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Windturbines en zonneweides langs de N11!

TurbulenT: "niets doen
is geen optie"...
door Diana Baak

Afgelopen donderdag kwamen deelnemers en sympathisanten van TurbulenT
bij elkaar in Pleyn68 voor
de aftrap van hun campagne
tegen windturbines. Doel is
de gemeenteraad ervan te
weerhouden om op 24 juni
in te stemmen met de RES
1.0.
Hierin wordt de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk aangewezen
als belangrijk zoekgebied voor
windturbines en zonneweides.
Voor de projectgroep TurbulenT hebben zich inmiddels al
88 inwoners aangemeld. Dertig
ervan konden fysiek bijeenkomen in Pleyn68 en tegelijkertijd
volgden andere belangstellenden de startbijeenkomst online
via Teams. Initiatiefnemer van
TurbulenT is Rob van der Hoort.
Het onderwerp gaat hem ook
persoonlijk aan, want hij woont
aan de Rijndijk in Groenendijk
en krijgt straks de woonwijk
Westvaartpark voor zijn deur
en nu mogelijk ook windturbines en zonneweides om op uit
te kijken. “Ik wil me voor alle
omwonenden inzetten, want
windturbines van 240 meter
hoogte (dubbel zo hoog als die
er nu staan) horen niet zo dicht
op woningen te worden geplaatst. Het is gewoon niet de
juiste plek ervoor.”
Waarom TurbulenT?
Rob van der Hoort vat allereerst
samen waarom het belangrijk is
dat inwoners van zich laten horen. “De Tweede Kamer heeft
ingestemd met een norm die
inhoudt dat bijna 10 % van alle
mensen die in de nabijheid van
een windturbine woont, daar
ernstige hinder van mag on-

meenteraad vertrouwde op een
gedegen enquête die draagvlak
aantoont, maar de basis waarop
zij straks een besluit moet nemen is uitermate broos”, aldus
Vermond.

Rob van der Hoort tijdens zijn presentatie van de plannen voor acties van TurbulenT. Foto Diana Baak
dervinden. Voor Hazerswoude-Rijndijk betekent dit dat de
overheid er geen probleem mee
heeft dat ruim 500 inwoners
hinder en gezondheidsklachten krijgen. Dat is natuurlijk absurd,” geeft Van der Hoort aan.
Ook wordt hiermee in heel Europa bindende wetgeving overtreden. “Verder moeten de omwonenden serieus rekening
houden met waardedaling van
hun huizen, die kan oplopen tot
tientallen procenten, zo geeft
de groep WOZ-Consultants aan.
Hoe dichterbij een windturbine
staat, hoe groter de waardedaling.”
N11: ongeschikte locatie
Vanuit de zaal worden veel vragen gesteld die te maken hebben met het waarom voor de
keuze van de N11 als zoekgebied. “Omdat er al windturbines staan langs de N11 is het
heel praktisch en het goedkoopst om er één lint van te
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maken met ertussenin zonneweides. Dat is misschien een
goed motief voor de investeerders, maar niet voor de omwonenden,” aldus Van der Hoort.
“Het is daarbij ook een slechte locatie omdat de windturbines aan de zuidzijde van het
dorp komen te staan. Dan heb je
maximaal last van slagschaduw,
die tot ver in Koudekerk aan den
Rijn zal reiken.” Ook komt in de
zomermaanden de wind vaak
uit zuidelijke richting en dan is
de overlast van lawaai maximaal
als omwonenden in hun tuin
zitten en ’s nachts hun raam
open hebben staan. Een voorbeeld waarin dit nu helemaal
mis gaat is bij Windpark N33 bij
het dorp Meeden in Groningen.
Van der Hoort: “Daar wordt
door de gemeenteraad nu via de
rechter geëist dat de windturbines ’s nachts worden stilgezet.
Wij volgende de ontwikkelingen daar op de voet”.
Enquête gemanipuleerd
Gastspreker en onderzoeksjournalist Bas Vermond (ook inwoner van Hazerswoude-Rijndijk)
presenteerde de bevindingen
van het onderzoek dat hij heeft
uitgevoerd naar de enquête die
onder inwoners van Alphen aan

den Rijn is gehouden over de
energietransitie. Hij zag allerlei
tekenen dat er dingen niet klopte en is er in gedoken. Via een
WOB-verzoek (u kent het wel
van de zwart gelakte teksten in
de stukken rond de kinderopvangtoeslagenaffaire) heeft hij
alle stukken opgevraagd rond
de enquête. Na het doorspitten
van 300 documenten en e-mails
heeft Vermond zijn bevindingen voorgelegd aan experts op
het gebied van enquêtes en burgerparticipatie. Die trokken de
conclusie dat de gemeente de
enquête heeft gemanipuleerd
om te kunnen aantonen dat
er draagvlak is voor het plaatsen van windturbines en zonneweides op Alphens grondgebied. Over deze bevindingen is
Vermond nog in gesprek met
de politiek en de pers. “De ge-

Werkgroepen
De bijeenkomst werd ook gebruikt om taken te verdelen onder de deelnemers aan de projectgroep. Zo zijn werkgroepen
met elk een voorman/vrouw
geformeerd rond de volgende
thema’s: mobiliseren inwoners,
mobiliseren belanghebbenden,
pr en communicatie, contacten
met overheden, kennis vergaren, juridische verkenning en
publieksacties. De trekkers van
de werkgroepen komen wekelijks bij elkaar om zaken af te
stemmen. Van der Hoort: “Inwoners die zich nog niet hebben aangemeld bij Turbulent,
maar die hun tijd, kennis en
kunde willen inzetten in een
van de werkgroepen zijn altijd
van harte welkom om zich aan
te sluiten.”
Informatie
Turbulent zal als eerste van zich
laten horen op de raadscommissievergadering van 20 mei.
Er is inmiddels ook een website
waarop alle informatie te vinden is over de activiteiten van
de projectgroep. Op deze website kun je ook de petitie tekenen www.turbulent.nu.
Vragen stellen aan of aanmelden voor Turbulent kan via turbulent2021@gmail.com. Via de
mail en de website kun je je ook
aanmelden voor de nieuwsbrief.

Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!
Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19
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Familieberichten
Na een lang en veelzijdig leven is onze
geliefde vader, opa en opi
rustig ingeslapen

Cornelis Jacobus
de Hollander

Wij danken iedereen voor de
overweldigende belangstelling
en de vele kaarten en bloemen die wij
mochten ontvangen na het overlijden van
mijn man, onze lieve papa en trotse opa

Kees van Woesik
Al deze blijken van medeleven en steun
hebben ons goed gedaan.
Lida van Woesik-van Hoorn

Cees
8 juni 1932

Saskia & Peter
Bram, Fien

6 mei 2021

Alex & Kim
Hidde, Femke

Weduwnaar van
Cok de Hollander–Bakker

Dick

Betty
Claudia en Toon, Amber
Cor en Martie
Niels en Caroline
Tim en Jessica
Roos en Carla

Hazerswoude-Dorp, mei 2021

Thuis, in zijn vertrouwde omgeving,
is onze Jeroen in alle rust overleden.

Jeroen Brand

Correspondentieadres:
Familie de Hollander
p/a Wilhelminalaan 1
2405 EB Alphen aan den Rijn

* 13 februari 1957

† 8 mei 2021

Ben †
Preecha en Ilona, Sanna, Denley
Ma Brand - Lemmers
Broer, zus en zwager
Neven en nichten
Familie Favier-Vonk

Vanwege de huidige beperkingen vindt
het afscheid in besloten kring plaats op
woensdag 12 mei.

Zonneveldhof 52
2394 CZ Hazerswoude-Rijndijk

Er is gelegenheid om te condoleren op
vrijdag 14 mei van 11.00 tot 11.45 uur in
uitvaartcentrum ‘de Waard’, Europasingel 25
in Koudekerk aan den Rijn.
Vanwege de beperkende maatregelen zal
de afscheidsbijeenkomst in besloten kring
plaatsvinden.

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

ammonietuitvaart.nl

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

De bevrijding
door Margaret Turnhout
In mijn volwassen jaren leerde ik: als je kan lopen, dan kan je dansen. Als je kan praten, dan kan je zingen. Dus blijf ik dat doen, want
dat is goed voor mijn gezondheid. Zowel voor mijn lijf als voor mijn
geest, voor hoe ik mij voel.
Al in mijn jeugd leerde ik: angst is
een slechte raadgever.
Ondanks dat, hoor en zie ik al een
jaar niet veel anders in het nieuws.
En toch laat ik mij daar niet door
leiden. Omdat ik recalcitrant en
ongehoorzaam ben?

Door angst gaan we oppervlakkiger ademhalen, raken we gestrest,
kunnen we zelfs gaan hyperventileren, duizelig worden, benauwd
worden. Door angst (stress) maakt
ons lichaam adrenaline aan. Om
weer te ontspannen maakt ons lichaam cortisol aan, het antistresshormoon. Gebeurd dit dag in, dag
uit (versterkt door al het belastende nieuws in onze omgeving), dan
raken we uitgeput, kunnen we depressief worden, gaat onze weerstand omlaag en zijn we dus vatbaarder voor ziektes.
Dan zijn het de maatregelen die
benauwd maken en niet zozeer de
ziekte zelf.

Nee, omdat ik bewust ben, zelf
blijf onderzoeken en nadenken en
om jou en om mij geef. Omdat ik
respect heb voor jou en voor mij.
Daarom draag ik geen mondkapje, zodat je mijn lach kunt zien en
mijn liefdevolle uitstraling. Zodat
je aan mij kunt zien dat je van mij
niets te vrezen hebt. Want dat is
wat ons oerinstinct nodig heeft.
Ben je dan bang dat ik je besmet?
Dat kan, maar dat kan ook zonder Daarom ga ik wandelen, stap ik
mondkapje.
in de auto of op de fiets. Ook dat
geeft mij vrijheid. Vrijheid om de
Ik gebruik toch ook geen kippen- omgeving in ons prachtige land
gaas tegen muggen. Nee, want dat te zien. Om op bezoek te gaan bij
werkt niet. Zo is het ook met een mensen die mij dierbaar zijn, die
mondkapje, die beschermt ook niet mij nodig hebben en ik hen. Om
tegen een virus, daar zijn die deel- de natuur in te gaan, om te bewetjes (aerosolen) veel te klein voor. gen en te genieten en nog meer
En een mondkapje ontneemt je de frisse lucht in te ademen.
zuurstof, houdt de frisse lucht tegen en het CO2 gehalte wordt bin- Aanraking is onze eerste levensnen 2 minuten 30x zo hoog. Dat is behoefte, naast ademhalen. Dus
nog eens een broeikaseffect.
ik ontmoet, knuffel, dans, zing,
Ik voel me veilig genoeg als ik geniet, LEEF. Daarmee versterk ik
in de auto of op de fiets stap, on- mijn immuunsysteem. En misdanks dat deelname aan het ver- schien heb ik kans om besmet te
keer niet zonder risico is. Zo is het worden met een verkoudheid of
ook als ik anderen ontmoet, ook een griep. Dat geeft niet, want zo
dat is deelnemen aan het verkeer. is het leven. Soms worden we ziek,
Ik kan er een verkoudheid of een en dat is een periode van teruggriep door oplopen. En corona kan trekken en rustig aan doen, dan
wat zwaarder vallen dan de ge- is het fijn als andere mensen voor
middelde griep. Maar ik weet dat jou zorgen. Corona is een spaans
angst mij de adem kan benemen. woord en betekent kroon of krans.
Dus zet je kroon op en
wees de koning of koningin op jouw troon.

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

Persoonlijk, betrokken
en altijd dichtbij
UITVAARTZORG

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

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

arumuitvaartzorg.nl
Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

071 710 74 22 dag en nacht

Wil je werkelijk voorzichtig zijn, wees dan
ook voorzichtig! Wil
je zingen, zing! Wil
je dansen, dans! Wil
je knuffelen, doe dat!
Zorg voor je zelf op
de manier die bij jou
past. En laten we elkaar ook daarin respecteren. Wees niet
bang voor wat de ander doet. Wees vrij in
te doen wat goed is
voor jou. Wees trouw
aan jezelf, wijs jezelf
niet langer af. Dat is
bevrijding.

Ik, Margareth
Turnhout, heb mijn
kroon weer opgezet.
Ik ben vrij.

Dodenherdenking in de
Rijnwoudse dorpen
Op herdenkingslocaties in Benthuizen, Koudekerk aan den Rijn, HazerswoudeDorp en Hazerswoude-Rijndijk zijn op 4 mei bloemen of een krans gelegd voor de
slachtoffers die zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog. De weersomstandigheden daarbij waren onstuimig.

