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Niet tegen windturbines, maar wel op de juiste plek...

Petitie tegen windturbines
aangeboden aan gemeenteraad
door Diana Baak

Afgelopen woensdag is de
petitie, waarin 2255 inwoners hebben aangegeven tegen windmolens langs de
N11 te zijn, door TurbulenT
aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder van Zuylen gaf aan de zorgen te
begrijpen, maar zal pas inhoudelijk reageren op de
bezwaren in de commissievergadering van 17 juni.
2255 handtekeningen
“Wij zijn niet tegen windturbines, maar die horen niet dichtbij woningen te worden geplaatst”, gaf Rob van der Hoort
van de projectgroep TurbulenT aan. “Als inwoners zijn
wij bang voor ernstige toename
van geluidsoverlast, slagschaduw en gezondheidsproblemen
bij meer en hogere windturbines die dicht bij onze woningen komen te staan. Ook is er
weerstand vanwege het gebrek
aan inspraak en participatie van
omwonenden in de keuze van
zoekgebieden. Wij roepen u als
gemeenteraad op verantwoording naar de inwoners te nemen en niet te accepteren dat de
gezondheid en het welbevinden
van duizenden inwoners, van
uw kiezers dus, opzij wordt geschoven.”
Vorige week zette de gemeenteraad van Kaag en Braassem al
een streep door de A4 als zoekgebied.
Motie SP
In de raadsvergadering werd
ook de motie van de SP, RijnGouweLokaal (RGL), Beter Alphen en Dorpen & Wijken Belangen in stemming gebracht.
In die motie werd ervoor gepleit om meteen al het gebied
langs de N11 als zoekgebied te
schrappen. Veel raadsleden hadden eerder al aangegeven tegen
het plaatsen van windmolens
bij woningen te zijn, maar wilden toch liever eerst het debat
op 17 juni over de RES voeren,

Een schermafbeelding tijdens de raadsvergadering waar de petitie werd aangeboden!
alvorens te beslissen. De motie
werd daarmee tot ergernis van
de SP niet aangenomen. “Na
die stoere praat hadden we nu
meteen kleur moeten bekennen
richting Holland Rijnland", zei
SP-raadslid Harre van der Nat.
Open brief dorpsoverleggen
Vorige week hebben de vijf
‘Rijnwoudse’
dorpsoverleggen een Open Brief aan de gemeenteraad van Alphen aan den
Rijn gezonden en ook gepubliceerd in deze krant. Hiermee
spraken zij hun zorgen uit over
de in hun ogen weinig constructieve samenwerking tussen gemeente, dorpsoverleggen en inwoners als het gaat
om de Regionale Energie Strategie. Aanleiding daarvoor was
de publicatie van een artikel van
onderzoeksjournalist Bas Vermond in het AD over de door
de gemeente gehouden enquête. Op basis van deze enquête
concludeert de gemeente dat er
draagvlak is onder de inwoners
voor windmolens en zonneweides op Alphens (buiten)gebied.
Volgens de journalist onterecht
omdat de enquête gemanipuleerd zou zijn.
Ook zou de gemeente de dorpsoverleggen bewust buiten spel
hebben gezet volgens het artikel. Wethouder Van Zuylen
geeft aan het artikel en de reac-

tie van de dorpsoverleggen als
‘grievend’ te hebben ervaren
voor hem en zijn ambtenaren.
Bij Nicolette Ouwerling, directeur van Citisens, het onderzoeksbureau dat de enquête uitvoerde, stond het huilen
nader dan het lachen. Zij geeft
aan dat Vermond en de experts
die hij aanhaalt op tal van punten verkeerde aannames doen
en onjuiste feiten presenteren
en voelt zich in haar professionele eer aangetast. Zij vindt
de enquête een oprechte poging om inwoners te betrekken
bij het complexe maatschappelijk onderwerp van de energietransitie, die nu helaas politiek
is gemaakt: “een spel waarbij
tegenstelingen worden uitvergroot via de media.”
Ook in het Leids Dagblad is als
reactie fel uitgehaald naar de
journalist en de dorpsoverleggen. Volgens journaliste Erna
Straatsma hebben de dorpsoverleggen zelf boter op hun hoofd.
“Achter de schermen zijn ze
zelf druk bezig het protest tegen windmolens langs de N11
op een discutabele manier flink
aan te jagen en dat is dat dan zeker geen manipulatie.” Ook het
feit dat de onderzoeksjournalist
zelf lid is van het dorpsoverleg
van Groenendijk riekt volgens

het LD naar belangenverstrengeling.
Zelfreflectie
Zo zijn de stellingen nu betrokken en lijkt iedereen tegenover
elkaar te staan. De transitie van
grondstof- en energiegebruik is
echter ieders belang en een essentiële zaak voor elk mens op
deze aardbol en bepalend voor
een leefbare toekomst voor
onszelf en die van onze kinderen. Daar moet iedereen serieus en respectvol mee omgaan
en vooral de goede intenties van
anderen als uitgangspunt blijven
nemen, ook al heb je een andere kijk op de zaak. De gemeente wil haar inwoners natuur-

lijk niet belazeren, maar moet
meters maken in een moeilijke
opgave. Dat doen ze niet altijd
even handig. Zelfreflectie over
de weinig effectieve manier
waarop naar draagvlak wordt
gezocht bij de inwoners en hun
vertegenwoordigingen is zeker
wel op zijn plaats. Voorts is belangrijk dat ook de stem van inwoners die willen meedenken
in de opgave voor de energietransitie, wordt gehoord.
Dorpsoverleggen: jullie representeren toch ook deze inwoners?
17 juni debat
Laten we hopen dat op 17 juni
een open debat kan plaatsvinden zonder dooddoeners als
“het zijn maar zoekgebieden,
dus het kan nog alle kanten op”,
zonder fratsen als “geen lint,
maar misschien wel een cluster
in plaats van en bij bestaande
windturbines” en zonder afgeleid te worden door gedoe rond
een enquête. Hopelijk kan concreet worden afgesproken hoe
inwoners worden betrokken
bij het maken van de definitieve keuzes voor de locaties voor
energieopwekking met windturbines en zonneweides en hoe
de gemeente concreet gaat faciliteren dat de inwoners niet alleen de lasten van de energieopwekking gaan dragen, maar er
ook wat voor terugkrijgen.
En vergeet niet: de opgave voor
energiebesparing door inwoners en bedrijven is net zo groot
als de opgave om energie lokaal
op te wekken. Dit aspect lijkt in
alle consternatie over windturbines ondergesneeuwd te raken.
En juist daar zijn vooral ook de
inwoners zelf aan zet!

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

Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!
Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19
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Familieberichten

Denk aan mij terug,
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

“Blijf bij mij, Heer”

Na een leven van liefde, toewijding en zorg voor haar dierbaren is toch
nog onverwachts heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma
en overgrootmoeder

Martina Johanna van der Sluis-Staal
– Jo –
sinds 2009 weduwe van Henk van der Sluis
* 26 juni 1928

Hazerswoude-Dorp

† 5 juni 2021

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van huisartsenpraktijk
Van der Mey en WIJdezorg voor de liefdevolle begeleiding en verzorging.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Omringd door liefde en warme gedachten
en dankbaar voor de liefdevolle verzorging
door velen, geven wij u kennis dat rustig
van ons is heengegaan onze lieve

Ina
Vinkestijn-Lalleman
weduwe van Joop Vinkestijn

Niet meer in ons midden
maar voor altijd in ons
Via deze weg willen wij iedereen
bedanken voor de hartverwarmende
manier waarop met ons is meegeleefd tijdens
de ziekteperiode en na het overlijden van
mijn lieve partner, onze papa, (schoon)zoon,
broer, zwager en oom

Bas van der Zon
De overweldigende belangstelling en
steunbetuigingen, in welke vorm dan ook,
doen ons goed, geven ons troost en helpen
ons bij het verwerken van het verlies.
Esther, Fenna en Suze
Familie van der Zon
Familie de Kort

* ‘s-Gravenhage † Koudekerk aan den Rijn,
8 juli 1934
31 mei 2021
Uit aller naam:

Koudekerk aan den Rijn, juni 2021

Sylvia Plat-Vinkestijn
Esther Geel-Ockhuysen

Hazerswoude-Dorp, Torenstraat 8
Correspondentieadres:
Diepenbrockstraat 2
2394 GW Hazerswoude-Rijndijk
De samenkomst voorafgaand aan de begrafenis heeft zaterdag 12 juni
in besloten kring plaats.
Aansluitend aan de samenkomst zullen wij haar omstreeks
12:45 uur begeleiden naar haar laatste rustplaats in het familiegraf op
de Algemene begraafplaats te Hazerswoude-Dorp.
Wij nodigen u uit om vanaf ca. 12.30 uur een erehaag te vormen bij de
ingang van de begraafplaats, waarna wij gezamenlijk bij het graf een
laatste groet kunnen brengen.

De uitvaart heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
Voorofscheweg 15
2771 MA Boskoop
harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

Correspondentieadres:
Junostraat 7
2402 BG Alphen aan den Rijn

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

U bent van harte uitgenodigd om als laatste groet een losse bloem op
het kistdeksel te werpen.

Uitvaartonderneming
Schellingerhout
“Ik ben gek op wit. Bij mijn eerste
communie was ik in wit, tijdens mijn
vormsel droeg ik een wit jurkje, op mijn
trouwdag was ik in het wit en had ik een
boeket met witte rozen.
Als er iets bijzonders aan de hand
is zie je mij altijd in het wit. Volgens de
foto’s droeg ik zelfs een witte doopjapon.
Nu denk ik wel eens aan een witte
begrafenis. Witte linten, een in het wit
gestoken kerkkoor, een witte kist, witte
duiven en witte ballonnen. Natuurlijk
draag ik weer mijn trouwjapon, inclusief
sluier. Krijg al tranen in mijn ogen als ik
eraan denk.”
Ester Laurieren

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

Persoonlijk, betrokken
en altijd dichtbij
UITVAARTZORG

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

arumuitvaartzorg.nl
Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

071 710 74 22 dag en nacht
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Thuis in uw dorp!

Verhuur nieuwbouw seniorenwoningen
in Hazerswoude-Rijndijk
De bouw van zes seniorenwoningen op het terrein van het voormalige zwembad in Hazerswoude-Rijndijk verloopt volgens planning.
De buitenzijde is helemaal klaar, nu volgt de afwerking aan de binnenkant. De woningen komen half juni in de verhuur. De nieuwe huurders
krijgen naar verwachting rond 16 september de sleutels overhandigd.
Aan de achterzijde zorgen twee grote dakramen voor
veel lichtinval op de verdieping.
Maria zegt: “De woningen zijn eenvoudig levensloopbestendig te maken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een
traplift te plaatsen. Ook is de begane grond ruim genoeg
om er een extra slaapkamer en douche te realiseren.”

Er is veel belangstelling voor de woningen in de Herman
Heijermansstraat. Vooral huurders die in Hazerswoude-Rijndijk wonen zijn geïnteresseerd, vertelt Maria van
Saase, woonconsulent van Habeko. “Het rijtje woningen
staat dan ook op een ideale locatie in een fijne en rustige omgeving, vlak bij winkels en andere voorzieningen.
Dit project biedt kansen voor senioren die graag kleiner
willen wonen.”
Indeling van de woningen
De seniorenwoningen hebben op de verdieping twee
slaapkamers, een badkamer en bergruimte. De begane
grond is ruim ingedeeld, met een woonkamer en keuken.
In de achtertuin komt ook een berging.

Energieneutraal wonen
De goed geïsoleerde woningen worden gebouwd zonder
gasaansluiting en zijn energieneutraal. Zonnepanelen
wekken energie op, een warmtepomp verwarmt de
woning en het water. Er is ook een warmteterugwinningssysteem. “De toekomstige bewoners van deze Nul
Op de Meter-woningen krijgen uitgebreide voorlichting
over hoe om te gaan met deze voorzieningen in huis,”
aldus Maria van Saase.

De kandidaat met de langste inschrijftijd heeft de eerste
keuze uit de zes woningen. Lokale woningzoekenden
krijgen voorrang bij de toewijzing:

Eindelijk! Na een nat en koud voorjaar genieten we nu van de zon en aangename
temperaturen. Tijd om weer in de tuin aan de slag te gaan. Wist u dat de tuinen
in Nederland steeds groener worden? De trend van minder tegels en meer gras,
planten en zomerse bloeiers zet zich ook dit jaar weer voort.
Groene tuinen zijn goed voor het milieu. Ze zitten vol met leven, zoals insecten, bijen,
vogels en vlinders. Na een regenbui zakt het water makkelijk weg in een zachte, groene
bodem. Zo voorkomt u wateroverlast. Bovendien zorgt een groene tuin voor afkoeling
op hete dagen. U maakt heel gemakkelijk ruimte
voor extra groen: gewoon door tegels te wippen.
Gemeente Alphen aan den Rijn doet zelfs mee
aan het NK Tegelwippen. Tot 30 september kan
iedereen meedoen door in zijn eigen tuin tegels
te vervangen door groen. Doet u ook mee?
Kijk op www.nk-tegelwippen.nl.

Heeft u onze website
al bezocht?
Kijk op www.sbhw.nl

Meer weten? Bekijk de tekeningen en plattegronden op
www.habekowonen.nl. Vragen kunt u via e-mail sturen
naar Maria van Saase, info@habekowonen.nl.

Start verhuur
De woningen komen half juni in de verhuur. Belangrijk
is dat u bent ingeschreven als woningzoekende bij Huren
in Holland Rijnland. Reageren kan via de website
www.hureninhollandrijnland.nl.

Lekker de tuin in!

Een groene tuin vraagt wel aandacht en onderhoud. Regelmatig even onkruid wieden, snoeien...
Zo geniet u én uw omgeving lang van uw tuin en
draagt u ook bij aan een leefbare omgeving.

1. Huurders (55+) uit Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn die een
(eengezins)woning van Habeko achterlaten.
2. Huurders (55+) uit Hazerswoude-Dorp en
Benthuizen die een (eengezins)woning van
Habeko achterlaten.
3. Huurders (55+) uit de regio Huren in Holland
Rijnland die een sociale huurwoning achterlaten.

Maria van Saase

Pas op voor valse e-mails en sms’jes
Wij willen u waarschuwen voor e-mails en sms’jes waarin u dringend wordt verzocht uw
inschrijving als woningzoekende bij WoningNet te verlengen. Ga hier niet op in en gooi
de berichten weg! Deze zijn namelijk niet van WoningNet,
maar van oplichters. Ze proberen uw bankgegevens te
achterhalen, of maken u geld afhandig via een betaalverzoek. Belangrijk om te weten: in onze regio bent u
als woningzoekende ingeschreven bij Huren in Holland
Rijnland, niet bij WoningNet.
Phishing
De nepmails en sms’jes van WoningNet zijn een vorm van digitale oplichting, ook wel
phishing genoemd. Internetcriminelen gebruiken hiervoor e-mail, sms en ook steeds vaker
WhatsApp. Ze sturen bijvoorbeeld valse berichten uit naam van banken, pakketbezorgers,
de overheid en telefonieaanbieders. Twijfelt u over de echtheid van een e-mail, sms’je
of appje? Klik er niet op! Op www.veiliginternetten.nl leest u meer over hoe u deze
nepberichten kunt herkennen.

