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Laat je niet verrassen! Doe actief mee in de projectgroep "Turbulent"

Hazerswoude-Rijndijk
straks de 'pineut'?
door Diana Baak

De definitieve versie van de Regionale Energie Strategie
(RES 1.0) is bekend gemaakt. Daaraan is een herziene kaart
met zoekgebieden voor windturbines en zonneweides in de
regio toegevoegd. Het aantal is ingeperkt en het voornaamste zoekgebied in Alphen aan den Rijn is nu ingetekend als
een lang lint langs de N11 op grondgebied van Hazerswoude-Rijndijk.
Als deze zoekgebieden daadwerkelijk als locaties worden geselecteerd zullen alle inwoners
van Hazerswoude-Rijndijk, van
oost tot west, geconfronteerd
worden met windturbines die
al gauw dubbel zo hoog kunnen
zijn als de vier die er nu staan.
Inwoners die ervan schrikken
dat hun dorp als voornaamste
zoekgebied voor windturbines
en zonneweides is aangewezen,
worden opgeroepen om mee te
doen in de projectgroep Turbulentie!

als reservegebieden. Körmeling
en Wesselingh van de dorpsoverleggen van HazerswoudeRijndijk Oost en West reageren verontrust: “Wij vinden dit
onbegrijpelijk en vragen ons af
welke overwegingen eraan ten
grondslag liggen om de voorzieningen juist vlakbij woonwijken te willen plaatsen en niet
te kiezen voor minder gevoelige locaties. Het WAAROM daarvan wordt ook niet toegelicht.
Wij zullen de verantwoordelijke wethouder dan ook om ant-

Zoekgebieden
Voor Alphen aan den Rijn beslaat het zoekgebied voor windturbines voor de periode tot
2030 een bijna aaneengesloten

met wind en de helft met zon.
Bij elkaar zijn dat 24 windmolens van megaformaat of 40-115
exemplaren van kleiner formaat.
Daarnaast is 850 – 1500 hectare

De tijd dringt (1 juli besluit)
Op 1 juli moet de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn
een besluit nemen over de Alphense consequenties van de RES
1.0, zoals waar de windturbines
en zonneweides neergezet moeten worden. Dat is dus al heel
snel. In de media kun je zien dat
op tal van plekken in Nederland
het maatschappelijk verzet tegen de RES-plannen toeneemt.

De recent geselecteerde zoeklocaties voor windturbines en zonneweides Hazerswoude-Rijndijk Oost
aan zon op weide nodig. Hoeveel precies hangt af van plaatsing op het zuiden of op een
minder efficiënte windrichting.
Hiermee wordt 20% van de gebruikte energie ‘schoon’. Voor
2050 is 80-100% hernieuwbare energie het doel. Komen op
de zoeklocaties voor 2030 nog
geen windturbines of zonneparken, dan is de kans dus aanwezig dat ze er in de jaren erna
alsnog komen.

Dorpsoverleggen:
“Inwoners
maken zich zorgen om de waardedaling van hun huizen, over
geluidsoverlast en over de gezondheidsproblemen die elders waar al windturbineparken
staan, steeds duidelijker zichtbaar worden. Ook zijn er veel
vragen waarop inwoners antwoord willen krijgen.

Lees verder op pagina 6

De recent geselecteerde zoeklocaties voor windturbines en zonneweides Hazerswoude-Rijndijk West
Waarom deze keuzes?
De gebieden langs de N207, de
N209 en de N11 richting Bodegraven die aanvankelijk ook
als zoeklocatie waren meegenomen, zijn in de definitieve
versie van RES 1.0 aangewezen

woorden vragen.” Wethouder
Eric van Zuylen heeft inmiddels
toegezegd op korte termijn met
de dorpsoverleggen om de tafel
te gaan in aanwezigheid van de
Groene Hart Koerier.

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

lint vanaf Alphen tot aan Zoeterwoude (zie kaart). Hetzelfde
gebied is aangewezen als zoeklocatie voor zonneweides. Daarnaast komen twee industrieterreinen, het Alpherium en het
ITC-terrein in Boskoop/Hazerswoude-Dorp, in aanmerking
voor het plaatsen van windturbines. Bij Koudekerk is alleen
bij de Hondsdijk een zoekgebied voor ‘zon op weide’ aangewezen. Ook in de overige delen
van de regio Holland Rijnland
zijn zoekgebieden geselecteerd.
De opgave voor de hele regio is
de helft aan energie opwekken

Opgave energieopwekking voor de regio Holland Rijnland, te realiseren voor 2030

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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Zwembad de
Hazelaar gaat open!
Op 1 mei opent zwembad de Hazelaar weer haar deuren. Na een seizoen dicht te
zijn geweest door de corona word het voor iedereen tijd om weer te zwemmen!

Na overleg met de gemeente is
er een mooi protocol opgesteld
om zo veilig en verantwoord
open te kunnen. Ondanks dat
het anders is dan andere jaren
gaan we er een mooi seizoen
van maken.
Vanaf 1 mei is het mogelijk om
van 14.00 uur tot 17.00 uur

baantjes te zwemmen. U of jij
kan zich dan inschrijven voor
drie verschillende tijdsblokken.
Voor meer informatie houd u
de site en de facebook van het
zwembad in de gaten.
Ook is de abonnementenverkoop weer van start. Tevens
kunt u alleen met een abonne-

ment komen baantjes zwemmen. De kaartjesverkoop gaat
helaas nog niet van start.
Natuurlijk hopen we dat als er
verdere versoepelingen komen
ook recreatief zwemmen weer
mogelijk word.Het begin is er!
We gaan open! En hopelijk zien
we u snel in het zwembad.

Een klap van de molen

Wipstelling Korenmolen Nieuw Leven aan de Dorpsstraat 228
in Hazerswoude Dorp heeft een roerig jaar achter de rug.

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

De kracht
van een
simpel kaartje
Er zijn van die momenten dat je realiseert wat een grote impact
een hele kleine positieve handeling soms heeft. Is dat herkenbaar?
Dat zijn van die momenten dat je van binnen blij wordt, door de
goede en mooie kanten van mensen te zien. En die kanten zijn er
altijd meer dan dat kleine groepje mensen dat (soms door omstandigheden) zich met de duistere kanten van het leven bezig houdt.
Maar omdat de slechtste kant van de mens altijd in het nieuws komt
ligt er daar een te grote focus op en lijkt het wel alsof dat de overmacht heeft.
Maar het tegendeel is waar!
Vandaag mocht ik met iemand mee op bezoek bij zijn partner in
een verzorgingshuis. Ik kwam met een kleine attentie bij de receptie aan en we melden ons aan om in te schrijven conform de coronaregels. De receptioniste was enthousiast en zei “wat een mooie
attentie! oh is dat voor die persoon? Ja die ken ik wel want daar komen iedere dag kaarten voor binnen. Haar hele kamer hangt vol”.
En toen we boven kwamen wist ik precies wat zij bedoelde. Inderdaad een kamer met meer dan 300 kaarten aan de muur. Wat doet
iemand en de partner dat goed als er zo wordt meegeleefd. Maar je
ziet ook de impact van zo’n klein gebaar. Want hoeveel tijd kost het
nu werkelijk om wat kaartjes te kopen, deze te schrijven en bij iemand door de bus te doen?
Maar wat is de impact groot.
Ik weet dat deze personen zelf ook vele mensen in het dorp een
kaart stuurde als er blijde of droevige gebeurtenissen waren. En na
het vele zaaien, mogen zij nu wellicht oogsten, nu ze zelf in andere
omstandigheden zitten!
Dat raakte me en daarom het voorstel om deze week tijd vrij te maken om kaarten te schrijven en rond te brengen. Laten we die geven aan mensen in ons dorp die het wellicht niet verwachten, maar
gewoon om te zeggen dat we aan hen denken en voor hen bidden
in deze geestelijk lastige tijd! Hoop & Troost geven in coronatijd.
De oude dorpskerk wil omzien naar alle naasten in ons dorp. Een dorp met
vele mooie en dierbare mensen die zich graag voor anderen inzetten.
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.

is er niemand gewond geraakt.
Na uitgebreide herstelwerkzaamheden draait de molen
sinds november weer als een
zonnetje.

Molen Nieuw Leven in avondlijke glorie
Naast de landelijke zorgmaatregelen waarmee wij allemaal
werden geconfronteerd, werden de molenaars op 22 augustus vorig jaar opgeschrikt door
een enorm kabaal bovenin de
molen.

De sterke wind die dag had behoorlijk huisgehouden, met een
complete ravage in het bovenhuis van de molen tot gevolg.
Diverse kammen en staven waren afgebroken of ernstig beschadigd, en enkele wiggen za-

ten los.
In het kort, de wieken lagen volledig uit het lood, waardoor een
gevaarlijke situatie was ontstaan.
Door snel en adequaat handelen hebben de molenaars ergere
schade voorkomen en gelukkig

Het zal u vast niet zijn ontgaan
dat Korenmolen Nieuw Leven
ook in de donkere uren in volle
glorie staat te stralen. Het prachtige plaatje dat de Dorpsstraat
elke avond opfleurt, is mogelijk
dankzij de nieuwe verlichting
die in samenspraak met de omwonenden van de molen is geïnstalleerd.
De heldere contouren van de
molen steken schitterend af tegen de donkere tinten van het
avondgloren.
Wilt u Korenmolen Nieuw Le-

ven zelf eens van dichtbij bewonderen?
De molen en de molenwinkel
zijn elke zaterdag vanaf 10.00
uur geopend voor publiek.
Onze enthousiaste molenaars
vertellen u, zodra de coronaregels dat weer toestaan, graag
meer over het maalproces.
Daarnaast kunt u met inachtneming van de geldende coronaregels in onze winkel terecht
voor een breed scala aan meelen molen gerelateerde producten.
Daaronder een cadeaupakket
voor elk budget en lokale eieren
en honing.
Voor meer informatie kunt
u terecht op info@molennieuwleven.nl
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Advertorial - Dorpshuis

De Som heeft het allemaal!

Kindertheater in het dorpshuis:
gezellig, leuk en leerzaam!
Nog even doorbijten en dan is
de coronacrisis verleden tijd. In
dorpshuis De Som - de nieuwe
naam voor dorpshuis De Meester kunnen we niet wachten om weer
helemaal los te gaan. Gezellig samenzijn voor jong en oud. Bewegen, bridgen, lekker lezen, een kop
koffie en een goed gesprek. Het kan
allemaal. En dan is er natuurlijk het
Theateratelier van Anne Goedhart.
Dát is pas cool!
Hazerswoude-Rijndijk - De gemeente
Alphen aan den Rijn, bibliotheek Rijn en
Venen, Tom in de Buurt, Junis Kinderopvang en de gebruikers van het dorpshuis
zijn er klaar voor. Samen hebben we van
de oude Rhynenburchschool de gezellige huiskamer van het dorp gemaakt. We
horen veel positieve reacties over hoe het
is geworden. Leuk. We zijn er trots op!
Karibuni!
Een van de vaste gebruikers is het Kindertheateratelier Karibuni van Anne
Goedhart. De regio kent haar van de
Kinderuitmarkten waar ze elk jaar laat
zien hoe leuk theater is. Karibuni betekent ‘hartelijk welkom’, vertelt Anne, als
we haar vragen naar de bijzondere naam
van haar theaterschool. “Ik vind het ge-

weldig om met kinderen te werken en
samen met hen hun eigen verhalen en
ideeën om te zetten in theater”, zegt ze.
“Het is voor kinderen belangrijk om

zich te durven uiten. Als je je durft te laten zien en duidelijk leert praten, in de
klas en eigenlijk overal, dan is dat goed
voor je ontwikkeling. Ik was als klein
meisje op de basisschool ook niet zo’n
held, hoor. Maar ik heb geleerd hoe ontzettend leuk het is om mensen dingen
te vertellen. Een op een, maar ook op
een podium. Ik probeer mijn enthousiasme op de kinderen in mijn theaterschool over te brengen. Het is heel inspirerend om te zien hoe snel ze dingen
oppikken.”
Plannen
Zingen, dansen, vertellen, acteren, de
kinderen van Theateratelier Karibuni leren het allemaal. Ze hebben in dorpshuis
De Som een mooie plek gevonden om
helemaal los te gaan. Anne: “Het is echt
mooi geworden, alleen jammer dat we
net na het nieuwe begin in de lockdown
terecht kwamen. Maar ja, daar kon natuurlijk niemand iets aan doen. We hebben het afgelopen jaar vooral heel veel
plannen gemaakt voor de periode na

corona. We kijken er zó naar uit om al
die leuke dingen straks ook echt te gaan
doén!”
The place to be!
Theater maken met kinderen én ouderen. Een kookprogramma met kinderen. Knutselen met alle bezoekers van
dorpshuis de Som. Anne zou het wel
weten. “We hebben een prachtige locatie waar heel veel kan. Hoe leuk zou
het zijn om een eens thema te kiezen en
daar met kinderen en ouderen samen
een theatervoorstelling over te maken?
Je zal dan merken dat kinderen en volwassenen op totaal verschillende manieren naar de wereld kijken. Ik vind dat
spannend. Net als de samenwerking met
de muziekschool, de bieb en Junis. Dat
kan straks allemaal weer. Het is geweldig om weer aan de slag te kunnen in
het dorpshuis. Elkaar weer zien en leuke dingen doen. Dat hebben we wel verdiend, vind je ook niet? Dorpshuis De
Som is the place to be in Hazerswoude-Rijndijk. Voor iedereen!”