Groene Hart Koerier
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Ingezonden brief

Vitamine D3 en
racisme
In de vorige editie stond een bijdrage “lekker bruin’. Het ging
over het nut van af en toe in de zon zitten en bruin worden,
vitamine D3 opbouwen, maar ook weer niet te veel want dan
kunnen de schadelijke effecten te groot worden.
Er zijn nog meer goede neveneffecten van dat beetje zon. Vitamine D2 wordt geproduceerd uit ergo-sterol, de chemische
naam van D3 begint met chole en wordt geproduceerd uit
cholesterol. Gevolg in de zomer hebben de blanke Nederlanders een lager cholesterol gehalte en dat is een goede zaak. Tijdens de Corona pandemie wordt vitamine D3 ook genoemd
als booster van ons immuunsysteem. Zou dat de reden zijn dat
de virus deskundigen denken dat de pandemie afneemt in de
zomermaanden?
Het proces voor de D3 productie is eenvoudig en briljant. In
onze ogen zitten sensoren die aangeven hoeveel UV straling er
in de lucht zit. Als dat genoeg is om aan de productie van D3
te beginnen gaat er een seintje naar het onderhuidse cholesterol “naar de oppervlakte om zon te vangen (eigenlijk een iets
afgeleide component van het cholesterol). Dat belangrijke signaal gaat niet af als je een zonnebril draagt, hoe donkerder de
bril des te minder vitamine D3. Dus als je naar het strand gaat
pet op en zonnebril af.
Maar er zijn ook Nederlanders met een donkere huid, we hebben drie kleinkinderen met een Colombiaanse achtergrond en
een heel donkere huid. Die donkere huid was noodzakelijk om
ze in de tropen te beschermen tegen overvloedige zonnestralen. De zon is daar zo fel dat ook door de bruine huid heen
genoeg UV komt om het vitamine D3 te vormen. Maar bij ons
is er niet zoveel zon en bij de Eskimo’s nog minder en Japanners beschermen zich altijd tegen de zon en moslim vrouwen
baden soms zelfs gekleed, in ieder geval geen blote toestanden op het strand. De Japanners en de Eskimo’s lossen het probleem op door veel vis te eten, hun bron van vitamine D3. Als
er weinig zon is en de huid wordt bedekt met kleding of je
hebt een gekleurde huid of al wat ouder bent dan kun je maar
beter een vitamine D pil slikken.

Bernadette Verhoef en Gert Jan Schotanus leggen bloemen bij het graf van Joop van Gemeren
Zoals ook voorjaar was het vanwege corona een sobere kranslegging, die overdag plaatsvond
en zonder aanwezigheid van
publiek.
Wethouder Gert Jan Schotanus en Bernadette Verhoef van
het 4- en 5 mei comité Hazerswoude stonden dit jaar speciaal stil bij graf nummer 237,

een oorlogsgraf op de Algemene Begraafplaats van Hazerswoude-Dorp. Johannes M. van
Gemeren ligt er begraven. Hij
stierf op 11 oktober 1943 in
Marburg Am Lahn slechts 19
jaar oud. Hij was, net als zijn vader, boomkweker van beroep.
Joop van Gemeren vertrok samen met zijn tweelingbroer

Dick naar Duitsland om daar in
het kader van de Arbeitseinsatz
te gaan werken in een munitiefabriek. Hij stierf aan dysenterie. Na zijn overlijden mocht
zijn broer bij een boer werken.
Daar waren de werkomstandigheden beter dan in de fabriek.
Dick zou tot aan het einde van
de oorlog in Duitsland blijven.

NIEUWE ACTIVITEITEN SPEELTUIN DE RODE WIP

STOEPRANDEN

Dit jaar zal Hazerswoude-Rijndijk voor het eerst meedoen met de voorrondes voor
het NK Stoepranden 2021, een initiatief van Jantje Beton. Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk organiseert dit evenement samen met speeltuin De Rode Wip
en BOOST!
De voorrondes worden gespeeld met kinderen in de leeftijdscategorieën die kans maken op een plek
bij het NK Stoepranden later dit jaar, dus alleen voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar. Voor
andere leeftijdsgroepen, zoals kinderen jonger dan 6 jaar, ouder dan 14 jaar, volwassenen en senioren organiseren we op een later moment ook een leuke gezinsmiddag Stoepranden. Meer informatie
hierover volgt nog!
De voorrondes staan gepland op Nationale Buitenspeeldag, op woensdag 9 juni vanaf 13:00 uur. Eindtijd is afhankelijk van het aantal ingeschreven deelnemers. Locatie van de voorrondes: op het schoolplein van de Steijaertschool aan de Joseph Haydnlaan in Hazerswoude-Rijndijk.
Informatie over deze activiteiten, de spelregels en leuke filmpjes vind je op
www.jeugdwerk-hazerswoude.nl/stoepranden. Je kunt je hier ook aanmelden om mee te doen!

Volgens de evolutietheorie komt ons soort mensen uit tropische gebieden en die waren met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid allemaal bruin, of misschien wel zwart.
Toen dat over de wereld verspreid werd ontstonden er allerlei
tinten tot blank toe. In het algemeen hoe verder van de evenaar hoe lichter de kleur. Wetenschappers die zich daar in verdiepen komen tot de conclusie dat het ongeveer 40 generaties ,
dus zeg 1000 jaar, duurt voordat de huidskleur zich aangepast
heeft aan de breedtegraad. Dus over zeg 800 jaar zijn er in de
noordelijke staten van de VS geen kleurlingen meer. Bij ons zal
het nog wat langer duren, maar als we bij elkaar blijven passen de kleuren zich van zelf aan. Dus na 10 eeuwen is discriminatie op basis van huidskleur niet langer mogelijk. Als dat
dan toch gaat gebeuren en onze voorouders allen met dezelfde
kleur begonnen zijn, kunnen we net zo goed nu mee ophouden. Bedenk wel dat de Bisschop van Mira, Sint Nicolaas met
zijn assistent Zwarte Piet 1650 jaar geleden leefden. Er is dus
voldoende tijd gepasseerd om aan te nemen dat Piet al enkele
honderden jaren blank is.
Maar pas op voor te veel zon, nu we steeds vaker zonnen, ook
waar de zon veel feller schijnt, ligt huidschade in de vorm van
kanker op de loer. Dus smeren, smeren en nog eens smeren.
Het houdt veel van de schadelijke UV tegen, maar laat nog genoeg door om bruin te worden en vitamine D3 te vormen.
Denk niet dat dat op de zonnebank ook wel zal lukken, dan
moet het brilletje af en de ogen open en dat is niet aangenaam.
Jan Medema

De wetenschappelijke onderbouwing samen met de
referenties naar de studies vind je in Dr. Sharon Moalem,
Survival of the sickest, New York 2007
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Molendag en Broodproefpakket

De Haas Benthuizen

Zaterdag 8 mei was het Nationale Molendag en daarom was Korenmolen De Haas
door de molenaars in feesttooi gezet.
Vrijwel altijd zijn er die dag in
en om de molen allerlei activiteiten, maar door de coronamaatregelen was dat dit jaar niet
mogelijk. Ook het regenachtige
weer werkte niet mee om lopend of op de fiets een blik te
komen werpen op de versierde
molen.
Brood proef-pakket.
Voor de crowdfundingsactie
voor het aan te leggen gootsysteem op de molenstelling
wordt in de molenwinkel voor
€ 5,- een speciaal Brood proefpakket aangeboden, waarvan
de gehele opbrengst naar het
gootfonds gaat. Het pakket bestaat uit 5 broodmixen en vindt
grif aftrek. De broodmixen zijn:
Fitkorn, Maisbroodmix, Molenmix Licht, Moutkorn en Zesgranen. Alle mixen zijn 500
gram en goed voor één brood.
Leuk om de verschillende mixen
uit te proberen. Vooraf bestellen
via de website kan ook en wordt
zeer op prijs gesteld.
Inmiddels is ruim 60 % van het
streefbedrag van € 5.000,- bij
het Molenfonds binnen gekomen. De actuele stand bekijken
of een bijdrage doneren, kan op

Regen en
zonneschijn
In deze weken was het mei-vakantie op de scholen. Een tussenperiode van even rust op weg naar de afsluiting van het schooljaar in
de zomer.
Vorige week mocht ik een midweekje vrij zijn en wat vakantietijd
doorbrengen op de mooie Veluwe rondom Hoenderloo. Een paar
dagen van rust en bezinning in het voorjaar. Wat kun je daarvan
genieten in de lente en zeker in deze bijzondere corona-periode.
Maar toen we in de week vooraf de weersvoorspellingen volgden,
kregen we steeds meer het gevoel van een week herfstvakantie in
plaats van voorjaarsvakantie. Veel regen en temperaturen van rond
de 10 graden werden voorspeld. Dus geen korte broeken en Tshirts mee, maar truien en warme kleding. Een ander gevoel voor
een voorjaarsvakantie!

Molen de Haas in feesttooi
elk moment via de websitepagina www.molenfonds.nl/dehaas

Daar is alle informatie over het
project te vinden en hoe eenvoudig gedoneerd kan worden.

Onmogelijk?... nee!
De Oudheidkamer ‘De Negen Turven’ en Molen ‘De Haas’... méér Benthuizen kan je in één zinsdeeltje niet persen. Aan de voet van de molen De Haas net onder de ingemetselde herkenningssteen van de Oudheidkamer mochten Fabiënne Hederik en Sonja Westerduin - bestuursleden van
de Stichting NiksIsOnmogelijk in Benthuizen - in de afgelopen week een lekkere cheque ontvangen van de Lionsclub Rijnwoude.
De Lions moesten t.g.v. het corona-virus diverse evenementen
afblazen, maar helemaal niets
doen is geen optie. Een Lion is
niet alleen een lid van een gemeenschap... hij participeert

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

óók in diezelfde gemeenschap.
De Lions hadden, teneinde het
deprimerende corona-jaar wat
op te vrolijken, besloten een donatie te geven aan inspirerende initiatieven die in de diverse

kernen van Rijnwoude ontloken
waren. Het voormalige Rijnwoude telde 3 gemeenten... dus
op zoek naar 3 aansprekende
initiatieven!
Voor Koudekerk werd dat het

Maar wat een tegenstelling als je daar bent. Want tussen de soms
vele buien, waren er heel wat opklaringen. Momenten waarin je
uren droog door het bos kon lopen of fietsen met de zon in je gezicht. En met zon in de middag op een terras gaan zitten, soms met
de paraplu in de aanslag voor als er tussendoor enkele druppels
dreigden te vallen. En dan toch genieten, ook van het mooie nieuwe leven in de natuur; bekijk eens van dichtbij hoe de frisgroene
bladeren iedere dag een stukje verder uitlopen! Wat is de schepping toch geweldig mooi!
Op zulke momenten besef je maar al tegoed hoe de lijnen van regen en zonneschijn in ons dagelijks leven doorlopen. Soms ervaren we zware buien en kou (verdriet/verlies/ziekte/…) maar ook
momenten van zon en warmte (geboorte/een goede uitslag/hulp/
vriendschap…). Ieder ervaart het op zijn eigen manier.
Voor ons is de Bijbel een boek van Hoop & Troost, juist in tijden
van zware stormen, kou of harde en langdurige buien in je leven.
Want hoe je leven ook loopt…weet dat God er altijd bij is! Als een
warme lichtstraal op je levenspad. Hoop & Troost voor iedereen!

Op zoek naar een lichtstraal in het leven?
Contact: zorgteam@hervormdbenthuizen.nl.
Onze online diensten volgen? Via YouTube:
Hervormde Gemeente Benthuizen.
‘Inloophuis Koudekerk E.O.’,
Hazerswoude tekende voor ‘Gewoon bij Winny’ en nu was
Benthuizen aan de beurt.
De keuze viel op NiksIsOnmogelijk en dat is de Benthuizense Huttenbouw! Het bestuur
van de stichting wil in de laatste
week van augustus (24 t/m 27
augustus) op het parkeerterrein
van BSC’ 68 het traditionele huttenfestival laten plaatsvinden.
Met door bedrijven geschonken
pallets gaat de basisschooljeugd
aan de slag met hutten-bouwen
en uiteraard moet dat gepaard
gaan met allerlei heel leuke activiteiten: een spelletjesmiddag,
sportwedstrijden, een barbecue,
een sprankelende feestavond en
‘natuurlijk!!!’ de laatste nacht
slapen in de eigen hut. Het behoeft geen betoog dat er een

prijs beschikbaar wordt gesteld
voor de mooiste hut
Het thema van de vakantieweek
is: ‘Circus’ en met de bijdrage
van de Lionsclub hoopt de organisatie een heuse zweefmolen te
kunnen bekostigen - over originaliteit gesproken!
Er is aan alles gedacht, want na
de enerverende nacht in de hut
breken ouders, verzorgers én
kinderen de hutten af en tevens
brengen vrijwilligers het terrein weer in de oorspronklelijke staat terug; orde moet er zijn!
Een dergelijk initiatief verdient
een compliment. Lion Paul Maris mocht de cheque overhandigen en het is duidelijk dat Fabiënne en Sonja er dolblij mee
zijn. Wij wensen de organisatie
veel succes en... zonnige dagen.
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KERKDIENST PROTESTANTSE GEMEENTE
We zijn weer voorzichtig begonnen met het houden van diensten met maximaal 30 bezoekers. Uiteraard vragen we u zich
te houden aan de coronaprotocollen: Mondkapje bij binnenkomen en uitgaan van de kerk,
bij binnenkomst handen desinfecteren en 1.5 meter afstand
houden. U kunt zich aanmelden
via scriba@pknkoudekerk.nl. De
kerkdiensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl (Koudekerk aan den
Rijn).
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag 09.00 uur: Viering
met dominee W. Biesheuvel.
Zondag 16 mei 10.00 uur: Viering met dominee W. Biesheuvel.
Zondag 23 mei 10.00 uur: Viering op Pinkstermorgen met dominee W. Biesheuvel.
BUIZENACTIE
Vorig jaar hebben we de buizenactie niet door laten gaan.
Maar dit jaar doen we er weer
aan mee. Van 18 april tot en
met 13 mei zullen de collecteopbrengsten ten goede komen
aan de Stichting Schuldhulpmaatjes en de Stichting Poortwachter. Uw bijdrage is van
harte welkom op rekening NL84
RABO 0325947546 van Diaconie
Protestantse Gemeente Koudekerk.
Collectes in coronatijd
Uw collectebijdragen zijn welkom op het rekeningnummer van Diaconie Protestantse Gemeente: NL84 RABO
0325947546 of op het rekeningnummer van het College van
Kerkrentmeesters:
NL42 RABO 0166341592.

deze tijd op stuiten of die ons
inspireren. De videoboodschap
is te vinden op www.pknkoudekerk.nl
Naar de Bernarduskerk
voor een viering en
openstelling
Sinds vorige week zijn de coronamaatregelen minder streng
en is het gelukkig weer mogelijk om 30 personen toe te laten
voor de vieringen.
Hemelvaartsdag 13 mei
Er is om 10.30 uur een Eucharistieviering. Als u bij deze viering aanwezig wilt zijn, dient
u zich aan te melden. Dit kan
tot woensdag 12 mei uiterlijk
12.00 uur via telefoonnummer
071-3414210 of email-adres
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl. De regels betreffende het afstand houden, het ontsmetten van de handen en het
dragen van een mondkapje bij
het binnenkomen en verlaten
van de kerk zijn nog steeds van
kracht.
Eerste Heilige Communie
Op zondag 16 mei ontvangt een
aantal jongens en meisjes voor
het eerst de Heilige Communie. Dit is een besloten viering,
waarvoor alleen familieleden
van de communicantjes zijn uitgenodigd. Er is dus geen openstelling, zoals u op andere zondagen gewend bent.
Zondag 23 mei is de kerk open
van 10.30 – 11.30 uur en kunt u
binnenlopen (zonder aanmelden), een kaarsje aansteken
even rustig zitten, misschien
bidden en luisteren naar orgelspel of mooie muziek.