Uw bezittingen goed verzekerd?
Met een inboedelverzekering voor een huurwoning bent u verzekerd voor schade aan
uw spullen bij bijvoorbeeld brand of diefstal. Zoals de tv, meubels, kleding en andere
kostbare of dierbare spullen. Deze verzekering moet u wel zelf afsluiten. Als huurder hoeft
u géén opstalverzekering af te sluiten. Die valt onder de verantwoordelijkheid van de
woningeigenaar en dat is Habeko wonen. Habeko biedt ook een glasverzekering aan.
Deze sluit u bij ons af voor € 1,40 per maand. Wilt u meer weten over verzekeringen?
Neem dan contact met ons op.

Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl

juni 2021

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
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Groene Hart Recreatie Alphen aan den Rijn

Primeur voor Nederland
Nog steeds is het voor veel mensen lastig om er eens lekker ‘op uit’ te gaan. Natuurlijk heeft dit te
maken met Corona waardoor mensen niet durven. Maar het kan ook te maken hebben met financiële omstandigheden waarom mensen er niet op uit kunnen. Dat maakt het er allemaal niet leuker op.
Stichting Actief Rijnwoude biedt daarom in de maanden juli en augustus het project ‘Groene Hart Recreatie Alphen aan den Rijn’ aan. Inwoners uit de totale gemeente Alphen aan den Rijn kunnen gebruik maken van 3 recreatie mogelijkheden

‘Ontdek je plekje’

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

Valpreventie

Ontsnap een moment aan het ritme van alle dag door even de buitenlucht te kunnen genieten. Groene
Hart Recreatie heeft speciaal voor ‘kwetsbare ouderen in- en rond Alphen aan den Rijn een aantal eigenaren van groene locaties bereid gevonden om u belangeloos in hun tuin te ontvangen. U kunt er
genieten van het uitzicht, het groen en soms van de beesten. De eigenaren van de locaties ontvangen
u vriendelijk en trakteren op koffie of thee met iets lekkers. U vult de tijd op de locatie verder zelf in.
Op de website (www.actief-rijnwoude.nl) maakt u een keuze uit de aangeboden locaties voor de
maanden juli en augustus. Vervolgens neemt u telefonisch of met een email contact met de eigenaar
op en spreekt het moment af waarop u van de locatie gebruik wilt maken. Wilt of kunt u dit zelf niet
dan neemt u contact op met het projectteam

Iedereen struikelt wel eens of is in zijn leven wel eens van zijn fiets
gevallen. Een val op oudere leeftijd heeft helaas grote gevolgen en
is één van de meest voorkomende oorzaak van letsel bij ouderen.
Doordat de botten brozer zijn, is een botbreuk vaak het gevolg.
Daarnaast is de huid dunner waardoor scheurwonden kunnen ontstaan. Ook gebruiken veel mensen bloed verdunnende medicijnen
waardoor wonden heftig bloeden of er in het ziekenhuis een scan
van het hoofd moet worden gemaakt om een bloeding in het hoofd
uit te sluiten.

Meer info:
☛
Dit “uitje” is gratis •
☛
Verblijf is niet langer dan een dagdeel •
☛
Toilet aanwezig •
☛
Niet altijd bereikbaar met openbaar vervoer•
☛
Vrijwel alle locaties zijn bereikbaar met een rolstoel of rollator•
☛
Breng en/of haal-service € 0,30 per kilometer.

Een val heeft grote gevolgen
Een val heeft niet alleen lichamelijke gevolgen. Veel ouderen zijn
daarna bang om weer te vallen en die angst zorgt er niet alleen
voor dat ze heel voorzichtig of veel minder gaan lopen, maar vaak
ook bepaalde activiteiten gaan vermijden zoals wandelen, winkelen of op bezoek gaan. Dit zorgt er dan weer voor dat hun lichamelijke conditie verder afneemt waardoor ze nog minder durven te
bewegen en buiten komen waardoor eenzaamheid op de loer ligt.

‘Kamperen in Alphen’
Speciaal voor jonge gezinnen die (o.a.) door de Coronacrisis niet op vakantie kunnen.
Als het er dit jaar o.a. door Corona niet van komt om met vakantie te gaan omdat er geen financiële
middelen voor zijn, dan is dat voor je gezin niet leuk. Voor gezinnen die dit treft heeft ‘Groene Hart
Recreatie Alphen’ een aantal eenvoudige ‘groene’ locaties bereid gevonden waar in de maanden juli en
augustus met kinderen gekampeerd kan worden in tenten met toebehoren. In de omgeving van deze
locaties is vaak veel te doen, zoals vissen, roeien, kanoën of zwemmen. Je kampeert max. 3 dagen in
je eigen ‘achtertuin’ die je dan van een andere kant kunt bekijken. Kijk voor het locatie-aanbod op de
website van Actief Rijnwoude: www.actief-rijnwoude.nl
Meer info:
Heeft u interesse neem dan contact op met het projectteam. Zij kijken waar en wanneer er ruimte is
en zorgen voor het contact met de locatie-eigenaar

‘Stacaravan of B&B’
Een korte vakantie voor jonge gezinnen of (echt) paren waarvoor kamperen geen optie is.. Het is vervelend als je dit jaar niet met je gezin op vakantie kunt vanwege o.a. de Corona-crisis of dat er een gebrek aan financiële middelen is ontstaan.
Een paar dagen in een stacaravan of B&B in juli of augustus is daarom wel een alternatief. Binnen Alphen hebben een aantal eigenaren hun vakantieonderkomens beschikbaar gesteld waar gratis tot max. 3
dagen gebruik van kan worden gemaakt (Als deze niet bezet zijn). Vanuit deze stacaravan of B&B kunt
u heerlijk ‘Het Groene Hart” (her) ontdekken. Deze locaties bevatten eigenlijk alles om het naar uw
zin te maken. Meer info: Heeft u interesse, neem dan contact op met het projectteam. Zij informeren
wat er nog vrij is en zorgen voor het contact met de locatie-eigenaren.

Tot slot: Alle recreatie mogelijkheden worden gratis aangeboden.
Het projectteam:
Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267
Jos@actief-rijnwoude.nl / 06-23328302.

Wat kan je er zelf aan doen?
Vallen is niet altijd te voorkomen maar u kunt zelf het risico op vallen wel verkleinen.
• Blijf mobiel en loop elke dag minstens een half uur. Ga naar de
markt, maak een ommetje en gebruik niet het slechte weer als
excuus; het is altijd wel even droog. Doe mee met Holland in Beweging, elke werkdag te zien op televisie om 09.15 uur op NPO
2 en om 10.15 uur op NPO 2.
• Draag altijd uw bril zodat u ziet waar u loopt, of er iets op de
grond of een tegel scheef ligt. Heeft u het idee dat uw zicht achteruit gaat? Laat het checken door de opticien.
• Loopt u wat wankel of onzeker? Schaf een rollator aan en laat
deze goed op uw lengte afstellen. Gebruik deze dan ook!
• Veel mensen vallen thuis over de drempel, een snoer of een
kleedje. Kijk eens kritisch om u heen: waar zou u over kunnen vallen? Zijn de looppaden breed genoeg of staan er tafeltjes,
mandjes of prulletjes in de weg? Is er verlichting bij de trap? Ligt
er een antislip mat in de badkamer? Laat een lampje op de gang
branden als u er ‘s nachts vaak uit moet.
• Gooi uw oude kapotte sloffen weg en schaf nieuwe aan die goed
passen en een stevige, ruwe zool hebben. Loop niet op kousenvoeten. Draag buitenshuis stevige schoenen.
• Veel oudere mensen zijn een beetje draaierig als ze opstaan. Blijf
dan heel even staan, houdt u ergens aan vast of ga uit bed niet
direct staan maar ga eerst even op de rand van uw bed zitten.
• Gebruikt u medicijnen? Ga eens bij uw huisarts langs om te bespreken welke pillen u ook alweer waar voor gebruikt en of ze
nog nodig zijn.
• Vitamine D zorgt voor stevige botten en elke dag een kwartiertje
buiten zijn is al voldoende voor uw dagelijkse portie.
Fysiotherapie helpt!
Merkt u, of hoort u van uw omgeving, dat u voorzichtiger, onzekerder of wankelend loopt of bang bent om te vallen, neem dan
eens contact op met de fysiotherapeut. Hij kan u helpen met bijvoorbeeld balansoefeningen.
Voorkomen is beter …
Veel mensen die uiteindelijk met een gebroken heup in het ziekenhuis liggen, realiseren zich dat ze hun val hadden kunnen voorkomen door rustiger en voorzichtiger te lopen, toch hun nieuwe
sloffen aan te trekken of de rollator te gebruiken waar ze zich eigenlijk voor schamen. Een val heeft grote gevolgen dus probeer het
te voorkomen.

Groene Hart Koerier
woensdag 9 juni 2021

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek:

Inhoudelijke
verantwoordelijkheid
van deze rubriek:
Protestantse GeProtestantse
Gemeente en Rooms-Katholieke
Parochiekern,
meente
en
Rooms-Katholieke
Parochiekern,
beide
te
beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk /Koudekerk aan
den
Rijn / Hazerswoude-Rijndijk.
Samenstellers:
R.Beneluxstraat
Kuiper - Reijneveld
Samenstellers:
R. Kuiper - Reijneveld
(Prot. Gem.),
1,
Koudekerk
M. Kerkvliet
Heemskerk
- Parochiekern),
(Prot.
Gem.), a/d
tel. Rijn;
06-15557257
en -M.
Kerkvliet -(RK
Heemskerk
(RK - Parotel. 071 341
10, mailadres:
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
chiekern),
tel. 42
071-3414210,
mailadres:
hh.michael-bernardus@heiligeWebsites:
www.heiligethomas.nl
en www.pknkoudekerk.nl
thomas.nl. Websites: www.pknkoudekerk.nl
en www.heiligethomas.nl
KERKDIENST PROTESTANTSE GEMEENTE
Tijdens de diensten op zondagmorgen zijn nu nog maximaal 30 bezoekers welkom in
de kerk. Wij vragen u om zich
te houden aan de coronaprotocollen: Mondkapje bij binnenkomen en uitgaan van de kerk,
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).
Zondag 13 juni 10.00 uur:
Viering met dominee J. van de
Meent uit Utrecht.
Zondag 20 juni 10.00 uur:
Viering met pastor L.J. Hoogerwerf.

uw telefoonnummer of emailadres nog enige weken bewaren, voor het geval er ergens
een besmetting mocht zijn.
ZONDAG 13 JUNI 10.30 UUR
Eucharistieviering waarin pastoor Peeters de voorganger is.
Mevr. Anne-Marie de Groot is
de organiste. Als u bij deze viering aanwezig wilt zijn, MOET u
zich aanmelden. Dit kan tot vrijdag 11 juni uiterlijk 12.00 uur via
telefoonnummer 071-3414210
of email-adres hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.

ZONDAG 20 JUNI 10.30 UUR
De Bernarduskerk open van
10.30 tot 11.30 uur om even
rustig te zitten, te bidden of een
kaarsje aan te steken. Er wordt
door Dhr. Nico Wesselingh op
COLLECTES IN CORONATIJD het orgel gespeeld. Voor deze
Uw collectebijdragen zijn wel- openstelling hoeft u zich niet
kom op het rekeningnum- aan te melden.
mer van Diaconie Protestantse Gemeente: NL84 RABO De livestreamverbinding:
0325947546 of op het rekening- Elke zondagmorgen is er om
nummer van het College van 9.30 uur via een livestreamverKerkrentmeesters:
binding een eucharistieviering
NL42 RABO 0166341592.
te volgen vanuit de Bonifaciuskerk. U kunt dit vinden op de
OPEN KERK
website van de parochie: www.
Op woensdagochtend van heiligethomas.nl. Op deze site
10.30 – 11.30 uur kunt u bin- kunt u ook de liturgie downloanenlopen om even stil te zijn, den en vorige vieringen terugeen kaarsje aan te steken, of de zien.
aanwezige pastor persoonlijk te
INTENTIES
spreken. De Ontmoetingskerk is
open op woensdag 9 juni. Op 16 U kunt intenties opgeven voor
juni bent u welkom in de Brug- de vieringen. Tijdens de viering in de Bonifaciuskerk zullen
kerk.
de intenties, die opgegeven zijn
tijdens de voorbeden in beeld
VIDEOBOODSCHAPPEN
Rond de derde donderdag van verschijnen. U kunt hiervoor
de maand zullen wij als pasto- contact opnemen met Annie
raal team een korte video ma- van Dijk via telefoonnummer:
ken over dingen waar wij in 071-3414210.
deze tijd op stuiten of die ons
inspireren. De videoboodschap
is te vinden op www.pknkoudekerk.nl
NAAR DE BERNARDUSKERK VOOR EEN VIERING
OF OPENSTELLING
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.
Ook al zijn we één parochie, in
iedere kern gaan de parochianen van de eigen kern voor. Als
u zich aanmeldt, dan zullen we

(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.
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 RABO
0325 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.
WANDEL JE MEE?
Al wandelend kom je vaak tot
goede gesprekken. Frisse lucht
doet goed. Niet zonder reden
was een televisieprogramma
als ‘de wandeling’ jarenlang
heel populair. Op vrijdagavond
25 juni gaan we binnen de parochie weer een wandeling maken. De wandeling is zo’n 5 a 6
kilometer lang. We verzamelen
om 18.15 uur bij het parochiecentrum van de Bonifaciuskerk
(Paradijslaan 6). En rond 18.30
uur begint de wandeling. Tijdens het lopen staan we verschillende momenten stil bij het
leven van iemand die zich heeft
laten inspireren door haar of zijn
geloof. Zo hebben we vorig jaar
stil gestaan bij Florence Nightingale. Wie het dit jaar is…, ja
daar kunt u achter komen als u
meeloopt. Aanmelden kan via:
volwassenencatechese@heiligethomas.nl. We hopen dat u
mee wilt wandelen. Hopelijk tot
dan! Gusta van der Sluijs, Nelly
Devilee en Sjoerd Zuidersma

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente

P.G. De Hoeksteen
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Zondag 13 juni 09.30 uur Ds P.J. Krijgsman,
(H.A.); 18.00 uur Ds G. van den Berg
Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
Zondag 13 juni
10.00 uur Emmaüs wandeling
Aanmelden verplicht via www. pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk

De Korenaar

Herv. Gemeente

Zondag 13 juni 09.30 en 19.00 uur
Ds M.H. Schot
De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Zondag 13 juni 09.00 - 10.00 uur
Geen viering, wel openstelling kerk
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
Zondag 13 juni 09.30 uur
Ds Janneke Nijboer, Hazerswoude
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Zondag 13 juni 09.30 uur Ds C.H. Bax, Ede;
18.30 uur Ds J.T. de Koning, Alphen a/d Rijn JD
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).

Wie wil ons helpen met collecteren voor
de Maag Lever darmstichting?
Elk jaar collecteren we met enthousiaste vrijwilligers in ons dorp Koudekerk voor deze stichting.
Helaas konden we vorig jaar wegens gebrek aan mensen en de nodige maatregelen, niet alle straten
“belopen”. Het is belangrijk dat de vrijwilligers het collecteren een plezierige bezigheid blijven vinden
dus hoe meer collectanten hoe minder straten er zijn te lopen! De MLD stichting kan, mede door de
collectesteun, zoveel goed werk doen voor ons allemaal!
Heb je vragen, bel me gerust! Christine Gunning 0655150184. Of neem voor meer info een kijkje op
de website van de Maag Lever Darm stichting www.mlds.nl
De collecteweek valt in de week van 21 t/m 26 juni. Twijfel niet en meld je aan!
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Weekaanbiedingen
Vleeswarentrio:

Gerookte
ham
Boterhamworst
Corned Beaf

Stoere
mannen spies
Spies van lekkere grote
blokken biefstuk en rookspek.
Heerlijk gekruid met Argentina
grillkruiden. !
100 gram

2 .24

Vlugklaarpakket:

4 Hamburgers
4 Verse
Worst

4.49

8.49

Weektopper:

BBQtip!