De huiskamer voor iedereen
Ieder dorp en iedere wijk binnen de gemeente Alphen aan den Rijn heeft
een eigen dorps- of buurthuis. Inwoners en ondernemers kunnen elkaar
daar ontmoeten en activiteiten organiseren. De sociale en maatschappelijke activiteiten en initiatieven in de dorps- en buurthuizen zijn belangrijk.
Mensen voelen zich daardoor gelukkiger, gezonder en veiliger. En voor
inwoners die net iets meer nodig hebben dan een creatief steuntje in
de rug, zijn er de maatschappelijke organisaties die hen verder helpen.
Zo maken we samen een krachtige, vitale gemeente, waar iedereen prettig kan leven, werken en ondernemen.
Meer weten? Kijk op www.alphenaandenrijn.nl/huiskamer
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Familieberichten
Eduard Nicolaas Bink
4 september 1943

15 april 2021

Onze sterke, altijd positieve levensgenieter
heeft deze aarde verlaten.
Hij ging niet graag, maar wel tevreden.
Anneke Bink-van Wijk
Martijn en Janneke
Sophie, Renske
Lonneke en Sabine
Jessie, Max
Hoogewaard 8
2396 AB Koudekerk aan den Rijn
De crematie vindt in besloten familiekring plaats

Gij zult mij leiden door uw raad;
en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.
Psalm 73 : 24
Bedroefd dat wij haar moeten missen, maar dankbaar dat zij zo lang
bij ons mocht zijn, geven wij u kennis dat door de Heere, Wiens wegen wijsheid zijn, op Zijn tijd van onze zijde is weggenomen, onze
lieve, zeer zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Gerda van Leeuwen-Havenaar
sinds 14 maart 2014 weduwe van Jan van Leeuwen

Daar alleen kan liefde wonen
daar alleen is het leven goed
waar men vrij en ongedwongen
alles voor elkander doet.
Na een mooi leven vol liefde en
zorgzaamheid en bijna 60 jaar huwelijk
hebben wij vol dankbaarheid afscheid
genomen van mijn lieve vrouw,
onze lieve moeder, oma en
overgrootmoeder

Maria
van Leeuwen van Halteren
Riet

* 29 november 1938

Wij verzorgen begrafenissen en crematies in de regio
van Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn,
Rijnwoude, Zoeterwoude, Leiden en Leiderdorp.
Mary en Suzanne van Leeuwen
Dag en nacht bereikbaar
06 13449107
www.vanleeuwenuitvaartzorg.nl
info@vanleeuwenuitvaartzorg.nl

† 15 april 2021

Piet van Leeuwen
Cora en René
Mara en Pieter, Saar
René
Pim en Lisa
Ruud
Jan en Miranda
Leon
Elles
Suze
Joke en Nico
Marleen
Frank

Compierekade 1
2771 VV Boskoop

Wij bedanken alle zorgmedewerkers voor
hun inzet. In het bijzonder de medewerkers
van “de Driehof”.

De crematie heeft inmiddels in besloten
kring plaatsgevonden.

ammonietuitvaart.nl

in de leeftijd van 85 jaar.
Marjan van Leeuwen
Netty en Wim Pos-van Leeuwen
Jaco en Nellie van Leeuwen-Zekveld
Rony en Hans Hoogendoorn-van Leeuwen
Jantine en Aad Dorrepaal-van Leeuwen
Martin en Liesbeth van Leeuwen-de Visser
Jan en Gerlise van Leeuwen-Boeser
Alexander van Leeuwen
Sigrid en Albert Potze-van Leeuwen
Kleinkinderen en achterkleinkinderen
Gouda, 17 april 2021
Correspondentieadres:
J. van Leeuwen, Heuvelhof 48, 2742 AW Waddinxveen
Wij stellen het op prijs uw condoleance en blijk van medeleven
schriftelijk te ontvangen.
De rouwdienst en de begrafenis zullen, in verband met het
coronavirus, in besloten kring gehouden worden.
De rouwdienst vangt aan D.V. vrijdag 23 april om 13.30 uur
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden.
U kunt de rouwdienst en de begrafenis volgen via:
www.uitvaartmetbeeld.nl/uitvaart/vanleeuwenhavenaar
Geen bloemen
Onze dank gaat uit naar de liefdevolle verzorging door de medewerkers
van Huisartsenpraktijk Benthuizen, Thuiszorg ActiVite en de laatste
10 maanden van Huize Winterdijk.

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

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht
071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70
schellingerhout.nl
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voorbereidingen weer van
start en kijken we met elkaar
uit naar 16 mei, want dan is
voor hen de grote dag van de
eerste Heilige Communie.
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

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 verKERKDIENST PROTESons inspireren. De videobood- schijnen. U kunt hiervoor conTANTSE GEMEENTE
schap is te vinden op www. tact opnemen met Annie van
Dijk, telefoon: 071- 3414210.
De kerkdiensten worden van- pknkoudekerk.nl
wege de coronamaatregelen
FINANCIËN IN
zonder bezoekers gehouden.
OPENSTELLEN VAN DE
CORONATIJD
U kunt meekijken en luisteren
KERK
via www.kerkdienstgemist.nl Er zijn nog steeds geen vierin- Nu er weinig vieringen zijn en
(Koudekerk aan den Rijn).
gen op zondag in de Bernar- we niet mogen rond gaan met
Zondag 25 april 10.00 uur: duskerk, maar op zondagmor- de collecteschaal, vervalt ook
Viering met dominee W. Bies- gen van 10.30 tot 11.30 uur is de collecte op zondag. Geheuvel.
de kerk open, om een kaars- lukkig doen de bezoekers tijZondag 2 mei 10.00 uur: je aan te steken, even rustig dens het openstellen van de
Viering met dominee W. Bies- te zitten en misschien wat te kerk regelmatig een bijdrage
heuvel.
bidden. Anne-Marie de Groot in de collectebus achterin de
of Nico Wesselingh spelen dan kerk. Nu zijn dit ook voor veel
COLLECTES IN
orgel. Zomaar even een mo- mensen financieel zware tijCORONATIJD
ment rust in deze hectische den en daarin leven we met
Uw collectebijdragen zijn wel- tijden. In de kerken gelden de u mee. Als het kan, dan zijn
kom op het rekeningnum- bekende maatregelen, zoals we heel blij, als u een bijdramer van Diaconie Protestant- anderhalve meter afstand en ge wilt overmaken naar rekese Gemeente: NL84 RABO het dragen van een mondkap- ningnummer: NL73 RABO0325
0325947546 of op het reke- je gedurende de hele periode, 9081 68 t.n.v. parochie Heilige Thomas te Alphen aan den
ningnummer van het College dat u in de kerk verblijft.
Rijn. Hartelijk dank voor alle
van Kerkrentmeesters:
goede gaven, die reeds zijn
NL42 RABO 0166341592.
LIVESTREAM
Elke zondagmorgen is er om binnengekomen of in de colOPEN KERK
9.30 uur via een livestreamver- lectebus zijn gedeponeerd.
Op woensdagochtend van binding een eucharistieviering
(RK) PAROCHIEKERN –
10.30 – 11.30 uur kunt u bin- te volgen vanuit de BonifaciSECRETARIAAT
nenlopen om even stil te uskerk. U kunt dit vinden op
zijn, een kaarsje aan te ste- de website van de parochie: Het secretariaat aan de Choken, of de aanwezige pas- www.heiligethomas.nl.
Op pinlaan 10 is deze weken niet
tor persoonlijk te spreken. deze site kunt u ook de litur- zoals gebruikelijk geopend op
De Ontmoetingskerk is open gie downloaden en vorige vie- donderdagmiddag. Voor vragen kunt u altijd mailen naar:
op woensdag 28 april. Op de ringen terugzien.
hh.michael-bernardus@heiwoensdagen 21 april en 5 mei
ligethomas.nl of bellen 071
bent u welkom in de Brugkerk.
EERSTE HEILIGE
3414210 want gelukkig neemt
COMMUNIE
VIDEOBOODSCHAPPEN
Begin 2020 begon een groep Annie van Dijk altijd de teleRond de derde donderdag van jongens en meisjes zich voor foon op. Het is een doorgede maand zullen wij als pas- te bereiden op de Eerste Hei- schakeld nummer dus even
toraal team een korte video lige Communie. Door het co- geduld en de telefoon een
maken over dingen waar wij ronavirus stopten de voorbe- aantal keren laten overgaan
in deze tijd op stuiten of die reidingen. Gelukkig gaan de om contact te maken

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

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente

P.G. De Hoeksteen

Geref. Gemeente

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk

De Korenaar

Herv. Gemeente
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Zondag 25 april 09.30 uur Ds A.B. van
Campen; 18.00 uur Ds H. Schipaanboord
Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
Zondag 25 april
10.00 uur Chagall viering. Aanmelden
verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl
Zondag 25 april 09.30 en 18.00 uur
Stud. L. van der Kuijl.
Woensdag 28 april 19.30 uur Ds De Wit
De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Zondag 25 april 09.30 - 10.30 uur
Openstelling kerk
Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
Zondag 25 april 09.30 uur
Ds Carla Melgers
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Zondag 25 april
09.30 uur Ds W.G. van den Top, Ede
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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Feestelijk oranjegebak:
ook online te bestellen.

Weekaanbiedingen

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

1. 59

Vleeswarentrio:

Vlugklaarpakket:

Schouderham
Fricandeau
Shoarmarollade

4 Verse
worstjes
4 Slavinken

4.49

7.98

Weektopper!

Uit eigen keuken

Gemarineerde

kipfilet

Deense
broodjes

4 stuks

2 stuks

6.98

5.00

Altijd lekker:

Weekendtip!

Shoarmavlees

Biefstukreepjes

500 gram

4.49

div. soorten
500 gram

7.98

Aanbiedingen zijn geldig van
19 t/m 24 april 2021

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

Aanbiedingen van 22 t/m 27 april:

Oranje petit fours
Jan Hagel

200 gram

1,50
2,50

www.bakkerammerlaanlaan.nl

Hazerswoude-Rijndijk
straks de 'pineut'?
Vervolg van voorpagina
Hoe dicht komen de windturbines op de woonwijken te staan?
Hoe hoog worden ze? Hoe zit
het met de slagschaduw bij laaghangende zon die over het hele
dorp merkbaar zal zijn, want de
woningen liggen ten zuiden van
de windturbines? Heb je als inwoners recht op vergoeding van
planschade? Hoe kunnen vooral inwoners gaan meeprofiteren
van de subsidies en de opbrengsten van de opgewekte energie?
Waarom worden alternatieven
niet beter bekeken?”
Reageer voordat het te laat is
De RES organisatie heeft onlangs vastgesteld dat er maar
weinig inwoners in de regio
met de problematiek bezig zijn.

“Het is hoog tijd dat de inwoners van Hazerswoude-Rijndijk
actief betrokken raken en niet
langer afwachten tot het te laat
is en de beslissingen al zijn genomen,” aldus de beide vertegenwoordigers van de dorpsoverleggen.
Dus maak jij je ongerust en wil
je antwoorden op jouw vragen? Doe dan mee met de door
de gezamenlijke dorpsoverleggen van Hazerswoude-Rijndijk
Oost en West ingerichte Projectgroep “Turbulent”. Die gaat zich
verder verdiepen in de consequenties van de plannen voor
Hazerswoude-Rijndijk en zal
zorgdragen dat met kritische
vragen en zorgen van inwoners
aan de slag wordt gegaan. Ook

dragen zij eraan bij dat alle inwoners goed geïnformeerd zijn
over de verdere ontwikkelingen. De ervaring op andere locaties leert dat inwoners zich
pas echt realiseren wat de impact is voor hun leefomgeving,
als de windturbines en zonneweides er al staan. Dan is klagen te laat. Dus inwoners, laat
nu van je horen!
Reageren en aanmelden voor
de projectgroep kan via info@
dorpsoverleghazerswouderijndijkoost.nl of info@dorpsoverleggroenendijk.nl. Meer informatie over de RES 1.0 is te
vinden op de website van de
gemeente alphenaandenrijn.nl/
RES.

Save the date:

OPEN DAG
BASISSCHOLEN

Hazerswoude-Dorp op
28 april 2021
Ieder jaar organiseren de drie basisscholen in Hazerswoude-Dorp gezamenlijk een
open dag.
Op deze dag kunnen de ouders van een peuter zich
oriënteren op De Springplank, de Johannes Postschool en de St. Michaëlschool en een keuze maken
op welke school zij hun kind willen inschrijven.
Ook dit jaar zullen wij samen een open dag organiseren. Helaas is een open huis zoals voorgaande jaren
niet mogelijk, want voor de veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten kunnen wij nu geen bezoekers ontvangen in de scholen. Dit jaar zal de open dag
er dus anders uitzien dan voorgaande jaren. We gaan
er op een andere manier toch voor zorgen dat ouders
een goed beeld krijgen van de drie scholen. Hoe wij
dat gaan doen, dat laten wij in april weten via raamposters die we in het dorp zullen verspreiden. Jacqueline Dekker en Joris van Veen (De Springplank), Leonoor Sleijser (Johannes Postschool) en Astrid Bultink (St.
Michaëlschool) begroeten u graag tijdens onze alternatieve
open dag op woensdagochtend 28 april.
Zet de datum alvast in de agenda!
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Duurzaam Koudekerk. Bedrijven doen ook mee!

Duurzaam (ver)bouwen
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Cursiefje

Onbegrip

De Werkgroep Duurzaam Koudekerk wil in de eigen omgeving een steentje bijdragen aan een duurzamere samenleving. Als laatste in de serie Koudekerkse bedrijven Waarschijnlijk overkomt het u ook wel eens. Plotseling ververtelt aannemersbedrijf Lee & van der Haven over hun duurzaamheidsambities. schijnen er dan woorden in de media waarvan je je afvraagt:

Leo van der Haven voor het prachtige, duurzame gebouw!
Sinds twee jaar is aannemersbedrijf Lee & van der Haven gevestigd in een gloednieuw bedrijfspand aan de Hoogewaard
233 met prachtig uitzicht over
de Oude Rijn en de Maximabrug. Er werken 10 personen bij
het bedrijf. Ze delen het pand
met twee andere ondernemingen, een timmerfabriek en een
bedrijf dat elektronica voor de
agrarische sector maakt.
Goede voorbeeld geven
“Het pand is volledig energieneutraal, vertelt Leo van der
Haven trots. “Het is gasloos,
overal geïsoleerd, voorzien van
driedubbel glas en wordt verwarmd met een warmtepomp.
Op het dak liggen zonnepanelen en tot op heden leveren we
per saldo meer terug dan we gebruiken. Als bedrijf in de bouw
willen we natuurlijk het goed
voorbeeld geven en onze klanten ook op basis van eigen ervaringen kunnen adviseren.” Het
wagenpark heeft men nog niet
kunnen aanpassen, maar ook dit
is voor de toekomst een ambitie.
“Wat onze bedrijfsauto’s betreft

Gebakken
eitje meneer?
Tijdens een fietstochtje ontmoette Frits Nijhof deze jonge mannen. Uiteraard ging hij
graag in op hun uitnodiging
voor een 'gebakken eitje'!
Snel ging de gasbrander aan, eitjes in de pan en voor hij het
wist zat hij aan een bord mèt
bestek van zijn eitjes te genieten! Chapeau mannen!