Open Kerk
Op woensdagochtend van
10.30 – 11.30 uur kunt u binnenlopen om even stil te zijn,
een kaarsje aan te steken, of de
aanwezige pastor persoonlijk te
spreken. De Ontmoetingskerk is
open op de woensdagen 12 en
26 mei en 9 juni. Op 19 mei en 2
en 16 juni bent u welkom in de
Brugkerk.

Ook al zijn we één parochie, in
iedere kern gaan de parochianen van de eigen kern voor. Als
u zich aanmeldt, dan zullen we
uw telefoonnummer of emailadres nog enige weken bewaren, voor het geval er ergens
een besmetting mocht zijn.
Aanmelden kan dus bij:
H.H. Michael en Bernardus
email:
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl of 071
3414210

Videoboodschappen
Rond de derde donderdag van
de maand zullen wij als pastoraal team een korte video maken over dingen waar wij in

De livestreamverbinding:
Elke zondagmorgen is er om
9.30 uur via een livestreamverbinding een eucharistieviering
te volgen vanuit de Bonifacius-

kerk. U kunt dit vinden op de
website van de parochie: www.
heiligethomas.nl. Op deze site
kunt u ook de liturgie downloaden en vorige vieringen terugzien.
(RK) PAROCHIEKERN –
SECRETARIAAT
Het secretariaat aan de Chopinlaan 10 is deze weken niet
zoals gebruikelijk geopend op
donderdagmiddag. Voor vragen
kunt u altijd mailen naar:
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl of bellen 071
3414210 want gelukkig neemt
Annie van Dijk altijd de telefoon
op. Het is een doorgeschakeld
nummer dus even geduld en de
telefoon een aantal keren laten
overgaan om contact te maken.
Pinksternoveen 2021
14 t/m 22 mei
De organisatie van de Pinksternoveen had zo gehoopt dat
we dit jaar weer aan de slag
konden.. Maar helaas. Wij willen iedereen uitnodigen om
tussen Hemelvaart en Pinksteren elke dag in verbondenheid
met elkaar te bidden voor de
grote noden van deze tijd. De
parochie H. Thomas heeft samen met de PKN-gemeente ‘De
Lichtkring’ via de website een
oecumenische verbondenheid
in de Pinksternoveen gezocht.
Elk van deze negen dagen zal
één van de voorgangers uit één
van beide kerken de meditatie
leiden aan de hand van schriftlezing, gebed en zang. Via de
website van de parochie www.
heiligethomas.nl kunt u op deze
negen dagen de meditatie volgen; ook vindt u daar de teksten
van de lezingen, gebeden en liederen van vrijdag 14 mei t/m zaterdag 22 mei. En samen met
de PKN-gemeente Goede Bron
houdt de parochie H. Thomas
op zondag 16 mei om 10.00 uur
in het kader van de Pinksternoveen een oecumenische viering
van Woord en Gebed, die eveneens via de livestream te volgen is.
Financiën in coronatijd
Nu er weinig vieringen zijn en
we niet mogen rondgaan met
de collecteschaal, vervalt ook
de collecte op zondag. Gelukkig doen de bezoekers tijdens
het openstellen van de kerk regelmatig een bijdrage in de collectebus achterin de kerk. Nu
zijn dit ook voor veel mensen financieel zware tijden en daarin leven we met u mee. Als het
kan, dan zijn we heel blij, als u
een bijdrage wilt overmaken
naar rekeningnummer: NL73
RABO0325 9081 68 t.n.v. parochie Heilige Thomas te Alphen
aan den Rijn. Hartelijk dank voor
alle goede gaven, die reeds zijn
binnengekomen of in de collectebus zijn gedeponeerd

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente

P.G. De Hoeksteen

Geref. Gemeente

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk

De Korenaar

Herv. Gemeente
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Zondag 16 mei 09.30 uur Ds K.E.
Schonewille; 18.00 uur Ds J. van Rumpt
Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
Donderdag 13 mei 09.30 uur
Bach's Cantate "Auf Christi Himmelfahrt allein"
uitgesproken
Zondag 16 mei
10.00 uur Viering in teken Wereld diaconaat
Aanmelden verplicht via
www. pkn-dehoeksteen.nl
Donderdag 13 mei 09.00 uur
Ds P. Mulder, Hemelvaartsdag
Zondag 16 mei 09.30 en 18.00 uur
Ds H. van der Heiden
De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Zondag 16 mei 09.00 uur
Eerste Heilige
Communieviering. Alleen voor genodigden!
Voor de vieringen dient u zich wel vooraf aan
te melden. Dit kan telefonisch 06-24764418 t/m
vrijdag voorafgaande aan de zondagsviering.
Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
Donderdag 13 mei 09.30 uur
Dienst in Hervormde Kerk
Zondag 16 mei 09.30 uur
Mw Janneke Bregman, Gouda
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Donderdag 13 mei 09.30 uur
Ds A.B., van Campen, Hemelvaartsdag
Zondag 16 mei
09.30 uur Ds A.B. van Campen
18.30 uur Ds P. Veerman, Katwijk aan Zee
Alle diensten zijn internetdiensten

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:
Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp:
Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR), Alrijne Ziekenhuis, Meteoorlaan 4 te Alphen aan
den Rijn. Tel. 088-427 47 00. Let op eerst bellen, dan komen!
Benthuizen:
Avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenzorg:
Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Ziekenhuis, Tel. 079-3431600.
Uitsluitend bereikbaar via de achterzijde van ’t Lange Land Ziekenhuis. Ingang
Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hiervoor geldt:
eerst bellen, dan komen!
Tandartsen:
Patiënten van TP Rhynenburch: Kijk op www.tandartsenalphenadrijn.nl
Voor de patiënten van tandarts Ketting:
tel. 0172 - 587227
Voor de patiënten van tandartspraktijk Zandbergen:
tel. 071 - 5661400
Voor de patiënten van tandarts v.d. Aa:
tel. 079 - 3425559
Apotheken:
• Benthuizen, Dienstapotheek Zoetermeer, Toneellaan 1 (ingang Brecht
zijde), 2725 NA Zoetermeer. Tel: 079-3319192. Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag: 17.00-8.00 uur. Weekend en feestdagen: 24 uur per dag.
• Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Maandag t/m vrijdag geopend
van 8.00-17.30 uur. Lunchpauze gesloten van 13.00-13.30 uur. Zaterdag is de
apotheek geopend van 9.00 - 12.00 uur (in juli/augustus zaterdag gesloten).
• Hazerswoude-Rijndijk, Apotheek Rijnwoude, Rhynenburcher
laan 2.
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag
gesloten. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,
let op: beperkt assortiment).
• Koudekerk a/d Rijn, Apotheek Koudekerk, Prins Bernhardstraat 48, 2396
GM Koudekerk a/d Rijn. Tel. 071-7630848. Apotheek Koudekerk is dagelijks
geopend van 9.00-12.30 en van 13.30-17.30 uur. Zaterdag geopend van 10.0012.00 uur. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,
let op: beperkt assortiment).
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Iedere dag voordeel;
elk 2e brood voor 1,60

Weekaanbiedingen

Asperge
cordon bleu
Varkensfiletlapjes gevuld met
achterham, kruidencrème
en asperges. Lekker krokant
gepaneerd. Erg lekker!

Vleeswarentrio:

Weektopper!

Grillham
Gebraden
Gehakt
Boterhamworst

Hele
Grillworst

4.49

6.00

Voor in de oven!

Vlugklaarpakket:

Kip
Loempia’s

4 Gehaktballen
4 Boomstammen

2 stuks

3.98
Weekendtip!

Meepakker:

Kogelbiefstuk

Varkensschnitzels

4 stuks

9.98

per stuk

1.69

7.98

4 stuks
div. soorten

5.98

Aanbiedingen zijn geldig van
10 t/m 15 mei 2021

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

Aanbieding van 13 t/m 19 mei:

Diverse zoete koeken
koffiebroodje, gevulde koek, amandelbroodje,
appelkanjer, donut, muffin, oatmeal cookie

www.bakkerammerlaanlaan.nl

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

Graag 1 dag vooraf bestellen. “Vanaf 22 mei nieuw menu”.

AFHAAL/BEZORG KEUZEMENU à 27,50
• Vispallet van zalmsalade, gerookte zalm en paling met
gebakken garnalen en tomatensaus
of
• Vleeshors d’oeuvre: gevogeltepaté, taartje rundercarpaccio
met balsamico-crème, seranoham met meloen en huzarensalade
of
• Roomzachte aspergesoep met koriander
********************

1,-

elke 2e voor

-25%
BIJ AANKOOP VAN 2 ARTIKELEN
OF MEER VAN TRIUMPH

• Op de huid gebakken roodbaarsfilet, met romige dillesaus
of
• Asperges met oerbeenhammetje, ei,
gepofte peterselie-aardappel en boterjus (+7,50)
of
• Gevulde landhoenfilet met champignonsaus
of
• Vegetarische quiche van geitenkaas, dadels en walnoten
********************
• Huisgemaakte appeltaart met honingroomijs en vanillesaus
of
• Dessertverassing op basis van gebak,
mousse en ijs uit eigen keuken

Rijndijk 177
2394 CB Hazerswoude-Rijndijk
info@t-haasje.nl - www.t-haasje.nl
Telefoon 071 3414730

Actie geldig t/m zaterdag 22 mei 2021

Dorpsstraat 138 - Hazerswoude Dorp
Telefoon: 0172-589203
Whatsapp: 06-86820002

Dorpstraat 33 - Waddinxveen
Telefoon: 0182-612579
Whatsapp: 06-86813322

WWW.WINKELVANDERLINDE.NL

DOE JE OOK MEE AAN
ZWERFAFVAL JUTTEN IN
KOUDEKERK OP 15 MEI ?

Zwerfafval bij containerplek

Plastic zwerfafval in struiken

Op zaterdag 15 mei a.s. is weer een zwerfafvalactie in Koudekerk. Het oud papier
wordt die zaterdag door Aspasia opgehaald en dat is een goede aanleiding om onze
woonomgeving zwerfafvalvrij te maken.
Vooral klein afval zwerft in de buurt van containers, bankjes en plaatsen waar vee mensen komen. Dat
is niet altijd direct zichtbaar, maar het is er wel. Wonen en leven zonder storend zwerfafval maakt per
slot van rekening ons dorp, onze buurt, onze straat mooier, schoner en prettiger.
Vanuit de gemeente en Actief Rijnwoude zijn de afgelopen tijd afvalknijpers met bijbehorende handschoenen en afvalzakken verspreid onder inwoners. Kerncoördinator Jolande van Wetten van Actief
Rijnwoude was daarbij het centrale punt. Mocht je nog materiaal willen lenen, dan kun je contact met
haar opnemen via jolande@actief-rijnwoude.nl of 06-22168847.
VOLGENDE ACTIE
Op zaterdag 15 mei a.s. verzamelen we met degenen die dat willen, om 10.00 uur bij de Koudekerkse Ruilboekenkast bij Rhijndael om van daaruit aan de slag te gaan, eventueel na onderling overleg
over wie waar zwerfafval gaat jutten. Om 12.00 uur komen wij daar weer terug voor een coronavrije
koffie met versnapering. Eventueel kun je daar je materiaal inleveren als je het niet bij je wil houden.
Doe je ook mee op zaterdag 15 mei a.s.?
Je hoeft je niet aan te melden, maar aangeven bij Jolande van Wetten dat je meedoet, is ook prima. Hopelijk kunnen wij op medewerking van lekker weer rekenen.

Deze activiteit is een initiatief van Actief Rijnwoude, Werkgroep Duurzaam Koudekerk, de schonebuurtcoaches
van de gemeente Alphen aan den Rijn en een aantal enthousiaste inwoners van Koudekerk.