Kippendij
Filet
Rollade
1 kilo

4 Barbecueworstjes
8 Kipsaté
samen

Altijd lekker:

Lekker in de oven!

Runder
gehakt

Kip
Loempia

1 kilo

2 stuks

8.49

3.99

10.98

EK POULE:
Raad
- bij besteding van 7,50 de uitslag van Nederland
en win een
slagroomschnitte

8.98

Aanbiedingen zijn geldig van
7 t/m 12 juni 2021

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

Aanbiedingen van 10 t/m 16 juni

3,50
Appeltaartje
5,www.bakkerammerlaanlaan.nl
Rondo’s

4 stuks

Vacature:
Beheerder SGH /
De Juffrouw (38 uur)

Wij verkopen
en onderhouden
onderhoudenalle
alle merken
merken
Wij
verkopen en
auto’s. Tevens
wij een
een uitgebreid
uitgebreid
auto’s.
Tevens hebben
hebben wij
machinepark voor
voor diverse
diverse landbouw-,
landbouw-,
machinepark
tuinbouwen
loonwerkzaamheden.
tuinbouw- en loonwerkzaamheden.
Voor
Voorons
onsloonbedrijf
loonbedrijfzijn
zijnwij
wijop
opzoek
zoeknaar
naareen:
een:

Tractorchauffeur /
Tractorchauffeur/
Kraanmachinist m/v
m/v
Ben je geïnteresseerd in een afwisselende job
Ben je geïnteresseerd in een afwisselende
neem dan contact op met
job neem dan contact op met
Maurice van de Velde.
Kees van de Velde.
Telefoon 06-53 52 15 13.
Telefoon 06-53 52 15 13.

• Hoogeveenseweg 8c
• Hoogeveenseweg 8c
• 2391 NR Hazerswoude
• 2391 NR Hazerswoude
•
- 589 332 / 588 754
•T
Tel.:0172
0172-589332/588754
•
F
0172
- 587 439
• Fax: 0172-587439
•
info@mvandeveldebv.nl
•E
E-mail:
info@keesvandevelde.nl
•W
www.mvandeveldebv.nl
Website:
www.keesvandevelde.nl

Jij maakt met jouw enthousiaste, motiverende,
organiserende en ondernemende kwaliteiten De Juffrouw
tot de bruisende huiskamer van Hazerswoude-Dorp. Jij
coördineert, zorgt voor een 9+ klantbeleving, een efficiënte
personeelsplanning, een fijne werksfeer en voert
administratieve werkzaamheden uit zoals inkoop, voorraad,
verkoop en debiteurenbeheer.
Wat zijn de
verantwoordelijkheden?
• Operationele voorgang en
bezetting van de faciliteiten;
• De dagelijkse omgang met
onze huurders;
• Efficiënte personeel planning;
• Leiding geven aan personeel
en vrijwilligers;
• Toezien op naleving van
Wet- en regelgeving;
• Tijdige, juiste en volledige
vastlegging van informatie,
waaronder inkoop, voorraad en
verkoop/omzet;
• Creëren van een prettige en
veilig werkomgeving.
Wat bieden wij jou?
• Goede salariëring en secundaire
voorwaarden, Functiegroep 6
Vakkracht Horeca CAO;

• Een variabele beloning indien
bepaalde KPI’s bij de horeca
activiteiten worden behaald.
• Opleidingen en trainingen;
• De mogelijkheid jouw uren
flexibel in te delen.
Deze functie vereist van jou:
• Minimaal afgeronde MBO
opleiding.
• Kennis en kunde van software
applicaties;
• Bij voorkeur woon je in de
omgeving van Hazerswoude-dorp.
• Je hebt (of bent bereid te
investeren in) een netwerk in
Hazerswoude-dorp en de doelgroepen die ons bezoeken
• Je in het bezit bent van Sociale
Hygiëne, HACCP en een BHV
diploma of bereid dat te halen

Interesse? Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV voor
15 juni naar: secretaris@de-juffrouw.nl
Voor vragen kun je bij Bram Gordijn terecht: 06-12611454
Meer informatie over onze organisatie vind je op de-juffrouw.nl

Groene Hart Koerier
woensdag 9 juni 2021

&

Belangrijke telefoonnummers
in onze gemeente

& Regionale Rampenzender: Radio

woude: 06-29508442; Klussendienst junior:

& Logopediepraktijk Hazerswoude -

West. Te ontvangen op 89.3 FM en op de

tel. 06-82093412

kabel op 88.9 FM.

Dorp Esther ‘t Jong, logopedist, Lindehof 27,

& Advies- en steunpunt huiselijk

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

& Mileuklachten: Milieutelefoon voor

geweld: Telefoon 088-427 47 00. Advies-

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

20 94 48 75. Email: logopedie.hazerswoude@

en meldpunt kindermishandeling

mer is 24 uur per dag, 7 dagen per week

gmail.com.

0900-1231230 (beide lokaal tarief).

& Historisch Museum Hazers
wou

& Hospice Issoria: Burggravenlaan 11,

de: Dorpsstraat 66, 2391 BK Hazerswoude-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

& Tafeltje Dekje, warme maaltijden,

& GezondheidService: voor servicedien-

Hazers
woude-Dorp en Rijndijk, Activite/

sten aan huis en cursussen, tel. 5161404 (op

Apetito, Aanmelden/informatie bij Activite

werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur).

071-5161415.

& Florein Zorg : voor zorg op maat, 24 uur

& Verloskundige Praktijk Hazers-

per dag, voor particulieren en mensen met een

woude Dorp: Lindehof 27, tel. afspraak:

persoonsgebonden budget. Bereikbaar 24 uur

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

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

& Verloskundige Praktijk Wereld

& Diákonos (Chr. Vrijwillige Terminale

kind: Europalaan 247, 2408 BK Alphen a/d

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

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

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

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

Rijn, tel. 0172 - 472067.

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

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

& Praktijk

voor

Homeopathie

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

gmail.com www.nvkh.nl.

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

& Praktijk v. Fysiotherapie en
Manuele

therapie

R.

Giedrojc/C.

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

&

Praktijk

voor

fysiotherapie:

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

& Podocentrum

Groene

Hart

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en

concentratieproblemen,

g edragsproblemen,
onele

problemen

sociaal-emotien

psycholoog NIP, Esther Monfils, Ortho
pedagoog, Leerproblemen. De Praktijk4Kids ,
Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den
Rijn 0172 425 425

& Fysioklein Fred. v. Eedenplein 4,
AC

oude

Hazerswoude-Rijndijk

gemeentehuis).

(het

(Sportmaster)

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

&

Burenhulp

Cursiefje
Dromen
Sommige gebeurtenissen vergeet je nooit; wat zeg ik: je zou er wát
voor over hebben om er de hoofdrol in te vervullen. Nee, ik ga niet
mekkeren over 1974... over die wond ligt nu een - zij het breekbaar
- korstje. Nee, ik denk aan die magistrale goal van Van Persie tegen
Spanje, 14 juni 2014! Die gele keeper, die witte Spaanse verdedigers
en dan doemt net boven de groene mat plotseling die horizontaal
en laag vliegende blauwe Hollander op. Het is zo fascinerend dat je
het gebrul van ene Van Gelder zelfs niet hoort.
Nou ja, die van Bergkamp (1998 tegen Argentinië) zit ook nog
steeds op mijn netvlies. Net als Van Persie legde Bergkamp drie
tegenstanders in de luren. Ging die van Robin in de rechterbovenhoek, die van Dennis ging in de linker - je klassiekers moet je
kennen. Ik vermoed dat er in die twee nokkievolle stadions de nodige Spaanse vloekjes geslaakt zijn. Daar blijf je toch van dromen:
ademloos aangestaard en bewonderd te worden door miljoenen
supporters als de man die Nederland redde! Vooral als je je ooit amper kon handhaven in het veteranenteam van Hazerswoudse Boys.
Dromen zijn bedrog, inderdaad. Het zou echter een saaie boel worden als we het fenomeen zouden moeten missen. Een periodieke
onderbreking van de dagelijkse sleur, een lekkere vakantie, hebben
we na veel wikken en wegen toch maar veroverd. Dat droomvermogen hebben we echter zonder slag of stoot bij de geboorte meegekregen en dat moeten we koesteren. Sommigen hebben er moeite mee, na een droom volgt altijd een ontwaken en dat kan wel
eens gepaard gaan met een katertje: weer mislukt! Geen nood, de
zon komt op en de zon gaat onder... Cees Buddingh’ heeft er ooit
een gedichtje aan gewaagd (vrij vertaald uit het Chinees): ‘De zon
komt op, de zon gaat onder. Langzaam telt de oude boer zijn kloten.’ Zo hoor je het ook eens van een ander.
Dat wakker worden... ja, je moet nu eenmaal kunnen relativeren.
Die truc hebben we ook vanuit de baarmoeder meegekregen. Potgieter, de 19de eeuwse dichter, was iemand die zo zijn verlangens
had. Hij was vrijgezel, hij had als handelsman een behoorlijk fortuin veroverd en hij was ook nog eens de leidsman van een gezaghebbend literair tijdschrift, De Gids. In ‘Jan, Jannetje en hun jongste kind’ had hij de vloer aangeveegd met de Jan-Saliegeest van het
Nederlandse volk en hij zag zichzelf als de Grote Man die een nieuwe generatie zou vormen bestaande uit lieden die van aanpakken
weten.
Toen hij uiteindelijk op zijn sterfbed lag en in de spiegel keek, lispelde hij bijna onhoorbaar: ‘Toch maar een burgerman.’
Marsman had eveneens dromen; wie kent ‘m niet, die dichtregel
‘Groots en meeslepend wil ik leven!’ Op de vlucht voor de Nazi’s
naar Engeland werd de boot waarop hij zat getroffen door een torpedo en verdronk hij in de Noordzee.
Dromen, je moet er mee leren leven. Als het leven weer eens verraderlijk is en op gruwelijke wijze tegenvalt, heb je altijd je dromen
nog. Ze kunnen veel van je afnemen, maar ‘dromen’ niet. En dat is
een geruststellend idee!
Wist

dyslexie
zorg.

Belinda Herrewijn, Kinder- en Jeugd
-

2394
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Rijnwoude

Tel.

06-23517778.

marleen@bewusterbewegen.nl,

& Acupunctuur Van der Schouw, prak-

www.bewusterbewegen.nl

tijk voor Chinese Geneeskunde. Chopinlaan 2

& Praktijk voor Kinderfysiotherapie

(het Anker), 2394GL Hazerswoude-Rijndijk.

Gezondheidscentrum Lindehof, Hazerswoude

Tel. 06-20068569.

Dorp, tel. 071-5610407

& Praktijk voor Homeopathie Caroline

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

Bronsgeest Burg. de Herderplantsoen

Rijndijk 137, 2394 AG Hazerswoude-Rijndijk.

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

Tel. 071-7400840.

3413131 of 06-3837187 Lid. NVKH

& Fysio Koudekerk Praktijk voor Fysio-,

www.carolinebronsgeest-homeopathie.nl

Sport- en Oedeemtherapie, Arie Hogenespad

& Fysio Benthuizen, Dorpsstraat 49, 2731

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

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

3416743, info@fysiokoudekerk.nl,

benthuizen.nl; www,fysiobenthuizen.nl. Ook

www.fysiokoudekerk.nl.

dietiste, yoga en tai chi.

Ingezonden brief

Goed nieuws voor
Turbulent!
Kort geleden spande Milieudefensie een rechtszaak aan tegen Oliegigant Shell.
De eis was dat Shell tot 2030 wereldwijd 45 % minder CO2 uit
gaat stoten. Men won de rechtszaak. De rechter beargumenteerde het oordeel als volgt: iedere burger heeft recht op een
“ongestoord gezinsleven”. Milieuactivisten waren dolblij en zij
niet alleen. Giganten als Aramco ( Saoedi Arabië ) en Gazprom
( Rusland ) zijn er ook heel blij mee. Ze doen niets aan CO2 reductie. Hun enige doel is zo veel mogelijk olie en gas dollars
incasseren, en dit oordeel drijft de prijs op.
vToch adviseer ik aan Turbulent: neem contact op met Milieudefensie en span een rechtszaak aan tegen de Overheid zodat
de RES van tafel gaat. Want ook voor windturbines geldt dat ze
niet alleen een bedreiging zijn voor de volksgezondheid, maar
dat er tevens van een “ongestoord gezinsleven” geen sprake is!
Succes!
Reageren? Mailadres bij de redactie bekend.
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Kleine advertenties
Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de
exploitatie van de Groene Hart Koerier verschuldigd.
Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op

Iban nr. NL37INGB0006259928
Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen. De kopij ALLEEN PER MAIL inleveren!

GEVRAAGD
TE HUUR GEVRAAGD: RUIMTE schuur/loods/
kas van min. 10x15 m. voor tenminste een half
jaar. Omg. H'woude-Dorp/Rijndijk/Boskoop.
Voorzien van elektra en water tel. 0621418855
Te koop gevraagd. Heeft u nog LP'S OP ZOLDER of in de kelder. Ik neem ze graag van u
over. Bereikbaar via rvandenberg@hotmail.
com of 0624230280

DIVERSEN
VOEDSELBOS BENTHUIZEN is geopend als
pluktuin en theetuin voor Vrienden. Op de
website kun je lezen hoe je Vriend kunt worden: www.voedselbosbenthuizen.nl
GEZOCHT: DAME voor 2-3 middagen per week
voor vrouw 75 jr; samen koken en eten. Verg.
in overleg. Na 18.00 uur tel. 0640466866

TE KOOP
3D KAARTEN in enveloppen. 5 stuks voor €
2,00. Lisette Goes, Koudekerk Tel 06 416 89
489 E-mail: goes-poel@hetnet.nl
Te koop CAMPINGBEDJE + matras + moltons
i.g. st 20 euro Tel. 0651454048
Te koop WITTE KINDERSTOEL Tiamo 15 euro.
Tel. 0651454048

MINIBIEBS IN
HAZERSWOUDERIJNDIJK

Lionsclub Rijnwoude wil zich sterk maken voor de mensen in de regio Alphen aan den
Rijn die elke week weer afhankelijk zijn van de Voedselbank. Het behoeft geen betoog
Speeltuin De Rode dat het aantal huishoudens voor wie de Voedselbank een belangrijke rol vervult, geWip zal in samenwer- stegen is door de Covid-19pandemie. En ‘dus’ is daar de vraag of er steeds wel voldoenking met de gemeente de voedsel in voorraad is voor de gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank...
Alphen aan den Rijn
diverse
minibiebs
plaatsen in de dorpskern HazerswoudeRijndijk.
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

