedIn:

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

Kent u iemand die een lintje
verdient?
Welke inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn
verdient volgens u een Koninklijke onderscheiding? Geef
hem op voor de Lintjesregen 2022!
Iemand voordragen
Kent u iemand die zich al een lange periode op een bijzondere manier inzet voor de samenleving? U kunt die
persoon voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding.
Tot 1 juli 2021 kunt u iemand voordragen voor de Lintjesregen in 2022. Iemand voordragen voor de Lintjesregen in
2021 kan niet meer.
Speciale gelegenheid
Wilt u dat de uitreiking plaatsvindt tijdens een andere

gelegenheid dan de Lintjesregen?
Dan dient u uw voorstel minimaal
zes maanden van tevoren in. De
gemeente informeert u een maand
tot twee weken van tevoren of de
persoon in aanmerking komt voor
de onderscheiding.
Meer informatie
Meer informatie en het formulier
om iemand voor te dragen, kunt u
vinden
op
de
website:
www.alphenaandenrijn.nl/lintje.
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Commissie bezwaarschriften
Op dinsdag 20 april 2021 staan de volgende
openbare onderwerpen op de agenda van de
Commissie bezwaarschriften:
19.30 uur: Bezwaar tegen het toepassen van
spoedeisende
bestuursdwang
vanwege
het
verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval
20.10 uur: Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning (V2020/995) voor het afwijken

Publicaties
Besluit aanvraag omgevingsvergunning
Proponent Netherlands B.V.,
Boerhaaveweg 5-7, Alphen aan den Rijn
Op 29 maart 2021 heeft de Omgevingsdienst
Midden-Holland (ODMH) namens Gemeente Alphen
aan den Rijn een besluit genomen op de aanvraag
van Proponent Netherlands B.V. met kenmerk
2020231541. Dit betreft de opslag van kleine
hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen en
explosieven voor civiel gebruik op Boerhaaveweg
5-7 in Alphen aan den Rijn. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:
- het oprichten, veranderen of in werking hebben
van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of
mijnbouwwerk
- een beperkte milieutoets voor het oprichten,
veranderen of in werking hebben van een
meldingsplichtige milieu-inrichting
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter
inzage bij Gemeente Alphen aan den Rijn. Vanwege
de coronamaatregelen kunt u het gemeentehuis
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor
contact op via telefoonnummer 14 0172. De inzageperiode is zes weken en start op 15 april 2021,
de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze
bekendmaking. Een dag na de start van de inzageperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode
en beroepstermijn eindigen zes weken na de start
van de beroepstermijn.
Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het
besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Den Haag, Sector
Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
U kunt alleen beroep instellen wanneer u gereageerd heeft op het ontwerpbesluit of als u dat
buiten uw schuld om niet heeft gedaan. De termijn
begint op de dag na het ter inzage leggen van het
besluit. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de
dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de
motivering van het beroep bevatten. Verder vragen
wij een kopie van het besluit waar u tegen in beroep
gaat mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. U
kunt ook digitaal beroep indienen. Daarvoor heeft u
wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.
Kijk op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
voor meer informatie over het digitaal indienen van
beroep. De behandeling van een beroep brengt
kosten met zich mee. Het indienen van een beroep
stelt het ingaan van het besluit niet uit.

van het bestemmingsplan voor kamerverhuur aan
de Van Nesstraat 17A in Alphen aan den Rijn
20.50 uur: Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning (D2020/126) voor het plaatsen van een
tijdelijke terrasoverkapping (tot 1 april 2021) voor
Grandcafé De Zaak, gevestigd op het Rijnplein 17 in
Alphen aan den Rijn en bezwaar (van derde-belanghebbende) tegen bepaalde voorschriften die zijn
opgenomen in de verleende omgevingsvergunning

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer
088-54 50 000.

Melding Activiteitenbesluit Wet
milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente
heeft de volgende melding ontvangen:
- Proba BV, Voshol 39 in Boskoop: het vervangen
van de oude kas en het plaatsen van een nieuwe,
grotere kas
Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Vertrokken, onbekend waarheen
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer
wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie
Personen (BRP) staan ingeschreven:
- Y. El Baouti, Stationsplein 175, Alphen aan den Rijn
- K.S. Śmigielska, Fazantstraat 102,
Alphen aan den Rijn
- M. Lopez Sastre, Voorofscheweg 236, Boskoop
- S.M. Farag, Willemstraat 28, Alphen aan den Rijn
- N. Farag, Willemstraat 28, Alphen aan den Rijn
- G.J. Bicz, Westpark 26, Boskoop
- R.K. Tinga, Diamantstraat 236,
Alphen aan den Rijn
- G.M.L. Druiventak, Marokkostraat 2,
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.

Vergunningen
31 maart tot en met 7 april 2021

Voorlopige voorziening
Hebt u een beroepschrift ingediend en vindt u dat
uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing
op uw beroep 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. De behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening
brengt kosten met zich mee.

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 e-mail te sturen naar:
gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Aarlanderveen
- Achtermiddenweg 6
uitbreiden rundveestal (V2021/296)

Alphen aan den Rijn
- Trinitariërslaan 15
aanleggen inrit (V2021/255)

De hoorzitting verloopt via Skype. Als
u meer informatie wilt over bovenstaande onderwerpen of de zitting wilt
bijwonen, kunt u contact opnemen met
het secretariaat van de Commissie
bezwaarschriften via het e-mailadres
commissiebezwaarschriften@alphenaan
denrijn.nl
of
telefoonnummer
0172 - 46 59 83.