wachten wij op auto’s met waterstof als brandstof. Wij hebben zwaarbeladen bussen met
aanhangers in gebruik en dan
komen we niet ver als die elektrisch zouden rijden”, aldus Van
der Haven.
Afvalscheiding
“Als bouwbedrijf krijgen wij
veel materialen aangeleverd en
veel ervan worden helemaal in
plastic ingepakt. Dat zou makkelijk minder kunnen, of op een
andere manier,” vindt Van Der
Haven. “Wij hebben ook klanten die willen dat we bij een
verbouwing duurzame materialen gebruiken. Het milieuvriendelijke isolatiemateriaal op basis
van vlas (vlaswol) verpakken ze
dan wel in plastic. Lastig om te
begrijpen.” Al het afval wordt
op het terrein van het aannemersbedrijf wordt zorgvuldig
gescheiden. Ze hebben daar een
speciaal systeem van bakken
voor neergezet.
Druk door Corona
Van der Haven: “Wij hebben altijd al voldoende werk en reno-

veren en isoleren bijvoorbeeld
ook veel woningen voor Habeko wonen. Ook hebben we recent meegedaan aan een aantal
kleinschalige nieuwbouwprojecten in de buurt. Daarnaast
werken we veel voor particulieren. Door Corona is het nu
echter wel extra druk. De mensen houden geld over omdat ze
niet op vakantie kunnen en willen dat dan in hun huis steken,
vaak in isolerende maatregelen.
Voor het installatiewerk hebben
we een vaste samenwerking met
De Leeuw uit Koudekerk. Samen
kunnen we de klanten een compleet advies geven over verduurzaming van hun woning of bedrijfspand en het ook uitvoeren.
Wij proberen wat dat betreft altijd toekomstgericht te werken
en met onze voorspong in kennis en ervaring de klanten goed
op weg te helpen!”
Zijn er bedrijven in de andere
kernen die een voorbeeld zijn als het
gaat duurzaamheid, dan roepen we
die ook op om hun verhaal te
vertellen in de krant
(info@groenehartkoerier.nl).

wat bedoelt men daar precies mee? Nu zijn etnisch profileren,
bestuurs-cultuur en ook algoritme erg in. Ik had er in wezen
geen idee van wat men met ‘algoritme’ tot uitdrukking wilde
brengen en ik zocht het dus op. ‘Een recept om een wiskundig
of informaticaprobleem op te lossen: een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel
leidt.’
Ja, ik stond ook even perplex; om nu te zeggen dat er onmiddellijk een aha-erlebnis bij me binnenrolde, nou nee. Je kunt geen
krant opslaan of je wordt geconfronteerd met het woord transparantie. Het is echter de vraag of diezelfde krant je de nodige
informatie kunt geven waardoor je inderdaad ‘ingewijde’ wordt.
Ik las vorige week dat de bekende oplichter Madoff in zijn cel
was overleden. Hij was de man van de ponzifraude, een soort
piramidespel. Hoe meer ik me erin verdiepte hoe meer er een
wereld van onbegrip voor me openging. Ik heb ooit getracht enig
inzicht te krijgen in de affaire die men de Panama Papers noemde. Ik had er totaal geen idee van over welke trukendozen allerlei
slimme maar vooral sluwe lieden beschikten.
Met veel interesse had ik ‘Het zijn net mensen’ van Joris Luyendijk gelezen - beelden uit het Midden-Oosten. Zijn manier van
schrijven beviel me wel. Toen ‘Dit kan niet waar zijn’ van hem
verscheen, een boek over de City, het financiële centrum van Europa in Londen, was het voor mij duidelijk: aanschaffen en lezen!
Al heel snel bleek dat ik niet over de genen beschikte om ook
maar iets te begrijpen van de wereld waarin bankiers, beursspecialisten en andere financiële deskundigen participeren. Niet alleen hun mentaliteit ook hun taal was voor mij een onneembare
barrière.
Hier blijft het echter niet bij. De dood van de Amerikaan George
Floyd heeft voor flink wat commotie gezorgd en terecht. Als je
de foto’s bekijkt van dat hoofd en die knie, lopen de koude rillingen over je rug. En nu zag ik beelden van het neerschieten van
een zwarte Amerikaanse jongen van 13 jaar door de politie. Als je
bijkomt van de hefige emotie die zoiets teweegbrengt - het zal je
kind of kleinkind maar zijn - vraag je je af: wat zit hier nou toch
achter? Het kan toch niet alleen afschuwelijk racisme zijn?
Als je leest over de streken van bijv. Loekasjenko en Poetin,
blijft het toch een compleet raadsel voor je wat deze lieden bezielt. Als Poetin zijn opponent Navalny naar een strafkamp laat
sturen, moet hij toch weten dat iedereen hem via ‘De Goelag Archipel’ met een massamoordenaar als Stalin associeert... En als
zo’n macho zich dat niet realiseert, wordt hij nóg meer de boef
van wie hij zich ogenschijnlijk lijkt te distantiëren.
Ik weet het niet, nou ja, misschien weet ik het wél. Ik heb het
afschuwelijke vermoeden dat de drang naar macht en geld een
onuitroeibaar fenomeen is. En daar komt bij dat de lieden die ermee behept zijn, ware meesters zijn in het verhullen ervan.
Wist
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KOUDEKERK WEER EEN STUKJE
SCHONER NA JUTACTIE 17 APRIL

Het begint een maandelijkse routine te worden. In combinatie met het ophalen van het oud papier door Aspasia een zwerfafvalactie. Zo’n 12 vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om
op een aantal plaatsen in Koudekerk zwerfafval te jutten.

Verfbladders????? in een perk bij PWA-bad
Dat een dergelijke actie nodig
is, blijkt wel uit bijgaande foto’s. Naast blikjes, flesjes, plas-

tic en papier viel ook op dat sigarettenpeuken overal te vinden
zijn. Bij het PWA-bad lagen dui-

zenden verfbladders in het perk,
terwijl bij het schoolplein van
de Rijnschans in de bosjes poepzakjes gejut moesten worden.
De vrijwilligers hopen natuurlijk dat Koudekerkers hun afval
in de daarvoor bestemde afvalbakken en containers deponeren. Vaak is dat toch een kleine moeite. En je maakt je dorp
er schoner en mooier mee. DE
VOLGENDE ZWERFAFVALJUTACTIE IS OP ZATERDAG 15
MEI. De oproep hiervoor kunt u
vinden in de Groene Hart Koerier van 12 mei a.s.
Deze activiteit is een initiatief

v.v. Koudekerk O11 t/m
O17 naar het strand!

Zaterdagochtend 10 april jl stond voor de O11 t/m O17 jeugd van VV Koudelerk in
het teken van een training op het strand van Wassenaar. Het was hard duimen voor
goed weer, maar gelukkig waren de weergoden ons goedgezind! Het is de hele ochtend droog gebleven en op weg naar huis vielen pas de eerste druppels. Top!
De training bestond uit twee
onderdelen; op het strand een
estafettespel met twee speelvelden én een heuse bootcamp sessie in de duinen. Nadat iedereen
op de parkeerplaats bij de club
uitleg van de spelregels had gekregen en wist in welk team ze
zaten, vertrokken we op schema

richting de Wassenaarse Slag.
Strandtraining
De groepen werden gesplitst en
de trainingen konden beginnen.
Op het strand werd een estafettespel en wedstrijdjes gedaan.
De O11 t/m O14 begonnen op
het strand met een warming-

up. Uiteraard werd dit precies
gedaan op een plek waar water aanwezig was, dus de eerste
natte voeten waren al een feit.
Nadat iedereen een beetje opgewarmd was, begonnen we
aan het estafettespel. Vier teams
namen het tegen elkaar op en
streden om de eeuwige roem.

van Actief Rijnwoude, Werkgroep Duurzaam Koudekerk, de
schonebuurtcoaches van de ge-

meente Alphen aan den Rijn en
een aantal enthousiaste inwoners van Koudekerk.

Hinkelen op één been, kikkersprongen maken, een andere
speler of speelster uit jouw team
meenemen op de rug en meer,
het was lachen geblazen.

Bootcamp in de duinen.
Naast de voetbalactiviteiten op
het strand, werkte de jeugd ook
aan de conditie in de Wassenaarse duinen. Rennen, wandelen, rollen en kruipen door
het mulle zand is loodzwaar en
vooral omhoog voel je je kuiten
en bovenbenen branden. Joris
en Bas leidde beide een groep
jeugdspelers over duintoppen
en diepe dalen, om daarna weer
een duintop te trotseren. Tussendoor trakteerden ze de jeugd
op leuke oefeningen waarbij
je even kon rusten en je ontdekte dat er op andere plekken
ook nog spieren zitten. De terugweg op het strand bleek één
grote hindernisbaan vol met
aangespoelde mosselen, heel
veel dikke zeesterren, platvissen
en vele krabben. Ook een laagje water bleek soms een diepe
plas te zijn, waardoor de groep
met natte voeten en extra biologie kennis, één voor één uitgeput maar voldaan zich terug
bij de voetbalactiviteiten op het
strand storten. Waar vooraf bijna niemand de Bootcamp wilde
doen, vond vrijwel iedereen het
na afloop juist heel leuk om te
doen, maar wel zwaar. Al met al
gelukkig veel lachende gezichten en de moeite waard om te
herhalen.

Hierna werd de groep verder
verdeeld in 2x twee teams en
begonnen de wedstrijdjes. Op
het ene veld werd gevoetbald
en op het andere veld speelde
ze een mix van hand- en lijnbal. Na een kwartier werd er
van velden gewisseld. Na een
welverdiende pauze vertrok de
O11 t/m O14 richting de duinen voor hun bootcamp sessie
en begon de O15 t/m O17 groep
aan hun versie van het estafettespel en wedstrijden.

Zeker pleziermaken, maar ook afzien tijdens een pittige training.

Tijdens de pauze was er een gezonde snack in de vorm van appels en mandarijnen en na afloop een lekker zakje chips.
Deze versnaperingen waren
mogelijk gemaakt door Edwin
Plasmeijer Webdesign en Onderhoud. Bedankt!
Rond 12.00 uur waren de trainingen afgelopen en werd er
een mooie groepsfoto gemaakt
als herinnering aan deze geweldige leuke en sportieve ochtend!
Zeker voor herhaling vatbaar
en dan met een lekker zonnetje! Alle vrijwilligers die hebben
meegewerkt; dank je wel

Waarschuwing voor iedereen....let op!

Vreemden in je woning
"Een hele nare ervaring", vertelt Bas van Vliet, onze correspondent in Benthuizen die een insluiping meemaakte. Een ervaring die hij niemand toewenst en daarvoor deze waarschuwing.
“Stop” zei ik toen. “Ik loop met
je mee, want ik vertrouw het
niet en heb liever dat jullie weggaan.” De man had ook een portofoon bij zich en praatte met
een ander, volgens zijn verhaal
met iemand die beneden aan
het werk was aan de waterleiding.

Bas:"Donderdag 15 april om ongeveer 12 uur werd er bij mij
aan het appartement in De Barn
in Benthuizen aangebeld. Ik
deed de deur open en er stond
een donker getinte man, die mij
vroeg of hij even naar het water mocht kijken? Ze waren aan
de waterleiding bezig, vertelde
hij en waren bang dat er vuil in
het water was gekomen en dan
konden ze het gelijk afsluiten.
De man had een fel gekleurd
hesje aan en een portofoon in
zijn handen, dus leek het heel
waarschijnlijk. Eenmaal binnen
zette hij de kraan open en ging
gelijk in het aanrechtkastje kijken. Hij vroeg mij of ik die even
leeg wou maken, dan kon hij er
beter bij.
Wantrouwen
Bij mij ging toen een lichtje op
en ik zei: “Je kwam toch alleen
om de waterstraal te bekijken?”
Hij keek mij aan en ik vertelde dat ik het allemaal vreemd
vond. Zijn bedoeling was, dat
als ik aan het leegruimen was
hij gelijk in de kamer rond kon
kijken. Dat schoot er door mij
heen.
Ik deed niet wat hij vroeg en
wilde naar de badkamer om
mijn vrouw te waarschuwen.
Zij had net gedoucht en was gelukkig net aangekleed. Ze kwam
juist verschrikt de slaapkamer
uit met een andere getinte man.
Deze bleek achter de eerste man
naar binnen te zijn gekomen.
Dat kon omdat de eerste de buitendeur op een kier had laten
staan. Deze tweede man was op
weg van de gang naar de slaapkamer, maar kwam daar mijn
vrouw tegen.
Vooraf situatie ingeschat
De mannen hadden gedacht dat

De gezellige opgang bij de appartementen op de Barn. Je verwacht toch niet dat
zoiets hier kan voorkomen. Wel dus! Foto Bas van Vliet
ik alleen woonde. Ze waren al
een paar keer het huis voorbij
gelopen en gezien dat er een
rollator voor de deur stond en
dat huis uitgezocht.
Ik vroeg hem: ”Hoe kom jij
binnen?” Hij antwoordde dat
de deur op een kier stond en

dat hij dacht dat zijn collega in
de badkamer was. “Dan loop je
toch niet zomaar binnen? Stel
dat mijn vrouw niet aangekleed
was?” Hij antwoordde niet en
zei tegen mijn vrouw:” Gaat u
maar even zitten, dan kijk ik
naar het water in de badkamer.”