BEZORGERS GEZOCHT

voor een buitenwijk van de Groene Hart Koerier

in Hazerswoude-Dorp omg. Voorweg!
Iets voor jou? Meld je snel aan

0172-430151

OOG VOOR VOEDSEL,
HART VOOR MENSEN
Even ter info: bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens!!! Ruim
200 gezinnen (huishoudens) maken gebruik
van de Voedselbank Alphen aan den Rijn en natuurlijk bevinden zich daaronder ook gezinnen
uit Rijnwoude. Met deze actie steunen de Lions
uiteraard ook gezinnen uit ons dorp!
De Lionsclub Rijnwoude wil helpen door een
inzamelingsactie per straat of een cluster van
straten te regelen, zodat iedere inwoner van
Benthuizen, Koudekerk a/d Rijn en Hazerswoude op een eenvoudige wijze mee kan doen
aan de actie ‘Oog voor voedsel, hart voor mensen!’ In sept. 2021 willen de Lions een proefproject van start laten gaan in HazerswoudeDorp en dat project zal dan in 2022 ‘uitgerold’
worden over de andere dorpskernen van Rijnwoude. Het is duidelijk dat ‘uw hulp’ om van
deze permanente actie een succes te maken essentieel is.
Hoe werkt het?
Hazerswoude-Dorp wordt voor deze actie opgedeel in 4 wijken - gebaseerd op de Dorpsstraat (Oost/N, Oost/Z, West/N en West/Z).
In deze wijken zoekt de Lionsclub straatcoördinatoren. Iedere maand krijgt de Lionsclub
van Rijnwoude een lijst met 6 tot 8 producten
waaraan de Voedselbank prioriteit geeft.
Per straat of cluster van straten is er dus één
coördinator die voor een inzamelingsbak met
deksel (verstrekt door de Lions en geplaatst
bijv. in een voortuin) zorgt waarin hij/zij langhoudbare producten kan verzamelen.
De Voedselbank Alphen stelt 5 inklapkratten beschikbaar (voor in de schuur of garage)
waarin de eigenaren van de inzamelingsbakken hun opbrengst kunnen deponeren. De Lions (straatcoördinatoren) geven via de GHK
maandelijks door aan welke producten er behoefte is. De Lions zorgen ervoor dat de ingezamelde producten één of twee keer per maand
naar de Voedselbank gebracht worden.
De Lionsclub Rijnwoude heeft dit belangrijke

initiatief genomen en de Woerdense Lionsclub
Castellum Laurum - die al ervaring heeft met
dit project - functioneert als klankbord.
De ervaring uit Woerden leert dat het een project is dat leeft in een dorp; zonder al te veel
moeite kunnen we samen als straat, wijk of
dorp veel betekenen.
Het is van groot belang niet alleen de verwachtingen goed te managen, maar ook de logistiek
in de juiste banen te leiden. Als men mensen
gemotiveerd wil houden, moet er wel degelijk
sprake van transparantie zijn. Met de GHK zijn
afspraken gemaakt teneinde de communicatie
‘op niveau’ te houden.
Hoe ver zijn we nu?
De Lionsclub Rijnwoude wil het project per 1
september starten in Hazerswoude-Dorp en
zoekt dus mensen die mee willen helpen om
van dit project een succes te maken door zich
aan te melden als straatcoördinator.
Het mooiste zou zijn om per straat of cluster
van straten twee coördinatoren te krijgen (één
vaste en één buddy, zodat tijdens ziekte of vakantie er altijd een vervanger is.
‘Oog voor voedsel, hart voor mensen’ is een
mooi project waarvoor de Lionsclub uw hulp
vraagt. Zonder al te veel moeite kunnen we
samen veel betekenen... voor anderen, onze
naasten.
Voelt u zich aangesproken om mee te doen met
dit project en als straatcoördinator op te treden, dan kunt u zich aanmelden bij of contact
opnemen met de Lionsclub Rijnwoude:
E-mail: rijnwoude@lions.nl
Contactpersonen:
Pieter van Beekhuizen 06 - 52062153
Herman van Rijn
06 - 51295161
In één van de volgende GHK’s krijgt de lezer
nadere informatie.
Lionsclub Rijnwoude

Actief Rijnwoude na
versoepelingen…
Wat horen we de laatste tijd goed nieuws over Corona, eindelijk zien we licht
aan het einde van de tunnel. Natuurlijk zal Actief Rijnwoude hier zo snel als
mogelijk op in spelen.
Op dit moment zijn we hard bezig met de voorbereidingen om allerlei reguliere diensten en activiteiten weer op te gaan starten. Vanaf heden is de burendienst weer actief. Wilt u gebruik maken van deze dienst dan kunt u bellen naar 06-23517778.
Volgende week donderdag zal ook het maandelijkse fietsen vanuit Koudekerk/Hazerswoude Rijndijk gaan starten (zie redactioneel stukje elders in deze krant). Over een week kunnen we ook
meer melden over Samen fietsen / Haz.Dorp / lunchwandelen in Haz. Dorp / wandelen / Benthuizen / Koffieochtenden in Koudekerk en Hazerswoude Rijndijk / Klussendienst / Meet&Greet
/ Ommetjes / seniorenreis etc. etc.

We hopen volgende week in een mooi schema te kunnen aangeven wanneer /
waar / en wat we precies weer gaan aanbieden.
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Tennisvereniging Artesia zet in op
duurzame energie en het gebruik van
energiezuinige ledverlichting.
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In het afgelopen jaar heeft tennisvereniging Artesia flink geïnvesteerd in zonnepanelen, 36 stuks
in totaal. De opbrengst van deze zonnepanelen van ongeveer 10.000kWh per jaar overtreft onze
verwachting en dat is goed nieuws voor het milieu, onze leefomgeving en tennisvereniging Artesia.
Jaarlijks wordt bij tennisvereniging Artesia een reductie van
4,6 ton steenkool gerealiseerd,
dat is ca 4.600 kg aan CO2 uitstoot wat weer gelijk staat aan
ca 270 aangeplante bomen. De
tennisvereniging is hier enorm
trots op, en, dit is nog maar het
begin. Met behulp van overheidssubsidie kan men optimaal
gebruik maken van duurzame
energie.

Een mooi vervolg op deze eerste stap naar verduurzaming
heeft Artesia met ondersteuning van Fonds Alphen en omstreken en de Rabobank kunnen
waarmaken. Met bijdragen van
respectievelijk 10.000 en 5.000
euro, heeft men begin 2021 ledverlichting laten installeren op
alle banen.
Als vereniging is men enorm
blij dat deze ondersteuning,

Ingezonden brief

Windturbines leggen geen
Windeieren !

Politieke besluiten worden blijkbaar ook genomen zonder dat
de beslissers enig idee hebben van de financieel gevolgen. Zo
ook met de 4 bestaande Windturbines langs de N11 in Rijnwoude.
Bij een door de boeren in 2016 aangespannen proces tegen de
turbine eigenaar Prodeon bedoeld om het weghalen van de turbines te voorkomen moesten deze boeren hun belang aantonen
en kwamen de financiële feiten op tafel.
Letterlijk citaat uit het vonnis van 18 juli 2016 onder 2.8: “Gedurende de jaren 2006 tot en met 2014 hebben partijen uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken. Gedurende die jaren
zijn jaarlijks retributies tussen de € 226.000,-- en € 329.000,- door Windpark Rijnwoude aan de Landeigenaren voldaan.”
: 4 turbines is dat respectievelijk € 56.500 en € 82.250 per turbine per jaar! Daarnaast werd nog onder punt 2.8 namens de
boeren betoogd dat hun gezamenlijke totale schade maar liefst
€ 8.157.769 zou belopen. Hiervan waren de vóórstemmende
Raadsleden van de gemeente Rijnwoude in 2005 vast niet op de
hoogte! Moraal van het verhaal: Het is te hopen dat de Raadsleden deze keer vooraf wél inzicht zullen vragen over de financiële gevolgen van een besluit en niet ‘in den blinde “ zullen
gaan besluiten.
Belemmeringenwet privaatrecht anno 1927
Primeur Windpark Zeewolde: Raad van State ook gedoogplicht
windturbines!
Eindelijk is iemand wakker geworden en zag door de Raad van
State bij uitspraak van 21 februari 2018 zijn actie beloond met
deze uitspraak. De Belemmeringenwet Privaatrecht van 13 mei
1927 zorgt er voor dat overal waar nodig kabels, leidingen,
hoogspanningsmasten en dus ook Windturbines en Zonneweiden op een eigendom moeten worden gedoogd tegen een ‘redelijke’ vergoeding. Bijvoorbeeld voor de bekende enorme witte hoogspanningsmasten bedraagt deze vergoeding ca. € 495
per jaar per paal.
Waarom dan zulke gigantische bedragen subsidie aan landeigenaren doorgeven ? Voor het antwoord op die vraag moeten
we in Den Haag zijn en dat is weinig hoopgevend. Lees maar
Pieter Omtzigt zijn boek EEN NIEUW SOCIAAL CONTRACT
blz. 40: ‘Het klink raar, maar Tweede Kamerleden staan soms
lichtjaren verwijderd van de gevolgen van de wetten die we zelf
goedkeuren’.
Hier nog een boom opzetten over het in NL toelaten van gigantische energie slurpende DATAcenters van Google en Microsoft waardoor onze ‘energietransitie’ in het niets verdwijnt en
mogelijk betere alternatieven bewaren we voor volgende week.
Wij hopen nu maar op veel nuchter ‘boerenverstand’ bij onze
Alphense Raadsleden…….
Koudekerk a.d. Rijn, Jaap van der Breggen
v/h GWR Geen Windmolens Rijnwoude

voor onze modulaire ledverlichting met complete armaturen,
bekabeling en technologische
toepassingen; deze stelt de vereniging in staat stelt om de vervolgstappen te zetten in verdere
verduurzaming.
Naast het opwekken van duurzame energie met de zonnepanelen is het gelukt om met hun
nieuwe ledverlichting energiezuiniger te worden.
Hiermee wordt door Artesia
jaarlijks een reductie van ongeveer 8.000 kWh wordt gerealiseerd.
Enorme winst, voor onze omgeving en vereniging, onze energiekosten meer dan gehalveerd.
Oude apparatuur vervangen
Om nog verder de CO2 uit-

stoot te reduceren gaan we komend jaar ook de laatste stappen zetten. Alle energievretende
koelkasten, vriezers en de oude
verwarmingsketel
worden
stapsgewijs vervangen. Zodra
we de bestuurlijke aspecten en
financiële kant volledig in kaart
hebben gaan we over tot aanschaf en plaatsing. Artesia heeft
toegezegd de redactie van de
Koerier op de hoogte te houden
van de verdere ontwikkelingen.

Tot slot wordt nog even verteld
dat iedereen, jong en oud, van
harte welkom is bij deze gezellige tennisvereniging Artesia,
waar vele enthousiaste leden uit
de verre omtrek ‘hun balletje
slaan!’
Ben je geïnteresseerd of enthousiast en zou je graag ook eens ’n
partijtje willen tennissen? Geen
probleem! Kom geheel vrijblijvend eens langs eens langs of

laat je introduceren. De tennissport is er voor iedereen. Momenteel heeft Artesia ongeveer
250 leden; er wordt het hele jaar
door volop getennist, enkel- of
dubbelspel. Wilt u verdere, nadere informatie, surf dan even
rond op hun website, tvartesia.
nl. Daar vindt u al heel veel wetenswaardigheden.

De redactie van de GHK wenst u
allen een zonnige zomer
en heel veel tennis plezier!
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Seniorenreis Hazerswoude Dorp
woensdag 7 juli “Goud van oud”
Senioren uit alle kernen zijn welkom
Ook dit jaar mogen we helaas
nog geen seniorenreis organiseren zoals we dat gewend zijn.
Gelukkig kunnen we net als vorig jaar wel een leuke middag
aan te bieden in onze eigen achtertuin. We zijn namelijk weer

oud ambacht beoefenen of iemand kennen, die het leuk vindt
om te laten zien hoe het in die
goeie ouwe tijd ging, dan hebben wij nog een plekje vrij op
onze streekmarkt en horen we
dit graag.

via de mail: linda@actief-rijnwoude.nl, of op dinsdag 15
juni om 15.00 uur op het terras van grandcafé de Egel in Hazerswoude-Dorp. Het is wel de
bedoeling dat u zich of via de
mail of via het inschrijfmoment

HET PROGRAMMA :
14.00-15.00 binnenkomst met koffie/thee en iets lekkers uit grootmoeders tijd
15.00-17.00 oude ambachten en streekmarkt
17.00-19.30 diner verzorgt door slagerij Reas
van harte welkom op de schitterende locatie van Jeu de Boer.
De bedoeling is dat iedereen
op eigen gelegenheid hiernaar
toekomt, maar mocht dit problemen opleveren; laat het ons
even weten. We gaan dan op
zoek voor een passende oplossing.
Zoals altijd hebben weer een
leuk programma klaar staan
met gezellige activiteiten, entertainment en als afsluiting
een heerlijk diner. Mocht u een

De kosten voor deze middag (inclusief welkomstdrankje, borrelhapje met drankje en diner)
bedragen slechts €32,50 voor
leden van Actief Rijnwoude en
€37,50 voor niet-leden. Tijdens
de oude ambachten en streekmarkt is er de mogelijkheid om
een sierklomp te beschilderen.
Dit kost € 5,- extra. Als u aan
deze activiteit wilt meedoen,
moet u dat aangeven bij de aanmelding.

opgeeft voor deze dag i.v.m. de
planning.

We hopen u te zien op
woensdag 7 juli. We hebben er heel veel zin in.
Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met Linda 06-45094267

Opgeven voor deze dag kan

‘Opdat wij
niet vergeten’
75 jaar vrijheid kon vorig jaar niet gevierd worden vanwege de coronamaatregelen. Dat was ook zo in Benthuizen, waar een fraai boek was samengesteld over
Benthuizen in de Tweede Wereldoorlog.
Dit jaar is het boek alsnog in mei uitgegeven. Een boek vol verhalen,
gebeurtenissen en herinneringen van Benthuizenaren. De vele fotopagina’s geven een indrukwekkend beeld van de bezettingstijd. ’75
jaar vrijheid’ is te verkrijgen bij de Historische Kring Benthuizen.

meteen. Bij zonnebloemolie duurt het iets langer, maar ook deze olie oxideert snel.
Niet erg geschikt dus om in te bakken. Extra vierge olijfolie, walnootolie en sesamolie zijn smaakvolle en duurdere oliën, waarvan de smaak verdwijnt tijdens het
bakken en dat is zonde. Gebruik die vooral koud. Geraffineerde olijfolie, maisolie,
arachide(pinda)olie en raap- en koolzaadolie zijn de betere oliën om in te bakken.
Ze oxideren pas op een hoge temperatuur. Rijstolie oxideert vrijwel niet, maar is in
vergelijking met de hiervoor genoemde producten veel duurder.
De aarde op een goede manier doorgeven aan ons nageslacht, dat wil iedereen wel. Maar hoe kun je daaraan
bijdragen door jouw eigen levensstijl te verduurzamen en het tegelijkertijd ook leuk te houden? In deze rubriek
informatie en praktische tips daarover. Want met je dagelijkse keuzes heb je meer invloed dan je denkt. Of
het nu gaat om voedsel, verpakkingen, energie, vervoer, reizen, kleding, wassen of dierenwelzijn. Deze keer
gaat de rubriek over bakken en braden.