NOG STEEDS VERLIEFD OP EEN MOOI EN SCHOON KOUDEKERK?
Project snippergroen van start in Boskoop
De afgelopen jaren is een groot aantal verzoeken om aankoop van snippergroen door bewoners bij de
gemeente ingediend. Nu het snippergroenbeleid is geactualiseerd, gaat het project snippergroen van
start. Als eerste in de kern Boskoop.
Uit een inventarisatie is gebleken dat in Boskoop ca. 36.000 m2 gemeentegrond onrechtmatig (zonder schriftelijke afspraken) in gebruik is genomen; in de meeste gevallen als tuin. Het project snippergroen start in mei en wordt in fasen uitgevoerd. De bewoners die het betreft, krijgen, als dat mogelijk
is, per brief een aanbod om de grond aan te kopen. Om de aankoop aantrekkelijker te maken, wordt
een lagere m² prijs gehanteerd, t.w. 140 euro per m² in plaats van 175 euro per m². Bewoners die geen
gebruik willen maken van het aanbod, moeten de grond ontruimen. Na Boskoop zullen ook andere
kernen volgen.
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Cursiefje
Vrijheid
Aanvankelijk dacht ik, toen ik André van Duin op dat spreekgestoelte op die lege Dam zag en hoorde spreken over zijn gewoonte
tijdens de 4-meiherdenkingen niet het Nationaal Monument op De
Dam, maar steevast het homo-monument aan de Westermarkt te
frequenteren: ‘Gaan we de herdenking van miljoenen slachtoffers
nu toespitsen op één groep, is dat niet een al te bizarre en enghartige egotripperij?’ Ik had er moeite mee.
Van Duin herinnerde ons er nadrukkelijk aan dat de homo in onze
maatschappij eindelijk (ook) vrij is en hij bevestigde dat met een
kushandje richting De Hemel. Er is uiteraard een nadrukkelijke relatie homo-Derde Rijk, want de homo die in Nazi-Duitsland uit
blééf komen voor zijn geaardheid, eindigde geheid in een concentratiekamp. De echte Ariërs houden niet van het inbreuk maken
op gangbare gewoontes en vooral niet als het gaat om seksualiteit.
Daar wisten ze toen ook al - op sadistische wijze - raad mee!
Voor de bezetting bestond er in Nederland het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee en dat comité zette zich af tegen discriminatie en pleitte voor acceptatie van homo’s en lesbiënnes. Iedereen weet (en wist) dat onderscheid maken op seksueel
gebied onherroepelijk leidt tot discriminatie. Zodra de Duitsers
hier de teugels in handen kregen, was het echter gedaan met ‘die
verwerpelijke sympathie voor homo’s en ander dubieus gespuis’.
En de gevolgen daarvan hebben heel wat homo’s aan den lijve ondervonden.
Toch had ik er moeite mee dat een spreker op een preekstoel op een
compleet lege Dam - maar aanschouwd door miljoenen mensen via
de media - de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op (volgens
mij althans) beschamende wijze verengde tot één groep.
Ik moet echter onmiddellijk toegeven dat ik bewust spreek over
‘moeite hebben’, want het is duidelijk dat ik er niet een uitgesproken mening over heb. Het is zonneklaar dat het wel een heel
vreemde gedachtekronkel is, iemand de vrijheid te ontnemen de
loftrompet te steken over de herwonnen vrijheid van een ooit gediscrimineerde groep; inderdaad en wel heel vreemde paradox. In
bovengenoemde context - voor een nationaal monument - had ik
echter iets anders verwacht.
Vrijheid... ze blijft ons voor dilemma’s plaatsen. Het is vanzelfsprekend aan de lieden van Forum voor Democratie zèlf om op een
(partij)poster dat vileine kruisje voor het jaartal 2020 te plaatsen...
alsof de mensen die ons willen vrijwaren van verdere besmettingen en afschuwelijk lijden, de meest gewetenloze tirannen zijn.
Toch zou ik ervoor willen pleiten strenge straffen uit te delen, als
lichtzinnige types zomaar integere mensen die vechten voor onze
gezondheid, schofferen. Vrijheid is leuk, maar er zijn grenzen.
Het is helaas een illusie te denken dat de mens het ooit afleert grenzen op te zoeken. Als je dat denkt, geloof je in dromen. Iemand
heeft eens gezegd: Dromen zijn zo mooi, waarom zouden we ze
verwezenlijken? Ja, dat kan je inderdaad op zo’n ludieke wijze formuleren, maar het moge duidelijk zijn dat ik met die uitspraak óók
moeite heb.
Wist

T!!
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Kleine advertenties
Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de
exploitatie van de Groene Hart Koerier verschuldigd.
Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op

Iban nr. NL37INGB0006259928

Kledinginzameling
Inwoners van Benthuizen en omstreken hier
weer een oproep van de “stichting ZoBeRo”
het is a.s. zaterdag 15 mei weer kleding inzamelen op de Albert Schweitzerlaan te Benthuizen in de buurt van het winkelcentrum,
de tijd van 9.00u tot 12.00u.

Onze stichting stelt zich ten doel de armen te
helpen in Roemenie, met name de ouderen en
de jongeren onder hen.
GEVRAAGD
Het is zo dat een groot deel van de mensen tusTe koop gevraagd DOZEN OUDE SPEELGOED sen de 20 en de 50 jaar elders in Europa werk
AUTO's jaren 50/60/70 of antiek speelgoed / hebben (zoeken) en lang niet altijd voor de
achterblijvers zorgen.
lego jaren 50/60 Kom het graag ophalen!
Telefoon 0640022896
Deze groep proberen wij wat te helpen, hebt u
Graag JASSEN, JACKS EN SCHOENEN van 4 geen kleding, een gift is ook welkom op bankrekening NL87RABO0325944776
t/m 14 jaar t.b.v. St. Rolstoelen Tunesië.
Wil Windhorst: tel. 06-51359771
De kleding graag heel en schoon aanleveren,
Te koop gevraagd. Heeft u nog LP'S OP ZOL- het is overigens alweer de laatste inzameling
DER of in de kelder. Ik neem ze graag van u van dit seizoen in Benthuizen, in Moerkapelle
over. Bereikbaar via rvandenberg@hotmail. blijft het gewoon doorgaan met berichtgeving
in deze krant, Tot ziens.
com of 0624230280

Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen. De kopij ALLEEN PER MAIL inleveren!

DIVERSEN
Imkers in de regio als uw BIJEN GAAN ZWERMEN ik ben als startend imker op zoek naar
een ZWERM. Cees Selhorst 06 53 782 728
VOEDSELBOS BENTHUIZEN is geopend als
pluktuin en theetuin voor Vrienden. Op de
website kun je lezen hoe je Vriend kunt worden: www.voedselbosbenthuizen.nl

De kringloopwinkel

Elke dag anders!
1.100 m² winkelplezier

Rijndijk 53a

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

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

Sluiting kantoor
Habeko wonen
Op Hemelvaartsdag donderdag 13 mei en
vrijdag 14 mei 2020 is het kantoor van
Habeko wonen in Hazerswoude-Dorp gesloten.

Heeft u een spoedeisende storing?
Belt u dan naar 0172-583111.
U wordt dan verder geholpen.
Vanaf maandag 17 mei 2021 zijn wij weer op de
normale openingstijden bereikbaar.

Habeko wonen
Bezoekadres: Dorpsstraat 50 - Hazerswoude-Dorp
Contact:
0172-583111 - info@habekowonen.nl

Inloophuis Koudekerk aan
den Rijn e.o. weer open !
Sinds een paar weken is het Inloophuis Koudekerk e.o.
weer geopend voor mensen met beginnende dementie,
hun mantelzorgers en naasten.
Als gevolg van de coronacrisis moest het Inloophuis, gevestigd in Vrijetijdscentrum De Ridderhof, in november vorig jaar noodgedwongen
voor de 2e keer worden gesloten.
Nu alle bezoekers en de vrijwilligers tenminste voor de eerste keer zijn
gevaccineerd kon begin april het Inloophuis weer open. Hier was door
alle betrokkenen naar uit gekeken !
Wanneer is het inloophuis open?
Elke dinsdag en donderdag vanaf 10.00 tot 15.00 uur bent u welkom
voor een kopje koffie en een leuke activiteit. Niets is verplicht, alles mag.
Om 12.30 uur serveren wij een eenvoudige lunch. Voor nadere informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot de coördinator Evelijn van
der Veer, telefoon 06-27176601
Ook heeft het Inloophuis een website waar meer informatie kan worden
gevonden: www.inloophuiskoudekerk.nl

SPELLETJESINSTUIF
SPEELTUIN DE RODE WIP

Op woensdag 12 mei en vrijdag 14 mei organiseert speeltuin De Rode Wip samen met BOOST
een spelletjesinstuif in de speeltuin. Tussen 19:30 en 20:30 uur kan je dan langskomen om te
hockeyen, voetballen, volleyballen en andere leuke games. Woensdag kan je tevens kennismaken
en oefenen met Stoepranden en wellicht ben je dan meteen enthousiast om mee te doen met de
voorrondes voor het NK Stoepranden dat 9 juni wordt gehouden in Hazerswoude-Rijndijk.

Het estafettestokje
van Rijnwoude!
Deze week: Edward Dalmulder
Sandra Zwartjes, mijn vrouw, gaf het
estafettestokje aan mij over met de belofte
dat ik zou ingaan op hoe een Hagenees
Hazerswoude beleeft. Belofte maakt schuld.
Maar eerst een korte schets over wie ik ben
en mijn levenswandel tot nu toe.
Ik ben in 1967 geboren in Den Haag, maar
maakte daarna een rondje door de Randstad:
Rotterdam, Utrecht en Alphen aan den Rijn.
Verstekken zit blijkbaar in ons familiebloed:
mijn vader woont al aardig wat jaartjes in
Duitsland; mijn tweelingbroer al 20 jaar in
Australië. Wat wel grotendeels constant
bleef? Mijn werk in de informatisering.
En mijn voorliefde om lekker te koken,
samen met Sandra Zwartjes, maar ook als
vrijwilliger voor jongeren met een beperking. Na een terugblik volgt natuurlijk een vooruitblik.
Die is onlosmakelijk met onze boerderij in Hazerswoude verbonden, inclusief onze Airbnb.
Als ik een rode draad moet noemen, dan is dat wel de beweging van de drukte van de grote
steden en een hectische baan, naar een heerlijk en vrij thuis middenin het Groene Hart.
De droom van een penthouse op de 40e verdieping aan de Maas in Rotterdam heeft plaatsgemaakt
voor de polderwandeling met de honden. En voor de fietstocht door de schitterende omgeving
die fietsend écht mooier is dan vanuit de file op de A4. Hazerswoude geeft tijd en ruimte om weer
eens echt te leven; om dagen te vullen met wat er echt toe doet. Dat Hazerswoude centraal ten
opzichte van alle grote steden ligt, is voor mij de kers op de taart. Zonder dik geen dun, zonder
groot geen klein en zonder Den Haag geen Hazerswoude. De grote stad is mijn vergrootglas om
het mooie van Hazerswoude uit te vergroten.
Hierbij geef ik het estafettestokje door aan Melanie Zonderop, samen met haar gezin sinds een
paar jaar onze buren.

Groene Hart Koerier
woensdag 12 mei 2021

PvdA: verduurzaming PWA-bad is urgent

Lekkende tankwagen
met chloor bij PWA-Bad
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Deel o-theek
Rijnwoude gestart

Bij de Groene Hart Koerier van deze week ontvangt u een
mooie folder over de op te starten ‘Deel o-theek RijnwouAfgelopen vrijdagochtend heeft een vrachtwagen bij het PWA-zwembad in Koude- de’, een nieuw initiatief van Actief Rijnwoude.

kerk aan den Rijn chloor gelekt met stankoverlast tot gevolg. Brandweer en ambuHopelijk wilt u de moeite nemen deze folder aandachtig te lezen.
lances waren uit voorzorg snel ter plaatse.

Want? Delen willen we toch allemaal? Deel o-theek Rijnwoude
werkt heel eenvoudig
Wanneer u spullen wilt aanbieden meldt u dat aan. Actief Rijnwoude zorgt ervoor dat dit komt te staan op een digitaal platform (onderdeel van de website van Actief Rijnwoude) Wanneer u spullen
zoekt gaat u naar deze website. Heeft u wat gevonden dan neemt u
zelf contact op met de aanbieder en samen gaan jullie vervolgens
afspraken maken.
Actief Rijnwoude brengt dus vraag en aanbod van spullen bij elkaar
maar is niet verantwoordelijk voor de match en evt. gevolgen van
de door de aanbieder en afnemer gemaakte afspraken.
Heeft u vragen over Deel o-theek Rijnwoude dan kunt u contact
opnemen met:

Gelukkig was het lek snel gedicht, kon ontruiming van woningen worden voorkomen en
is geen chloor het riool ingestroomd. Ook hebben omwonenden geen gezondheidsklachten ondervonden.
Alternatief voor chloor
Naar aanleiding van het chloorlek bij het PWA-bad in Koudekerk aan den Rijn heeft de PvdA-fractie (artikel 40) vragen
gesteld aan het college van b&w
van Alphen aan den Rijn. Henk
Goes schetst namens zijn fractie
in de brief: “Er hebben zich gelukkig op 7 mei geen persoonlijke ongelukken voorgedaan

bij het lek met chloorbleekloog. Maar er is een duurzamere en veiligere methode om het
zwembadwater schoon te houden, namelijk het aanleggen van
een zoutelektrolyse- installatie.
Aanvoer van chloor van buitenaf is dan niet meer nodig. Wij
hebben begrepen dat het bestuur van het zwembad al 2 jaar
in gesprek is met de gemeente
over duurzaamheidsmaatregelen, maar dat er nog onvoldoende voortgang is geboekt.”
Verduurzaming urgent
De PvdA fractie stelt daarom
voor om een en ander beter te
regelen in de nieuwe gebrui-

kersovereenkomst die de gemeente in 2023 met het PWAbad moet opstellen en het
aanbrengen van een duurzamer en veiliger installatie mee
te nemen in de onderhandelingen. Goes: “De raad en het
college hebben meerdere keren
aangegeven dat de openluchtbaden in Koudekerk en Hazerswoude gekoesterd moeten worden. Snel duidelijkheid over hun
toekomst is dan van groot belang om alle vrijwilligers gemotiveerd te houden en om zo snel
mogelijk te kunnen starten met
de noodzakelijke verduurzaming van het openluchtzwembad.”