- Costa Ricastraat 139 en 141
plaatsen dakopbouw op bestaande garage
(V2021/257)
- Van Nesstraat 31
afwijken bestemmingsplan voor gebruik lichte
horeca en plaatsen afzuiginstallatie
(V2021/259)
- Brederodestraat 51
realiseren dakterras (V2021/261)
- Da Costastraat 56
realiseren uitbouw eerste verdieping
(V2021/262)
- Klipper 13
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak
(V2021/263)
- Loenhorst 1
vervangen dakkapel voorgeveldakvlak
(V2021/265)
- naast Drossaardstraat 2 (kavel 1)
bouwen woning en aanleggen inrit (V2021/267)
- naast Drossaardstraat 2 (kavel 2)
bouwen woning en aanleggen inrit (V2021/268)
- Marketentster 152
plaatsen kunststof kozijnen en vergroten raam
voorzijde (V2021/272)
- Hoorn 9
kappen twee bomen (linde) (V2021/271)
- Anna van Burenlaan 15
realiseren wanddoorbraak (V2021/273)
- Grevelingen 22
realiseren uitbouw voorzijde woning
(V2021/274)
- Kortsteekterweg 36
bouwen woning (V2021/276)
- Schouw 71
plaatsen dakopbouw (V2021/278)
- Groenoord 90
realiseren uitbouw eerste verdieping
(V2021/281)
- Halverwege 4
handelingen met gevolgen voor beschermde
plant- en diersoorten (V2021/275)
- plan Landgoed Verboom, Westkanaalweg
uitvoeren grondwerkzaamheden voor watergangen, wegen en riolering en slopen fundering
gebouw (V2021/269)
- Kievitstraat 54
vervangen erfafscheiding en gedeelte overkappen (V2021/282)
- Junostraat 3
tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor kleine
vorm kamerverhuur (vijf jaar) (V2021/286)
- Van Mandersloostraat 43
vervangen bestaande handelsreclame
(V2021/287)
- Javastraat 18
plaatsen aircobuitenunit (V2021/289)
- De Aarhof 61
intern verbouwen winkelpand (V2021/290)
- Rijnplein 15 en 17
wijzigen brandcompartimentering met een doorbraak (V2021/294)

Benthuizen
- De Bentlanden 4
vervangen hardhouten kozijnen voor kunststof
kozijnen (V2021/291)
- Langelandsepad 5
afwijken bestemmingsplan voor plattelandswoning (V2021/297)

Boskoop
- Zijde 85
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur
(V2021/258)
- Jagerspad 2
realiseren tuinkamer met vijver (V2021/266)
- Brederodepeer 12
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plaatsen aircobuitenunit voorgevel (V2021/277)
- Suikerpeer 101
plaatsen dakkapel en zonnepanelen, bouwen
garage en veranda/tuinhuisje (V2021/279)
- Bootstraat 12
afwijken bestemmingsplan voor woonbestemming (V2021/280)
- Reigerlaan 56
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur
(Airbnb) (V2021/283)
- Brederodepeer 39
bouwen garage (V2021/285)
- Goudse Rijweg 143
bouwen serre aan woonkamer (V2021/292)
- Biezen 51
vervangen bestaande brug (V2021/293)

Hazerswoude-Dorp
- Gerelaan 14
aanleggen inrit (V2021/270)
- Dorpsstraat 115
verplaatsen airco's en aanbrengen geluidsscherm
(V2021/288)
- achter Rietveld 1A
bouwen fietsenschuur en houtopslag met zonnepanelen op dak (V2021/298)

Hazerswoude-Rijndijk
- Spookverlaat 2
inrichten houten huis/chalet als boerderijwinkel
voor verkoop streekproducten (V2021/260)
- Rijndijk 81A
bouwen carport op privéparkeerterrein
(V2021/284)

Koudekerk aan den Rijn
- J.G. van der Stoopweg, fase 2
aanleggen vijf inritten (V2021/256)

Zwammerdam
- Swadenburgerdam 1en 1A
intern verbouwen pand en realiseren drie appartementen (V2021/264)
- Buitendorpstraat 5
wijzigen situatie voor inrit (V2021/295)

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
- Nieuwkoopseweg 11A (31-03-2021)
tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor woonbestemming (twee jaar) (V2021/134)
- Noordeinde 52 (06-04-2021)
legaliseren paardenbak, bijbehorende mestopslag
op mestplaat, lantaarnpaal op erf en twee lichtmasten naast paardenbak (V2021/017)

Alphen aan den Rijn
- Anslag 3 (31-03-2021)
realiseren uitbouw achterzijde begane grond en
eerste verdieping (V2021/065)
- Lauraplein, nabij nummer 2 (31-03-2021)
plaatsen tijdelijke pinbox (10 jaar) (V2021/087)
- Hooftstraat 293 en 295 (31-03-2021)
uitbreiden woning op plaats garage/berging
(V2021/092)
- Castellumstraat 1 (06-04-2021)
vervangen handelsreclame voor geldautomaat
(V2021/240)
- Iepstraat 14 (07-04-2021)
bouwen overkapping en berging (V2021/149)
- Waterviolier 40 (07-04-2021)
plaatsen dakopbouw tweede verdieping
(V2021/136)

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 Gemeente
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en
wethouders, 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.

Verleende vergunningen uitgebreid
Hazerswoude-Rijndijk
- Joseph Haydnlaan 3 (07-04-2021)
brandveilig in gebruik nemen pand (V2020/943)
Beroep
Voor bovenstaand besluit (beschikking genoemd)
geldt de beroepsclausule. Dit betekent dat u binnen
6 weken een beroepschrift kunt indienen bij de
rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus
20302, 2500 EH Den Haag. De termijn gaat in op
de dag nadat het besluit is gepubliceerd.

Verlengen beslistermijn

Boskoop

Alphen aan den Rijn

- Reijerskoop 188A (31-03-2021)
plaatsen schuur voor gebruik pomphok
(V2020/1019)
- Goudse Rijweg 124 (02-04-2021)
plaatsen dakopbouw achterzijde woning
(V2020/1079)

- Paltrokmolen 15
bouwen woning (V2020/1045)

Hazerswoude-Dorp
- Hobbemastraat 58 (07-04-2021)
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/162)
- Dorpsstraat 48 en 50 (07-04-2021)
aanbrengen stalen ligger (V2021/238)
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

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.