Waar bak jij in?
Wat de meest duurzame en gezonde keuze is voor producten om in te bakken en
braden is niet eenduidig te beantwoorden, want aan de verschillende soorten blijken vaak zowel voor- als nadelen te zitten. Aan jou als lezer de uiteindelijke keuze.
Oliën en vetten
Olie is vloeibaar vet, maar ook zijn er vetten die een vaste structuur hebben bij kamertemperatuur en pas smelten tot olie bij verhitten. De meeste oliën bevatten onverzadigde vetzuren en harde vetten verzadigde. Oliën zijn in het algemeen plantaardig van oorsprong en vetten dierlijk. Verzadigde vetten zitten vaak verborgen in
voedingsmiddelen zoals volle zuivelproducten en vette vleessoorten. Maar ze zitten
ook in roomboter, margarine in een wikkel, koekjes, chocolade en gebak. In vloeibare oliën, margarine in een kuipje, vette vissoorten, noten en mayonaise zitten
vooral onverzadigde vetten. Onverzadigde vetten heb je nodig in een gezond voedingspatroon. Verzadigde vetten verhogen het cholesterolgehalte in het bloed en dat
is niet gezond. En gaat het om duurzaamheid, dan kunnen we er kort over zijn: dierlijke vetten belasten het milieu veel zwaarder dan plantaardige vetten.
Gezonde keuze
In beide soorten vetten, hard en vloeibaar, dierlijk of plantaardig, kun je bakken en
braden. Het probleem met bakken zit ‘m in het verhitten. Gezonde oliën en vetten
kunnen bij een verhoogde temperatuur ineens giftig worden. We nemen de meest
gebruikte bakproducten onder de loep. Tegenwoordig is kokosvet/olie populair vanwege de neutrale smaak. Nadeel is dat het bijna volledig uit verzadigd vet bestaat en
dus niet de meest gezonde keuze is. Roomboter is erg lekker, maar bestaat bijna volledig uit verzadigde vetten. Het nadeel van roomboter is dat het geen duurzame keuze is én dat het bij een lage temperatuur al gaat oxideren ofwel verbranden, waarbij
giftige stoffen vrij kunnen komen. Lijnzaadolie, visolie en sojaolie oxideren vrijwel

Duurzame keuze
Wanneer je ook nog duurzaam geproduceerde olie wilt gebruiken, dan komen er
factoren aan de orde als het gebruik van bestrijdingsmiddelen, watergebruik, transport en ontbossing die nodig is om plantages op te zetten. Daarover is voor de consument weinig informatie te vinden op het etiket van het product. Je kunt in elk
geval kiezen voor een biologische olie. Dan weet je dat er alleen biologisch afbreekbare bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Bij olie uit de regio of Europa is de factor
transport in ieder geval kleiner. Je kunt ook op de verpakking letten. Olie in een glazen fles is natuurlijk duurzamer dan olie verpakt in plastic.
Palmolie
De meest gebruikte plantaardige olie in voedingsproducten en verzorgingsproducten is palmolie. Niet direct om mee te bakken en braden, maar als toevoeging om
producten smeuïg te maken. Het is goedkoop, veelzijdig te gebruiken en zit in de
meeste ‘smeerbare’ producten verborgen. Voor de productie van palmolie is echter
sprake van grootschalige ontbossing van tropisch regenwoud met schadelijke gevolgen voor het milieu en de dieren die er leven. Pindakaas, roomijs, hazelnootpasta,
margarine, koekjes, chips, crèmes, deodorant, wasverzachter zijn voorbeelden van
producten met palmolie. Dat geldt ook voor margarine en speciale bak- en braadboters in een pakje. Die branden niet heel snel aan, maar zijn geen duurzame keuze
omdat er palmolie in verwerkt is. Vloeibare braadboter in een plastic fles is natuurlijk geen duurzame keuze vanwege de verpakking.
Wat kun je zelf doen?
Gebruik zo min mogelijk dierlijke vetten. Dat is gezonder én duurzamer. Let er bij
bakken en braden op dat je de olie of boter niet laat verbranden. Met geraffineerde
oliën loop je minder kans op verbranden en het binnenkrijgen van giftige stoffen.
Margarine en braadboters bevatten palmolie. Door deze producten zoveel mogelijk
te vermijden, help je de palmolie-consumptie te verminderen. Er is tegenwoordige
ook speciale palmvrije bakboter in een pakje verkrijgbaar, maar deze oxideert vrij
snel. Dus bakken in olijfolie, pindaolie, raapolie, koolzaadolie of rijstolie uit een glazen fles en bij voorkeur van biologische oorsprong is zowel de meest gezonde als
duurzaamste keuze!
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Reactie van de gemeente Alphen aan den
Rijn op artikelen in de media (AD) over
lokale enquête windmolens en zonnevelden
Gemeente Alphen aan den Rijn heeft in november/december 2020 een lokale enquête onder inwoners uitgevoerd waarin zij zijn gevraagd naar hun mening over de opwek van duurzame elektriciteit via windmolens en zonnevelden in onze gemeente.
Ook is getoetst of inwoners zich konden vinden in de zoekrichting voor windmolens en zonnevelden
langs infrastructuur (snelwegen, N-wegen en spoorwegen). De enquête vond plaats in het kader van
de Regionale Energie Strategie (RES) Holland Rijnland. Over de vragenlijst en de analyse van de resultaten van deze enquête is onrust ontstaan in de samenleving en in de media. Dit betreuren wij ten
zeerste. Er wordt gesuggereerd dat wij als gemeente de resultaten van de enquête hebben gestuurd en
gemanipuleerd. Wij nemen hier met klem afstand van.
Zorgvuldig participatietraject
Deze enquête is uitgevoerd door het gerenommeerde onderzoeksbureau Citisens. Dit is een bureau
voor onderzoek, strategische communicatie en participatie. Heel concreet doen zij dat via laagdrempelige onderzoeken die makkelijk toegankelijk voor diverse groepen in de samenleving. Wij zijn van
mening dat we als gemeente een zorgvuldig participatietraject hebben doorlopen, waarbij alle inwoners de kans hebben gekregen om hun mening te geven. Daarom hebben we vertrouwen in de hieruit
voortgekomen resultaten en de zorgvuldige analyse daarvan.

Geslaagde natuurwerkdag
in Voedselbos Benthuizen

Op vrijdag 4 juni was het een gezellige drukte in Voedselbos Benthuizen, een bos vol eetbare bomen, struiFeitelijke onjuistheden
In de media zijn veel feitelijke onjuistheden over de enquête gepubliceerd. Voor de weerlegging hier- ken en planten.
van verwijzen we graag naar de blog die Citisens hierover heeft gepubliceerd op hun website. Deze
onrust over de enquête leidt af van waar het werkelijk om gaat: de landelijke opgave in het Klimaatakkoord om de uitstoot van Co2 te verminderen door de duurzame opwek van elektriciteit. Windmolens
en zonnevelden kunnen hier een wezenlijke bijdrage aan leveren.
In de RES 1.0 die nu voor besluitvorming voorligt aan de gemeenteraad is er sprake van zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden. In gemeente Alphen aan den Rijn wordt vooral ruimte gezocht
langs de N11 en op het ITC/PTC-terrein bij Hazerswoude-Dorp en Boskoop. We gaan na positieve besluitvorming in de gemeenteraad pas onderzoeken of we in deze zoekgebieden geschikte locaties voor
windmolens en zonnevelden kunnen realiseren. Dit doen we in nauw overleg met omwonenden. We
staan dus slechts aan het begin van het participatieproces met inwoners. Er is nog niets besloten over
locaties, aantallen of hoogte van windturbines.

Naast de vaste vrijwilligers waren er jongeren aanwezig die vanwege de Nature Impact Days een dagje kwamen meehelpen. Er
zijn vogelhuisjes gemaakt en voor de lunch en voor een proeverij zijn lekkere hapjes van vers geoogste producten uit het voedselbos klaargemaakt. In de middag kwamen Vrienden van Voedselbos
Benthuizen langs om van de gemaakte hapjes te proeven. Als afsluiting was er voor alle aanwezigen een rondleiding door het voedselbos. Het was een zeer geslaagde dag waar ook de vogels nog lang
van kunnen nagenieten.

De natuurwerkdag wordt jaarlijks in heel Zuid-Holland georganiseerd door De Groene Motor (en in heel Nederland door IVN).

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

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

Bij Bakker van Noort krijgt u 1 stempel voor
elke €2,50 die u daar besteed heeft.
U kunt uw volle spaarkaart inleveren voor een lekkere vlaai, smakelijke ontbijtkoek en vanaf nu t/m
16 juli 2021, kunt u ook uw spaarkaart doneren aan
de kinderen en vrijwilligers van de Voetbal 3daagse.
Wat is de Voetbal 3daagse?
De Voetbal 3daagse is een activiteit van de Hazerswoudse Boys! Al 29 jaar sporten de kinderen van
Hazerswoude-Dorp op het sportpark van V. & A.V.
Hazerswoudse Boys in de eerste week van de zomervakantie.
De Voetbal 3daagse is voor basisschool kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8, zowel voor leden als niet-leden, dus iedereen is welkom! Voor meer informatie
kijk op www.hazerswoudseboys.nl onder het kopje
‘activiteiten’. Tijdens deze Voetbal 3daagse is er natuurlijk voetbal, maar ook vele andere leuke (sport)
activiteiten. De Voetbal 3daagse worden georganiseerd en bemensd door vrijwilligers uit het hele
dorp, het is een geweldige dorpsprestatie.
Hoe werkt de spaarkaartactie?
Voor elke €2,50 besteed aan brood, croissants, gevulde koek enz. krijgt u 1 stempel. Met 60 stempels
heeft u een volle spaarkaart. Als u uw volle spaarkaart doneert aan de Voetbal 3daagse, krijgen de kinderen en vrijwilligers heerlijke broodjes, krentenbollen, brownies en meer om te eten tijdens hun lunch
of pauze.
Zoals u kunt voorstellen met al die energieke activiteiten, hebben de kinderen en vrijwilligers een reusachtig eetlust op gebouwd, dus koop lokaal en steun
lokaal! Uw volle spaarkaart kunt u tot 16 juli 2021
dopeneren in de speciale pot in de winkel van Bakkerij van Noort. Namens alle deelnemers en vrijwilligers van de Voetbal 3daagse alvast hartelijk bedankt!
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Week in beeld

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

Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Geen kaartje meer onder ruitenwisser
bij naheffingsaanslag parkeren
Sinds december 2019 gebruikt Gemeente Alphen aan den
Rijn een scanauto om te controleren op betaald parkeren
in het centrum. Wanneer een auto gevonden wordt die niet
voor de parkeerkosten betaalt, krijgen de handhavers van
de gemeente een bericht. Zij rijden met een scooter naar
de auto’s die niet hebben betaald of geen vergunning
hebben. De handhavers kijken of er een speciale reden is
waarom er niet is betaald, zoals laden en lossen of een
gehandicaptenparkeerkaart. Als zij een naheffingsaanslag
opleggen, doen zij een kaartje achter de ruitenwisser. Op
dit kaartje staat dat het voertuig is gecontroleerd en een
naheffingsaanslag wordt toegestuurd.
Beoordelen achter de computer
De handhavers zijn vanaf 28 mei overgestapt naar het
zogenaamde Desk Force handhaven. Hierbij rijdt de handhaver niet meer op de scooter naar een niet-betalende
auto, maar beoordeelt hij de beelden vanachter de
computer. Bij het beoordelen van de beelden zijn meerdere
foto’s beschikbaar zoals een infrarood- en kleurenfoto. Op
basis van de foto’s kan de handhaver beoordelen of er een
reden is dat er niet is betaald. Als een naheffingsaanslag

wordt opgelegd, dan wordt er geen kaartje meer achter de
ruitenwisser gedaan. De overtreder ontvangt binnen
enkele dagen een naheffingsaanslag in de brievenbus.
Ruime ervaring bij andere gemeentes
Desk Force handhaven is niet uniek. Verschillende
gemeenten die met een scanauto rijden, hebben hier al
veel ervaring mee. Door op deze manier te handhaven,
kunnen de handhavers efficiënter worden ingezet en blijft
er meer tijd over voor andere toezichthoudende taken.

28 mei 2021

Coronaregels
5 juni tot en met minstens 30 juni 2021
Deze regels gelden van 5 tot en met minstens 30 juni 2021

Basisregels
Houd afstand en
ga weg als het druk is

Was je handen

Klachten? Blijf thuis
en laat je testen

Draag een mondkapje
waar verplicht

Houd 1,5 meter afstand Is het druk? Ga dan weg Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Lees het laatste nieuws op:

https://www.alphenaandenrijn.nl/
nieuws

Of volg ons via:

Werk zoveel
mogelijk thuis

Thuis
Werk thuis als dat kan

Max. 4 gasten
per dag ontvangen

Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag en houd afstand van de gast

Buiten

Max. 4 mensen
of 1 huishouden

Maximaal 4 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Twitter:

https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

Kinderopvang
en onderwijs

Kinderopvang voor
0 tot en met 4 jaar

Buitenschoolse
opvang

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open

Buitenschoolse opvang open

Basisschool
Basisscholen open

Middelbare
school open

Mbo en hoger
onderwijs deels open

Middelbare scholen open

of via Instagram:

https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

of like ons op Facebook:

Winkels

Alle winkels zijn open

https://www.facebook.com/
gemeentealphenaandenrijn

of LinkedIn:

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

Na 22.00 uur geen
verkoop alcohol

Alle winkels open

Horeca

Sport

Buiten en binnen

Binnen en buiten sporten toegestaan zonder 1,5 meter afstand

Bezoek aan:

Na 22.00 uur kun je geen alcohol kopen

Afhalen en bezorgen
Eten afhalen en bezorgen is mogelijk

Bibliotheek
Bibliotheek is open

Reizen

Restaurant en café
6.00 - 22.00 uur

Wedstrijden tot en met 17 jaar zijn toegestaan

Vakantie? Check
www.wijsopreis.nl

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Check www.wijsopreis.nl

Terras buiten
6.00 - 22.00 uur

Restaurant en café open van 6.00 tot 22.00 uur Terras buiten open van 6.00 tot 22.00 uur

Wedstrijden t/m 17 jaar

Vermijd drukte in
het openbaar vervoer

Binnenzwembad
Binnenzwembad is open

Museum

Dierentuin
en pretpark

Museum is open

Dierentuin en pretpark zijn open

Discotheek
Discotheken zijn dicht

Sauna
Sauna is open

Bioscoop
en theater
Bioscoop en theater zijn open

Kleedkamer
en douche
Kleedkamers en douches zijn open

Evenementen
Evenementen zijn verboden

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
alleen samen krijgen we corona onder controle
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Commissie
bezwaarschriften

Foto: Hans Doderer

Wie weet word jij
de nieuwe kinder
burgemeester van
Alphen aan den Rijn
Kun jij goed lintjes doorknippen en contact maken? Ga jij met plezier op
een podium staan om een toespraak te houden? Praat je net zo makkelijk met grote mensen als met kinderen? Kom je op voor kinderen die
gepest worden of niet voor zichzelf op durven te komen? En vind jij dat
grote mensen meer moeten luisteren naar de ideeën van kinderen?
Heb jij een groot hart, laat je graag van je horen en zit jij in groep 7 van
de basisschool in Gemeente Alphen aan den Rijn? Dan ben jij misschien
wel de nieuwe kinderburgemeester van Alphen aan den Rijn!
Wat vragen we van je?
Als kinderburgemeester mag je een jaar deze titel dragen. Ongeveer
één keer per maand ga je op pad. Zo zou je een groen schoolplein of
een nieuw sportpark kunnen openen en ga je met de burgemeester mee
naar officiële bijeenkomsten.
Tot en met 13 juni 2021 kun je je aanmelden. Meld je aan via
www.dekinderburgemeester.nl met een foto, je naam en een slogan.
Vraag één van je ouders of verzorgers om je te helpen want in het
filmpje moet je twee vragen beantwoorden
Maak een filmpje van maximaal 50 seconden waarin je antwoord
geeft op twee vragen:
Wat maakt jou de beste kinderburgemeester van Alphen aan den Rijn?
Wat zou jij namens alle kinderen van de gemeente willen veranderen?
Upload via het Whatsapp-nummer van je ouders of verzorgers het
filmpje via de website www.dekinderburgemeester.nl
Wat gebeurt er na je aanmelding?
Op vrijdag 25 juni hoor je of je door bent naar de vervolgronde op
woensdagmiddag 30 juni. In deze laatste ronde kiezen de kinderraad
en burgemeester Spies de nieuwe kinderburgemeester. De overige
kandidaten worden kinderwethouder.