Kern coördinator Benthuizen:
Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442 / Bernard de Vries
Kern coördinator Koudekerk aan den Rijn:
Jolandevwetten@hotmail.com / 06-22168847/ Jolande van Wetten
Kern coördinator Hazerswoude- Dorp:
Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267/ Linda Timmermans.
Kern coördinator Hazerswoude- Rijndijk:
Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia Heemskerk.
Operationeel leidinggevende:
Jos@actief-rijnwoude.nl /06-23328302/Jos Timmermans.

Welke organisatie gun
jij een mooi bedrag?
Welke? Dat mag jij meebepalen. Er is haast geboden,
want dit kan nog tot en met maandag 10 mei! Elk jaar
organiseert Stichting Kringloop Alphen een goededoelenactie.
Dit jaar gebeurt dat op bijzondere wijze omdat we 30 jaar bestaan! 4 september 2021 organiseren we een jubileumveiling.
We houden met alle coronascenario’s en eventuele maatregelen rekening, maar twee dingen
staan vast: het wordt feestelijk
voor iedereen en met de opbrengst gaan we tien goede
doelen verblijden met een mooi
bedrag.
Directeur Martin van Keeken
vertelt: “In de afgelopen 30 jaar
heeft Stichting Kringloop Alphen hard gewerkt om haar doelstelling te bereiken: mensen en
spullen de nieuwe kans en de
waardering te geven die ze verdienen. Een belangrijk onder-

deel daarvan is altijd het steunen van goede doelen geweest.
De jubileumveiling op 4 september is een uitgelezen kans
om tien van die goede doelen te
steunen met een mooie bijdrage.
De inwoners van gemeente Alphen aan den Rijn en omgeving
mogen bepalen welke tien doelen dat zullen zijn! Ik roep dan
ook iedereen op die een goed
doel kent dat kans moet maken
op een deel van de veilingopbrengst naar één van onze vestigingen te komen om een goede
doelen kaartje in te vullen. Dit
kan tot en met 10 mei 2021.”
Alle spelregels zijn te vinden
op www.kringloopalphen.nl en
www.kringloophazerswoude.nl
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WEEK 19
12 mei 2021

Week in beeld

Aangepaste
dienstverlening gemeente
De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus hebben effect op de gemeentelijke dienstverlening. Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk
gewoon door. U kunt bijvoorbeeld een Wmo-aanvraag
doen. Waar mogelijk regelt u zaken online of stuurt u
ons een e-mailbericht. U kunt met (dringende) vragen
telefonisch contact opnemen via 14 0172. Het is erg
druk aan de telefoon.

Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Openingstijden feestdagen
Hieronder vindt u onze bereikbaarheid en dienstverlening
rond de feestdagen.
Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021
Op Hemelvaartsdag 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 Hemelvaartsdag geen afval aan huis ingezameld. Dit gebeurt op zaterdag 15 mei.

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.

Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei 2021
Op Tweede Pinksterdag zijn alle gemeentelijke diensten
gesloten. Alleen voor spoedeisende zaken kunt u bellen
met 14 0172.

Mondkapje
Vanwege het coronavirus is het verplicht een mondkapje te dragen in openbare ruimten, dus ook in het
gemeentehuis.

Afvalbrengstation en afvalinzameling
Het afvalbrengstation Ecopark De Limes is gesloten. Ook
wordt er op Tweede Pinksterdag geen afval aan huis ingezameld. Dit gebeurt op zaterdag 22 mei.

Meer informatie
Op de website www.alphenaandenrijn.nl/contact en
www.rijnvicus.nl leest u alle details over onze dienstverlening, openingstijden en contactmogelijkheden.

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

Groene Hart Koerier
woensdag 12 mei 2021

Ecopark blijft gratis voor meeste inwoners:
pas vanaf dertiende bezoek betalen
Inwoners van gemeente Alphen aan den Rijn
betalen per 1 augustus 2021 vanaf hun dertiende
bezoek aan het Ecopark € 14,95 per keer. Gemiddeld komen inwoners twee of drie keer per jaar
naar het Ecopark. Voor de meeste inwoners blijft
het gebruik van het afvalbrengstation dan ook
gratis. De gemeente voert het tarief vooral in om
bedrijven te weren die hun grofvuil illegaal naar het
Ecopark brengen. Zij zijn namelijk verplicht om hun
afval af te voeren via een inzamelbedrijf.
Twaalf keer gratis
Na 1 augustus 2021 mogen inwoners twaalf keer
gratis naar het Ecopark. Vanaf 1 januari 2022 geldt
een maximum van twaalf keer voor het hele kalenderjaar.
Hoe het werkt
Het toegangssysteem bij de poort van het Ecopark
telt het aantal bezoeken per afvalpas. Na het
twaalfde bezoek per jaar rekent de bezoeker bij
een volgend bezoek aan de poort van het Ecopark

€ 14,95 af met een pinbetaling. De bezoeken aan
het Ecopark worden via de afvalpas geregistreerd.
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag dit worden geregistreerd met
als doel het aanbieden van het bedrijfsafval in
goede banen te leiden.

Maak altijd een afspraak
Om uw afval weg te brengen bij het Ecopark
heeft u een afspraak nodig. Maak uw afspraak via
onze website: www.alphenaandenrijn.nl/ecopark.

Aanpassing bestemmingsplan Rijnhaven-Oost
Gemeente Alphen aan den Rijn wil het gebied Rijnhaven-Oost (zie kaart) omvormen naar een gebied
waar gewoond en gewerkt wordt én waarbij de
haven weer een onderdeel wordt van de stad. Met
het wegnemen van enkele milieubelemmeringen en
het in werking treden van het bestemmingsplan
Rijnhaven-Oost in 2018 is hiermee een start
gemaakt. Inmiddels zijn meerdere woningbouwprojecten in dit gebied in voorbereiding en uitvoering genomen.
Bestemmingsplan aanpassen
Om het gebied nog beter aan te kunnen pakken, is
het noodzakelijk het eerder vastgestelde bestemmingsplan van 2018 op een aantal punten aan te
passen. Momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen hiervoor.
U kunt nu al een eerste reactie geven
Tijdens het formele bestemmingsplantraject is het
mogelijk om officieel zienswijzen op het plan in te
dienen. Vooruitlopend op dat traject is het nu al
mogelijk om de voorgenomen aanpassingen te
bekijken en uw reactie te geven. Op de website
www.alphenaandenrijn.nl/rijnhaven vindt u een
informatieblad waarin de belangrijkste wijzigingen
staan beschreven en kort worden toegelicht. Heeft
u na het doorlezen hiervan vragen of wilt u

Commissie
bezwaarschriften
Op dinsdag 18 mei 2021 staan de volgende
openbare onderwerpen op de agenda van de
Commissie bezwaarschriften:
19.30 uur: Bezwaar tegen het opleggen van
een last onder dwangsom vanwege bedrijfsactiviteiten aan Rijneveld 20 in Boskoop
20.10 uur: Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning V2020/894 voor het herindelen van het bestaande pand naar drie
woningen aan de Honingzwam 16 in Alphen aan
den Rijn
De hoorzitting verloopt via Skype. Als u meer
informatie wilt over bovenstaande onderwerpen
of de zitting wilt bijwonen, kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de Commissie
bezwaarschriften
via
het
e-mailadres
commissiebezwaarschriften@alphenaandenrijn.nl
of telefoonnummer 0172 - 46 59 83.

reageren? Dan kunt u dat doen door een e-mail te
sturen naar bprijnhavenoost@alphenaandenrijn.nl
of te bellen met telefoonnummer 14-0172.
Verdere proces
Het ontwerpbestemmingsplan ligt naar verwach-

Publicaties
Ontwerpbesluit aanvraag
omgevingsvergunning tankstation Argos
Benthuizen, Bentwoudlaan 1, Benthuizen
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn
bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de
aanvraag met kenmerk 2021018947. Dit betreft
het verzoek van tankstation Argos Benthuizen voor
het uitbreiden/wijzigen van de omgevingsvergunning met de opslag van gasflessen en de opslag
van ruitenwisservloeistof voor de locatie Bentwoudlaan 1 in Benthuizen. In het ontwerpbesluit
wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de volgende onderdelen: het oprichten,
veranderen of in werking hebben van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk.
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
liggen ter inzage bij Gemeente Alphen aan den
Rijn. Vanwege de coronamaatregelen kunt u het
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172.
Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de

ting eind juni 2021 ter inzage. Wij vragen u daarom
uw reactie vooruitlopend op het ontwerpbestemmingsplan uiterlijk vrijdag 28 mei aan ons door te
geven. Uiteraard kunt u daarna ook nog reageren
als het ontwerpbestemmingsplan officieel ter
inzage wordt gelegd.

website van Gemeente Alphen aan den Rijn. De
inzageperiode is zes weken en start op 13 mei
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 via e-mail: info@odmh.nl.
Vermeldt u daarbij het kenmerk 2021018947. 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 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:
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- Sport2Bfit, Frederik van Eedenplein 4 in Hazerswoude-Rijndijk: het starten van een sportschool
- Van der Valk Tours B.V., Hoorn 160 in Alphen aan
den Rijn: het melden van een touringcaronderneming met stallingsruimte voor tanken, wassen en
repareren van de bussen
- R.M. Bijland Dakbedekking, Biezen 105 G in
Boskoop: het veranderen en vernieuwen van het
bedrijfsgebouw; de activiteiten blijven ongewijzigd
- GB Vastgoed B.V., Westzijdeweg 63 in Hazerswoude-Dorp: het herindelen van het buitenterrein
- Strukton Systems, A. Einsteinweg 11 in Alphen
aan den Rijn: het melden van een kantoor, opslagplaats voor materialen voor werkzaamheden aan
hoogspanningsstations en werkplaats voor het
(elektrotechnisch) testen van beveiligingskasten
en besturingssystemen
- S. de Jong, Kortsteekterweg 62 in Alphen aan den
Rijn: het wijzigen van de indeling van de inrichting
Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Melding op grond van het Besluit lozen
buiten inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het
lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater
anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning
niet altijd nodig. In die gevallen is een melding van
de activiteiten voldoende. Burgemeester en
wethouders
hebben
de
volgende
melding
ontvangen:
- Grondboortechniek en bronbemaling Theo van
Velzen B.V., Bentweg 16 C in Hazerswoude-Dorp:
het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of
1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen
kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.
De stukken liggen niet ter inzage.

Parkeerplaatsen opladen elektrische
voertuigen
Burgemeester en wethouders hebben via een
verkeersbesluit besloten om de volgende parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen:
- Junostraat naast Ceresstraat 16, Alphen aan den Rijn.
- Klipper naast nummer 32, Alphen aan den Rijn
- Mandenvlechter 173, Alphen aan den Rijn.
De verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via
www.officielebekendmakingen.nl. U kunt binnen
zes
weken
na
publicatie
op
www.officielebekendmakingen.nl bezwaar maken bij
burgemeester en wethouders, postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn. U kunt ook online bezwaar
indienen via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.

Coördinatieregeling gewijzigde
vaststelling bestemmingsplan, Besluit
hogere waarden voor geluid en
omgevingsvergunning – Dr A.D.
Sacharovlaan 2 en 2A (blok 34), Alphen
aan den Rijn
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat, op grond van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.8 en artikel 3.32
Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht), de volgende
besluiten vanaf 20 mei 2021 gedurende zes weken
gelijktijdig ter inzage worden gelegd:
- het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder
(kenmerk 202034898) van 9 februari 2021;
- het op 22 april 2021 door de gemeenteraad gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan Dr A.D.
Sacharovlaan 2 en 2A (blok 34). Daarbij heeft de
gemeenteraad ook besloten dat er geen exploitatieplan wordt opgesteld;
- de omgevingsvergunning voor het bouwen van
190 woningen aan de Dr. A.D. Sachrovlaan 2 en
2A (blok 34) van 12 mei 2021.
Toelichting
Met de coördinatieregeling worden de betrokken
besluiten gezamenlijk voorbereid en gelijktijdig
bekendgemaakt. Ook vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende kan
volstaan met het indienen van één beroepschrift
tegen één of meerdere van de gecoördineerd vastgestelde besluiten.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt het planologisch
mogelijk om 190 woningen te bouwen en onder
andere parkeerplaatsen, paden en groen aan te
leggen op de Dr A.D. Sacharovlaan 2 en 2A (blok
34) in Alphen aan den Rijn.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan:
- Artikel 3.1 is aangevuld met sub g parkeervoorzieningen. Deze aanpassing wordt gedaan omdat
een aantal parkeervoorzieningen in de bestemming ‘groen’ liggen.
- Over het begrip parkeervoorziening is verduidelijking opgenomen in de begripsbepalingen.
- Een aantal ondergeschikte ambtshalve wijzigingen
zijn doorgevoerd.
- Op de verbeelding is de dubbelbestemming
‘Leiding- Hoogspanning’ die dwars over het terrein
loopt vervallen.
- In bijlage 17 van de plantoelichting is de bezonningsdiagram aangepast, waarbij wordt uitgegaan
van een bouwhoogte op de verbeelding van
39 meter in plaats van 38 meter.
- In bijlage 13 van de plantoelichting is de notitie over
het geluidseffect op de bestaande woningen aangepast op het aantal verkeersbewegingen van 294
naar 394 verkeersbewegingen per werkdagetmaal.
Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning gaat over de bouw van
190 woningen, Dr A.D. Sacharovlaan 2 en 2A
(blok 34), Alphen aan den Rijn.
Besluit hogere waarden Wet geluidhinder
In het bestemmingsplan wordt voor een aantal
woningen de voorkeursgrenswaarde uit de Wet
geluidhinder en het Besluit geluidhinder overschreden. Burgemeester en wethouders hebben
voor deze woningen hogere waarden geluid vastgesteld zoals staat in het gemeentelijk Hogere
waarden beleid.
Terinzagelegging vastgestelde besluiten
Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning,
het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder en de
bijbehorende stukken liggen vanaf 20 mei 2021 ter
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis
in Alphen aan den Rijn. Vanwege het coronavirus
kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172. Het bestemmingsplan met
bijbehorende stukken is daarnaast ook digitaal in
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met als plannummer NL.IMRO.0484.Astationsomgblok34-VA01.
Instellen van beroep
Met ingang van 20 mei 2021 bestaat gedurende
zes weken (tot en met 30 juni 2021) de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen
het besluit om het bestemmingsplan gewijzigd vast
te stellen, tegen het besluit om hogere waarden
geluid vast te stellen en tegen de omgevingsvergunning. Deze mogelijkheid staat open voor
belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen over
het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend of
kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest. Daarnaast kunnen belanghebbenden vanaf 20 mei 2021 gedurende zes weken
beroep instellen tegen het besluit om op grond van
artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Let op: Voor dit besluit geldt de Crisis- en
herstelwet. Dit betekent dat de belanghebbende in
het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop
van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe
beroepsgronden
meer
worden
aangevoerd.
Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en
herstelwet geldt.
Verzoek om voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking met ingang

van de dag na die waarop de beroepstermijn
afloopt, tenzij gedurende die termijn naast het
instellen van beroep ook een voorlopige voorziening is gevraagd. In dat geval treedt het besluit niet
in werking tot op dat verzoek is beslist. Een verzoek
om voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
Griffierecht
Voor het instellen van het beroep of het aanvragen
van een verzoek om voorlopige voorziening moet
griffierecht worden betaald. Voor meer informatie
hierover kunt u contact opnemen met de Raad van
State, via telefoonnummer 070 – 42 64 426.
Informatie
Let op: vanwege de coronamaatregelen is de Omgevingsbalie niet op de gebruikelijke tijden geopend.
Inzage
Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een
vraag? Dan kunt u bellen met team Ruimte, via telefoonnummer 14 0172. Wilt u de besluiten met
bijbehorende stukken inzien? Vanwege de coronamaatregelen raden wij u aan om het bestemmingsplan en de andere stukken 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 het algemene telefoonnummer
(14 0172) of door een e-mail te sturen naar
ROJuristen@alphenaandenrijn.nl.