Woensdag 14 april 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (20.00 uur,
digitaal). U kunt de vergadering via de website live volgen.
• Vervolg debat schetsontwerp en budgetten parkeergarage en parkeerdek in het kader van de herontwikkeling van De Aarhof in Alphen aan den Rijn (geen inspraak mogelijk)
• Eerste debat contourennotitie woonvisie

Donderdag 22 april 2021, gemeenteraadsvergadering (20.00 uur, digitaal). U kunt de
vergadering via de website live volgen.
Onder voorbehoud:
• Vaststellen duurzaamheidsprogramma 2021-2030, inclusief uitvoeringsprogramma 2021-2022 en
beschikbaar stellen budget
• Vaststellen verbeterproces Grondstoffen 2021–2022
• Vaststellen Zwerfafvalbeleid 2021–2025
• Vaststellen tarieven Ecopark 2021
• Vaststellen gecoördineerd gewijzigd bestemmingsplan voor de bouw van 190 woningen op de
percelen Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a in Alphen aan den Rijn
• Vaststellen bestemmingsplan Steekterpoort II
• Buurthuis Pleyn68, beschikbaar stellen investeringsbijdrage geluidwerende maatregelen
• Vaststellen richtlijn aanpak boomziekten en plagen in de openbare ruimte en beschikbaar stellen
middelen
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.

Ontwerpbeschikking
De burgemeester van Alphen aan den Rijn maakt
bekend dat zij in het kader van de Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordening
Alphen aan den Rijn 2014 van plan is om vergunningen te verlenen aan:
- Stichting Dewan Maluku Jajasan Kaju Putih
Voor het exploiteren van de lokaliteit aan Dennenlaan 3 in Alphen aan den Rijn.
De aanvraag, de ontwerpbeschikkingen en de
bijbehorende stukken liggen vanaf 8 april 2021
gedurende zes weken 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.
Zienswijze
Gedurende de eerder genoemde termijn kunt u
schriftelijk een gemotiveerde zienswijze indienen
bij het college van burgemeester en wethouders,
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In deze
periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden
ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na een telefonische afspraak met het Officemanagement van het team Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer: 14 0172.
Alleen personen die tijdig zienswijzen indienen,
kunnen later beroep instellen tegen een uiteindelijk
besluit.

Ontheffing brede voertuigen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat op grond van art. 62 van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, ontheffing voor het berijden van wegen met
brede voertuigen binnen de gemeente is verleend.
Stokman Transport BV heeft tot 16 mei 2021
ontheffing gekregen voor het met brede/zware
voertuigen berijden van de Ziendeweg te Zwammerdam.
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 18 mei 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.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen
zes weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 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 Gemeente
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en
wethouders, 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
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datum van uw bezwaar en uw handtekening. Als u
niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar
of beroep, kunt u een voorlopige voorziening
vragen. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302,
2500 EH Den Haag.

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend
voor het in gebruik nemen van openbaar gebied
binnen de gemeente. Liander N.V. heeft ontheffing
gekregen om van 19 april 2021 tot en met
6 december 2021 diverse objecten te plaatsen in
het openbaar gebied aan de Karel Doormanstraat in
Alphen aan den Rijn, vlak bij de huisnummers
37-41.
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 20 mei 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.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen
zes weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij
voorkeur
digitaal
doen
via
de
website

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

www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw
bezwaar ook per post indienen via Gemeente
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en
wethouders, 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. 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 Den Haag.

Tijdelijk verleende standplaats

voorkeur
digitaal
doen
via
de
website
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw
bezwaar ook per post indienen via Gemeente
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en
wethouders, 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. Als u
niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar
of beroep, kunt u een voorlopige voorziening
vragen. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 20302,
2500 EH in Den Haag.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om
een vergunning af te geven voor het innemen van
een standplaats in Alphen aan en Rijn voor een:
- Smooth coffee to go bij T-steiger Zegerplasgebied
- Verkoop zoete lekkernijen parkeerterrein aan de
Vest
De vergunningen zijn verleend op 7 april 2021
voor de periode 1 april 2021 tot 30 juni 2021.
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

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

11

Leren wielrennen bij
Wielerver. Avanti

Eind vorig jaar hebben heeft de Alphense
wielervereniging Avanti al een succesvolle
kennismakings trainingsavond georganiseerd voor het veldrijden.
Binnenkort start het nieuwe wegseizoen en
ook hiervoor biedt de vereniging leuke kennismakings trainingsavonden aan voor het
wielrennen!
Ben jij tussen de 7 en 18 jaar oud en wil jij
net als Mathieu van der Poel of Anna van der
Breggen super goed kunnen fietsen? Of kom
je lekker voor je plezier? Heb je al ervaring
met wielrennen, of juist helemaal niet? Het
maakt allemaal niets uit. Heb je geen eigen
racefiets dan heeft de vereniging ook de mogelijkheid om er een te lenen.
Ben jij ook zo enthousiast? De trainers en
jeugdleden staan te popelen om jullie te verwelkomen! De trainingen starten elke eerste
dinsdag van de maand om 18.30 uur bij het
clubhuis van Avanti, Amerikalaan 163 in Alphen aan den Rijn.
Meld je snel aan bij jeugd@wvavanti.nl en
wie weet zien we jou binnenkort gezellig bij
deze enthousiaste club! Overige info is ook te
vinden o p de website: www.wvavanti.nl
Tot snel!
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nu echt gezond is om microscopisch kleine plasticdeeltjes in je huid te wrijven, of
via het tandenpoetsen in te slikken?

De aarde op een goede manier doorgeven aan ons nageslacht, dat wil iedereen wel. Maar hoe kun je daaraan
bijdragen door jouw eigen levensstijl te verduurzamen en het tegelijkertijd ook leuk te houden? In deze rubriek informatie en praktische tips daarover. Want met je dagelijkse keuzes heb je meer invloed dan je denkt.
Of het nu gaat om voedsel, verpakkingen, energie, vervoer, reizen, kleding, wassen of dierenwelzijn. De eerste serie van 4 afleveringen gaat over microplastics in verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen, kleding
en verpakkingen.