Op dinsdag 15 juni 2021 staan de
volgende openbare onderwerpen op de
agenda van de Commissie bezwaarschriften:
20.50 uur: Bezwaar tegen een verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor oplaadpalen nabij de Klepperman 61 in Alphen aan den Rijn.
21.30 uur: Bezwaar tegen de verleende
omgevingsvergunning V2021/130 voor het
realiseren van een nokverhoging en het
vervangen van een dakkapel aan de Helene
Swarthplantsoen 9 in Hazerswoude-Rijndijk.
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.

Publicaties
Kennisgeving besluit
maatwerkvoorschriften Installatiebedrijf A.
Bontekoe B.V., Linnaeusweg 6 in Boskoop
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn
bekend dat een besluit is genomen om maatwerkvoorschriften vast te stellen voor Installatiebedrijf
A. Bontekoe B.V. op de locatie Linnaeusweg 6 in
Boskoop. De voorschriften hebben betrekking op
geluid. De procedure heeft het kenmerk
2021068462. Het besluit is verzonden op 25 mei
2021.
Bent u het niet eens met dit besluit?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie
of om uw vragen te stellen. U kunt bellen met
088-54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een
telefoontje veel kan worden verduidelijkt. Komen
we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan als u belanghebbende
bent. Dit mag overigens ook direct, zonder eerst te
bellen. Een bezwaarschrift kunt u indienen binnen
zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het
indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.
Uw bezwaarschrift kunt u bij voorkeur digitaal
indienen via de website van de gemeente:
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.
U
heeft
hiervoor uw elektronische handtekening (DigiD of
eHerkenning) nodig.
U kunt uw bezwaarschrift ook per e-mail indienen
via gemeente@alphenaandenrijn.nl of per post
sturen naar College van burgmeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v. bezwaarschriftencommissie, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan
den Rijn.
Zet in elk geval in uw bezwaarschrift:
- uw naam, adres en handtekening
- de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
- een omschrijving en het kenmerk (nummer) van
het besluit waartegen u bezwaar maakt
- de redenen waarom u bezwaar maakt
- indien mogelijk het telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar bent
Om u sneller van dienst te kunnen zijn, is het
handig als u een kopie meestuurt van het besluit
waartegen u bezwaar maakt.
Voorlopige voorziening
Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u
dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De
Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).
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U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de
website
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
voor meer informatie over het digitaal indienen van
een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de
behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

- Zwanebloem 10
realiseren dakopbouw 2e verdieping (V2021/457)
- Havixhorst 181
realiseren dakopbouw 2e etage (V2021/459)
- Groenoord 90
vergroten uitbouw 1e verdieping (V2021/460)
- bedrijventerrein Staalweg 4, kavel 5
plaatsen 61 casco bedrijfsunits (V2021/463)
- Marketentster 299
bouwen aanbouw en gedeeltelijk vervangen
erfafscheiding (V2021/465)
- Van Lennepstraat 32
afwijken bestemmingsplan voor kleinschalig
kamerverhuur (V2021/469)

Kennisgeving ontwerpbesluit op
aanvraag omgevingsvergunning Mavom
B.V, Gouwelandenlaan 16 in Alphen aan
den Rijn

Benthuizen

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn
bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de
aanvraag van Mavom B.V. De procedure heeft het
kenmerk 2020328125. Het gaat om een aanvraag
van een oprichtingsvergunning milieu voor de
opslag en distributie van verpakte (gevaarlijke)
stoffen op het perceel Gouwelandenlaan 16 in
Alphen aan den Rijn. In het ontwerpbesluit wordt
de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit
betreft het volgende onderdeel:
- het oprichten, veranderen of in werking hebben
van een vergunningsplichtige milieu-inrichting

- Noordeinde 151
aanleggen inrit (V2021/445)
- Suikerpeer 118
bouwen garage in woning (V2021/446)
- Parklaan 55
plaatsen transparante en wegschuifbare balkonbeglazing (V2021/462)
- Rijneveld 128
plaatsen mantelzorgwoning naast bestaande
woning (V2021/466)
- Reijerskoop 120
afwijken bestemmingsplan voor kleinschalige
horeca (V2021/467)
- Laag Boskoop, perceel 5909 (tussen huisnummer
16 en 26)
bouwen vrijstaande woning (V2021/468)
- Halve Raak 69 en achter nummer 67
oprichten nieuwe kas (nieuw bedrijf) op samengevoegde percelen van 4 voormalige kwekerijbedrijven (V2021/470)

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
liggen ter inzage bij de Gemeente Alphen aan den
Rijn. In verband met het coronavirus kunt u het
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172.
De inzageperiode is zes weken en start op 10 juni
2021 de eerste werkdag na de publicatiedatum van
deze bekendmaking.
Procedure
Tijdens 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 2020328125. Na afloop van de
inzagetermijn nemen wij een definitief besluit. Bij
de bekendmaking van het definitieve besluit zullen
wij u informeren over de vervolgprocedure.
Inlichtingen
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen
met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Vergunningen
27 mei tot en met 2 juni 2021
Vanwege het coronavirus is de balie van Vergunningen gesloten. Wilt u plannen inzien? Neem dan
contact op met telefoonnummer 14 0172 of per
e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

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

Aarlanderveen
- Noordeinde 62
tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor horecaverlening passanten (V2021/464)

Alphen aan den Rijn
- Paddestoelweg 158
bouwen twee glazen veranda’s zij- en achterkant
woning (V2021/450)
- Pim Mulierstraat 15
plaatsen fietsenberging voortuin (V2021/451)
- Groenoord 141
veranderen kozijnindeling zijgevel door plaatsen
openslaande deuren en kiep/kantelraam
(V2021/452)
- Van Mandersloostraat 81
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur
(V2021/454)
- Vliestroom 71
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur
(V2021/455)

- Margrietstraat 13
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/448)

Boskoop

Hazerswoude-Dorp
- Sleutelbloem 41
bouwen uitbouw achterzijde woning en plaatsen
dakkapel zijdakvlak (V2021/449)
- Dorpsstraat 65
bouwen drie woningen (V2021/453)

Hazerswoude-Rijndijk
- Guido Gezellestraat 16
plaatsen overkapping en vervangen huidige tuinafscheiding (V2021/447)
- Rijndijk 179A
bouwen opslag/berging en zonnecarport
(V2021/456)
- Busken Huetstraat 1
afwijken bestemmingsplan voor realiseren
babyspa in voormalige berging (V2021/461)

verbouwen loodsen voor caravanstallingen (loods
5, 6 en 7) (V2021/131)
- Ridderhoflaan 71 (01-06-2021)
plaatsen uitbouw op huidige terras 1e verdieping
(V2021/231)
Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar
maken (vermelde datum bij het besluit is de
verzenddatum daarvan). Zorgt u ervoor dat u
binnen zes weken nadat het besluit is verzonden
bezwaar maakt bij het college van burgemeester en
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij
voorkeur
digitaal
doen
via
de
website
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw
bezwaar ook per post indienen via 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
Alphen aan den Rijn
- Groenoord 172
vergroten inrit (V2021/300)
- Junostraat 3
tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor kleine
vorm kamerverhuur (5 jaar) (V2021/286)
- benedenpand Pieter Floriszstraat 1A/Prinses
Marijkestraat 2
realiseren zes studio's en een appartement
(V2020/1086)
- Zeilmakerstraat 27
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak
(V2021/303)

Boskoop
- Biezen 51
vervangen bestaande brug (V2021/293)

Hazerswoude-Dorp
- ter hoogte van Voorweg en Roemer
aanleggen plein en dempen sloten (V2021/305)

Evenementen
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
- De Bijlen, dagcamping
Festival Vrij en Blij op 9 en 10 juli

Exploitatievergunning
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn

- Noordeinde 62 en 64 (27-05-2021)
bouwen brug (V2021/124)
- Noordeinde 62 (03-06-2021)
tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor horecaverlening passanten (V2021/464)

- Julianastraat 40
(Horeca)- exploitatievergunning (Agorá 40)
(D2021/031)
- Van Nesstraat 1a
(Horeca)- exploitatievergunning (Tawerna
Bohema) (D2021/020)
- Julianastraat 27
(Horeca)- exploitatievergunning (Barista Cafe)
(D2021/037)

Alphen aan den Rijn

Zwammerdam

- Mexicostraat 20 (28-05-2021)
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/420)
- Goudenregenplantsoen 76 (31-05-2021)
plaatsen dakkapel (V2021/416)
- Industrieweg 2A (31-05-2021)
plaatsen steiger op water (V2020/1032)
- Waterviolier 70 (01-06-2021)
uitbreiden achterzijde woning eerste verdieping
(V2021/346)
- Waterviolier 68 (01-06-2021)
uitbreiden achterzijde woning eerste verdieping
(V2021/347)
- Groenoord 141 (01-06-2021)
veranderen kozijnindeling zijgevel door plaatsen
openslaande deuren en kiep/kantelraam
(V2021/452)
- Nieuwstraat 16 (02-06-2021)
plaatsen dakkapel voor-en achterzijde en nieuw
raam (V2021/188)

- Molenstraat 7
(Horeca-) exploitatievergunning (Grandcafé 't
Geluk) (D2021/033)

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen

Verleende vergunningen
Zwammerdam
- Molenstraat 7 (01-06-2021)
(Horeca- exploitatievergunning (Grandcafé 't
Geluk) (D2021/033)

Hazerswoude-Dorp

Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar
maken (vermelde datum bij het besluit is de verzenddatum daarvan). Zorgt u ervoor dat u binnen zes
weken nadat het besluit is verzonden bezwaar
maakt bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur
digitaal doen via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.
U kunt uw bezwaar ook per post indienen via
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Het
bezwaarschrift moet ten minste het volgende
bevatten: uw naam en adres, om welk besluit het
gaat, de reden van uw bezwaar, de datum van uw
bezwaar en uw handtekening.

- Zuidsingel 13A (27-05-2021)
wijzigen voorgevel en hoofdconstructie woning
(V2021/389)

Drank- en Horecavergunning
Ingekomen aanvragen

Koudekerk aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

- Hoogewaard 151 (31-05-2021)

- Van Nesstraat 1a

Boskoop
- Insteek 13 (02-06-2021)
afwijken bestemmingsplan voor tijdelijk wonen
(V2021/313)

Groene Hart Koerier
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Drank- en Horecavergunning (Tawerna Bohema)
(D2021/025)
- Julianastraat 27
Drank- en Horecavergunning (Barista Cafe)
(D2021/038)

Zwammerdam
- Molenstraat 7
Drank- en Horecavergunning (Grandcafé 't Geluk)
(D2021/034)

Verleende vergunningen
Zwammerdam

- Molenstraat 7 (01-06-2021)
Drank- en Horecavergunning (Grandcafé 't Geluk)
(D2021/034)
Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar maken
(vermelde datum bij het besluit is de verzenddatum
daarvan). Zorgt u ervoor dat u binnen zes weken nadat

het besluit is verzonden bezwaar maakt bij het college
van burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn. Dit kunt u bij voorkeur digitaal doen via
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.

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

Koudekerk aan den Rijn
- Dr. Vlaanderenlaan 66

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 10 juni 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein
(19.30 uur, live te volgen via de website)
• Eerste debat Bestemmingsplan Biezenlanden, Boskoop
• Eerste debat wensen en bedenkingen en financiële consequenties eerste 1,5 uur gratis parkeren
parkeergarages

Donderdag 10 juni 2021, informatiemarkten (live te volgen via de website)
• Korte toelichtingen op jaarverslagen 2020 (20.00-21.00 uur)
• Reconstructies openbare ruimte (21.15-22.00 uur)
• Groenbeheerplan (22.00-22.45 uur)

Donderdag 17 juni 2021, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein
(19.30 uur, live te volgen via de website)
• Bespreken Burgerinitiatief Jongerenraad met de wensen en bedenkingen van het college
• Eerste debat budget voor toekomstbestendige buitenzwembaden De Hazelaar en het PWA-bad

Donderdag 17 juni 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein
(20.00 uur live te volgen via de website)
• Eerste debat Regionale Energie Strategie (RES) 1

Maandag 21 juni 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein
(20.00 uur live te volgen via de website)

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de openbare bekendmaking
van dit besluit in de Staatscourant een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij burgemeester en wethouders van
Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij
voorkeur digitaal doen via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.
U
kunt
uw
bezwaar ook per post indienen via
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v.
burgemeester en wethouders, postbus 13,
2400 AA Alphen aan den Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het volgende
bevatten: uw naam en adres, om welk besluit
het gaat, de reden van uw bezwaar, de datum
van uw bezwaar en uw handtekening.

Ontheffing brede voertuigen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan
den Rijn maken bekend dat op grond van art. 62
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, ontheffing voor het berijden van
wegen met brede voertuigen binnen de gemeente
is verleend.
- GP Groot inzameling en recycling heeft tot
31 mei 2022 ontheffing gekregen voor het met
brede voertuigen berijden van de Ziendeweg in
Zwammerdam.
- Graafmachineverhuur en loonbedrijf P. Neeleman
te Zevenhuizen heeft tot 26 mei 2022 ontheffing
gekregen voor het met brede voertuigen berijden
van de Achtermiddenweg en Ziendeweg in Aarlanderveen.
Ter inzage
Deze besluiten liggen tot en met 8 juli 2021 ter
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor
contact op via telefoonnummer 14 0172.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen
zes weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur
digitaal doen via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.
U kunt uw bezwaar ook per post indienen via
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester
en wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan
den Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de datum
van uw bezwaar en uw handtekening. Als u niet kunt
wachten op de beslissing op uw bezwaar of beroep,
kunt u een voorlopige voorziening vragen. U kunt
uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

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

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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Breng NU je spullen
naar de kringloop!
Waarom nu? Omdat je alleen deze week nog in ruil voor je spullen een stemmuntje krijgt. Met dat stemmuntje kun jij tot en met zaterdag 5 juni tijdens de Familiefeestdag medebepalen welk goed doel een mooi geldbedrag krijgt.

De waardevolle stemmuntjes!
Directeur Martin van Keeken vertelt: “De Familiefeestdag
wordt een bijzondere dag voor
de kringloop. Dan vieren we
voor alle klanten dat we 30 jaar
bestaan. Bij beide kringloopwinkels is het dan, uiteraard
nog steeds coronaproof, feestelijk winkelen. Er zijn kraampjes met extra veel koopjes, we
delen popcorn en suikerspinnen uit, kinderen kunnen alvast

een Vaderdagcadeau van recyclematerialen maken, eigenlijk
is er te veel om op te noemen.
Het hoogtepunt van de dag is
om 15.00 uur. Dan maken we
bekend welke tien doelen de
meeste stemmuntjes hebben gekregen en dus door zijn naar de
volgende ronde!”
Van Keeken vervolgt: “De stemkokers zitten nog lang niet vol,

maar de strijd tussen de doelen
is spannend! Dus ruim flink je
huis op, kom je spullen brengen
in ruil voor een stemmuntje en
zorg dat jouw goede doel bij de
laatste tien zit!
Wil je precies weten wat er 5
juni nog meer te beleven is?
Check dan onze websites: www.
kringloopalphen.nl en www.
kringloophazerswoude.nl.”