Koningsdag in
Koudekerk a/d Rijn
Als gevolg van de Covid-perikelen is er ook dit jaar helaas geen sprake van een ‘ouderwetse’ Koningsdagviering met een aubade en een feestprogramma in het Hofstedepark.
Helemaal niets doen is volgens
de Koudekerkse Oranjevereniging ook geen optie, dus ze hebben hun best gedaan om in ieder geval voor de kinderen een
aantal alternatieve activiteiten te
organiseren. Jullie zullen jezelf
moeten bezighouden, en dit is
wat jullie kunnen doen:

• Stoepkrijt-tekenwedstrijd.
Maak een mooie stoepkrijttekening bij jou voor de deur
– of op een andere geschikte
plek. Het onderwerp is “De
verjaardag van onze Koning”.
Vanaf zaterdag 24 april kan
je een gratis doosje stoepkrijt afhalen bij Bakkerij van

Kempen aan de Prins Bernhardstraat. Wees er tijdig bij
want op=op! Stuur op Koningsdag vóór 16:00 uur een
foto van je kunstwerk plus je
naam en adres naar info@
oranjeverenigingkoudekerk.
nl. We komen dan aan het
eind van de dag langs om

Het klopte allemaal niet en
ik vertrouwde het niet en dat
vertelde ik hem nog eens.
Plots, terwijl de ene man nog
steeds op zijn knieën bij het
aanrechtkastje zogenaamd bezig was, zei hij tegen zijn maat:
“Ik moet beneden gaan helpen.” Ik liep achter hem aan en
opeens vielen er sleutels op de
grond, die normaal in de gang
op een plankje lagen. Hij had
de sleutels mee willen nemen,
maar liet ze per ongeluk vallen. Ook mijn autosleutels zaten
daarbij…. Om zo snel mogelijk
weg te zijn, liep hij ook nog het
plankje van de muur eraf.
Ondertussen stond de ander
achter mij en wilde ook weggaan. Ik zei:” Ho even. Die andere man heeft het plankje eraf
gelopen, dat moet wel gemaakt
worden.” “Doe ik” zei hij. “Ik
haal even gereedschap beneden
en kom het maken.”
“Dan loop ik met je mee, want
ik vertrouw het helemaal niet.
Waarom ben je zo lang in dat
aanrechtkastje bezig en dan ook
nog zonder gereedschap? Dit
klopt niet.”
Hij duwde mij aan de kant en
liep snel naar de trap. Ik snel
met de lift er achteraan, want
traplopen kan ik niet. Benden
aangekomen, natuurlijk niemand te zien.
Gelijk 112 gebeld. De politie
kwam direct en ging met drie
auto’s op zoek, maar de mande tekening te beoordelen,
en misschien win je wel een
mooie prijs!
• De Koudekerkse
Puzzeltocht.
We hebben een leuke puzzeltocht gemaakt die door heel
Koudekerk loopt en waarbij je in ieder geval langs alle
speeltuinen komt. Je kan de
formulieren voor deze puzzeltocht vanaf zaterdag 24
april afhalen bij Bakkerij van
Kempen aan de Prins Bernhardstraat, of downloaden
vanaf onze website, zie hier-
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nen waren al verdwenen. Drie
man van de politie kwamen
daarna bij ons om rapport op te
maken en ons gerust te stellen.
Vooral mijn vrouw was aardig
over haar toeren. Zij was namelijk in de badkamer, half aangekleed en dan staat er opeens
zo’n vreemde man bij je….
Achteraf hebben we nog geluk
gehad. Ik had nog een foto willen maken, maar dat hadden ze
nooit toegelaten.
Twee mensonwaardige mannen in je huis. Voor hetzelfde
geld eisen ze je pasje en pincode of zoiets. Als iemand iets gezien heeft om die tijd van deze
drie mannen, meld het dan alstublieft bij de politie in Alphen.
Ik ben 74 jaar, maar nooit te
oud om te leren.
Ik zal nu de fout niet meer maken om zomaar iemand binnen
te laten. Ook had ik mijn vrouw
in de badkamer eerst moeten
waarschuwen. Ik heb waarschijnlijk te veel vertrouwen in
mensen. Toen ze weggingen
had ik ook gelijk 112 moeten
bellen en niet achter hen aangaan.
Ik wil bij dezen graag iedereen
waarschuwen:
Laat niemand met zelfs de mooiste smoes binnen!
Vraag altijd naar een identiteitsbewijs (ook al kan dat vals zijn).
Zeg desnoods dat je even iemand anders belt en dat zij buiten moeten wachten. Als de
mensen eenmaal binnen zijn,
zorg dan dat de buitendeur
dicht is. Denk niet: Bij mij gebeurt zoiets niet, want dat dacht
ik in het begin ook. Blijf rustig
en laat ze niet alleen. Ook als je
denkt dat zij te vertrouwen zijn.
Houd ook de deur van je buren
in de gaten, vooral als er vreemde mensen staan. Dat is geen
gluren.
Let vooral op ouderen en hulpbehoevenden, want zij zijn het
eerst aan de beurt.
Bel 112 als je iets niet vertrouwt.
De politie komt liever voor
niets, dan te laat, zoals bij ons.
Bas van Vliet
onder voor de gegevens. Je
hebt tot 8 mei a.s. de gelegenheid om de oplossing te
mailen naar het hierboven
genoemde emailadres. Onder de inzenders van de juiste oplossing worden mooie
prijzen verloot!
Jullie zien dat er genoeg te doen
is! Kijk voor alle info op www.
oranjeverenigingkoudekerk.nl

De Oranjevereniging Koudekerk
a/d Rijn wenst iedereen alvast
een fijne Koningsdag!
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21 april 2021

Week in beeld
Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Aangepaste
dienstverlening gemeente
De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus hebben effect op de gemeentelijke dienstverlening. Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk
gewoon door. U kunt bijvoorbeeld een Wmo-aanvraag
doen. Waar mogelijk regelt u zaken online of stuurt u
ons een e-mailbericht. U kunt met (dringende) vragen
telefonisch contact opnemen via 14 0172. Het is erg
druk aan de telefoon.
Alleen op afspraak
De inloopbalies zijn gesloten. U kunt alleen naar het
gemeentehuis komen als u een afspraak heeft. Heeft u
verkoudheidsverschijnselen of koorts, stel dan uw
bezoek uit.
Mondkapje
Vanwege het coronavirus is het verplicht een mondkapje te dragen in openbare ruimten, dus ook in het
gemeentehuis.
Meer informatie
Op de website www.alphenaandenrijn.nl/contact en
www.rijnvicus.nl leest u alle details over onze dienstverlening, openingstijden en contactmogelijkheden.

Inloopspreekuur voor ondernemers
Wilt u als (startende) ondernemer in de gemeente Alphen
aan den Rijn hulp of advies? Loopt u met vragen over het
ondernemerschap? Kom naar het open inloopspreekuur
voor ondernemers in ondernemershuis I-Flow.
Gratis advies
Gemeente Alphen aan den Rijn en het Ondernemersklankbord houden éénmaal in de twee weken speciaal voor
ondernemers een gratis spreekuur om antwoord te geven
op uw vragen. De adviseurs en specialisten stellen hun tijd,
kennis en ervaring ter beschikking. U kunt advies krijgen bij
de start van een bedrijf, financiering, opvolging, bedrijfsbe-

eindiging of het voorkomen van een faillissement. Daarnaast kunnen wij u informatie geven over de tijdelijke
steunmaatregelen in verband met corona: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk).
Wanneer en waar?
Het (coronaproof) spreekuur wordt op oneven weken op de
vrijdag gehouden van 14.00 uur tot 16.00 uur in I-Flow
ondernemershuis, Europaplein 10, 2408 GX Alphen aan den
Rijn. Een afspraak maken is niet nodig. Kijk voor meer informatie op www.ondernemersklankbord.nl/spreekuren.

Feestdagen
Hieronder vindt u onze bereikbaarheid en dienstverlening
rond de feestdagen.
Koningsdag: 27 april
Op Koningsdag 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.

Lees het laatste nieuws op:

https://www.alphenaandenrijn.nl/
nieuws

Of volg ons via:
Twitter:

https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

of via Instagram:

https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

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

of LinkedIn:

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

Bevrijdingsdag 5 mei
Op Bevrijdingsdag zijn alle gemeentelijke diensten
(behalve het Ecopark) gesloten. Alleen voor spoedeisende
zaken kunt u bellen met 14 0172.
Afvalbrengstation en afvalinzameling
Het afvalbrengstation Ecopark De Limes is op 5 mei op de
gebruikelijke tijden geopend. U kunt het Ecopark alleen op
afspraak bezoeken. Het afval aan huis wordt zoals
gewoonlijk ingezameld.

Elektrische deelscooters in de
gemeente Alphen aan den Rijn
De groene elektrische deelscooters van GO Sharing zijn
vanaf woensdag 28 april 2021 ook te vinden in Gemeente
Alphen aan den Rijn. De scooters zijn een gemakkelijke,
leuke en duurzame manier om van A naar B te reizen. Ze
zijn 24 uur per dag beschikbaar en 100% elektrisch.
Hoe werkt het?
GO Sharing biedt elektrische deelscooters die u via een
app kunt reserveren. U kunt de scooter gebruiken wanneer
u wilt en betaalt alleen voor de minuten die met de scooter
rijdt (€ 0,29 per minuut). Kijk voor meer informatie of
voor het downloaden van de app op www.go-sharing.nl.
Milieuvriendelijk vervoermiddel
Momenteel staan de scooters al in 26 gemeenten in Nederland, waaronder Delft, Den Haag, Rotterdam en Hoofddorp. De elektrische deelscooter is een milieuvriendelijk
vervoermiddel. Gemeente Alphen aan den Rijn staat
daarom positief tegenover dit initiatief. Erik van Zuylen,
wethouder duurzaamheid: “Deze elektrische deelscooters
zijn een mooie aanvulling voor onze gemeente. Inwoners
kunnen zich op een flexibele en milieuvriendelijke manier
verplaatsen. Hopelijk laten ze hierdoor vaker de auto
staan”. Kees van Velzen, wethouder verkeer: “Deelmobiliteit is een duurzaam vervoersalternatief dat voor iedereen
beschikbaar is. De elektrische deelscooters zijn voor onze
gemeente een mooie kans om ervaring op te doen met
deze vorm van deelmobiliteit.”

Regels
Voor de e-scooters gelden dezelfde regels als voor alle
brom- en snorfietsen. U kunt deze parkeren in de daarvoor
aangewezen zones. In de app van GO Sharing ziet u welke
gebieden dit zijn. GO Sharing vraagt de gebruikers om aan
het einde van een rit een foto te maken, zodat duidelijk
zichtbaar is dat de e-scooter op een nette en hiervoor
bestemde locatie is geparkeerd. Het bedrijf spreekt gebruikers aan op hun gedrag bij een overtreding en verwijdert
een e-scooter binnen 48 uur als deze overlast veroorzaakt.
Heeft u vragen?
U heeft wellicht vragen over de komst van deze deelscooters naar onze gemeente. U kunt hiervoor kijken op de
website van GO Sharing, www.go-sharing.nl. Ook kunt u
een e-mail sturen naar info@go-sharing.nl of bellen met
085 90 22 901.
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Tegel eruit, groen erin!
Van 30 maart tot 30 september 2021 vindt het NK
Tegelwippen plaats. Ga ook zelf aan de slag met de
tegels in uw tuin: haal een tegel uit uw tuin en zet
er iets groens voor in de plaats!
NK Tegelwippen
Kan uw tuin ook wel wat groener? Of heeft u altijd
al een mooie geveltuin gewild? Haal die tegels uit
de tuin en zet daar planten of heesters voor in de
plaats. Veel gemeenten in Nederland doen mee aan
deze competitie.
Gevolgen extremer weer
Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige
regenbuien en lange periodes van hitte en droogte
volgen elkaar op. Onze leefomgeving is sterk versteend.
Op een warme dag verkoelen al die stenen niet en ze
laten geen water door wanneer het regent. Dat regenwater kan dan het riool overbelasten of de kelder
inlopen. Minder steen en meer groen gaat dit tegen.
Operatie Steenbreek
Het NK Tegelwippen komt voort uit Operatie Steen-

breek. Operatie Steenbreek is een landelijk initiatief
voor het vergroenen van tuinen. Gemeente Alphen
aan den Rijn is hierbij aangesloten. We organiseren
vergroeningsacties, gratis tuinwebinars en -cursussen
en verstrekken ook subsidies voor het vergroenen van
uw tuin. Kijk voor meer informatie op de website
www.alphenaandenrijn.nl/duurzaamheid.
Hoe werkt het?
- Wip tegels uit uw eigen tuin en vervang deze door
beplanting.
- Fotografeer de oorspronkelijke situatie, de stapel
tegels die er uit is gehaald en de nieuwe situatie
en stuur de foto's in via het formulier op NK Tegelwippen.
- Geef het aantal tegels door.
- Wip niet zo maar tegels in het openbaar gebied
maar overleg dit eerst met de gemeente.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Geen tuin, maar toch meedoen?
Bespreek dan met onze adviseurs de mogelijkheden
voor een geveltuin. Stuur voor meer informatie een
e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Gratis energieadvies voor woningeigenaren
Huiseigenaren in de gemeente Alphen aan den Rijn
kunnen gratis gebruikmaken van een energiecoach
die hen ondersteunt bij het verduurzamen van hun
woning. Als zij nu een energieadvies aanvragen,
ontvangen ze ook nog een energiebesparend cadeau
(zoals radiatorfolie, een douchecoach of een brievenbusborstel). Energiecoöperatie Energiek Alphen heeft
hiervoor in samenwerking met de gemeente Alphen
aan den Rijn dertig energiecoaches opgeleid. Via de
website www.energiekalphen.nl is het mogelijk om
een vrijblijvend adviesgesprek aan te vragen.
Meer comfort én een lagere energierekening
Slimme energiebesparing kan woningeigenaren veel
opleveren. Bij de één is het de deur die net iets teveel

Publicaties
Ontwerpbestemmingsplan
Kerkvaartsweg 63, Aarlanderveen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening in samenhang met artikel 3:12
van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat
het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkvaartsweg 63,
Aarlanderveen’ met ingang van 22 april tot en met
2 juni 2021 (gedurende een periode van zes weken)
voor iedereen ter inzage ligt.
Aanleiding en doel
Aan de Kerkvaartsweg 63 in Aarlanderveen is een
agrarisch bedrijf gevestigd. In het verleden zijn
twee omgevingsvergunningen met een tijdelijke
instandhoudingstermijn afgegeven voor de vestiging van een agrarisch handels- en reparatiebedrijf
en voor het gebruik van een loods voor dagbesteding, beide als nevenfunctie van het agrarische
bedrijf. Het agrarisch handel- en reparatiebedrijf is
werkzaam in de directe omgeving van Aarlanderveen en handelt en repareert landbouwwerktuigen,
tractoren, agrarische machines en gereedschappen
voor agrarische bedrijven in de directe omgeving.
Binnen het huidige bestemmingsplan ‘Buitengebied
Aarlanderveen’ is permanente vestiging niet toegestaan. Om de permanente vestiging van het agrarisch handel- en reparatiebedrijf en de dagbesteding in de loods planologisch mogelijk te maken is
het bestemmingsplan ‘Kerkvaartsweg 63, Aarlanderveen’ opgesteld.
Hoe kunt u het plan inzien?
Een zakelijke opgave van de inhoud van de overeenkomst en het ontwerpbestemmingsplan met
bijbehorende stukken kunt u van 22 april tot en
met 2 juni 2021 inzien bij de informatiebalie van
het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 in Alphen aan
den Rijn (voor actuele openingstijden zie

tocht doorlaat. Bij de ander lekt de muur veel warmte.
Het zijn problemen waar inwoners zelf misschien
niet iedere dag bij stilstaan. Toch zijn ze vaak makkelijk op te lossen, met de juiste kennis in huis. Energiebesparende maatregelen leveren meer comfort op
in een woning én een lagere energierekening. Bovendien dragen huiseigenaren zo ook nog hun steentje
bij aan een beter milieu.
Hoe werkt het?
Als inwoners een energieadvies aanvragen, neemt
een energiecoach contact met ze op om een afspraak
te maken bij hen thuis. De afspraak kan op verzoek
ook online plaatsvinden. Na de afspraak brengt de
energiecoach de besparingsmogelijkheden in kaart.

www.alphenaandenrijn.nl). Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken ook
digitaal inzien via de gemeentelijke website
www.alphenaandenrijn.nl/bekendmakingen en op
www.ruimtelijkeplannen.nl via het zoekvak door te
zoeken
op
het
plan-ID:
NL.IMRO.0484.
BPKerkvaartsweg63-ON01. Deze mogelijkheid heeft
u ook bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
Hoe kunt u reageren?
Binnen eerdergenoemde termijn van tervisielegging kan iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling
een gemotiveerde zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
- Digitaal via het formulier ‘Zienswijze bestemmingsplan indienen’, te vinden op de website
https://www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor
heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegegevens in. In het formulier geeft u duidelijk aan dat
het om het ontwerpbestemmingsplan Kerkvaartsweg 63, Aarlanderveen gaat met zaaknummer 321407. Meer informatie over het digitaal
indienen van zienswijzen kunt u vinden op
https://www.alphenaandenrijn.nl/Bestuur_organisatie/Contact/Invloed_bezwaar_klachten/Zienswijze_ontwerpbestemmingsplan_indienen.
- Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Vermeld
in uw reactie duidelijk uw naam, adres en contactgegevens en geef aan dat het om het ontwerpbestemmingsplan Kerkvaartsweg 63, Aarlanderveen
gaat met zaaknummer 321407.
- Voor het kenbaar maken van een mondelinge
zienswijze of voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met het Officemanagement van team
Ruimte van Gemeente Alphen aan den Rijn op telefoonnummer 140172. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Ook hulp bij de aanvraag van offertes of subsidie
behoort tot de mogelijkheden.