Vergunningen
29 april tot en met 5 mei 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.

Alphen aan den Rijn
- Da Costastraat 6
plaatsen erker voorgevel woning (V2021/369)
- Flemingweg 3
plaatsen lichtreclame (V2021/370)
- Henry Dunantweg 1
tijdelijk aanleggen inrit (V2021/371)
- Jongkindt Coninckstraat 39
realiseren aanbouw met kap (V2021/373)
- Van Nesstraat 1A
plaatsen lichtbak (V2021/374)
- Pietersberg 61
plaatsen acht zonnepanelen (V2021/375)
- plein winkelcentrum Baronie (sectie A, perceel
8330)
plaatsen ondergrondse perscontainer voor inzameling bedrijfsafval (V2021/376)
- Groningenstraat 174
realiseren dakopbouw voorzijde woning
(V2021/378)
- Van Nesstraat 4
afwijken bestemmingsplan voor woonbestemming (V2021/380)

Hazerswoude-Dorp
- Finlandlaan (sectie D, perceel 1796)
bouwen bedrijfsruimte (V2021/377)
- Ferdinand Bolstraat 1
vervangen duikers, herstraten weg en
aanbrengen beschoeiing (V2021/381)

Hazerswoude-Rijndijk
- Rijndijk 83
uitbreiden bedrijfspand (V2021/367)
- Bilderdijklaan 22
plaatsen staalconstructie voor doorbraak draagmuur (V2021/368)
- Spookverlaat 5
uitbouwen achterzijde woning en vervangen
kozijnen, plaatsen dakraam, twee lichtkoepels en
zonnepanelen en aanbrengen stalen draagconstructie (V2021/372)

Koudekerk aan den Rijn
- Den Tollstraat 48
uitbreiden keuken voorzijde (V2021/379)
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Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
- Noordeinde 57 (04-05-2021)
plaatsen opbouw (V2021/137)

Alphen aan den Rijn

- Jagerspad 2 (30-04-2021)
realiseren tuinkamer met vijver (V2021/266)
- Middelburgseweg 86 (05-05-2021)
realiseren twee vakantieappartementen in rechtergedeelte schuur (V2021/236)

- Bedrijventerrein Hoogewaard (29-04-2021)
aanleggen twee inritten (V2021/234)
- Brederodestraat 51 (30-04-2021)
realiseren dakterras (V2021/261)
- Thailandsingel 68 (04-05-2021)
realiseren dakopbouw (V2021/360)
- Costa Ricastraat 139 en 141 (04-05-2021)
plaatsen dakopbouw op bestaande garage
(V2021/257)

Hazerswoude-Dorp

Boskoop

Zwammerdam

- Bootstraat 12 (29-04-2021)
afwijken bestemmingsplan voor woonbestemming (V2021/280)

- Buitendorpstraat 5 (29-04-2021)
wijzigen situatie voor de inrit (V2021/295)

- Loeteweg 21 (30-04-2021)
realiseren aanbouw woning (V2021/253)
- Noorddijk 2 (03-05-2021)
bouwen loods voor agrarisch gebruik
(V2021/218)
- Burgemeester Den Holland 3 (04-05-2021)
afwijken bestemmingsplan voor bouw garage
(V2021/228)

Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u
bezwaar maken (vermelde datum bij
het besluit is de verzenddatum
daarvan). Zorgt u ervoor dat u binnen
zes weken nadat het besluit is
verzonden bezwaar maakt bij het college
van burgemeester en wethouders van
Alphen aan den Rijn. Dit doet u bij
voorkeur digitaal 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

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 20 mei 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (19.30 uur,
digitaal, live te volgen via de website)
•
•
•
•

Korte bespreking van het collegebesluit verkeersonderzoek N206-N209 op verzoek van D66
Kort bespreken infrastructuur Noordrand 1 op verzoek van de heer Du Chatinier
Eerste debat wensen en bedenkingen Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 2021
Eerste debat Wensen en bedenkingen Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland

Donderdag 20 mei 2021, informatiemarkten Cultuurvisie (20.00-20.45 uur), Data
binnensportaccommodaties (21.00-21.45 uur) en Human capital (22.00-23.00 uur). De
informatiemarkten zijn digitaal en live te volgen via de website.
Donderdag 27 mei 2021, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein (19.30 uur,
digitaal, live te volgen via de website)
•
•
•
•

Eerste debat wensen en bedenkingen oprichten Stichting Alphen Vitaal
Achtergrondinformatie collegebesluit bestuursopdracht 'Quasi inbesteding Buurtsportcoaches'
Kennismaking met partners Preventie en voorschoolse educatie
Bespreken voortgang voorbereiding doordecentralisatie maatschappelijke zorg

Donderdag 27 mei 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein (19.30
uur, digitaal, live te volgen via de website)
• Kort bespreken collegebesluit BVO Rijn en Braassem goedgekeurde jaarrekening 2020 op verzoek
van D66 en verlate aanlevering kadernota 2022
• Eerste debat Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021
• Eerste debat Instellen strategisch verwervingsbudget
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.

Alphen aan den Rijn
- Raadhuisstraat 245
bouwen nieuwbouw stadswoning (V2021/075)
- Ambonstraat 3, 5, 5A en 5B en Willem de Zwijgerlaan 101 bouwen appartementengebouw
met stallingsgarage en aanleggen inrit
(V2021/113)
- Stuifzwam 16
legaliseren bestaande situatie (woningsplitsing/
brandcompartiment) (V2021/071)

Boskoop
- Biezen 105
vernieuwen en verbouwen bestaande bedrijfshal
(V2021/190)

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

Alphen aan den Rijn
- Uranusstraat 126
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot
het plaatsen van de onderstaande individuele
gehandicaptenparkeerplaats met de bijbehorende
borden.

Alphen aan den Rijn
- Rosmolen 7
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 doet u bij voorkeur digitaal
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.

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.

Colofon
Week in beeld is onder redactie van Gemeente Alphen aan den Rijn en
verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.
De Raad in beeld is onder redactie van de griffie van de gemeenteraad
van Gemeente Alphen aan den Rijn.
Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn
Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders

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

kan beroep worden ingesteld door:

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

- de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college

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

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

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

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van

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

burgemeester en wethouders te wenden.

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift
moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit

Voorlopige voorziening

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

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

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den

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

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

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen.

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

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

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het

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

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

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn

istockphoto e.a.).

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

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening

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

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank,

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

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Lees het gemeentenieuws op https://www.alphenaandenrijn.nl/nieuws
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Elly Bogerd uit Koudekerk ontving
koninklijke onderscheiding!
door Frits Nijhof

Traditiegetrouw worden op de dag voor Koningsdag onderscheidingen uitgereikt
aan Nederlanders die een bijzondere rol spelen in de samenleving. Dit jaar zijn 21
inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn koninklijk onderscheiden.

Feestjaar voor de
'Kringloop' van start
Het was 30 jaar geleden dat Alphen aan den Rijn deze
mooie organisatie mocht verwelkomen. Het mag duidelijk zijn dat Stichting Kringloop Alphen niet heeft
stilgezeten, want wat staat er nu een professionele organisatie op de kaart met een mooie missie!

Daarvan zijn vier personen
woonachtig in voormalig Rijnwoude. Zij zijn door burgemeester Liesbeth Spies persoonlijk telefonisch geïnformeerd
over hun onderscheiding.
Onder hen was ook mevrouw
E.E.M. Bogerd-Waasdorp uit
Koudekerk aan den Rijn. Wij feliciteren haar van harte met de
waardering die zij op ’n wat ongebruikelijke wijze heeft ontvangen.
Actief voor de medemens
Dat mevrouw Bogerd een vrouw
is, die ten allen tijde voor andere mensen klaarstaat, heeft men
in de Koerier van 28 april al een
en ander kunnen lezen.
Mevrouw Bogerd zet zich met
name in voor ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Mevrouw

Elly Bogerd is hier actief bij de Bazaar van de PKN.
Bogerd is actief bij De Zonne- de Ontmoetingskerk de locatie,
bloem, Jespa, Stichting Wel- toen werden de Corona maatrezijn voor ouderen. Kortom: een gelen van kracht. Al dagen van
veelzijdige vrouw, die met lief- tevoren was zij in de weer met
de zorgt voor haar medemens.
de opbouw van de Bazaar, Elly
was hierin de logistieke spil in
Lange "carrière"
deze hectische mierenhoop.
Mevrouw Bogerd was eveneens ‘Haar Raddraaiers’ wisten alal jaren actief voor de Bazaar- tijd het Rad van Avontuur zo te
commissie van de Protestant- draaien, dat bijna iedereen - let
se gemeente te Koudekerk aan wel bijna iedereen - een prijsje
den Rijn en Hazerswoude-Rijn- naar huis ging; al was het een
dijk. Als voorzitter van de Ba- van de laatste de versgebakken
zaar, de jaarlijkse tweedehands oliebollen! Elly regelde tevens
markt, loterij, Rad van Avon- het binnenhalen van allerlei
tuur en verkoop van oliebollen kleine en grote prijzen voor het
van de PKN was Elly de spil in Rad en de Grote Verloting.
het web; zij heeft ‘de touwtjes
in handen!’
De lezers van de Groene Hart
Jarenlang heeft Elly heeft zich Koerier feliciteren mevrouw
ingezet voor deze Bazaar van de Bogerd voor de ontvangst van
PKN. Deze Bazaar werd tot 2019 deze koninklijke onderscheielk jaar begin november gehou- ding en hopen dat ze zij deze
den, verspreid over 2 dagen en werkzaamheden nog een aantal
was jarenlang in Onder Dak. jaren met liefde en plezier mag
Het laatste jaar – in 2019 - was voortzetten.

Afgelopen periode zijn alle betrokken vrijwilligers en medewerkers
persoonlijk geïnformeerd met een speciale jubileumkaart. Op deze
kaart was de foto te zien die ook bij dit artikel staat van de ‘ludieke
opening’ van hun eerste winkel in 1991. Ook zien we hier enkele vrijwilligers van de 17 bevlogen mensen die dit initiatief opgestart hebben. Met het trekken aan een schuifje op de jubileumkaart
kwam een foto tevoorschijn die de twee kringloopwinkels tonen
die we allemaal kennen: aan de Energieweg 13 in Alphen en aan
de Rijndijk 53a in Hazerswoude-Rijndijk. Van zwart-wit naar kleur!
Van een winkel van 42m2 naar een winkel van 2500m2 totaal. Wat
geeft dit het contrast mooi weer van waar de kringloop nu 30 jaar
later staat.
Het 30-jarig bestaan gaan we uiteraard ook met onze klanten vieren. Directeur Martin van Keeken vertelt: “Alleen met elkaar hebben we dit kunnen bereiken! Wij zijn alle mensen dankbaar die ons
goederen en kleding hebben gegund, maar ook de vele bezoekers
van onze winkels in de afgelopen 30 jaar.
In de afgelopen 30 jaar heeft Stichting Kringloop Alphen hard gewerkt om haar doelstelling te bereiken: mensen en spullen de nieuwe kans en de waardering te geven die ze verdienen. Een belangrijk
onderdeel daarvan is altijd het steunen van goede doelen geweest.
De jubileumveiling op 4 september is een uitgelezen kans om tien
van die goede doelen te steunen met een mooie bijdrage. Welke
goede doelen dat zijn? Dat mogen de inwoners van Alphen aan
den Rijn en omgeving zeggen! Ik roep dan ook iedereen op die een
goed doel kent dat kans moet maken op een deel van de veilingopbrengst, naar één van onze vestigingen te komen om een goede
doelen kaartje in te vullen, dit kan tot en met 10 mei 2021.”

Maar dat is niet het enige. Zaterdag 5 juni staat er een familiefeestdag
voor het hele gezin op de planning van de kringloop. Beide feestdagen
kun je alvast in je agenda noteren, want er zal voor iedereen iets feestelijks te beleven zijn!