Belevenissen in een notendop
De afgelopen week heb ik zoveel kilometers gereisd dat ik een vakantie nodig heb om bij
te komen. Eerlijk waar en ik kijk uit naar de allereerste stranddag! Ik had leuk en aardig
mijn strandtas ingepakt voor als we op het eiland Thassos zouden zijn, maar er is niets
van recreatie terecht gekomen. Samen met mijn vriendin zijn we naar haar Boutique &
Suites Hotel gegaan en we hebben materialen uitgekozen voor de testkamer: welk bed
er gaat komen, welke kleur de keuken zal krijgen, welke deuren er in de badkamer komen en ga zo maar door. Hopelijk kunnen ze per augustus hun deuren openen voor het
toerisme. Erg leuk om het van de andere kant eens mee te maken wat er allemaal bij de
bouw van een boutiquehotel komt kijken. Met de aannemer zijn we na de inspectie verse vis gaan eten en diezelfde avond was ik alweer terug in Thessaloniki.
Gelukkig kwam mijn nicht Anna mij daar een paar dagen later ophalen met haar dochter Maria. Maria is mijn eerste doopkindje en we hebben een bijzondere band samen
(Charles uit Engeland is mijn tweede). In Thessaloniki heb ik haar verwend met een
dure zonnebril die ze zelf mocht uitkiezen en een nieuwe outfit. Ze was zo blij en we
hebben die avond samen geslapen en vertrokken de dag erna naar hun huis op 2 uur rijden van Thessaloniki. Ze wonen op een groot stuk grond met opa en oma (mijn tante
en oom dus), de kinderen daarvan en alle kleinkinderen. Ieder heeft zijn eigen huis en
ze lopen de hele dag door bij elkaar naar binnen. Eten is er in overvloed en ik moet nu
echt weer aan de salades. Taarten bakken zonder dat er iets te vieren valt is de normaalste zaak van de wereld en in Griekenland krijg je constant eten aangeboden wat je vaak
niet kan afslaan. Grieken blijven namelijk aandringen: eet nou, je neemt niets te eten,
wanneer eet je nou zoiets, het kan er makkelijk bij, eet, eet , eeet!!!)
Samen met Maria en mijn achterneefje Alexandros gingen we dagelijks wandelen en
ontmoeten we mevrouw Sia die in een traditioneel wit huisje woont met een mooie veranda vol bloemen waar ze een nest met kittens had van nog geen maand oud! Mevrouw
Sia vroeg meteen of we één of twee katjes wilden hebben, maar er past echt niets meer
in mijn koffer (haha). We werden uitgenodigd om wat te drinken op de veranda en de

Deel o-theek
Rijnwoude gestart

Inmiddels hebben alle inwoners van Rijnwoude een folder ontvangen over ‘Deel o-theek Rijnwoude’, een nieuw initiatief van
Actief Rijnwoude. Hopelijk heeft u de moeite genomen deze folder aandachtig te lezen. 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.
Het formulier, te gebruiken om spullen aan te bieden, kunt u
downloaden vanaf de website van Actief Rijnwoude: www.actiefrijnwoude.nl . Vervolgens kunt u dit zelf invullen en terugsturen.
Lukt dat niet dan kunt u ook altijd contact opnemen met een kern
coördinator.
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:
Kern coördinator Benthuizen:
Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442 / Bernard de Vries
Kern coördinator Koudekerk:
Jolandevwetten@hotmail.com / 06-22168847/ Jolande van Wetten
Kern coördinator Haz. Dorp:
Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267/ Linda Timmermans.
Kern coördinator Haz. Rijndijk:
Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia Heemskerk.
Operationeel leidinggevende:
Jos@actief-rijnwoude.nl /06-23328302/Jos Timmermans.

dag voor mijn vertrek gingen we weer langs om gedag te zeggen. Uiteraard kregen we
daar ook een stuk taart… Ik had Maria gevraagd mij te beloven niet te gaan huilen wanneer ik zou vertrekken en het is haar gelukt. Normaliter is ze niet te stoppen en het doet
altijd pijn in mijn hart om haar zo achter te laten. In onze nieuwe outfits hebben we ook
een fotoshoot gedaan zodat ze leuke herinneringen heeft van onze tijd samen en heb ik
haar mijn favoriete gouden ring gegeven die ik op haar leeftijd droeg.
Vanmorgen ben ik aangekomen in Kozani, de stad waar mijn Griekse beste vriendin
woont en mijn opa en oma van 91 & 92 jaar! Ik kan niet wachten om ze te zien en een
terrasje te pakken. Opa & Oma zijn een bekend koppel in de stad omdat ze altijd alles samen doen en dagelijks naar hun favoriete koffietent gaan (met de wandelstok). Ze hebben meerdere malen in de krant gestaan zelfs en worden gezien als voorbeeld door velen. Ik heb het geluk dat ik naar oma ben vernoemd, iets wat in Griekenland nog steeds
gebruikelijk is, je kind naar de opa/oma vernoemen.
Raar maar waar, ik ga nu een middagdutje doen. Ik ben in een heerlijk rustig ritme aan
het komen en ook vergeet ik steeds vaker waar ik mijn mobiel laat en zelfs ga ik de deur
uit en vergeet deze mee te nemen. Heel fijn om niet te worden geleefd. Wel ben ik aangedragen om voor een bekende, luxe hotelketen te gaan werken maar ik ga het aanbod
afslaan. Ik voel de match niet en wil mij nu nog niet laten verleiden om aan hard werken te denken. Nu-Even-Niet.
Hieronder Maria’s lievelingsfoto van de fotoshoot

Liefs, Anthoula
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Jan de Vries nieuwe voorzitter Stichting
Vakbeurs voor de Boomkwekerij
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Jan de Vries wordt de nieuwe voorzitter van de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij te Boskoop. Hij volgt Jan Willem Griep op die deze functie 12 jaar heeft
bekleed. De Vries is eigenaar van Boot & Dart Boomkwekerijen BV, Griffioen Wassenaar BV en De Noordhoek vaste planten BV.
Stichting Vakbeurs voor de
Boomkwekerij (SVB) heeft als
doel het bevorderen van de handel in boomkwekerijproducten.
Hiertoe beheert en exploiteert
SVB vastgoed op het International Trade Centre in Hazerswoude Dorp en organiseert zij
jaarlijks de vakbeurs Plantarium.
Deze beurs kon vanwege corona
vorig jaar niet fysiek doorgaan.
In plaats daarvan is gekozen
voor een volledig digitale invulling van de beurs.
Volgens vertrekkend voorzitter Jan Willem Griep was dit
een gedurfde keus. “Dit heeft
ons geleerd dat het elkaar fysiek
zien en spreken een belangrijke rol speelt in de beleving van
de beurs. Ik denk dat de toekomst ligt in de combinatie van
een fysieke en digitale beursorganisatie. Het ontwikkelen van
een mix die aanslaat bij het vak
laat ik, na 12 jaar met veel plezier te hebben bijgedragen aan
de promotie van het vak en zijn
prachtige producten, over aan
mijn opvolger die ik alle succes
wens”. Volgens Jan de Vries veranderen de markt, maatschappij
én de sector razendsnel. “Het is
dus zaak dat SVB met zijn activiteiten hierop inspeelt en doorlo-

Op de fiets: Na
75 jaar vrijheid
Wat waren er grootse plannen voor 75 jaar Vrijheid in
2020 in de gemeente Alphen aan den Rijn! U kent de
afloop…

Jan de Vries, pend vernieuwt. Voor Plantarivoorzitter S.V.B,. um blijft alleen toekomst als de

beurs ondernemers weet te inspireren en activeren tot verandering. Dat is de opdracht die ik
mijzelf met het nieuwe bestuur
meegeef”.
Meer wijzigingen
Wegens het aflopen van de reguliere zittingstermijn vinden
nog twee andere bestuurswisselingen bij SVB plaats. Bestuurslid Gerard Berkelmans en secretaris/penningmeester Wilfred
van Polanen maken plaats voor
Bernard Oosterom en Michiel
Gerritsen.

Binnenkort openen gelukkig
de musea weer hun deuren en
kunt u ook in de lokale musea
en oudheidkamers nog de tentoonstellingen over de Tweede
Wereldoorlog bekijken. U kunt
daar dan ook het jubileumboek
75 jaar Vrijheid in 75 beelden,
1940-1945 voor slechts € 15 kopen.
Mede gebaseerd op deze exposities is er in alle kernen van de
gemeente Alphen aan den Rijn
een fietsroute langs historische
locaties tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgezet. De route
voert dus door de gehele gemeente, maar u kunt natuurlijk
ook een deel ervan fietsen. Begin juni zal deze fietsroute gemarkeerd worden door hekken
met banners (Boskoop, Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk) en borden (Aarlanderveen en Zwammerdam). Hierop
staat een foto van wat er zich
tijdens de Tweede wereldoorlog

op die plek heeft afgespeeld met
daarnaast een korte beschrijving.
De dranghekbanners en borden
zullen tot medio september blijven staan of hangen. De route
is op de app Viewranger te vinden. Ook nadat de hekken zijn
weggehaald, blijft de route online bestaan.
In Alphen zelf zullen medio juni
borden met een QR code worden geplaatst. Deze kunt u met
uw telefoon activeren en lezen.
Ook deze route voert langs memorabele plekken uit de Tweede Wereldoorlog. Hierover later
meer.Een historische fietsroute
met als thema de Tweede Wereldoorlog in onze dorpen. Beslist een aanrader als u eropuit
wilt trekken!
Via de link https://75jaarvrijhei
dalphenaandenrijn.nl/viewranger-uitleg.php kunt u meer uitleg vinden over het gebruik van
Viewranger.

Voorrondes NK Stoepranden 2021
Dit jaar doet Hazerswoude-Rijndijk voor het eerst mee met de voorrondes van het
NK Stoepranden, een initiatief van Jantje Beton. Met Stoepranden probeer je zoveel
mogelijk punten te scoren door een bal terug te laten stuiteren door deze tegen een
stoeprand aan te gooien. Wij gebruiken hiervoor zogenaamde kerby’s.
De voorrondes worden gehouden op woensdag 9 juni vanaf 13:00 uur op het schoolplein
van de Steijaertschool. De voorrondes zijn voor kinderen in de
leeftijd van 6 t/m 14 jaar. De
uiteindelijk winnaar mag meedoen met het NK Stoepranden,
dat later dit jaar landelijk wordt
georganiseerd door Jantje Beton. Een leuke, sportieve dag vol

plezier en uitdaging.
Stoepranden is niet moeilijk, iedereen kan meedoen ook al heb
je het nooit eerder gedaan. Op
de dag zelf krijg je een korte uitleg hoe het werkt.
De voorrondes worden georganiseerd door speeltuin De Rode
Wip en Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk in samen-

werking met BOOST!
Check voor meer informatie
www.jeugdwerk-hazerswoude.
nl/stoepranden. Ook staan hier
filmpjes over wat stoepranden
precies is en wat de regels zijn.
Aanmelden om mee te doen kan
via de website of via app 06-83
42 80 41
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Ingezonden bijdrage

Provincie misbruikt uitspraak jonge
boswachter over Bentwoud

Foto's van lezers!

Dat de Provincie de hele trukendoos leegschudt om de Provinciale snelweg
N207 Zuid/‘(verlengde) Bentwoudlaan’ als beter voor de bereikbaarheid en
leefbaarheid van Boskoop voor te stellen, weten we nu wel.
Een jonge, bevlogen boswachter, opgegroeid in de Alblasserwaard en een geweldige kenner die
de grote natuurwaarde van het Bentwoud boeiend onder woorden brengt, gaf in zijn onervarenheid een half antwoord op een suggestieve vraag van een journalist. Die wordt misbruikt in een
nieuwsbrief van de Provincie over de N207 Zuid.
In een andere publicatie van de Provincie wordt het laatste doek over de al meer dan 5 jaar bestaande verdenking dat de Provincie een snelweg door het Groene Hart wil trekken, weggetrokken. De N207 Zuid wordt in de “Beter Bereikbaar Gouwe” plannen in een keer doorgetrokken
tot een 2x2 autosnelweg als onderdeel van een nieuwe snelwegverbinding Rotterdam-Amsterdam. Met de Gouwe heeft het niets te maken. De burger mag inspreken over een fietspad langs
een spoorbaan terwijl er al minstens 3 fraaiere fietsroutes westelijk van, langs en aan de oostkant van de Gouwe liggen. De “Optie W20” is een regelrechte vernietiging van het (Zaans) Rietveld en getuigt van een verbijsterend gebrek aan kennis of een truc om het alternatief erdoor te
krijgen.

Geen boom gekapt in het Bentwoud
Jonathan Leeuwis (23) is boswachter van het Bentwoud. Dit recreatiegebied
bestaat bijna 25 jaar en daarom gaf Leeuwis in maart 2021 een interview aan
het AD. Leeuwis krijgt vaak vragen over de aanleg van de Verlengde
Bentwoudlaan naast het Bentwoud. Zoals de vraag: Wordt het bos inderdaad
rigoureus doorsneden door de Verlengde Bentwoudlaan?. Zijn antwoord is: ,,Er
hoeft geen boom voor te worden gekapt. Toen we het ontwerp maakten was al
bekend dat die Verlengde Bentwoudlaan er zou komen. Dus is bij Boskoop een
strook vrijgehouden.’’
Lees het hele interview met Jonathan Leeuwis op de website van het
AD (premium artikel).

Het antwoord van
boswachter Jonathan is
onjuist, maar kennelijk is bij
zijn introductie door SBB in
dit gebied wat verzuimd te
vertellen. Daar maakt de
Provincie in haar
Nieuwsbrief N207 Zuid –
update mei 2021 dankbaar
misbruik van

Hoe het Bentwoud bestemd was
Het eerste ontwerp van het Bentwoud is al 30 jaar oud en gemaakt bij de toen nog bestaande
Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw en Visserij
Het aangewezen gebied liep tot de dijk die al eeuwen de waterscheiding vormt tussen wat nu de
polders Noordplas en Zuidplas heten. Bij elkaar 1400 ha.
Een Waddinxveense wethouder had het geluk dat een Groningse paardenhandelaar CDA-staatssecretaris werd en zo’n 600 ha van het Bentwoud ‘weg-bezuinigde’. Deze wethouder zag zijn
kans schoon en paste het bestemmingsplan aan.

Huub Zaalberg gebruikte het mooie weer voor een tocht
door de Lagewaardse polder. Mooie plaatjes leverde het op.