Microplastics in verzorgingsproducten
Plastic vergaat nooit
Plastic is een kunststof, gemaakt uit aardolie, die sinds de 50’er jaren van de vorige eeuw op steeds grotere schaal wordt toegepast. Het is goedkoop te produceren
en duurzaam in de zin dat het sterk is en lang meegaat. Het is zelfs zo sterk dat het
nooit vergaat. Daardoor vormt plastic een van de grootste milieuproblemen op dit
moment. Je hebt vast wel eens gehoord van de ‘plastic soup’. Zo wordt het plastic
genoemd dat zich in de oceanen bevindt. Deels is dit plastic zwerfvuil dat nog goed
herkenbaar is. Maar het merendeel bestaat uit minuscule met het oog niet of nauwelijks waarneembare deeltjes micro- en nanoplastic. Deze komen in zee via rioollozingen, maar ook doordat de grote stukken zwerfplastic in de oceanen in de loop
van de tijd degraderen tot minuscule deeltjes.
Plastic in cosmetica
Microplastics worden ook bewust geproduceerd om deze toe te voegen aan cosmetica en verzorgingsproducten zoals gezichtscrèmes, lippenstift, mascara, nagellak,
bodymilk, shampoo, conditioner en zonnebrand. In scrubs en tandpasta gaat het
om grotere korrels, de zogenaamde ‘microbeads’ om een schurend effect te bereiken.
Waarom gebruikt de industrie hiervoor eigenlijk plastic, want er zijn legio natuurlijke alternatieven? Het is simpelweg de goedkoopste manier om structuur, waterafstotende eigenschappen en scrubeffecten in de producten te brengen. Maar of het

Via riool in voedselketen
De minuscule plasticdeeltjes uit cosmetica en verzorgingsproducten komen via ons
doucheputje of de wasbak in het rioolstelsel terecht. Ze zijn zo klein dat ze door de
filters van waterzuiveringsinstallaties heen glippen en in rivieren en oceanen terechtkomen, waar ze onderdeel worden van de plasticsoep. Vissen en schaaldieren
krijgen de plastics binnen en via de voedselketen belanden ze ook op ons bord. Ook
kunnen microplastics via de wortels planten binnendringen en zo in ons voedsel terechtkomen. Het blijkt nu nog lastig om te bepalen of en hoeveel microplastic mensen via voedsel binnenkrijgen en hoe erg dit is. Het meeste verdwijnt via de ontlasting opnieuw het riool in. Maar onderzoek heeft nu al aangetoond dat een klein deel
van de microplastics de darmwand weet te passeren en in het lichaam van mensen
achterblijft. Naar de lange termijn gevolgen van stapeling van kleine hoeveelheden
microplastics in het lichaam moet nog veel onderzoek worden gedaan.
Hoe herken je microplastics?
Gelukkig halen steeds meer fabrikanten de plastics uit hun verzorgingsproducten,
maar een verbod is er nog niet en er zijn nog altijd veel producten met plastickorrels
en andere bedenkelijke stoffen te koop. Staat op de ingrediëntenlijst iets dat begint
met poly (polyethyleen, polypropyleen, polyethyleentereftalaat, polymethylmethacrylaat) of nylon, dan zit er zeker plastic in. Veel cosmetica, verzorgingsproducten,
maar ook schoonmaakmiddelen en wasmiddelen bevatten naast microplastic ook
ander schadelijke stoffen voor het milieu en de gezondheid. Er zijn alternatieven
beschikbaar in de vorm van eco-producten. Voor cosmetica en verzorging heeft
bijvoorbeeld webwinkel bewustpuur.nl een breed assortiment. Handig is ook de
app ‘Beat the microbead’. Hiermee kun je een product, voordat je het in de winkel
koopt, scannen op de aanwezigheid van microplastics.
Volgende keer meer over microplastics in kleding…
Meer met minder, of reageer naar
diana.baak@groenehartkoerier.nl

Lone Star Western Stable viert
haar 20 jarig jubileum online!
door Frits Nijhof

een kan hier onder deskundige (bege)leiding leren paardrijden en zich ontwikkelen in de
Westernsport. Melanie van Remundt behaalde zelf verschillende titels. In de prijzenkast
van de manege prijken diverse
bekers en bokalen , waaronder
een Nederlands Kampioen van
Melanie

Twintig jaar geleden - op 1 april 2001 - opende Melanie van Remundt op zeer leeftijd haar eigen manege in aan/op de Gnephoek te Alphen a/d Rijn. ’Toentertijd
stond de Western sport in Nederland nog in de kinderschoenen’ vertelde me MelaWedstrijden en opendagen
nie. ‘De sport was nog helemaal niet populair’.
Melanie maakte zich de kunst
van het western paardrijden eigen en haar grote wens was
deze toch wel deze bijzondere
tak van de paardensport over te
dragen aan derden. ‘Ik heb de

kennis in huis. Waarom zou ik
mijn kennis en know-how niet
overdragen, zodat zo veel mogelijk mensen deze manier van
paardrijden ook gaan waarderen’, vertelde Melanie met een

enthousiaste blik.
Gedurende de 20 jaar is ‘Lone
Star Western Stable’ een begrip
in het Groene Hart. Een oergezellige manege waar zich jong
en oud snel thuis voelen. Ieder-

zijn voor al onze klanten en
bezoekers altijd een favoriet
uitje.
De manege had dit jubileum
dolgraag groots gevierd met
hun klanten, echter is dit op het
moment met de coronamaatre-

len helaas niet mogelijk. Daarom heeft wordt men er nu een
online feestje van gemaakt.
Gedurende de maand april is er
elke zaterdagavond en vrijdag
30e april, de mogelijkheid om
met een online met een evenement mee te doen. Hieraan kan
jong en oud deelnemen. Het
programma van deze festiviteiten vind je bijgesloten. Verdere
details zijn op de website te vinden. https://www.lonestar-westernstable.nl/
Melanie vertelde enthousiast
verder dat er gedurende de hele
maand april 2021 buiten de online quiz op hun Facebookpagina en Instagram allerlei video’s
en live sessies zijn te zien.
Kortom: April staat in het teken
van het bijzondere 20 jarig jubileum. Het is allemaal ietwat anders dan dat men zich had voorgesteld, maar:
‘Het is roeien met de riemen die
je hebt, je wordt tenslotte maar
één keer 20 jaar!’
We hopen dat iedereen, jong en
oud, dit jubileum op zijn of haar
manier mag mee beleven en er
later met plezier op kan terugkijken. Het is geen fysiek samenzijn, wel een maand lang
feest!
Wij wensen de Lone Star Western Stable veel succes en plezier met deze bijzondere vorm
van lustrumviering en een succesvolle voortzetting van deze
manege.