Alleen degenen die tijdig zienswijzen indienen,
kunnen later beroep instellen tegen de vaststelling
van het bestemmingsplan.

Wijzigingsplan Buitengebied Boskoop –
zevende wijziging (Transformatiegebied
Reijerskoop e.o.)
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat zij op 6 april 2021
het wijzigingsplan Buitengebied Boskoop – zevende
wijziging gewijzigd hebben vastgesteld. Ook is vastgesteld dat dit wijzigingsplan niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en dat er daarom geen
milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.
Wat houdt het wijzigingsplan in?
Het wijzigingsplan gaat over de percelen Reijerskoop 58-60, 64, 78, ten noorden van 68/78 en
tussen 102-114, Biezen 116 en 144a en Goudse
Rijweg 130 in Boskoop en voorziet voornamelijk in
het slopen en/of extensiveren van (sierteelt)
bedrijven, (gedeeltelijk) gesitueerd in het sierteeltconcentratiegebied van de Greenport Boskoop, en
het realiseren van compensatiewoningen en/of –
rechten op grond van de ruimte-voor-ruimteregeling, het omzetten van bedrijfswoningen naar
burgerwoningen en het samenvoegen van
sierteeltpercelen.
Hoe kunt u het wijzigingsplan inzien?
Het wijzigingsplan, met identificatienummer
NL.IMRO.0484.BKbuigebbosk7wij-VA01,
en
de
bijbehorende bijlagen liggen vanaf 22 april 2021
gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege de coronamaatregelen raden wij u aan om het wijzigingsplan
digitaal te raadplegen. Dit kan via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Bent u daartoe niet in
staat, dan kunt u het plan op afspraak op het
gemeentehuis inzien. Een afspraak kunt u maken
via telefoonnummer 14 0172 of door een e-mail te
sturen naar ROJuristen@alphenaandenrijn.nl.
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Rechtsbescherming
Op het eerder ter inzage gelegen ontwerp van het
wijzigingsplan zijn zienswijzen ontvangen. Naar
aanleiding hiervan is het plan op enkele punten
gewijzigd. De redenen daarvoor vindt u in de Nota
van beantwoording zienswijzen en ambtshalve
aanpassingen, dat onderdeel is van het plan. Maar
op hoofdlijnen wijzigt het plan niet ten opzichte
van het eerdere ontwerp. Gedurende de termijn
van ter inzage ligging kan er beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan door:
- een belanghebbende die een zienswijze op het
ontwerpwijzigingsplan heeft ingediend;
- een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht zijn zienswijzen tegen het
ontwerpwijzigingsplan naar voren heeft gebracht
bij de gemeenteraad;
- iedere belanghebbende tegen de wijziging die is
aangebracht bij de vaststelling van het wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan.
Het beroep richt u aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Een beroepschrift heeft geen
schorsende werking. Als er sprake is van een
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen
bij de voorzitter van de Afdeling. Dit kunt u ook
digitaal doen. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op
https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer
informatie over het digitaal indienen van beroep
en een verzoek om voorlopige voorziening. Aan
de behandeling van een beroep en een verzoek
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Inwerkingtreding wijzigingsplan
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan
treedt in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het besluit tot
vaststelling niet eerder in werking voordat op dat
verzoek is beslist.

Ontwerpbesluit aanvraag wijzigen
omgevingsvergunning Kluthe Benelux B.V.,
Produktieweg 6 – 8, Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn
bekend dat een ontwerpbesluit wijzigen omgevingsvergunning is vastgesteld voor Kluthe Benelux
B.V. voor het perceel Produktieweg 6 – 8 in Alphen
aan den Rijn met kenmerk 2021091050. Dit betreft
het ambtshalve herstellen van voorschriften van de
vergunning overeenkomstig de aanvraag.
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
liggen ter inzage in het gemeentehuis in Alphen
aan den Rijn. In verband met het coronavirus kunt
u het gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken.
Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer
14 0172.
De inzageperiode is zes weken en start op 22 april
2021, de eerste werkdag na de publicatiedatum
van deze bekendmaking.
Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze
over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U
kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45,
2800 AA Gouda, of mailen naar info@odmh.nl.
Vermeldt u daarbij het kenmerk 2021091050. Na
afloop van de inzagetermijn wordt een definitief
besluit genomen. Bij de bekendmaking van het
definitieve besluit informeren wij u verder over de
vervolgprocedure.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer
088-54 50 000.

Melding Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval Wet milieubeheer
Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf
heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met

een mobiele breekinstallatie geen omgevingsvergunning nodig. Een melding is dan voldoende.
Burgemeester en wethouders hebben de volgende
melding ontvangen:
- Kruiswijk Recycling B.V. voor het in werking
hebben van een mobiele puinbreker op het perceel
Staalweg 4 in Alphen aan den Rijn. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 26 april tot
26 juli 2021 tussen 07.00 uur en 19.00 uur, gedurende tien werkdagen. De melding is geregistreerd
onder kenmerk 2021107784.
Tegen een kennisgeving op grond van het Besluit
mobiel breken bouw- en sloopafval kunt u geen
bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken
liggen niet ter inzage. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de Omgevingsdienst MiddenHolland via info@odmh.nl of telefoonnummer
088-54 50 000.

Melding Activiteitenbesluit Wet
milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente
heeft de volgende meldingen ontvangen:
- Zuidwijk Carrosserieën B.V., nieuwbouwlocatie op
de hoek Aziëlaan en Tankval in Alphen aan den
Rijn: starten met het vervaardigen van carrosserieën voor vrachtwagens met spuitplaats, 24 uurs
hydrauliekservice, onderhouden en keuren van
laadkleppen, kranen en aanhangers en montage,
service en onderhoud aan koelinstallaties
- Albert Heijn, De Aarhof 61 in Alphen aan den Rijn:
moderniseren en uitbreiden van de winkel
- G. de Rijk Loon- en Aanlegwerken, Heimansbuurt
5 in Alphen aan den Rijn: aanpassen van de stalinrichting en vergroten stalcapaciteit (melkvee)
Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Ontwerpwijzigingsplan Rijndijk 107-109,
Hazerswoude-Rijndijk
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken, op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening, bekend dat op 13 april 2021
het
ontwerpwijzigingsplan
Rijndijk
107-109,
Hazerswoude-Rijndijk is vastgesteld.

duidelijk uw naam, adres en contactgegevens
vermelden en aangeven dat het om het wijzigingsplan Rijndijk 107-109, Hazerswoude-Rijndijk
(ontwerp) gaat met zaaknummer 351867.
- Voor het kenbaar maken van een mondelinge
zienswijze of voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met het Officemanagement
Ruimte op telefoonnummer 14 0172.
Alleen degenen die tijdig zienswijzen indienen,
kunnen later beroep instellen tegen de vaststelling
van het wijzigingsplan.

Exploitatieovereenkomst Project
omvorming sierteeltgebied Reijerskoop e.o.
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat zij met de eigenaren van de
percelen Reijerskoop 58-60, 64, 78, ten noorden
van 68/78 en tussen 102-114, Biezen 116 en 144a
en Goudse Rijweg 130 in Boskoop een overeenkomst hebben gesloten als bedoeld in artikel 6.24
Wet ruimtelijke ordening voor het Project transformatiegebied Reijerskoop e.o. Een zakelijke opgave
van de inhoud van de overeenkomst ligt van
donderdag 22 april 2021 gedurende zes weken,
ter inzage bij de ontvangstbalie in het gemeentehuis en kan op afspraak worden ingezien. Vanwege
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op
afspraak bezoeken. Een afspraak kunt u maken via
telefoonnummer 14 0172 of door een e-mail te
sturen
naar
ROJuristen@alphenaandenrijn.nl.
Tegen de overeenkomst staan geen rechtsbeschermingsmogelijkheden open.

Vergunningen
8 tot en met 14 april 2021
Vanwege het coronavirus is de balie van Vergunningen gesloten. Wilt u plannen inzien? Neem dan
contact op met telefoonnummer 14 0172 of per
e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Ingekomen aanvragen
Tegen onderstaande ingekomen plannen kunt u
nog geen bezwaar indienen. U kunt wel uw mening
kenbaar maken door een e-mail te sturen naar:
gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Aarlanderveen
Wat houdt het ontwerpwijzigingsplan in?
Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in de herontwikkeling van de genoemde locatie tot een woonperceel, met in totaal vijf woningen.
Hoe kunt u het wijzigingsplan inzien?
Van 22 april tot en met 2 juni 2021 is het ontwerpwijzigingsplan Rijndijk 107-109, HazerswoudeRijndijk
(identificatienummer
NL.IMRO.0484.
HRrijndijk107109-ON01), met de bijbehorende
bestanden, in te zien bij de informatiebalie in het
gemeentehuis in Alphen aan den Rijn. U kunt het
ontwerpplan ook digitaal inzien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (bijvoorbeeld door het
invoeren van een adres en huisnummer of in
geavanceerd zoeken de plannaam of bovenstaand
identificatienummer in te voeren). Vanwege de
coronamaatregelen wordt u aangeraden om het
ontwerpwijzigingsplan digitaal te raadplegen. Bent
u daartoe niet in staat, dan kunt u het plan op
afspraak op het gemeentehuis inzien. Een afspraak
kunt u maken via telefoonnummer 14 0172 of door
een e-mail te sturen naar het emailadres
ROJuristen@alphenaandenrijn.nl.
Hoe kunt u reageren?
Binnen bovenstaande termijn kan iedereen digitaal,
schriftelijk of mondeling gemotiveerd een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het
college van burgemeester en wethouders indienen.
- Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze
bestemmingsplan indienen’, op de website
https://www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor
heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegegevens in. In het formulier moet u duidelijk aangeven
dat het om het wijzigingsplan Rijndijk 107-109,
Hazerswoude-Rijndijk (ontwerp) gaat met zaaknummer 351867.
- Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. college van
burgemeester en wethouders, postbus 13, 2400
AA Alphen aan den Rijn. In uw reactie moet u

- Zuideinde 67
herbouwen bijgebouw (V2021/306)

Alphen aan den Rijn
- Watermunt 31
plaatsen dakopbouw (V2021/299)
- Groenoord 172
vergroten inrit (V2021/300)
- Ridderbuurt 20
plaatsen tuinhuis (V2021/301)
- Cantharel 12 en 36
plaatsen extra glaswand op bestaande balkonschermen twee appartementen (V2021/302)
- Zeilmakerstraat 27
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak
(V2021/303)
- P. Mondriaanlaan 96
uitbreiden bestaande dakopbouw (V2021/304)
- Alida de Jongstraat 25
vervangen erfafscheiding en plaatsen overkapping (V2021/309)
- Steekterweg 78N
plaatsen fietsenschuurtje in voortuin
(V2021/310)
- Hofzichtstraat 7
realiseren 23 appartementen en 1 beheerderswoning in bestaand gebouw (V2021/311)
- Gouwsluisseweg 44
renoveren achterhuis en moderniseren voorhuis
en plaatsen hekwerk (V2021/312)
- Watermunt 61
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/315)
- Reigerstraat 1
verbreden kozijn doucheruimte (V2021/316)
- Van Lennepstraat 87
realiseren aanbouw, nokverhoging, vervangen
gevelkozijnen en plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/317)
- Toussaintplein 8
realiseren opbouw keuken voor uitbreiding
badkamer (V2021/319)
- Woubrugseweg 5
bouwen carport en fietsenschuur (V2021/320)
- Donizettihof 57
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plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/321)
- De Schans 25
aanleggen inrit (V2021/322)
- Jeltje de Bosch Kemperstraat 189
realiseren opbouw garage (V2021/323)

Boskoop
- Insteek 13
afwijken bestemmingsplan voor tijdelijk wonen
(V2021/313)
- Boezemlaan 4
aanleggen inrit (V2021/318)

Hazerswoude-Dorp
- ter hoogte van Voorweg en Roemer
aanleggen plein en dempen sloten (V2021/305)
- Burgemeester Smitweg 58
vergroten bedrijfswoning begane grond en eerste
verdieping (V2021/308)
- De Poelzoom 10
realiseren kamer aan huidige woning boven
carport (V2021/314)

Koudekerk aan den Rijn
- Hoogewaard 180
realiseren balkon en intern verbeteren brandscheidingen (V2021/307)

Verleende vergunningen regulier

kappen twee bomen (kastanje) (V2021/182)
- Groenoord 90 (09-04-2021)
realiseren uitbouw eerste verdieping (V2021/281)
- Havixhorst 209 (12-04-2021)
realiseren dakopbouw (V2021/229)
- Prins Hendrikstraat 59A (12-04-2021)
realiseren carport en berging zijkant woning
(V2021/209)
- Ridderbuurt 53 (14-04-2021)
plaatsen blokhut (V2021/129)

Boskoop
- Rozenlaan 17 (13-04-2021)
herstellen fundering door onderheide kelderbak
(V2021/086)
- Voorkade 47 (14-04-2021)
onderheien voorgevel (V2021/199)

nadat het besluit is verzonden
bezwaar maakt bij het college van
burgemeester en wethouders van
Gemeente 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.