Waar een klein
straatje groot in
kan zijn !!
In een hofje van de Ridderhoflaan, Koudekerk
aan den Rijn is op 4 mei op gepaste wijze met
elkaar stilgestaan.
De herdenking werd muzikaal ondersteunt door
Cor Slagt. Ook bloemen en kaars ontbraken niet.
Voor de bewoners zijn dit mooie momenten
samen
Ingezonden door Anneke Pleij, Ridderhoflaan 69

Kranslegging oorlogsmonument
Koudekerk aan den Rijn
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Net als in voorgaande jaren werd ook dit jaar er op een wat ongebruikelijke manier stilgestaan bij het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
en de burgers en militairen die ná 1945 om het leven zijn gekomen door oorlogsgeweld.

Grote bijeenkomsten bij oorlogs- en verzetsmonumenten
om oorlogsslachtoffers te herdenken zat er dit jaar wegens de
coronamaatregelen wederom
niet in.
Dat resulteerde op 4 mei wederom een sobere herdenking. Ve-

len onder u zullen de landelijke
plechtigheden op televisie gevolgd hebben.

kerk aan de Rijn. Dit jaar waren
eveneens kinderen van diverse
scholen uitgenodigd.

Op dinsdag 4 mei werd er wel
een krans neergelegd bij het
Oorlogsmonument op de Algemene begraafplaats te Koude-

In Koudekerk was dat Daan van
Veen van Basisschool De Rank.
Daan assisteerde wethouder van
Velzen bij de kranslegging, die
namens de gemeente Alphen een krans
legde.
Daarnaast werd een
krans gelegd door
Marco Reyneveld en
Mariska van Ginhoven namens de
Ora njeve re n igi ng
Koudekerk.
Inwoners van Rijnwoude kunnen op
eigen initiatief en individueel bij dit monument of een van
de monumenten elders in de gemeente
een bloemenhulde
brengen ter nagedachtenis aan de
oorlogsslachtoffers.

Hulde voor de bezorgers van
de Groene Hart Koerier!!!
Foto's Frits Nijhof

Mevrouw Seijsener bezorgt iedere woensdag, ook op 5
mei, deze informatieve dorpskrant voor Rijnwoude in
Koudekerk aan den Rijn.
Huub Zaalberg,( Kerklaan 97, 2396 VH Koudekerk aan den Rijn)
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Stichting Kringloop
Alphen aan den Rijn

www

Voor onze uiteenlopende activiteiten zijn wij per direct op
zoek naar drie enthousiaste en kwaliteitsgerichte collega’s:

Telefonist en administratief Medewerker
Vestiging Alphen aan den Rijn | Betaald 20 uur

In deze betaalde functie zorg je er samen met twee andere collega’s voor dat Stichting
Kringloop Alphen van maandag tot en met zaterdag telefonisch bereikbaar is. Je plant
ophaal- en bezorgafspraken in en beantwoordt vragen van klanten. Jouw doel is bij te
dragen aan optimale klantvriendelijkheid. Daarbij bied je ondersteuning aan directie en
leidinggevenden bij projecten en met administratieve en/of secretariële taken.

Verkoop en winkel Medewerker

Vestiging Hazerswoude Rijndijk | Betaald 16 - 38 uur

Je bent dan samen met de andere medewerkers verantwoordelijk voor uitvoer van de
dagelijkse werkzaamheden die behoren bij de verkoop in kringloopwinkel Alphen of
kringloopwinkel Hazerswoude. Je weet van aanpakken en hebt een klantvriendelijke
instelling. Ook het inrichten en mooi maken van de winkel valt onder de dagelijkse
werkzaamheden en vraagt dus ook een goede fysieke conditie.

Chauffeur - Medewerker logistiek en magazijn
Vestiging Alphen aan den Rijn | Betaald 38 uur

Je haalt goederen op bij klanten en bezorgt verkochte goederen. Je transporteert
goederen tussen de vestigingen. Je draait mee op de innamepunten, houdt ze
netjes, organiseert de goederenstroom en helpt klanten bij het laden en lossen. Ook
ondersteun je de collega’s van de sorteerafdeling, helpt bij het bevoorraden van de
winkel en spring je in waar nodig. Je hebt een aanpakmentaliteit en een klantvriendelijke
instelling. Uiteraard heb je minimaal rijbewijs B en een zeer goede fysieke conditie.

Boomkwekerij Medewerker
Ben jij een vakbekwame boomkweker of wil je er één worden?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

www.loo

T.Wezelenburg Handelskwekerij B.V. is een famiiliebedrijf die al
vijf generaties een breed assortiment planten met passie kweekt en
verhandelt. Wij zijn per direct op zoek naar een boomkweker die ons
team wil versterken. Help jij mee om onze heesters in topconditie te
laten groeien om ze uiteindelijk bij een tevreden klant af te leveren?
Wat we verwachten we van jou :
▪
Je bent vakbekwaam of je hebt interesse in kweken.
▪
Je steekt graag de handen uit de mouwen.
▪
Je kunt in teamverband werken maar ook goed zelfstandig.
Wat wij bieden :
▪
Een fulltime baan van 38 uur met veel afwisseling.
▪
Werken in een hecht team.
▪
Salaris plus arbeidsvoorwaarden op basis van jouw ervaring.
Aanvullende informatie geven wij graag, aarzel niet en vraag gerust.
Bel met Jaap: 06-18805280 of mail naar: jaap@twezelenburg.nl

Wij bieden:
● een afwisselende baan in een mensgerichte organisatie,
● 130 enthousiaste collega’s,
● goede arbeidsvoorwaarden en
● salaris conform het Handboek Arbeidsvoorwaarden voor Kringloopbedrijven van
Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland.

ast?

Enthousi

Kijk dan voor de volledige vacatureteksten op www.
kringloopalphen.nl! Stuur je sollicitatiebrief met cv
uiterlijk 31 mei 2021 ter attentie van Marion Bakker via
de mail naar sollicitatie@kringloopalphen.nl.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

T. Wezelenburg Handelskwekerij B.V. Laag Boskoop 41 2771 GW Boskoop 0172-212051
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Sirkelslag YOUNG
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Sirkelslag YOUNG is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen (12-16 jaar) uit
heel Nederland. De volgende editie vindt plaats op 28 mei 2021 verzamelen van af 19.00
en 19.15uur (onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen). Je speelt het
spel van uit de Korenaar en je groep speelt online tegen honderden andere groepen uit
heel Nederland.

Sirkelslag YOUNG is een laagdrempelig spel om jongeren (kerkelijk en niet-kerkelijk)
te betrekken bij activiteiten van de kerk. Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt
dat Sirkelslag een mooi startpunt kan zijn voor missionair jeugdwerk. Het spel spreekt
jongeren aan en brengt jongeren op een laagdrempelige manier met elkaar in verbinding.
Thema
Sirkelslag YOUNG staat in het teken keuzes maken, bijvoorbeeld rondom het klimaat
en de vluchtelingenproblematiek. De jongeren denken na over de vraag: ‘Wat zou jij
doen?’. In de verhaallijn volgen ze een profeet, die hen meeneemt in zijn verhaal en de
keuzes die daarin een cruciale rol spelen. Wie die profeet is, daar komen ze later in het
spel pas achter.
Bij de vraag: ‘Wat zou jij doen?’ komen ook diaconale projecten en het veertigdagentijdproject van Kerk in Actie 'Ik ben er voor jou - 7x barmhartigheid' aan bod.
Benieuwd naar vorige edities van Sirkelslag YOUNG? Kijk eens op YouTube!
Aanmelden bij: Meinte Vierstra 06-23488964 of mvierstra@ziggo.nl

NIEUWE ACTIVITEITEN
SPEELTUIN DE RODE WIP

MINIBIEBS IN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

Speeltuin De Rode Wip zal in samenwerking met de
gemeente Alphen aan den Rijn diverse minibiebs plaatsen in de dorpskern Hazerswoude-Rijndijk.
Minibiebs zijn kleine afsluitbare huisjes/kastjes in openbaar gebied
waar mensen gratis een boek kunnen pakken om thuis te lezen.
Na afloop kan je het boek terugzetten en een nieuw boek meenemen. In de Mozartlaan nabij nummer 108 en in speeltuin De Rode
Wip komen daarnaast ook zogenaamde Kinderboekzwerfstations te
staan waar uitsluitend kinderboeken zijn te lenen.
Woonachtig in Hazerswoude-Rijndijk en wil je in je eigen straat
een minibieb plaatsen én ben je bereid deze te beheren? Stuur een
mail naar info@derodewip.nl zodat we straks in één keer bij de
gemeente de minibiebs kunnen bestellen. Inmiddels is er een facebookpagina waar de beheerders straks hun eigen minibieb kunnen
promoten en nieuwtjes kunnen plaatsen.
www.facebook.com/minibiebshazerswoude

HAZERSWOUD’S
GOT TALENT

Dit jaar wordt voor het eerst een online talentenshow
georganiseerd door speeltuin De Rode Wip en Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk.
Onder de naam “Hazerswoud’s Got Talent” kan iedereen die niet
ouder is dan 17 jaar meedoen met deze leuke online talentenjacht.
Maak een leuk filmpje van iets waar jij goed in bent, zoals een eigen dansje, een stukje zang, een goocheltruc, een spannende stunt,
een grappige mop vertellen, acrobatiek, of wat dan ook. Stuur deze
in en maak kans op de trofee voor talent van 2021!
Meedoen is superleuk en indien nodig wordt er gewerkt met leeftijdscategorieën zodat iedereen evenveel kans maakt.
Check voor meer info www.derodewip.nl/talent

Op zoek naar de duiven

Ga mee op speurtocht!
Het is meivakantie en een week later Pinksteren. Dat bracht mensen van de drie
kerken in Hazerswoude-Dorp op het idee om een zoektocht voor kinderen in de
basisschoolleeftijd te bedenken: ‘Op zoek naar de duiven’.
De duif, het teken van vrede en
Pinksteren en een speurtocht
door het hele dorp om tien duiven op te sporen.
Van 10 mei tot en met 24 mei
hangen er in het hele dorp duiven met een letter erop. De letters kun je invullen op een
briefje, zoals je hieronder ziet.
De tien duiven die je moet zoeken hangen in drie wijken: dorp
oost, plan zuid 1 met Weidelan-

den en plan zuid 2 en 3.
De tien letters vormen samen
een woord. Als je dit woord hebt
gevonden, lever dan je briefje
met je naam, adres en leeftijd
in, in een van de brievenbussen
van de Regenboog, de R.K. kerk
of de Korenaar. En….. wie weet
ontvang jij een presentje.
Zet ‘m op en veel plezier, namens de drie kerken van Hazerswoude-Dorp
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JUST Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

IS OP ZOEK NAAR

JOU!

Just Notarissen, gevestigd te Zoetermeer, heeft vorig jaar zijn
intrek genomen in een nieuw modern kantoorgebouw aan de
Einsteinlaan 50 te Zoetermeer.
Van hieruit kunnen we nog meer cliënten ontvangen, adviseren en
de juiste akten aanbieden tegen de inmiddels bekende goedkope
tarieven.
Onze organisatie is nog steeds groeiende, vandaar dat wij steeds op
zoek zijn naar diverse collega's voor alle afdelingen.
Volg jij een opleiding MBO, HBO of studeer je aan de universiteit,
heb je affiniteit met rechten of juridische dienstverlening en wil jij
intern opgeleid worden? Dan komen wij graag met jou in contact!
Wij bieden jou:
• Marktconform salaris;
• Passende arbeidsvoorwaarden;
€ 763,• Interne trainingen met aandacht
voor persoonlijke ontwikkeling;
• Een uitdagende en variërende functie in een jonge omgeving met
079 323 97 61
www.justnotarissen.nl
de nodige dosis plezier;
• Dagelijks een gezonde en lekkere lunch.
Levering en hypotheekakte voor

voor overdrachten in Zoetermeer en Benthuizen obv KIK-tarief,
inclusief kadastraal recht, recherchekosten en btw
(vraag naar onze voorwaarden)

Verkoper géén kosten doorhaling
1e hypotheekrecht en volmacht bij
aanlevering koopcontract nieuwe woning!