Groene Hart Koerier
woensdag 14 april 2021
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WORD
JIJ OOK
VERLIEFD
OP EEN
MOOI EN
SCHOON
KOUDEKERK
?????
DOE MEE AAN HET ZWERFAFVAL JUTTEN IN KOUDEKERK OP 17 APRIL
Op zaterdag 17 april a.s. is weer een zwerfvaljutactie in Koudekerk. Het oud papier wordt door
Aspasia opgehaald en dat is een goede aanleiding om onze woonomgeving zwerfafvalvrij te maken. Wonen en leven zonder storend zwerfafval maakt per slot van rekening ons dorp, onze buurt,
onze straat mooier, schoner en prettiger.
Vanuit de gemeente en 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.
Jolanda bellen!
Mocht je nog materiaal willen hebben, dan kun je contact
met haar opnemen via jolande@actief-rijnwoude.nl of 0622168847.

Op zaterdag 17 april a.s. verzamelen we met degenen die
dat willen, 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 komen wij daar weer
terug voor een coronavrije koffie met versnapering. Eventueel
kun je daar je materiaal inleveren als je het niet bij je wil houden.

Doe je mee op zaterdag 17 april
a.s.? Je hoeft je niet aan te melden, maar aangeven bij Jolande van Wetten dat je meedoet,
is ook prima. Hopelijk kunnen
wij op medewerking van mooi
voorjaarsweer rekenen.
Deze activiteit is een initiatief
van Actief Rijnwoude, Werkgroep Duurzaam Koudekerk, de
schonebuurtcoaches van de gemeente Alphen aan den Rijn en
een aantal enthousiaste inwoners van Koudekerk.

Week van de overgang: 'Fempathie'
ondersteunt vrouwen in de overgang
door Frits Nijhof

Sinds april is er een praktijk geopend in Koudekerk a/d Rijn voor vrouwen rondom
de overgangsleeftijd, die klachten ervaren in deze fase of juist goed voorbereid de
overgang in willen gaan.
De overgang kondigt het einde
aan van de vruchtbaarheidsperiode van de vrouw. Elke vrouw
tussen de 40 en 60 jaar krijgt
ermee te maken. De productie
van eicellen neemt af en stopt
uiteindelijk met als gevolg vermindering van de hormoonproductie van oestrogenen en progesteron.
Dit kan klachten geven. Dat
kunnen typische klachten zijn,
als veranderingen van het menstruatiepatroon,
opvliegers,
nachtzweten en droge slijmvliezen, maar ook klachten als
slaapproblemen, stemmingswisselingen, verminderd libido,
hartkloppingen, gewichtstoename en spier- en gewrichtsklachten kunnen erbij horen. Soms
ben je jezelf “helemaal kwijt”.

Ondersteuning
'Fempathie' wil vrouwen ondersteunen in deze fase van het leven.
De praktijk 'Fempathie'wordt
gerund door Désirée Eikelenboom-Schmidt. Désirée heeft
al meer dan 25 jaar ervaring in
de vrouwenzorg. Zij startte haar
werk in 1984 als verpleegkundige op de verloskunde-gynaecologie afdeling in het Diaconessenhuis leiden. Na de fusie in
2016 met het Rijnland ziekenhuis in Leiderdorp is Désirée
werkzaam op de afdeling gynaecologie/urologie van het Alrijne ziekenhuis.
Overgangsconsulente
In haar werk constateerde Désirée dat er te weinig aandacht en
informatie is voor de vrouw in

de overgang. Dat was voor haar
de reden om de opleiding tot
verpleegkundig overgangsconsulent te gaan doen. Al eerder
heeft zij de opleiding orthomoleculaire voedingsleer en therapie gedaan. Haar passie is zorg
op maat geven aan vrouwen
met hun specifieke problematiek.
Informatie en advies
Met de kennis van genoemde
opleidingen kan Désirée vrouwen informatie en advies geven
over de overgang, werking van
hormonen, hormoontherapie,
voeding en leefstijl, welke de
basis zijn voor goede overgangsjaren. U krijgt bij haar een advies op maat en passend bij uw
eigen wensen.
Bovendien geeft zij advies en in-

formatie aan werkgevers die te
maken hebben met vrouwen in
deze leeftijdsgroep of juist eerder, ter preventie van klachten.
Onderzoeken hebben aangetoond dat ca. 34% van het ziekteverzuim onder vrouwen tussen de 45 en 60 jaar te wijten is
aan overgangsklachten. Wel iets
om aandacht aan te besteden!
Even naar de website
Bent u geïnteresseerd of wilt u
meer informatie, surf dan even