Verlengen beslistermijn

Hazerswoude-Dorp

Alphen aan den Rijn

- Burgemeester Smitweg 109 (08-04-2021)
bouwen paardenstal (V2021/155)
- Gemeneweg 14A (12-04-2021)
afwijken bestemmingsplan voor omzetten
bedrijfswoning naar plattelandswoning
(V2021/116)

- Planetensingel 30
plaatsen dakopbouw (V2021/016)
- Archeonlaan 1
tijdelijk plaatsen vijftien expeditietenten (vijf
maanden) (V2021/139)

Koudekerk aan den Rijn

- Lansing 23
plaatsen remmingswerken en afgraven hoekje
van perceel (V2021/147)

- J.G. van der Stoopweg, fase 2 (14-04-2021)
aanleggen vijf inritten (V2021/256)

Aarlanderveen

Boskoop

Hazerswoude-Dorp

- Zuideinde 32 (12-04-2021)
plaatsen brug met inrit (V2021/185)

Alphen aan den Rijn
- Raadhuisstraat 77 (08-04-2021)

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

Raad in beeld

informatie van en over de gemeenteraad

De gemeenteraad
vergadert tijdelijk
deels digitaal vanwege
het coronavirus.

De gemeenteraad vergadert tijdelijk deels digitaal vanwege het coronavirus.
U kunt in de vergaderkalender zien welke vergaderingen digitaal en welke fysiek in het
gemeentehuis plaatsvinden.
• U kunt de fysieke en digitale openbare vergaderingen thuis live volgen of achteraf terugkijken via de
website van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/raad.
• Inspreken tijdens een fysieke of digitale vergadering is mogelijk. Mailt u voor meer informatie naar
griffie@alphenaandenrijn.nl. We bespreken de mogelijkheden dan met u.

Donderdag 22 april 2021, gemeenteraadsvergadering (20.00 uur, digitaal) (de vergadering
kunt u live volgen via de website)
• Afscheid van raadslid Lisette Godart
• Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging van de nieuw benoemde raadsleden mevrouw
Achahboun (NE) en de heer van der Nat (SP)
• Benoeming en beëdiging raadscommissielid mevrouw van ’t Wout (CDA)
• Vaststellen en beschikbaar stellen budgetten Duurzaamheidsprogramma 2021-2030 met uitvoeringsprogramma 2021-2022
• Verbeterproces Grondstoffen 2021-2022, Zwerfafvalbeleid 2021-2025 en Tarief 2021 Ecopark
• Vaststellen Bestemmingsplan Steekterpoort II
• Vaststellen herontwikkeling schetsontwerp De Aarhof en beschikbaar stellen budgetten parkeergarage en parkeerdek
• Vaststellen Winkeltijdenverordening 2015 wijziging voor (eenmalige) verruiming openingstijden
supermarkten rondom Hemelvaart en Pinksteren 2021
• Gecoördineerd gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan voor de bouw van 190 woningen op de
percelen Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a Alphen aan den Rijn
• Vaststellen contourennotitie Woonvisie
• Buurthuis Pleyn68, beschikbaar stellen investeringsbijdrage geluidwerende maatregelen, met de 14e
wijziging van de programmabegroting 2021
• Vaststellen en beschikbaar stellen middelen richtlijn aanpak boomziekten en plagen in de openbare
ruimte
• Bekrachtigen opgelegde geheimhouding op de bijlagen 1, 2, 3a, 3b, 4, 5 en 5b Meerjarenperspectief
grondexploitaties 2021
• Bekrachtigen opgelegde geheimhouding GREX en FEX Havenfront

Donderdag 20 mei 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (19.30 uur,
digitaal) (de vergadering kunt u live volgen via de website)
• Agenda volgt

Donderdag 20 mei 2021, informatiemarkt (20.00 uur, digitaal) (de vergadering kunt u live
volgen via de website)
• Onderwerp volgt

Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergaderstukken in het Raadsinformatie systeem (RIS) https://ris2.ibabs.eu/alphenaandenrijn.
Raadspraak
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en besluiten van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de
Raadspraak, de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad, via www.alphenaandenrijn.nl/raadspraak.

- Finlandlaan nabij nummer 1
bouwen bedrijfspand (V2021/103)

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. Tromp’s Bouw en Ontwikkelingsmaatschappij B.V. heeft ontheffing gekregen
van 13 april 2021 tot en met 30 november 2021
voor het plaatsen van hekken op één parkeerplaats
en de tweede parkeerplaats incidenteel aan de
Stationsstraat 19 in Alphen aan den Rijn.
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 15 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 webiste 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 te Den Haag.

Plaatsen gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot
het plaatsen van de onderstaande individuele
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbehorende borden.

Alphen aan den Rijn
- Pieter Floriszstraat 120
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de
openbare bekendmaking van dit besluit in de
Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders van
Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur digitaal
doen via 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.

Ontheffing brede voortuigen
Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat, op grond van art. 62 van
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het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, ontheffing voor het berijden van wegen met
brede voertuigen binnen de gemeente is verleend.
Jongeneel Transport heeft tot 24 maart 2022
ontheffing gekregen voor het met brede voertuigen
berijden van diverse wegen waar een breedtebeperking geldt in de gemeente Alphen aan den Rijn.
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 26 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. 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

Colofon

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.

Ontheffing brede voortuigen
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. Niels de
Jong Veehandel heeft tot 14 april 2022 ontheffing
gekregen voor het met brede en zware voertuigen
berijden van de Ziendeweg in Zwammerdam.

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 25 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. 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 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 te Den Haag.

Bezwaarclausule

Week in beeld is onder redactie van Gemeente Alphen aan den Rijn en
verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.
De Raad in beeld is onder redactie van de griffie van de gemeenteraad
van Gemeente Alphen aan den Rijn.
Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders

7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht

kan beroep worden ingesteld door:

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

- de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400

van burgemeester en wethouders heeft gewend;
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in

AA Alphen aan den Rijn. U kunt ook online bezwaar indienen via:

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van

www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. De termijn gaat in op de dag na

burgemeester en wethouders te wenden.

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift

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

moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit

Voorlopige voorziening

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit
actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/

Kijk voor meer informatie op https://www.alphenaandenrijn.nl
Beroepsclausule

beroepschrift hebt ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den

Afbeeldingen: Wanneer de naam van de fotograaf niet expliciet bij de foto

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

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen.

vermeld staat, zijn de foto’s, afbeeldingen en illustraties eigendom van

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

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het

Gemeente Alphen aan den Rijn of stockfoto’s (www.freeimages.com,

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

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn

istockphoto e.a.).

termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening

inzage is gelegd (ingevolge artikel 8:1 in samenhang met artikel 6:7,

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank,

6:8 lid 4, en 7:1 lid 1 sub d, van de Algemene wet bestuursrecht).

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Lees het gemeentenieuws op https://www.alphenaandenrijn.nl/nieuws

Er valt gezond te snoepen en het is leerzaam voor kinderen!

Buurtpluktuin Helene
Swarthplantsoen geopend
door Diana Baak

Samen de omgevingsvakmannen van de gemeente hebben buurtbewoners een speelse
pluktuin aangelegd aan het Helene Swarthplantsoen in Hazerswoude-Rijndijk waar voorheen een saaie groenstrook lag. De buurt gaat de tuin zelf onderhouden en mag er letterlijk en figuurlijk de vruchten van plukken.

Van l. naar r.: buurtbewoners Fred Strijk en Eric van Mourik, omgevingsvakman Ron Angenent en wethouder Gert Jan Schotanus

Twee jaar geleden is, bij een
wandeling van het dorpsoverleg
met het voltallige Alphense college van b&w, de wens geuit om
het saaie Helene Swarthplantsoen in het dorp een metamorfose te geven in samenspraak
met de bewoners. Nu 2 jaar later is het dan zover. In het ene
deel is een prachtige pluktuin
aangelegd en in het andere deel
is een nieuw speeltuin en grasveldje rond de bestaande oude
bomen gemaakt. De bomen zijn
voorzien van vogelhuisjes en
een vleermuizenverblijf.
Gezamenlijk ontwerp
Wethouder Gert Jan Schotanus
verrichtte de officiële openingshandeling door 2 kleine insectenhotels (op ooghoogte voor
kinderen) op een paal te schroeven. Naast een aantal betrokken
inwoners was ook het Dorpsoverleg bij de officiële opening
aanwezig. De initiatiefnemers
namens de omwonenden zijn
zeer blij met het resultaat. “Het
heeft echt verbindend gewerkt,
want een groep omwonenden
heeft zich er gezamenlijk voor
ingezet om met Marcel en Ron
van de gemeente een aantrekkelijk ontwerp te maken voor
het plantsoen,” vertelt Eric van
Mourik, één van de bewoners.
“Het is nu een sfeervolle ontmoetingsplek met bankjes geworden waar van alles te zien en

te doen is. Naast het sociale aspect van een praatje met je buren en samen aan de slag gaan,
heeft de pluktuin ook educatieve waarde voor kinderen,” vult
Fred Strijk aan.
Onderhoud door de buurt
“We hebben nu een groep van
ongeveer 10 personen dat in
ploegjes eens in de 2 weken
het onderhoud gaat uitvoeren”,
vertelt Alphons van Zijl, die namens de inwoners het rooster heeft opgesteld. Trots laat
hij de lange lijst zien waarop
is aangegeven wat er allemaal
is aangeplant. “Het is een diverse verzameling van fruitbomen en fruitstruiken, honderden bloembollen en bloeiende
planten waarvan straks genoten
en gesmuld kan worden. En er
is een dubbele beukenhaag omheen aangelegd als afscheiding
met de straat. Heel leerzaam
voor zowel de volwassenen als
de kinderen om straks te zien
hoe de dingen groeien”, aldus
de groenvrijwilligers.
Nu is de tuin vrolijk voorjaarsgeel met vele bloeiende narcissen. Die hebben geen last gehad
van de sneeuw- en hagelbuien
die ’s ochtends waren gevallen.
Elk seizoen zal andere kleuren
en geuren gaan bieden aan de
bezoekers van de pluktuin, of
dat nu insecten of mensen zijn.”

Groene Hart Koerier
woensdag 21 april 2021

De Dierenweide Koudekerk heeft uw hulp nodig!
door Frits Nijhof
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Zodra dit hotel operationeel is
hopen zij natuurlijk dat er met
uw hulp voor genoeg groenafval wordt gezorgd. Wat hiervoor allemaal geschikt is, kunt
u terugvinden op de Facebookpagina en op het lijstje wat op
de groene container bij de Dierenweide is geplaatst.

en het bedrag wordt bijgeschreven op de rekening v/d Dierenweide
Uiteraard zijn rechtstreekse donaties ook van harte welkom.
Het IBAN-nr. hiervoor luidt:
NL58 INGB 008253191 tnv. de
Stichting Dierenweide Koudekerk aan den Rijn.

het noodzakelijke item, namelijk uw hulp.
Het grasveld is jaren begraasd
door allerlei lieve dieren en is
op dit moment aan groot onderhoud toe. Hiervoor is de complete grasmat bemest, opnieuw
ingezaaid en gevertidraind. Dit
is de manier om het grasveld te
beluchten.
Het bedrijf dat deze werkzaamheden heeft uitgevoerd heeft dit
voor een gereduceerd tarief gedaan. Ook de gemeente Alphen
heeft een materiële bijdrage gedaan. Daarvoor zijn Joren en
Niels natuurlijk erg dankbaar.

tiegeldactie gepland bij de supermarkt van Albert Heijn in
Koudekerk aan den Rijn. Dit
duurt nog even, maar voor u
de mogelijkheid om uw flessen
even op te sparen en dan in augustus bij de supermarkt in te
leveren.

Financieel even klem
Echter, er blijft nog een fikse
rekening openstaan; maw.: de
Dierenweide heeft de hulp van
de inwoners van Koudekerk
‘even hard’ nodig.
U kunt de Dierenweide helpen
door bijvoorbeeld uw statiegeldflessen in te leveren bij de
beheerders. Deze worden dan
door de beheerders ingeleverd

De activiteiten van de Dierenweide zijn te volgen op de Facebookpagina
https://www.facebook.com/
Dierenweide-Koudekerk-aanden-Rijn-236574450216810

Jaar in, jaar uit, onderhouden en verzorgen Joren Blom en Niels van ‘t Wout de Dierenweide in Koudekerk met veel plezier.Nu staan er voor de komende weken twee bijzondere
dingen op de planning waarvan er één heel leuk en de ander heel belangrijk is. Joren en
Na deze leuke gebeurtenis nu Verder is er in augustus een staNiels kunnen daarbij uw hulp goed gebruiken!

De beheerders beginnen natuurlijk met het leukste item te
vertellen.
In samenwerking met circulair Alphen is er op 14 april een

Joren en Niels houden trots hun wormenhotelbouwpakket vast!
heus wormenhotel geleverd.
hergebruiken en composteren
Deze wordt in de Dierenweide van het groenafval.
geplaatst. Hiermee kunnen Jo- Het hotel is als bouwpakket geren en Niels nog beter een bij- leverd en gaan ze de komende
drage leveren aan het recyclen, week in elkaar zetten.

Dankbaar voor elke hulp
Joren en Niels bedanken iedereen bij voorbaat hartelijk, die
hen, op welke wijze dan ook,
zouden willen helpen bij deze
bijzondere financiële ondersteuning. Alle beetjes, hoe klein
dan ook, helpen.

Wij wensen Stichting Dierenweide Koudekerk aan den Rijn
heel veel succes en plezier bij de
realisatie van hun wormenhotel.
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Tekenwedstrijd Junis
Kinderopvang groot succes!
Alle kinderen van de buitenschoolse opvang van Junis Kinderopvang uit Hazerswoude-Dorp en Benthuizen konden vorige week een
mooie tekening inleveren voor de tekenwedstrijd.
Het thema was lente/Pasen en zo gingen de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar
aan de slag. Er werden onder andere regenbogen, paashazen, bloemen, paaseieren
en kippen getekend in allerlei kleuren. Uit tientallen tekeningen werden 3 winnaars
gekozen. Zoey uit Benthuizen, van BSO Oranjestijn, won in de categorie 4 tot 6 jaar,
Bart uit Hazerswoude-Dorp, van BSO de Buitenbende, won in de categorie 6 tot 8
jaar en Stef, ook uit Hazerswoude-Dorp van BSO Superstijn, won in de categorie 8
tot 12 jaar. De winnaars ontvingen een cadeaubon van Hijdra uit Benthuizen. Alle
tekeningen die wij binnen hebben gekregen, hebben wij afgeleverd bij zorglocatie
Driehof. Zo kunnen de bewoners daar genieten van al onze mooie tekeningen!