JUST Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

Ben jij de juiste kandidaat voor ons? Mail je
sollicitatie dan naar sollicitaties@justnotarissen.nl
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Zonnebloemloterij
2021 gestart
De Zonnebloem zet zich al ruim 70 jaar in voor mensen die door hun lichamelijke
beperking in sociaal isolement dreigen te komen. Met huisbezoek, uitstapjes, activiteiten en persoonlijke aandacht houden zij iedereen aangesloten.
Ook in het voormalige Rijnwoude zijn twee Zonnebloemafdelingen al meer dan
20 jaar actief om iedereen aandacht te geven. Persoonlijke bezoeken voor hen die dat graag
willen, de organisatie van gezellige middagen voor grotere
en kleinere groepen of af en toe
een dagje uit, dat zijn activiteiten waarmee de Zonnebloem in
Rijnwoude haar deelnemers gezelligheid en ontspanning wil
bezorgen. En hoewel het in ‘coronatijd’ heel lastig is om activiteiten te organiseren, houden
de vrijwilligers van de Zonnebloem toch steeds contact met
hun gasten. Ze gaan soms langs
of bezorgen een klein presentje om hen te laten weten dat ze
niet vergeten worden.
Om alle activiteiten te kunnen
financieren houdt de Zonnebloem jaarlijks een loterij waarmee mooie prijzen gewonnen
kunnen worden. Vorig jaar was
het bijna niet mogelijk om, zoals gebruikelijk, huis aan huis
loten te verkopen, maar met
een beetje creativiteit zijn er
toen toch veel loten verkocht.
Ook dit jaar willen de beide af-

op de lotenpagina van de afdeling en leest u alle informatie
over de lotenverkoop. https://
www.zonnebloem.nl/loten/p/
a01992
Rond de Nationale Ziekendag
in september zullen vrijwilligers van de Zonnebloem met
een kraam op de markt in Hazerswoude-Rijndijk staan en een
dag later bij de winkel van AH
in Koudekerk.
Aan de lotenverkoop ook dit
jaar een ludieke winactie verbonden. Degene die 5 loten tegelijk koopt voor €10,- komt op
een lijst van maximaal 25 personen te staan. Onder die 25
personen wordt op 8 november 2021 gelijk met de landelijke trekking een taart, een bos
bloemen of een andere verrassing verloot.
Rijnwoude-Zuid (Hazerswoude-Dorp en Benthuizen)
In Hazerswoude-Dorp en Benthuizen zorgen vrijwilligers dat
u een bestelenvelop in de brievenbus vindt. Met die envelop
kunt u loten bestellen door de
envelop met het geld te brengen
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naar een van de adressen die op
het kaartje in de envelop staan.
Ook kunt u een bedrag overmaken op de rekening van de
Zonnebloem Rijnwoude-Zuid
en als u dan uw naam, adres en
het aantal loten vermeldt, dan
worden die keurig bij u thuis
bezorgd. Maar ook hier kunt u
de loten online bestellen. Klik
op deze link en alles wijst zich
vanzelf.
https://www.zonnebloem.nl/
zelf-loten-verkopen/p/a01988
Ook bij de stand op de Jaarmarkt, eind augustus in Hazerswoude-Dorp, zult u loten kunnen kopen.
Voor slechts € 2,- kunt u al een
lot kopen. En…. het landelijke
prijzenpakket is zeer uitgebreid.
Van geldprijzen, tot e-bikes en
cadeaukaarten. De loterij loopt
van april tot november.
Van de opbrengst van deze jaarlijkse loterij gaat het grootste
gedeelte naar de kas van de afdeling! Hiermee hopen de Zonnebloemafdelingen snel weer
activiteiten voor hun gasten te
kunnen organiseren.

Suzan Kuijpers en Lieke van Bennekom van Rijnwoude Noord en Zuid,
bieden ‘het eerste lot’ aan Adri van Weenen van de Lions aan. De Lions dragen het
werk van de Zonnebloem een warm hart toe en ondersteunen dat met donaties.
delingen u vragen weer loten te
kopen en dat kan op verschillende manieren.
Rijnwoude-Noord (Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk
aan den Rijn)
Ondanks alle coronamaatre-

gelen zullen in HazerswoudeRijndijk en Koudekerk een aantal vrijwilligers het aandurven
om op gepaste afstand, loten
aan de deur te verkopen. Daarnaast is het mogelijk om online
loten te bestellen. Als u op de
onderstaande link klikt komt u

witte stranden van Cuba, nadat ik in Havanna op straat heb gedanst en een dikke
sigaar heb gerookt met een leuke local die opgetut voor haar huis zit. Zucht… ja
dat zie ik helemaal voor me… Reizen maakt mij echt gelukkig en dan niet in resorts, maar echt the real deal en met locals in contact komen, zonder planning,
go with the flow. The best.

Even terugtrekken
Van mijzelf moet ik mij verplicht terugtrekken om deze periode te laten bezinken en het een plekje te geven zodat ik met een clear mind weer vooruit kan
gaan en mij kan focussen op wat ik wil gaan doen. In mijn vorige column hebben jullie wellicht gelezen dat ik mijn baan kwijt ben en sindsdien heb ik weinig stil gezeten. Ergens ook heerlijk om bezig te zijn met pottenbakken, vrienden
en familie weer op te zoeken waar je minder tijd voor had door de 9-5 baan,
om weer als vanouds te kunnen uitslapen op een doordeweekse dag en zonder
schuldgevoel met een kater in bed liggen omdat de BBQ té leuk was! Ook ben ik
alweer met mijn neus in nieuwe projecten gedoken wat mij volop energie geeft.
Om het ‘terugtrekken’ in te luiden ben ik begonnen aan de Netflix serie The Serpent. Deze heb ik in een paar dagen uitgekeken en het is echt een aanrader! Het is
maar goed dat ik deze serie heb gezien waardoor ik weer bewust ben van de ’gevaren’ van het alleen op reis gaan. Hier stond ik eigenlijk niet teveel bij stil namelijk. Voor de komende periode had ik al helemaal bedacht dat ik eindelijk weer
zou gaan reizen, beginnend met Bali. Daarna doorvliegen naar Los Angeles om
vervolgens naar Hawaï te gaan aangezien Hawaï altijd op mijn lijstje stond om te
bezoeken (*mijn eerste tattoo is een Hawaïaans woord overigens). Vanuit Hawaï
zou ik dan doorvliegen naar San Francisco/California en door naar Mexico om
daar mijn goede vriend Arturo op te zoeken die ik vorig jaar tijdens mijn eerste
soloreis heb ontmoet. Maar ook om terug te gaan naar Bacalar waar ik mijzelf
zag wonen en zelfs een ticket voor had teruggeboekt om te kijken of het mij zou
bevallen om mijn woning in NL te verhuren maar door Covid was deze 2e reis
naar Mexico vorig jaar gecanceld. Uiteindelijk zie ik mezelf eindigen op de parel-

Uiteraard ben ik tot conclusie gekomen dat ik geen risico’s wil lopen door de
pandemie en nergens wil komen vastzitten ver van huis, dus ik begin gewoon
met Europa, Griekenland als het kan einde van deze maand. Daar heb ik ook
nog veel te verkennen en wellicht begin ik op Mykonos of eindig ik daar. We
gaan het zien. Er is alsnog keuze genoeg hoe vreemd dat ook klinkt. Tot die tijd
kan van alles op mijn pad zijn gekomen waardoor ik er heel anders voor kom te
staan, wie weet? Op het moment hou ik bewust een nieuwe baan af ondanks dat
ik job-offers ontvang die mij te gek lijken, maar eerst moet ik echt even alles laten bezinken en mijn eigen draai aan dingen gaan geven. Dan komt de invulling
vanzelf ben ik van mening.
Ik ben benieuwd of jullie vakantieplannen hebben, wellicht in het eigen land?
Zolang het weer maar meezit, is het overal prima, toch? En zijn er onder de lezers
mensen die ook de dupe zijn geworden van Covid bezuinigingen?
Komend weekend zou ik met mijn moeder voor Moederdag in een 4 * hotel slapen in Amsterdam voor wederom een vriendenprijsje. Dat is het fijne aan een
goed netwerk. We hadden de hottub al geboekt en de gym op de zaterdagmorgen. Helaas heb ik dit moeten annuleren omdat ik milde klachten heb en geen
risico wil zijn voor mijn omgeving. Ook de afspraak met de tattooshop, waar
mijn moeder en ik dezelfde tattoo zouden laten zetten, heb ik moeten afzeggen.
Vanmiddag laat ik mij testen bij de GGD. Afgelopen winter was ik wederom verkouden en ik was heel stellig dat het geen Corona was maar wat uiteindelijk wel
zo bleek te zijn. Dus better be safe than sorry! Over terugtrekken gesproken, het
wordt mij zelfs verplicht .

Veel liefs, Anthoula
Anthoula’s belevenissen
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In memoriam de heer P.H. Fluiter
door Frits Nijhof

Voor velen tot op heden waarschijnlijk een
onbekende naam op het Oorlogsmonument
op de begraafplaats Koudekerk.
Via het gemeentelijke archief werd mij begin mei
een krantenknipsel toegestuurd.Op het oorlogsmonument staan de namen van de tijdens het
bombardement op 14 mei 1940 gesneuvelde burgerslachtoffers. Later zijn daar de namen van andere burgerslachtoffers en gesneuvelde militairen
aan toegevoegd. Een paar dagen daarvoor, 10 mei
1940, kwam P.H. Fluiter om. [niet 14 mei zoals
het krantenknipsel vermeld – red.].
Dat zette mij aan denken: Wie is deze P.H. Fluiter?
Heeft deze heer Fluiter in Koudekerk gewoond?
Na enig speurwerk kwam ik terecht bij Pieter H.
Fluiter, een 'neef van' woonachtig in Borger in
Drenthe. Pieter H. Fluiter uit Borger is een neef
van deze P.H. Fluiter; deze was een oudere broer
van zijn vader en is gesneuveld op 10 mei 1940
in Dubbeldam [dit is tegenwoordig een wijk van
Dordrecht – red.].
Tijdelijk plaatsgenoot
De heer Fluiter woonde in Koudekerk aan den Rijn aan de Prinsenschouw (Hogewaard, waar nu een insteekhaven is van Spanbeton). Hij moest zijn dienstplicht
vervullen en was o.a. in de Harskamp (zie foto) in 1932. Toen de oorlog naderde
was hij eind 1939 in fort de Bilt en waarschijnlijk vandaar is zijn onderdeel naar
Dubbeldam gegaan.
In het gebied waar heer Fluiter sneuvelde, landden de eerste luchtlandingstroepen
van de Duitsers (de Duitsers moesten de Moerdijkbruggen innemen en dat probeerde de Nederlandse compagnie te verhinderen met o.a. tot gevolg dat soldaat
Fluiter sneuvelde). Dit was voor Nederland het begin van de oorlog. Op 14 mei
werd Rotterdam gebombardeerd. Het doel van de Duitse aanval op Rotterdam was
dat de Moerdijkbruggen over de Maas moesten worden veroverd, zodat men kon
stoten naar het hart van Nederland; een puur strategische zet.

Het oorlogsmonumet Koudekerk met o/a.de naam P.H. F;luiter

Een peloton soldaten in de Harskamp, 3e van links P.H. Fluiter

Herbegraven in Koudekerk aan den Rijn
De heer Fluiter is gesneuveld in Dubbeldam en is in eerste instantie begraven en is
later in Koudenkerk aan den Rijn herbegraven. Ook in Dubbeldam staat er een monument (zie fotocollage). Toen het Duitse leger op 10 mei 1940 in zicht kwamen,
kreeg soldaat Fluiter de opdracht om samen met een paar maten een mitrailleurstelling te plaatsen. Bij het neerzetten van de mitrailleur op een walletje o.i.d. werd
hij doodgeschoten door de Duitsers. Het gebied waar hij was gestationeerd, lag tussen Dubbeldam en de Nieuwe Merwede.
Het bataljon onder leiding van luitenant Julius, trok op langs de Zeedijk met zijn
verband, verplaatsten de mitrailleurs gewoon op een aantal karren. Zij werden na
enkele honderden meters onder vuur genomen vanaf een kruispunt. Hierop verschansten zijn manschappen zich, waarop de luitenant opdracht gaf de lichte mitrailleurs en de zware mitrailleurs in stelling te brengen. De opstelling ging zeer
zwaar het schuine talud op, daar de mitrailleurstelling bovenaan in de berm moest
worden opgesteld. Dekking was er nauwelijks, daar de dijk zich in het verlangde van de positie van de tegenstander bevond en slechts omgeven werd door vlak
land. Voor de Duitsers, die zich achter zowel in lengte- als dwarsrichting liggende dijk konden verbergen, was de positie ideaal om op de Nederlanders te vuren.
Spoedig vielen dan ook de eerste slachtoffers. De voorste lichte mitrailleurschutter
[soldaat P.H. Fluiter] sneuvelde terwijl hij zijn mitrailleur in het open veld opstelde.
Eveneens werd de zware mitrailleurschutter MC soldaat K.M. Wolleswinkel [MC
is afkorting van de infanterie sectie, Mitrailleur Compagnie – red.] werd gedood
door een kogel in het hart. Dienstplichtig sergeant C. Bos [2e sectie] werd door
meerdere kogels getroffen en stierf nog tijdens het voortrazende vuurgevecht. Ook
de 'afstandmeter' van de MC, soldaat A.A. Bezemer, en een soldaat van de 2e sectie,
Th.T.E. de Jong, werden beide dodelijk getroffen.
Twee zwaar gewonden vielen daarbij nog [waarvan dienstplichtig sergeant C.P.
Baak later zou overlijden]. De Duitsers begonnen (mogelijk) met een 5,4 cm mortier op de manschappen langs de dijk te vuren. Ondertussen werden nieuwe parachutistenlandingen waargenomen. Dat was de landing van de Duitse regimentstroepen Sanitäter,[ paramedicus, verpleegkundige – red.], die in een tweede kleine
golf rond tien uur neerkwamen. Zij kwamen in het gebied ten noorden van de Zeedijk en west van het kruispunt terecht; dit waren ongeveer 60 man.
Toen een twintigtal van deze manschappen hun twee machinegeweren op de Nederlanders richten, werd de situatie voor luitenant Julius uiterst precair. Hierop be-

De omgeving van Dubbeldam (nu Dordrecht) met de straatnamen waar fel werd gevochten
sloot de luitenant de actie af te blazen en terug te trekken. Vijf doden, twee ernstig gewonden en een aantal licht gewonden was een gevoelig verlies.
De heer Pieter Fluiter uit Borger had graag bij de kranslegging op 4 mei aanwezig willen zijn, echter door de coronamaatregelen was dit helaas niet mogelijk. Hij hoopt te zijner tijd nog eens de begraafplaats te bezoeken. Zijn oom
en zijn vader liggen tegenover elkaar (zijn oom in het oorlogsgraf en zijn vader
in een verzamelgraf).
Geïnteresseerden kunnen verdere details nalezen op http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=vak-wieldrecht-2 en alinea 2-I28RI.
Tot slot wil ik en ik denk ook vele oud(e)-Koudekerkers, heer Fluiter heel hartelijk danken
voor zijn uitvoerige tekst en uitleg alsmede het ter schikking stellen van de foto’s.