rond op haar site: www.fempathie.nl Uiteraard kunt u haar
ook geheel vrijblijvend even
bellen voor een afspraak. Een
afspraak kunt u maken zonder
verwijzing van huisarts.
U kunt haar bereiken onder
tel: 0618292115 of mail
desiree@fempathie.nl.
Haar praktijkadres luidt: Dorpsstraat 17 Koudekerk a/d Rijn.
Wij wensen Désirée heel veel
succes met haar praktijk.
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Hoog tijd voor doordacht
beleid en andere
werkgelegenheid
Omdat ik vooral kritische artikelen schrijf (‘tegenmacht’ heet dat
sinds kort), wil ik beginnen mijn waardering uit te spreken voor de
visie, daadkracht en het resultaat van wethouder van As als politiek verantwoordelijke voor de herinrichting van het centrum van
Alphen-Stad. Van zijn invloed op de woningbouw weet ik minder,
maar wat ik aan recente nieuwbouw zie heeft beslist kwaliteit.
Een recente poging van Wethouder van As op LinkedIn om Alphen ad
Rijn als “Groene Stad met lef” neer te zetten en een plan om de zoveelste logistieke doos neer te zetten waar de gemeenteraad nu over tobt,
zijn mijn reden om hierna duidelijk te maken dat ik Wethouder van As
collega’s met lef toewens die zorgen dat er een doordacht en beter gebalanceerd beleid komt.
Alphen Groene Stad met lef?
Wie mijn CV kent weet dat het compliment aan van As van een voormalige bestuurder van een grote landelijk vastgoed beheerder en opdrachtgever is waar ook nog grote natuurgebieden toe behoorden.
Echter, Alphen is helemaal geen groene stad, maar een voormalige
Stadsgemeente die bezig is het Groene Hart, dat ze in de schoot geworpen kreeg door de fusie met Boskoop en Rijnwoude, in een hoog
tempo naar de knoppen te helpen. Met een gemeentebestuur dat echte verkeersknelpunten in Boskoop en Hazerswoude-Dorp niet aanpakt
omdat het geen lef heeft om de druk van de Provincie te weerstaan.
Dat daardoor de leefbaarheid, natuurwaarde en de recreatiewaarde van
het Bentwoud grote schade toebrengt met de Bentwoud Fakelaan-snelweg N207 Zuid. Terwijl de Bodegravenboog geen schade en meer ca-

Ingezonden bijdrage
paciteit biedt. Provinciemacht zonder Gemeentelijke tegenmacht is heel slecht
voor ons inwoners. Als het aan de “Lefhouder” ligt gaat het asfalt ook door
het (Zaans) Rietveld.
En nu verschijnt er een vastgoedondernemer die een enorme logistieke doos
wil neerzetten en roept dat dit hét verzend- en ontvangsthuis van al onze brievenbuspakjes en postpakketten in de randstad moet worden? Die sector heeft
allang haar eigen verfijnde distributie. Maar hij zal die doos wel vol huurders
krijgen. In dat soort dozen werken echter onderbetaalde en uitgebuite ongeschoolden die uit Oost-Europa geïmporteerd moeten worden. Meer trucks,
stank en lawaai, meer druk op huisvesting voor geïmporteerde sjouwers die
nooit meer weg gaan.
Alphen kan duurzaam wonen, werken en recreëren met lef combineren
Alphen heeft een gunstige ligging tussen de universiteitssteden Leiden en
Utrecht. Leg vanaf het station een snelle metrolijn op het busbaantracé langs
de N207 Noord - dus geen strook voor een snelweg - die aansluit op de doorgetrokken metrolijn waar Amsterdam op aast bij Schiphol. Dan wordt Alphen
meer dan een slaapstad voor inwoners met middelbare en hogere opleidingen
die nu in Den Haag, Leiden, Amsterdam en Utrecht werken en er deels met
de auto heen rijden. De stad heeft door haar ligging potentie. Boskoop heeft
stations en bij woonkernen langs de Rijndijk kunnen ze er komen. Ga in plaats
van die fantasieloze logistieke doos in Alphen opleidings accomodaties (dependances Universiteiten e.d.), kantoren en woningen bouwen. Station erbij.
Niks mis met lef
College, toon lef met een evenwichtig beleid gericht op werkgelegenheid van
de inwoners die u al heeft. Toon lef naar de Provincie en ontpop u als het bestuur van een 100.000+ stad-met-potentie. Zorg dat wat groen is groen blijft.
Zorg dat de Dorpen Dorpen blijven, maar ook waar dat verantwoord is betaalbare woningen voor jeugd en ouderen kunnen bouwen.
Gemeenteraad van Alphen, toon lef, wordt tegenmacht.
Robert Hagendoorn

ELBURG
W. VAN DEN HEUVEL

ALLROUND CHAUFFEUR
BETONTRUCKMIXER

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

BCK produceert betonproducten, cementproducten en gietvloeren welk wij in de regio Zuid
Holland afleveren aan onze klanten. Met een modern wagenpark bestaande uit diverse
4-, 5-assers en trekker/oplegger combinaties met mixeropbouw, diverse betonpompen en
bulkopleggers kom je dagelijks op diverse plekken in de regio om onze producten af te leveren op
bouwlocaties.
Wij zoeken (allround) chauffeurs welk vanuit onze 2 productielocaties in Koudekerk aan den
Rijn dagelijks meehelpen om de benodigde transportbewegingen uit te voeren. Service,
kwaliteit en betrouwbaarheid is waar wij voor staan. Als vertegenwoordiger van ons bedrijf
straal je dat uit en ben jij ons visitekaartje.
De werkzaamheden bestaan uit:
Berijden van de betonmixer in de regio
Het bedienen van de truck bij het laden en lossen
Dagelijks schoonmaken van en (klein) onderhoud plegen aan de truck
Overige werkzaamheden o.a. op het bedrijfsterrein en bij onze zusterbedrijven

•
•
•
•

Dit is wat wij van je verwachten:
Het in bezit hebben van een geldig C(E)-rijbewijs ( met code 95) en chauffeurspas
Een geldig VCA-certificaat is een pre
Je bent gemotiveerd, collegiaal, denkt in oplossingen en bent flexibel inzetbaar
Goede rijvaardigheden en nemen van verantwoordelijkheid over de lading en de mixer
Ervaring met het transporteren van bouwmaterialen is een pre
Woonachtig in de regio

•
•
•
•
•
•

Wat bieden wij jou?
Wij bieden je een prettige werksfeer in een stabiel team van collega’s. Je krijgt de beschikking
over een moderne ‘eigen’ wagen en wij bieden jou de mogelijkheden om cursussen/opleidingen
te volgen welk gerelateerd zijn aan onze werkzaamheden.
Geen dag is hetzelfde en bij deze dynamische en verantwoordelijke uitdaging hoort een goed
en marktconform salaris, afhankelijk van kennis en ervaring, en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

SINDS 1955 EN NOG STEEDS VAN DEZE TIJD

VAKGARAGE
W. VAN DEN HEUVEL
U BENT BIJ ONS O.A. AAN HET JUISTE ADRES VOOR
Onderhoud, reparatie en schadeherstel van alle automerken
APK keuring
Banden, trekhaken en accesoires
AircoCheck, VakantieCheck, WinterCheck

Interesse?
Gaan wij samen bouwen aan de toekomst ?
Stuur ons je CV samen met je motivatie waarom je graag bij ons wil komen werken, liefst per email
aan rvdwal@bck.nl t.a.v. Roald van der Wal.