De 3 tekeningen en een van de winnaars die zijn prijs in ontvangst nam

Het estafettestokje
van Rijnwoude!
Deze week: Mawiesja Laeven van der Poel

Draaiorgelmuziek voor de
bewoners van BenThuis

'Net als vroeger' is de jeugd niet bij het draaiorgel weg te slaan!
BenThuis is de woonlocatie aan de Wilhelminastraat in Benthuizen, waar mensen
met een lichte verstandelijke beperking wonen. Doordat deze week een van de bewoners besmet raakte met Corona, moesten alle bewoners in quarantaine. Iedereen
moest op zijn eigen kamer blijven. Een moeilijk besluit voor deze bewoners, omdat
zij dit niet zo goed begrijpen.
Gelukkig wordt er goed voor hen gezorgd en om hen toch een beetje afleiding te
geven regelden spontane verzorgsters zaterdag dat er een draaiorgel kwam spelen
voor het huis. De muziek zorgde voor wat plezier en afleiding en de orgelman was
zo vriendelijk om hier de nodige tijd voor uit te trekken.

Als eerste bedank ik Yentel dat je het stokje
aan mij hebt overgedragen.
Ik ben Mawiesja Laeven van der Poel en op
08-02-1977 geboren in Leiderdorp. Al mijn
hele leven woon ik in Hazerswoude Rijndijk.
Ik ben moeder van twee geweldige kinderen
Pepijn 17 en Madelief 14 jaar en in juli 2017
ben ik getrouwd met mijn vrouw Marieke. Tot
eind oktober vorig jaar was ik werkzaam in
de koffie branche maar door corona kwam
er na 14 jaar een einde aan. Maar vanaf
1 november 2020 ben ik werkzaam als
conciërge op de Steyaertschool wat voor mij
een droombaan is. Ik kan me er helemaal in
uitleven en je doet van alles. Het ene moment
moet je dingen ophangen het andere moment
maak je een koe die de kinderen kunnen melken. Wat ik ook zo leuk vind is dat de kinderen 3
keer per week fruit krijgen vanuit school en de kinderen echt heel dankbaar zijn als ik het heb
klaargemaakt en langs kom brengen en als het op is dan zeggen ze “Juf Wies, het was erg
lekker, jammie” maar soms zit er ook wel eens wat tussen dat niet lekker is en dan hoor ik het
gelukkig ook. We hebben ook een hele mooie schooltuin en daar wordt van alles gekweekt van
groeten tot fruit en nog veel meer. Ik vind het super leuk om de kinderen mee te nemen en uit te
leggen over het kweken van mooie dingen. Zelf heb ik als klein kind dit als heel fijn ervaren om
je eigen dingen te kweken. De laatste jaren doe ik samen met een vriend van ons de moestuin bij
mijn ouders. Echt geweldig wat we daar allemaal kweken. En in mijn vrije tijd vind ik het heerlijk
om mensen te helpen en lekker te klussen. Zwemmen in de Oude Rijn is er ook eentje die ik
echt leuk vind. In alle weersomstandigheden zwemmen we een aantal keer per week. Ook in
de winter zijn we doorgegaan. Ik ervaar het als een heel fijn gevoel en probeer door dit te doen
gezond te blijven. Als we het hebben over welke vakantieland ik eigenlijk leukst vind is het Italië.
In 2017 ben ik met mijn schoonfamilie op huwelijksreis gegaan in Viccio, Toscane. We zaten
met z`n allen in één groot huis. Ieder zijn eigen verdieping en met een heel mooi zwembad. In
Nederland vind ik Zuid Limburg het allermooist. Ook ga ik in het weekend van 3 oktober samen
met mijn vrouw meedoen met de Roparun met team Rhijndrifters #341. Niet als hardloper hoor
maar als fietser, maar het gaat een hele zit worden dat weet ik wel, dus moet ik nog heel veel
oefenen. En welk programma ik het leukst vind is toch wel de Meilandjes. Ik word er altijd vrolijk
van. Soms kijk ik mijn vrouw aan en dan zeggen we tegen elkaar: “dit lijken wij wel in de auto of
met klussen”. Ik zou ook echt wel eens een dagje in de huid willen kruipen van Erica. Niet als ze
heel de dag op kantoor zit hoor maar als ze lekker aan het klussen is.
Ik kan me ook wel eens aan dingen ergeren in onze gemeente. Als mensen zwerfaval laten
slingeren en als het niet in de container past het er maar naast gooien. Ik vind dat gewoon
niet netjes. Hou ons dorp schoon en netjes. Wat ik ook belangrijk vind in deze tijd als je ziet
dat iemand hulp nodig heeft dat je er voor elkaar bent als buren maar ook als dorpsgenoot. In
de corona tijd zijn er veel mensen eenzaam geworden en daar kan ik echt heel verdrietig van
worden. Graag draag ik het stokje over aan Sandra Zwartjes.

Groene Hart Koerier
woensdag 21 april 2021

Ingezonden Bericht

Ramadan bij Nigar

Op één van de eerste dagen van de vastenmaand Ramadan zijn we te gast bij de 34-jarige
Nigar, een vrouw met een vriendelijke lach, waardoor je je meteen welkom voelt. Tot 3
jaar geleden stond Nigar, net als haar man, nog voor de klas in Turkije als docent Engels.

Iftar is de maaltijd die gedurende de vastenmaand ramadan door moslims genuttigd wordt direct na zonsondergang
In augustus 2018 zijn ze samen
met hun dochter Azra gevlucht
naar Nederland. Ze woonden
19 maanden lang in 5 verschillende AZC’s (Asielzoekerscentra), kregen daar zoon Yusuf en
hebben sinds vorig jaar een fijne
woning in Hazerswoude-Dorp,
wat zo’n 6000 inwoners telt. De
dichtstbijzijnde stad is Alphen
aan den Rijn, 10 km verderop.
Daar is ook een moskee, die is er
in Hazerswoude-Dorp niet. “De
eerste maanden waren moeilijk,

ik voelde me eenzaam, iedereen
leeft vrij individueel. Voor onze
dochter was het soms moeilijk
op school, omdat ze één van de
weinige kinderen is die niet uit
Nederland komt, maar in een
dorp is het makkelijker om te
integreren met de Nederlandse cultuur”, vertelt Nigar in het
Nederlands, wat het hele gezin inmiddels bijna vloeiend
spreekt, dankzij onder andere
de vrijwilligers van het AZC in
Assen. “Soms maken mijn man

en ik nog wel foutjes in het Nederlands, maar dan corrigeert
Azra ons”.
Een iftar-avond voor de buurt
Het is de tweede ramadan in
hun nieuwe huis, maar ook de
tweede ramadan waarbij ze met
coronamaatregelen te maken
hebben. “Ik ben vorig jaar tijdens het Suikerfeest bij al mijn
buren een stuk taart gaan brengen, maar het liefst organiseren we een speciale iftar-avond

voor de hele buurt, zodat iedereen samen kan komen. Dit hebben we gedaan toen we in het
AZC van Assen woonden. In
een protestantse kerk brachten
we 70 mensen bij elkaar voor
een onvergetelijke iftar-maaltijd
(de maaltijd die gedurende de
vastenmaand ramadan genuttigd wordt direct na zonsondergang), allemaal met een andere
culturele en religieuze achtergrond. Ik mis dat enorm! Ik heb
daar zoveel lieve mensen leren
kennen”.
Bestek voor 20 buren
Voor Nigar en haar man staat
de maand Ramadan vooral in
het teken van vrede. Het is een
maand waarin je op jezelf reflecteert en goed bent voor anderen, ze willen dat niemand
zich eenzaam voelt. Eten speelt
hierin een belangrijke en verbindende rol. Al snel tijdens ons
bezoek laat Nigar de gerechten
zien waar ze lang voor in de
keuken heeft gestaan: courgette dolma, zelfgemaakte yoghurt,
kaas, soep en ga zo maar door.
Ze trekt de bestekla open: “Kijk,
we hebben bestek voor wel 20
buren, iedereen is hier welkom.
Ik hoop dat ik in de toekomst
weer een iftar-avond kan organiseren waar de buurt samenkomt en dat andere buren dat
doen rondom de dagen die voor
hen speciaal zijn, zoals Kerst of
Pasen. Het lijkt me heel fijn om
deze dagen met elkaar te zijn.”
Aandacht voor opa’s en oma’s
Tijdens de ramadan, maar ook
de andere maanden, schenkt Nigar extra aandacht aan de ‘opa’s
en oma’s’ uit haar buurt. “Ik
ben opgegroeid in Turkije bij
ook te vieren. In dat kader organiseert Rotary Rijnwoude in samenwerking met Comité 4 en 5
mei een vrijheidsmaaltijd voor
inwoners van Rijnwoude.

Proef van de Vrijheid met soep
van Yvette van Boven
Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland in 1945 en dat we sindsdien in
vrijheid leven. Ook staan we die dag stil bij de waarde van vrijheid, democratie en
mensenrechten. Vrijheid is een kostbaar goed, zeker in deze coronatijd waarin wij
ons moeten aanpassen aan de omstandigheden.
Vrijheid voor de een kan soms
ook onvrijheid voor de ander

betekenen. Dat maakt vrijheid
geen eenvoudige zaak. Een re-

den temeer om elk jaar op 5
mei bij vrijheid stil te staan en

Bekende kookster en schrijver
Het Comité 4 en 5 mei Nederland heeft de bekende chef-kok
en kookboekschrijfster Yvette van Boven gevraagd een recept voor een Vrijheidssoep te
bedenken. Yvette zegt over de
viering van 5 mei het volgende:
“Zeker in deze wonderlijke tijd
waarin het soms lijkt dat mensen tegenover elkaar zijn komen
te staan, vind ik een oproep tot
luisteren naar elkaar echt nodig.
Samen aan tafel gaan en daarover praten is natuurlijk een
kleine moeite en een mooi gebaar. Ik denk dat we dat nu
meer dan ooit kunnen gebruiken. Daarom heb ik een makkelijk, heerlijk recept gemaakt dat
iedereen kan bereiden, eventueel met een eigen twist”.
Geen geheim recept
Het recept van de Vrijheidssoep
staat volgende week in de Groe-
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mijn opa en oma, die ik helaas
te vroeg ben verloren aan kanker. Ik mis ze enorm, en daarom trek ik denk ik ook zo naar
de oudere mensen toe hier in de
buurt. Ik noem ze mijn Nederlandse opa’s en oma’s. Ik wil er
voor ze zijn en zorgen dat niemand zich eenzaam voelt.” Nigar vraagt of we meelopen naar
Opa Jop die alleen woont, Opa
Peet op nummer 6 en Oma Tiny
die erg ziek is. Ze gaat soep
brengen en een stuk taart. “In
Turkije delen we altijd eten met
elkaar, in Nederland valt het me
op dat sommigen het moeilijk
vinden dit aan te nemen. Nederlanders hebben het gevoel
iets terug te moeten doen, maar
dat hoeft helemaal niet.”
Eten delen
Na ons warme bezoek aan Nigar en haar familie, krijgen we
taart mee naar huis: “Voor jullie familieleden”, voegt Nigar
eraan toe. Als ik vraag of het
niet moeilijk is om eten te delen, terwijl je zelf aan het vasten
bent, geven Nigar en haar man
aan dat ze al zo lang vasten tijdens de ramadanmaand, dat je
eraan gewend raakt. “Het is alleen soms moeilijk dat de dagen
hier in Nederland langer zijn
dan in Turkije, de zon gaat pas
laat onder”, vertelt Nigar’s man.
Ramadan Mubarak!
Het artikel is een blog geschreven door
Eva de Vaan. De foto is gemaakt door
Anke van der Meer. Lijkt het jou ook leuk
om met buren in contact te komen rondom ramadan? Deel jouw wens of vraag
via Nextdoor met je buurtgenoten. Dat
kan voor waardevolle nieuwe ontmoetingen zorgen!
ne Hart Koerier, maar u kunt
zich ook aanmelden voor een
gratis thuisgebrachte soep. Een
aantal koks van Rotary Rijnwoude maken deze speciale soep
voor u klaar en brengen deze
soep ook bij u thuis.
Om het gesprek over Vrijheid te
ondersteunen worden een aantal vragen meegeleverd. Van u
vragen we om ons – desgewenst
anoniem- de conclusies van het
gesprek met de antwoorden op
de vragen te mailen. Van die
reacties maken we een artikel
voor de Groene Hart koerier.
Zo helpen we elkaar de waarde
van vrijheid niet te vergeten. U
kunt natuurlijk ook zelf een vrijheidssoep koken en met uw familie in gesprek gaan.
Ook belangstelling?
Wie graag op 5 mei een Vrijheidssoep gratis thuisbezorgd
wil krijgen, kan zich nu al opgeven via bevrijdingsdag@rotaryclub-rijnwoude.nl met opgave van naam, adres en aantal
personen (max. 4 per huishouden).
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Waardoor raakt het oor verstopt?
Het oor raakt verstopt door verschillende oorzaken. Soms zit een dopje van een gehoorapparaat klem in de gehoorgang, soms een kraal of krent, maar meestal is de
gehoorgang verstopt door een prop oorsmeer. De prop ontstaat als het oorsmeer
niet meer goed naar buiten kan, uw oorsmeer hard of klonterig is, u een gehoorapparaat of vaak oordopjes draagt, of veel haar in het oor heeft. Door veel te peuteren in het oor (“schoonmaken”) maakt het oor overigens alleen maar meer oorsmeer aan.
Als de prop dan ook nog nat wordt, zwelt deze waardoor deze nog groter wordt.

In deze rubriek worden allerlei onderwerpen over gezondheid en een gezonde leefstijl
besproken waarvoor u bij uw huisarts als eerste aanspreekpunt terecht kunt. Zijn er
vragen naar aanleiding van deze informatie, neem dan contact op met de eigen huisarts. Meer weten over de besproken klachten en hoe die te verhelpen? Kijk op www.
thuisarts.nl

Verstopt oor

Mensen met een verstopt oor hebben het gevoel alsof ze met hun hoofd onder water
zitten; zo klinkt het geluid via dat verstopte oor. Het kan, naast gehoorproblemen, ook
pijn doen of druk geven.
Wat is oorsmeer?
Oorsmeer is een soort talg, gemaakt in de gehoorgang, vermengd met oude huidcellen/
schilfers. Oorsmeer is belangrijk en noodzakelijk want het beschermt tegen uitdroging
en water (het is wat vettig) en tegen bacteriën en schimmels (het is ook zuur). Ook
houdt het stof tegen wat zo niet verder het oor in kan waaien.
Vieze oren
Oorsmeer is dus noodzakelijk en iedereen heeft oorsmeer. Maar als dit gele goedje
zichtbaar is rondom de ingang van de gehoorgang, ziet dit er niet fris uit. U kunt eenvoudig en veilig het oorsmeer verwijderen met een washandje of zakdoek. Liever niet
met een wattenstokje want daarmee duwt u het oorsmeer eigenlijk alleen maar dieper
het oor in.