Een onbetrouwbare overheid die recht praat wat krom is
Omdat de aanleg van het Bentwoud, dat op de gemeentegrond van Waddinxveen, Hazerswoude
en Benthuizen lag en de decentralisatie van Rijk naar Provincie het “polderen” nog moeizamer
maakte, was het Oostelijk deel nog niet aangelegd. Alleen daarom kon er nog rekening worden
gehouden met de wijziging in het bestemmingsplan. Maar de schade van deze marginale bezuiniging is enorm.
De mogelijkheid om een voor trekvogels voedselrijk gebied te maken door een strook met ondiepe plassen was het laagste deel van deze polder. Maar ligt nu op de plek waar de snelweg is
geprojecteerd. De verkeersgedeputeerden in de Provincie hebben daarmee ook een argument bedacht om het Bentwoud niet als natuurgebied maar als recreatiegebied te benoemen. De gedeputeerde voor de natuurgebieden in de Provincie heeft kennelijk zitten slapen, want die recreatiestatus is het argument waardoor je er schaamteloos een snelweg langs kunt leggen.
Jonathan weet nu wat hij had moet zeggen: als die overbodige snelweg (de Bodegravenboog
vervangt deze rol) er komt, dan verdwijnen de havik, de grauwe vliegenvanger en vos en
pionierssoorten, zoals de blauwborst, kneu en grasmus weer.
Robert Hagendoorn

NIEUWE ACTIVITEITEN SPEELTUIN DE RODE WIP

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!

Via Bas van Vliet uit Benthuizen ontvingen wij foto's van
een Turkse Tortel die het wel een veilig plekje vond in de
Meedoen is superleuk en indien nodig wordt er gewerkt met leeftijdscategorieën zodat iedereen bloembak bij de voordeur. Inmiddels zijn de eitjes wel uitevenveel kans maakt. Check voor meer info www.derodewip.nl/talent
gekomen denken we...
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Plaatsgenoot in verre voetbalcompetitie
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Thijs Timmermans kampioen
met Cypriotische PAEEK FC
In een tot in de laatste seconden bloedstollend competitieslot is de
Hazerswoudse Thijs Timmermans met zijn club PAEEK FC kampioen
geworden in de Cypriotische eerste divisie. Pas in de derde minuut
van de blessuretijd viel de beslissing.
Het kampioenschap betekent promotie
naar de Cypriotische eredivisie waarin clubs als Omonia Nicosia, Apoel Nicosia, Apollon en Limassol uitkomen.
Clubs die al jaren deelnemen aan de diverse Europese bekercompetities.
Na 90 minuten stond een 1-2 achterstand
op de borden tegen Othellos Athienou.
Bij deze stand zou de tegenstander kampioen worden en zou PAEEK met een derde plaats naast alle prijzen grijpen. Echter
in de 93ste minuut werd de 2-2 gemaakt
en pakte PAEEK alsnog de titel van de tegenstander af. Griekse taferelen volgden.
Zo rende de uitzinnige doelpuntenmaker
met ontbloot bovenlijf naar de supporters, klom over het hek en ging langdurig met de clubvlag zwaaien. De scheidsrechter maande hem terug naar het veld
te komen, maar hij weigerde en begon
de scheidsrechter uit te dagen. Een rode
kaart volgde. Het geeft aan dat de ontlading bij PAEEK groot was.
Gewaardeerde middenvelder
De uit Hazerswoude-Dorp afkomstige
Thijs Timmermans (22) maakt sinds het
begin van dit voetbaljaar deel uit van de
selectie van PAEEK, waar hij als middenvelder is uitgegroeid tot een gewaardeerde kracht. Thijs is begonnen in de jeugd
van Hazerwoudse Boys, maar werd als
snel gescout voor ADO Den Haag waar
hij tussen 2006 en 2014 in de jeugd heeft
gespeeld. Via Alphense Boys (2014/15),
ARC (2015-2017) en Jong ADO kwam hij
in het betaalde voetbal terecht. Zijn eerste club was FC Dordrecht (2018/19). Vorig jaar kreeg hij de kans om een buitenlands avontuur aan te gaan. Hij werd
contractspeler van het Poolse Odra Opole, wat in de eerste divisie van Polen
speelt. Dit voetbaljaar benaderde PAEEK
hem. Hun plan en ambities spraken Thijs
meteen aan en zo verhuisde hij naar Cyprus. Daar heeft hij geen spijt van. De
GHK sprak Thijs, nu hij voor een korte
vakantie weer terug is in Hazerswoude.
Voor degenen die je niet kennen. Wat
voor speler ben je?
Ik ben een middenvelder die het liefst de

balans bewaart tussen aanval en verdediging, de opbouw verzorgt en ook hoger
op het veld de eindpass kan geven.
Het team van PAEEK kende nogal wat
nationaliteiten. Uit welke landen kwamen je medespelers allemaal?
Ja, het was inderdaad een bont gezelschap. Dat maakt het ook best wel bijzonder. De selectie bestond uit Grieken,
Cyprioten, (3) Nederlanders, een Portugees, een Engelsman, een Albanees, iemand uit Trinidad & Tobago, een ZuidSoedanese jongen, een Australier, een
Braziliaan en een Pool.
Hoe is het leven in Cyprus je bevallen?
Het wonen in Cyprus is super fijn. Het
klimaat is uitstekend, continu zon en
weinig tot geen regen. Ook is de manier
van leven van de Cyprioten heel prettig.
Ze kunnen goed genieten en dat is echt
een kwaliteit. Op voetbalgebied kwam
dat ook wel duidelijk naar voren: zo zijn
de meeste jongens niet zo fan van keihard trainen zoals we dat in Nederland/
Polen gewend zijn. Dat is dan ook wel
iets waar ik zeker in het begin moeite
mee had. Slechts in de voorbereiding van
het seizoen meermaals per dag trainen
en ook een stuk minder het krachthonk
in dan ik gewend was.
Hoe houd je contact met het thuisfront
in Hazerswoude?
Facetime en Whatsapp helpen heel erg
goed, maar door Covid zijn alleen mijn
broertje en vriendin het eiland komen
bezoeken. Wel worden er regelmatig
wedstrijden uitgezonden, waardoor men
toch wel meekrijgt hoe en wat. Ik hoop
dat mijn familie en vrienden volgend
jaar zonder beperkingen kunnen langskomen.
Weet je al hoe het volgend seizoen er
voor je uitziet?
Dit seizoen heb ik lekker gespeeld, veel
minuten gemaakt en ben voor het eerst
kampioen geworden. Dit zorgt ervoor
dat er meerdere clubs gesprekken voeren
met mijn agent. Ik verwacht wel dat ik in
Cyprus blijf!

Wij wensen Thijs heel veel succes toe en blijven hem volgen!

Samen fietsen Koudekerk / Hazerswoude Rijndijk gaat weer starten

Donderdag 10 juni mogen we weer…………. We gaan een heerlijke fietstocht met
elkaar beleven van rond de 35 km die Andre en Huub voor ons hebben uitgezet. We
starten om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats sportschool ‘Sport2bfit’ (voormalig gemeentehuis Rijnwoude). Snelheid is niet belangrijk / wel koffiedrinken…………
Deelname is natuurlijk gratis, u hoeft zich niet aan te melden van te voren. ‘Samen
fietsen’, een leuke sportieve activiteit. U doet toch ook mee?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kern coördinator Koudekerk: Jolandevwetten@hotmail.com / 06-22168847.
Kern coördinator Haz. Rijndijk: Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400.

Thijs Timmermans met een ploeggenoot en de behaalde trofee

Het estafettestokje
van Rijnwoude!
Deze week: Helga Nieuwenhuijzen
Mijn naam is Helga Nieuwenhuijzen.
Het estafettestokje heb ik gekregen van
Melanie Zonderop, waardoor deze vanuit
Hazerswoude weer in Koudekerk komt.
Ik woon nu zo’n 12 jaar in Koudekerk. Ik
ben van een oorsprong een Leidenaar
maar - na een korte periode - in
Zoeterwoude Rijndijk terecht gekomen,
waar ik mijn jeugd heb mogen
doorbrengen. Toen ik uit huis ging ben
ik iets opgeschoven en in Groenendijk
gaan wonen om vervolgens in Koudekerk
terecht te komen.
Ik woon hier samen met mijn twee meiden
van 6 en 9 jaar die naar de Tweeklank in
Hazerswoude naar school gaan. Ik hou ervan om in een dorp te wonen waar mensen nog naar
elkaar omkijken en dat heb ik zo ervaren in Koudekerk. Ik ben werkzaam in de opsporing naar
Milieucriminaliteit en zoals velen in deze periode doe ik dat nu voornamelijk vanuit huis.
Een van mijn hobby’s is zwemmen met de kinderen en ook paardrijden is een favoriete
vrijetijdsbesteding van zowel mij als mijn meiden. Dansen is ook iets wat we allemaal doen en
waar mijn dochters bij de balletstudio Mirjam Ouwerkerk hun kunsten oefenen doe ik dat ik in
de sportschool.
Verder ben ik nu sinds een paar jaar vrijwilliger bij ons mooie buitenzwembad het PWA bad in
Koudekerk. Ik vind het belangrijk dat deze faciliteiten er zijn en blijven voor mijn - en andere kinderen.
Mij is dan ook meegeven dat als je wil dat het blijft bestaan zal je er zelf ook wat aan moeten
doen. Dat doe ik dan dus ook door regelmatig een dienst van 3 uur te draaien bij de kassa of
aan het bad. Ik hoop ook dat er dit jaar weer veel nieuwe vrijwilligers zich aanmelden om zo ons
mooie PWA bad draaiende te kunnen houden. En om zo één van de faciliteiten die ons dorp rijk
is te behouden.
Verder loop ik al jaren collecte voor het MS fonds en de laatste jaren doe ik dat samen met
de kinderen. Dit was altijd in november in de kou en regen maar dit jaar gaat het in juni
plaatsvinden met hopelijk een stuk aangenamer weer.
Ik heb al meerdere malen naar Amerika mogen afreizen wat ik een geweldig land vind en als ik
de kans krijg zal ik zeker weer daar naar toe vertrekken voor vakantie. Nu in deze tijd hou ik het
op campings in Nederland waar ik dan met de camperbus naar afreis, want er zijn zat mooie
plekjes te ontdekken in Nederland.
Voor de komende jaren hoop ik met de camperbus op pad te kunnen gaan Europa in en mijn
kinderen iets mee te kunnen geven van alle landen en culturen.
De uurtjes die ik verder nog over hou, en dat zijn er over het algemeen niet zo veel, ben ik graag
in de tuin bezig. Ik vind het erg leuk om samen met de kinderen groenten en fruit te telen in de
tuin. Dit heeft al meerdere jaren tot leuke resultaten geleid. Het enige minpunt hieraan vind ik de
kattenuitwerpselen die ik in mijn tuin terugvind terwijl ik geen kat heb.
Ik hoop nog vele jaren te mogen genieten van Koudekerk en zijn inwoners.
Hierbij geef ik het estafettestokje door aan Anne Goedhart uit Koudekerk.
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Bas en Anneke Visser 60 jaar getrouwd
1952.
Het is een dag als alle anderen. Tenminste, zo lijkt het als Bas, de
oudste zoon van Arie Visser, bakker in Koudekerk, op pad gaat
om de bestellingen te bezorgen. Brood, broodjes en gebak schudden zachtjes heen en weer in de grote vierkante mand wanneer
hij op zijn transportfiets richting de Hoogewaard fietst, zijn haren in de wind. Met zijn zestien jaar draait hij na schooltijd en in
het weekend volop mee in het drukke bakkersbedrijf.

ter te zien is beperkt tot eens in
de drie weken.
Gelukkig zijn de dromerige,
blauwe ogen van Bas Anneke
intussen ook opgevallen en ondanks haar aanvankelijke verlegenheid bloeit er iets moois op
tussen de bakkerszoon en de
tuindersdochter.
1955.
Als Anneke op haar achttiende als winkelmeisje aan de slag
gaat bij bakkerij Visser, kunnen
de twee elkaar nog vaker zien:
nu binnen het bedrijf dat Arie
Visser halverwege de jaren dertig kocht van bakker van Dokkum.

Eén van de bestellingen is voor
de familie van Vliet, een tuindersgezin met tien kinderen.
Als Bas aanbelt aan de Hoogewaard 170, doet één van de

dochters open. Met een verlegen
lach neemt het meisje met het
zwarte haar en de rode wangen
de tas met brood aan en schiet
dan snel weer naar binnen. De
voordeur valt in het slot.
Bas blijft staan. Natuurlijk heeft
hij dit meisje wel eens eerder
gezien, maar nu pas valt het
hem op hoe mooi ze is. Na enkele seconden beseft hij dat hij

daar nog steeds staat, zonder reden. Vlug draait hij zich om en
stapt op zijn fiets, terwijl hij nog
snel een blik naar binnen werpt.
Geen spoor van het meisje.

Vanaf dat moment weet Bas wat
hem te doen staat: alle bestellingen voor de familie van Vliet
zijn vanaf nu standaard voor
hem. Helaas voor Bas gunnen
Jochem en Johanna van Vliet
alle drie de bakkers van Koudekerk hun handel. De familie
van Vliet is hierdoor hun zogenaamde ‘derdeweeks-klant’ en
Bas’ kans om de zevende doch-

1957.
Dit jaar is kerst niet zomaar kerst.
Op de bijzondere datum van 26
december verloven Bas en Anneke zich. Op zich niet gek om
dit op Tweede Kerstdag te doen:
het is één van de weinige dagen
in het jaar dat de bakkerij dicht
is. Anneke en Bas hebben verlovingskaarten verstuurd en veel
familie en vrienden komen dan
ook langs om het vers-verloofde
stel te feliciteren (en natuurlijk
een taartje te prikken).
1961.
Na negen jaar verkering zeggen
Bas en Anneke op een mooie
woensdag, 14 juni, volmondig
‘ja’ tegen elkaar, in aanwezigheid van de ambtenaar van de
burgerlijke stand, Gerda Stroo.
Daarna vertrekt het bruidspaar samen met alle gasten lopend naar de hervormde kerk
waar dominee Koerselman hun
huwelijk inzegent. Die avond
smelten hervormd en gereformeerd samen.
1964.
Na enkele jaren te hebben ingewoond bij het bakkersgezin van
Arie en Maria Visser verhuizen
Bas en Anneke naar de Da Costasingel in Hazerswoude Rijndijk,
waar ze een winkelpand huren

dat verbouwd wordt tot bakkerswinkel. Via de binnentrap
in de winkel lopen ze zo naar
hun knusse flat erboven. Hier
begint hun leven saampjes pas
echt. Op 17 juni openen de tvhelden Stiefbeen en Bromsnor
de nieuwe winkel.
1994.
De stille droom van veel klei-

ne en grote ondernemers wordt
werkelijkheid voor Bas en Anneke: na diverse omzwervingen
neemt hun oudste zoon Ad het
bedrijf over. De derde generatie bakker Visser is een feit. Bas
blijft nog enkele jaren hand- en
spandiensten verrichten, terwijl
Anneke vanuit huis haar creatieve hand legt aan de bonbonsdoosjes. In 2008 verkoopt Ad
het bedrijf.

2021.
Bas en Anneke houden weliswaar van vakantie en verre reizen, maar op het vlak van wonen is hun cirkel niet groter dan
enkele kilometers: ze verhuizen
twee keer binnen Hazerswoude
Rijndijk en steken dan de Koudekerkse Brug over om weer terug te gaan naar hun roots.

Inmiddels wonen ze alweer vele
jaren aan de Rijn. Na een zoon
en twee dochters is hun gezin
in de loop van de tijd uitgebreid
met een schoondochter, twee
schoonzonen, drie kleindochters en vijf kleinzonen.
Inmiddels is de vierde generatie op komst. Hun eerste achterkleinkind zal in augustus 2021
worden geboren.