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGEWVANDENHEUVEL.NL

Als je nog vragen hebt over deze vacature bel ons dan gerust even via 071-341 9100.

Verbreepark 33 | 2731 BR Benthuizen | T 079 331 39 26 | info@wvandenheuvelbv.nl

Garantie, Vakgarage Autoverzekering, vervangend vervoer

Groene Hart Koerier
woensdag 14 april 2021

Open dag Roeivereniging Alphen
voor Jeugd en Studenten
Zaterdag 17 april 12.00 – 14.00 uur

Roeien is niet alleen een gezonde sport, het is ook een gezellige sport. En momenteel razend populair. Speciaal voor jongeren (vanaf 10 jaar) en studenten organiseert de Alphense Roeivereniging op zaterdag 17 april van 12.00 – 14.00 uur een
open dag.

vlnr Hansje, Sander en Jelle stappen iedere zaterdag de boot in Fotograaf: PR RV-Alphen (Nina)
Stap in de boot en ontdek of
roeien ook jouw sport is. Uiteraard coronaproof. Meld je aan
via www.rv-alphen.nl/opendag
en we zien je graag in ons verenigingsgebouw aan het Aarkanaal naast de Zegerbrug.

Veel persoonlijke aandacht bij
de jeugd
Al vanaf 10 jaar kun je roeien.
Persoonlijke aandacht is heel
belangrijk bij de jeugdinstructie. Zo wordt gekeken hoe iedereen zich zo goed mogelijk

kan ontwikkelen. Daarnaast is
er veel ruimte voor gezelligheid
onderling. Het hoogtepunt is
het jaarlijkse roeikamp. Sander
(14 jaar) roeit inmiddels twee
keer in de week, alleen en samen met leeftijdsgenoten in de

Ting of Tang?
Mijn sponsor fietstocht Vietnam is precies 4 jaar geleden! Het was een georganiseerde reis waarmee ik via Plan Nederland geld € 4.000, = bij elkaar heb
gefietst om zo een kind te sponsoren en geld te doneren aan de schoolprojecten in het onderontwikkelde Noorden van Vietnam. 420 Kilometer dwars
door bergachtig gebied van Hanoi naar Sapa. Vorige week vertelde ik al van
deze reis en hier nu het vervolg.
Diezelfde dag gingen we naar het nieuwe schoolproject van Plan, eventjes verderop. Onderweg barstte ik in tranen uit… Het besef dat er zo’n contrast is
sloeg even in. Op de school van Plan was alles nieuw, een mooi groter schoolgebouw met grote klaslokalen en ieder kind een eigen tafeltje. Ze gingen liedjes voor ons zingen en wij zongen een Nederlands school/kinderliedje voor
hen! Die dag waren we gesloopt na al die emoties en gingen met een gelukkig gevoel naar bed, want we hadden allemaal ons sponsorkindje ontmoet!
Een bijzondere dag om nooit te vergeten. Door de jaren heen ontving ik foto’s
van Pang en ze is echt groot geworden. Ik ben trots op haar en wens haar de
mooiste toekomst!
De afsluiter van de fietstocht en daarbij meteen het andere hoogtepunt van de
reis was DE hoogste berg van Vietnam fietsen. Iets wat ik tot op die dag niet
van plan was te doen, but I did it! Het was een optionele 20 km extra en extra stijl. Ik was al blij dat ik de 400 km achter de rug had maar een van mijn
fiets ‘matties’ (Mattanya) zei tegen me “je bent tot zover gekomen waarom
probeer je het gewoon niet?” Tjsa, eigenlijk had ze gelijk en ik besloot dat mo-

boot: “Ik vind het vooral heel
gezellig. Maar ik ben ook serieus. Het geeft echt een geweldig gevoel om supersnel te gaan
en mee te doen aan wedstrijden.
Daar moet je wel echt voor trainen. Ik heb ook al een paar keer
een prijs gewonnen.”. De moeder van Hansje is een roeier, dus
Hansje telde af totdat zij ook in
de boot mocht. Hansje (11 jaar)
vertelt: “Ik heb leren roeien in
een skiff, een boot waarin je
in je eentje in roeit. Heel tof en
ook best spannend, want je slaat
ook wel eens om en dan lig je in
het water.”
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len hoe het is om in een boot te
stappen. Ook krijg je informatie
over de vereniging. Naast sportiviteit biedt die ook veel gezelligheid. Kom langs en laat je informeren tijdens de open dag
op zaterdag 17 april van 12.00 –
14.00 uur bij ons verenigingsgebouw aan de Machineweg 2b in
Aarlanderveen. Vanwege de coronamaatregelen vragen we je
hier vooraf voor aan te melden
via www.rv-alphen.nl/opendag.

Roeien en studeren is een perfecte combinatie
Jelle (21 jaar) is begonnen als
jeugdlid en inmiddels één van
de studentenleden: “Roeien is
voor mij lekker buiten bezig zijn
en vooral jezelf steeds verbeteren. Het is goed te combineren
met mijn studie. Ik spreek af
met mijn trainer op de momenten die passen bij mijn rooster.
Tegelijkertijd is het ook echt gezellig om met anderen op het
water te zijn en op de vereniging af te spreken”.

Introductielessen
Om te roeien heb je alleen een
zwemdiploma nodig. De vereniging heeft ervaren instructeurs
die er in een paar maanden voor
zorgen dat je de techniek snel en
goed onder de knie krijgt. Jeugd
en studenten starten vaak direct
in een skiff – een boot waar je
in je eentje in zit. Om te kijken
of de sport past bij jou zijn er
in het voorjaar introductielessen (4 lessen voor € 25,-). Jeugd
tot 14 jaar roeit iedere zaterdag
vanaf 11.30 uur. Jeugd vanaf 14
jaar roeit iedere zaterdag vanaf 13.00 uur. Daarnaast kan je
in overleg met de trainers ook
doordeweeks trainen.