Wat kunt u er zelf aan doen?
Sommige mensen hebben nu eenmaal meer last van veel oorsmeer dan anderen
waardoor het oor eerder verstopt. Daarnaast kunt u het voorkomen door niet in
het oor te peuteren. Als u merkt dat uw oor verstopt is doordat het klachten veroorzaakt, doe dan een paar druppels sla- of olijfolie in uw oor. Hierdoor wordt het
oorsmeer wat vloeibaarder. Doe dit twee keer per dag en houdt uw hoofd schuin
of even ga even op uw zij liggen. Heeft u een gaatje in het trommelvlies? Overleg
dan eerst met de huisarts.
Olie helpt niet
Als door de olie het oor niet opengaat en uw klachten niet verdwijnen, kunt u een
afspraak maken bij de assistente om uw oren te laten uitspuiten. Dit houdt in dat zij
met een speciale spuit zorgvuldig lauw water in het oor spuit. Het water komt met
de prop naar buiten en wordt opgevangen in een bakje, dat onder uw oor wordt
gehouden. Er zijn vaak een paar pogingen nodig voordat het hele oor schoon is.
Daarna inspecteert de assistente uw oor om te beoordelen of de hele prop weg is
en haalt eventueel met een haakje nog wat losse stukjes oorsmeer weg. Ook bekijkt
zij de gehoorgang. Soms is deze een beetje ontstoken achter de prop wat nu weer
snel zal genezen nu de prop weg is. Zodra uw oor helemaal droog is, of soms al
direct, merkt u dat u veel beter kunt horen.
“Het is een dankbaar werkje,” aldus assistente Els uit de praktijk in HazerswoudeDorp. “Mensen verlaten blij en opgelucht de praktijk!” Het uitspuiten doet overigens geen pijn, wel kunt u er een beetje duizelig van worden of een hoestbui krijgen. Dit komt doordat de zenuw die naar de luchtpijp gaat langs het oor loopt en
deze geprikkeld wordt door het uitspuiten.

Groene Hart Koerier
woensdag 21 april 2021

‘Home Edition’ maakt van Avond4daagse een verantwoord feestje

Avond4daagse medaille.

Unieke Avond4daagse
in Benthuizen
Even leken de coronamaatregelen roet in het eten te gooien. Maar met een unieke editie
kan hét wandelfeest voor iedereen toch doorgaan. Vanaf vandaag en 30 juni 2021 kunnen
zij in Benthuizen hun eigen Avond4daagse lopen. Volledig coronaproof.

Eigen routes
Na inschrijving kunnen deelnemers gebruik maken van de
Avond4daagse-module in de app
eRoutes. Deze app maakt routes
vanaf een zelf te bepalen punt
en afstand. Dit zijn zogenaamde
‘ronde routes’, dus het eindpunt
is hetzelfde als het startpunt. De
app houdt bij waar en hoeveel
de deelnemers lopen. En verrast
ze onderweg met leuke berichten!
Groot succes
KWBN introduceerde de Avond4daagse – Home Edition vorig
jaar voor het eerst. Landelijk namen in 2020 bijna 60.000 deelnemers deel. Het leverde vele
enthousiaste reacties op en een
compliment van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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Kies je eigen wandelmoment
Om te voorkomen dat veel
mensen tegelijk lopen, kunnen
deelnemers wandelen tussen 29
maart en 30 juni 2021. Om er
wel een prestatie van te maken,
moeten ze de vier wandeldagen
in twee weken afleggen. Verder
staat het moment van wandelen
vrij. Dus (anders dan de naam
doet vermoeden) mag er dit
jaar ook overdag gelopen worden. Bovendien kunnen de lopers zowel doordeweeks als in
het weekend de wandelschoenen aantrekken.
Aanmelden
Inschrijven is mogelijk via de
website
ecb-benthuizen.nl.
Deelname kost €6,50Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2,5 – 5 – 10 km. En de
welverdiende
Avond4daagse
medaille ontvang je automatisch.

Een opname uit de archieven van de ECB toen alles nog "gewoon" ging.
Evenementen organiseert samen met Koninklijke Wandel
Bond Nederland (KWBN) en

eRoutes deze bijzondere editie.
Met een speciale app loopt ieder zijn eigen routes op zijn ei-

gen moment. Zo wordt drukte
en groepsvorming voorkomen.
En na afloop wacht de officiële

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 gaat over microplastics in verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen, kleding en verpakkingen.

Microplastics in kleding
PLASTIC IS NIET AFBREEKBAAR
Een van de grootste milieuproblemen op dit moment is het gebruik van plastic.
Plastic vergaat namelijk nooit, maar degradeert alleen tot steeds kleinere stukjes.
Eerst tot microplastics, stukjes plastic die kleiner zijn dan 5 millimeter, en dan
tot de nog veel kleinere nanoplastics, die niet meer met het blote oog waarneembaar zijn. Er is dus maar een manier om verdere groei van plastic in het milieu te
stoppen en dat is overstappen op andere, wel biologisch afbreekbare, materialen.

PLASTIC IN KLEDING
De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter de wereld.
Niet alleen vanwege het gebruik van chemicaliën, kleurstoffen, water en energie, maar ook door het gebruik van microplastics in synthetische kleding, zoals fleece. Wereldwijd is ongeveer 70 % van de geproduceerde textielvezels gemaakt van synthetische materialen. Deeltjes ervan kunnen bij de productie en
het gebruik van kleding in het milieu terecht komen. Als je een fleecetrui draagt
bijvoorbeeld, komen door het schuren van de kleding deeltjes in de lucht die je
vervolgens inademt. Bij een wasbeurt van synthetische kleding spoelen we microvezels het riool in. Een deel ervan is zo klein dat ze er bij de waterzuivering
niet uitgehaald kunnen worden en zo in het milieu terechtkomen.

ALTERNATIEVEN
Textiel- en kledingproducenten worden gestimuleerd om materialen te ontwikkelen en te gebruiken die minder of geen microplasticvezels afgeven. Maar dat
gaat allemaal heel langzaam, want plastic is nu eenmaal goedkoop. Als consument kun je erbij helpen door bij de aankoop van nieuwe kleding te letten op het
materiaal. Dat stimuleert de industrie om zich sneller aan te passen. Afbreekbaar
materialen zijn onder andere hennep, linnen, Modal en Tencel/Lyocell. Viscose, bamboe, katoen en wol zijn ook natuurlijke stoffen, maar om andere redenen (wijze van verbouwen/houden, watergebruik en/of verwerking van grondstof tot draad) zeer milieubelastend. Zijde is een dierlijke vezel afkomstig uit de
cocon van de zijderups en wordt zeer dieronvriendelijk vervaardigd. De stoffen
Polyester, Acryl, Elasthaan (stretch) en Nylon bevatten microplastics en kunnen
daarom beter vermeden worden.
WAT KUN JE DOEN ALS CONSUMENT?
Minder kleding kopen, of deze tweedehands aanschaffen is een makkelijk te
nemen stap. Maar ook door je kleding minder vaak te wassen, vloeibaar wasmiddel te gebruiken en op lage temperaturen te wassen, kun je al een bijdrage
leveren. Verder kun je de filters uit de wasmachine en droger het beste met de
hand of stofzuiger schoonmaken in plaats van deze onder de kraan af te spoelen. Bij de aanschaf van een nieuwe wasmachine is het belangrijk te controleren
of deze een filter voor microvezels bevat. PlanetCare verkoopt een microvezelfilter voor bestaande wasmachines. Je kunt ook gebruik maken van de speciale
Guppyfriend waszak om synthetische kleding in te stoppen. Maar het belangrijkste is te kijken op de ingrediëntenlijst van je wasmiddel en wasverzachter of er
geen microplastics (Poly/Styrene/Acrylates) in zitten. Eco-wasmiddelen zijn een
goede vervanger, want bevatten geen chemische stoffen. Een duurzaam alternatief voor wasmiddel en wasverzachter is ook het gebruik van de Eco Egg wasbal
met mineralen en de Dryer Eggs. Persoonlijk heb ik daar goede ervaringen mee!
Op de website van het RIVM is veel informatie te vinden over de invloed van
microplastics op het milieu en de gezondheid van mens en dier. Milieucentraal.
nl geeft ook specifiek informatie over schadelijke stoffen in kleding. Volgende
keer meer over hoe plastic via verpakkingen in ons voedsel terecht kan komen.
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Groene Hart Koerier
woensdag 21 april 2021

lego jaren 50/60 Kom het graag ophalen!
Telefoon 0640022896

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
MOOIE 3D KAARTEN. 5 stuks voor € 2. Lisette Goes, Koudekerk. Tel 06 416 89 489 e-mail
goes-poel@hetnet.nl

GEVRAAGD
Te koop gevraagd DOZEN OUDE SPEELGOED
AUTO's jaren 50/60/70 of antiek speelgoed /

Graag JASSEN, JACKS EN SCHOENEN van 4
t/m 14 jaar t.b.v. St. Rolstoelen Tunesië.
Wil Windhorst: tel. 06-51359771

Die verrekte klimaatfuik

STALLING \ GARAGE \ SLEUTELRUIMTE voor
oldtimer.na 17:30 tel 0644003917 of mail roozendaal.ton@gmail.com

‘De huidige klimaatverandering zal leiden tot allerlei rampen en
groene stroom is gratis.’ Beide veronderstellingen zijn onjuist. Van
toenemende door klimaatverandering veroorzaakte natuurrampen is
geen sprake. Toch werd (wordt) die onzin door wetenschappers, politici, media, industriëlen en vooral milieu-organisaties hartstochtelijk omarmd. Heel veel dubieuze argumenten worden stelselmatig
uit de kast gehaald om de mythe van die gevaarlijke CO2 er ‘bij ons’
in te rammen. Klimaat is een geloof geworden. De ‘alarmbellen’ hadden elkaar echter nodig voor het Klimaat Industrieel Complex!

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
In Benthuizen wordt een VOEDSELBOS opgezet. De ontwikkelingen zijn te volgen op
www.voedselbos benthuizen.nl

De kringloopwinkel

Elke dag anders!
1.100 m² winkelplezier

Hazerswoude-Rijndijk
tegenover de Scheepjeskerk
1.350 m² winkelplezier

Energieweg 13
Alphen aan den Rijn

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

Bent u betrokken geweest bij een ongeval en
heeft u letsel opgelopen? Dan kunt u wellicht
uw schade verhalen op de tegenpartij.

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

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de
kosten van rechtsbijstand vrijwel altijd
volledig vergoed door de aansprakelijke partij.
Dan kost dit u dus niets.
Neemt u contact op met Manon Zintel voor een
kosteloos en vrijblijvend advies!
E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

Telefoonnummer: 0172-44 70 70
Website: www.munnekelourens.nl

Ingezonden bijdrage

Vaccins
Vaccins

CO2 heeft wel enig, maar geen meetbaar effect. Waterdamp verklaart het broeikaseffect voor 95% en CO2 voor slechts 4%. Er worden enorme bedragen uitgekeerd aan industriëlen, wetenschappers
en milieubewegingen teneinde de ons aangeprate angst in de kiem
te smoren en dat is duidelijk te zien aan de energierekening. Via belastingen en opslagen moet de burger de subsidies bekostigen en dat
vindt nog wel plaats zonder hem te raadplegen. Een gang naar de
rechter wordt hem bemoeilijkt door o.a. de Crisis- en Herstelwet;
een tijdelijke wet voor een noodtoestand.

Een voorbeeld van het verdienmodel: U wordt geacht zich af te sluiten van zowel gas als elektricteit uit fossiele bronnen en de kernenergiebron. De stroom voor uw warmtepomp komt slechts uit windmolens en zonnepanelen. Interessant als het in de winter 10 graden
onder nul is en de wind met vakantie en de zon onder is... Waar komt
dan de stroom vandaan? inderdaad... Bovendien moeten windmolens en zonnepanelen zwaar gesubsidieerd worden. De burger die
niet van zonnepanelen kan genieten, moet er wél voor betalen.
Hoe haalbaar voor Nederland is nul CO2 in 2050??? Dan moeten
er 4,2 standaard-kerncentrales worden geplaatst of 4200 standaardwindmolens of 39 miljoen standaard-zonnepanelen.
De beste en enig redelijke remedie is aanpassing en dat gebeurt in
Nederland al 800 jaar inzake het onderhoud van de dijken. Dat gebeurt nu (o.a) ok in Bangladesh, in de VS en in Indonesië. Sinds
1920 is door dergelijke aanpassingen het aantal doden door aan klimaatverandering toe te schrijven natuurrampen gedaald van bijna
500.000 per jaar naar amper 5.000. De kosten van deze aanpassingen
zijn slechts een fractie van de uiteindelijke kosten van het klimaatbeleid van ca. 50 miljard euro per jaar met voor Nederland 0,05 graden
C. minder opwarming in 2100. Dat is overigens voor elk huishouden
530 euro per maand en dat tikt toch aan!
Wilt u reageren? “naam en mailadres bij de redactie bekend…"

Je hebt het recht om een vaccinatie te weigeren, niet zo leuk voor de ander en zeker
niet voor de kwetsbaren. Maar als er een vaccin beschikbaar is, met een heel klein
risico zoals het vaccin van AstraZeneca en je staat klaar om direct de schouder te
ontbloten, moet je wachten op andere vaccins. Waar blijven de rechten van de
welwillenden?
Het volgende tabelletje laat zien hoe het zit met de risico’s die we gewend zijn te
nemen. Kan het nog duidelijker?
Activiteit
2020 / 2021 doden 2020 / 2021 Ernstig
Heel NL vaccineren met
AstraZeneca

<30

(De auteur heeft voor dit artikel informatie ontvangen van Ir. Jeroen Hetzler, voormalig
bestuurslid van de Groene Rekenkamer.)

< 150
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Covid 19

20.000
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Roken

52.000

>250.000

Jan Medema

Een andere visie een ander geluid

Onze maatschappij is toe aan een democratische herbezinning en
lieden met een nuchtere realiteitszin zijn in de politieke en industriële arena hard nodig. Geen enkele voorspelde ramp is uitgekomen: de
ijsbeer gedijt als nooit tevoren en het poolijs groeit sinds 2012 weer
flink aan. Elke nuchtere wetenschapper zou het CO2-verhaal naar de
prullenmand moeten verwijzen; dat gebeurt echter niet, omdat het
ten koste zal gaan van onderzoeksgeld, inkomen en vooral macht!
Het klimaatverhaal berust slechts op geld en politieke macht en de
media stoken het vuurtje wel op.

Rijndijk 53a

Verkeersdeelname

(Ingezonden bijdrage)

GEEN PLANTENVERKOOP
IN
2021 BIJ TTV AVANTI !
I.v.m. de huidige corona-maatregelen gaat de plantenverkoop van ttv.
Avanti helaas ook dit jaar niet door.
We hopen van harte dat er in 2022 weer een plantenverkoop mogelijk
zal zijn.

Bestuur ttv. Avanti