Open dag op 17 april
Lekker buiten sporten op het
water. Alleen of met elkaar in
de boot. Op je eigen tijd en als
je wilt, meedoen aan wedstrijden. Op de Alphense vereniging
is er veel persoonlijke aandacht
voor de jeugd en studenten. Tijdens de open dag kun je voe-

Vanwege de populariteit van
roeien en de huidige coronamaatregelen is er momenteel
een wachtlijst voor de instructie
van volwassenen.
Kijk voor meer informatie op
www.rv-alphen.nl
Roeivereniging Alphen
Machineweg 2B, Aarlanderveen

ment gewoon door te fietsen. Op eigen tempo en alleen. Onderweg naar de
top genoot ik van al het moois om mij heen en ook van de rust. Er vloog ook
nog een vlinder een stukje met mij mee waarvan ik onder de indruk was en
mij op kon richten i.p.v. op de steile weg. Na enige tijd kwam ik bij de volgende waterstop maar dat bleek al de finish te zijn! Een trots, euforisch gevoel
en met mijn vriendinnen hebben we op de top staan knuffelen. Het zat erop!
We did it! Op geheel eigen tempo bereikte elke deelnemer de top en met z’n
allen zijn we daarna keihard die berg af gegaan op de fiets: Ultieme Vrijheid!!
Nu ik dit schrijf zucht ik met een glimlach op m’n gezicht. Deze herinneringen zijn forever in the pocket :)
Ting en Tang waren trouwens onze groepsbegeleiders. Het heeft even geduurd om die 2 mannen uit elkaar te houden. En dan niet per se om het uiterlijk maar die namen leken zo op elkaar en ze grapten er zelf ook over wie
wie was om ons lekker in de verwarring te houden. Ting was de grappigste
en vertelde ons ook het hele oorlogsverhaal van Vietnam bij het oorlogsmonument. De hele groep was stil, ontroerd en ook daar viel er een traantje. We
kregen nog een mooi aandenken daar van Tang, Nee Ting (Zie je wel, blijft
lastig) Tang was echt de wildere versie maar tot op heden heb ik niet echt
hoogte van hem kunnen krijgen, wel dat hij van bier houdt !. En wat kunnen
die twee fietsen zeg!
Hierover zou ik veel meer kunnen schrijven, of over mijn andere reisverhalen maar dan heb ik de hele krant nodig haha … (mensen die mij kennen
zullen nu vast wel even moeten lachen). Iedereen heeft een verhaal, en vast
wel meerdere belevenissen die je zijn bijgebleven. Wellicht is het leuk om ook
eens je verhaal te delen, iets wat je hebt meegemaakt en wat voor jou mooi is,
ook al is het lang geleden.
Groetjes,
Anthoula
Anthoula’s belevenissen
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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!

TE KOOP

AUTO's jaren 50/60/70 of antiek speelgoed /
lego jaren 50/60 Kom het graag ophalen!
STALLING \ GARAGE \ SLEUTELRUIMTE voor
oldtimer.na 17:30 tel 0644003917 of mail roozendaal.ton@gmail.com
Te koop gevraagd. Heeft u nog LP'S OP ZOLDER of in de kelder. Ik neem ze graag van u
over. Bereikbaar via rvandenberg@hotmail.
com of 0624230280

DIVERSEN

MOOIE 3D KAARTEN. 5 stuks voor € 2. Lisette Goes, Koudekerk. Tel 06 416 89 489 e-mail In Benthuizen wordt een VOEDSELBOS opgezet. De ontwikkelingen zijn te volgen op
goes-poel@hetnet.nl
www.voedselbos benthuizen.nl

Nieuwbouw
Westvaartpark
mag van start
Afgelopen week is bekend gemaakt dat de nieuwbouwwijk
Westvaartpark in Hazerswoude-Rijndijk dgebouwd mag
worden. De gemeente is door de Raad van State in het gelijk gesteld in de rechtszaak die omwonenden hadden aangespannen.

GEVRAAGD

Te koop gevraagd DOZEN OUDE SPEELGOED

ImpressievandenieuwewijkWestvaartparkincl.deomleggingvandeGemeneweg
Vorig jaar kregen de omwonenden van de Raad van State gelijk omdat
de gemeente niet goed had onderbouwd hoe het verkeer gedurende de
aanleg van de wijk zou worden afgewikkeld. Omwonenden vinden ook
dat de gemeente een willekeurige woningbouwlocatie in landelijk gebied heeft gekozen, in plaats van te bouwen binnen de bebouwde kom.
Volgens hen is het plan daarmee in strijd met de provinciale Omgevingsverordening. Bovendien is geen goede landschappelijke overgang gewaarborgd van de woonwijk naar de hoger liggende woningen aan de
Rijndijk. De gemeente heeft inmiddels een duidelijker plan ingediend
voor de verkeerstromen en de Raad van State acht ook de overige bezwaren van de omwonenden ongegrond.
350 woningen
In het plan wordt een nieuwe woonwijk met 300 woningen gebouwd
aan de westkant van het dorp. Daarnaast kunnen er na een apart besluit van het gemeentebestuur nog eens vijftig woningen extra gebouwd
worden. Inn het plan is voorzien in variatie in type woningen, zoals rijwoningen, verandawoningen en 2-onder-1-kap woningen. In het plangebied is ook ruimte opgenomen voor 75 sociale huurappartementen.
De bouw vindt in 5 fases plaats en het gehele plan zal naar verwachting
in 2027 zijn opgeleverd.
Compensatie bomenkap
Om de ontwikkeling van de woningbouwlocatie mogelijk te maken is 5
hectare grond van Staatsbosbeheer gekocht. De bomen die daarop stonden zijn al gekapt. Als compensatie krijgen de bestaande natuurgebieden
nieuwe beplanting en wordt het vogelweidegebied De Wilck uitgebreid
met 9 hectare grond. Daarnaast is er grond nodig voor de ontwikkeling
van het treinstation op termijn.

