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Buurt- en dorpshuizenbeleid Alphen a/d Rijn nu al failliet?

Een dorpshuis exploiteren
is mensenwerk!
Donderdag 25 november geeft de gemeenteraad een klap op de nota
4e fase herijking dorpsen buurthuizen. Met deze
nota wordt de schijn gewekt dat de operatie rond
de dorpshuizen een succes is.
Maar schijn bedriegt, want ook
bij de Tas (naast De Som en andere Alphense buurthuizen) is
het nu goed misgegaan.
Bestuur De Tas gooit
handdoek in de ring
Het nieuwe bestuur van Beheerstichting Dorpshuis De Tas dat
sinds begin dit jaar is aangetreden, geeft er nu al de brui aan,
omdat het niet lukt om met de
gemeente tot overeenstemming
te komen over de wijze van beheer van het dorpshuis. De bestuursleden geven aan het vertrouwen in de gemeente als
samenwerkingspartner verloren
te hebben door het zwabberende en inconsequente beleid, de
gebrekkige communicatie vanuit de ambtenaren en de vele
loze beloftes van wethouder
Schotanus. “In het dorpshuis is
volgens de gemeente geen plek
voor commerciële uitbating van
het bar- en restaurantgedeelte,
naast het aanbieden van gesubsidieerde activiteiten aan inwoners door bijvoorbeeld Actief
Rijnwoude, verenigingen en
maatschappelijke organisaties,”
geeft Bernard de Vries aan namens het bestuur. “Wij denken

Dorpshuis De Tas Benthuizen - is de sluiting nabij??
dat dit wel op een goede manier
te combineren valt. Dat eetcafé
was nu juist de verbindende factor in De Tas met Rein Kamphuis als graag geziene gastheer
die alle bezoekers goed kende. Rein is dit jaar door de gemeente ontslagen. De Tas wordt
nu gerund door (gedwongen)
vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van Participe, maar
zonder leiding en dat werkt gewoon niet. Er komt bijna niemand meer en huurders moeten
nu alles zelf regelen met eigen
vrijwilligers, ook al willen ze
ervoor betalen dat er iemand is
om dat voor je te doen. De sfeer

is daardoor weg en de ziel is uit
het dorpshuis gehaald.”

Gedwongen vrijwilligerswerk
Eerder verging het dorpshuis De
Som in Hazerswoude-Rijndijk al
slecht. Men was daar voortvarend van start gegaan met een
grote groep betrokken vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. De gemeente ondersteunde dat in woord en met
geld. Achter de schermen bleek
de met hulp van veel vrijwilligers tot dorpshuis verbouwde
school in de aanbieding te zijn
gedaan in een aanbesteding.
De vrijwilligers waren een illusie armer, want beheer door
de huurders/gebruikers zelf zat
er nu niet meer in. Inmiddels is
men daar in één jaar tijd al toe
aan de derde beheerpartij. De
voormalige gebruikers van Het
Anker zijn allemaal weggejaagd.
De bridgeclub met vooral ouderen als lid die er graag wilde huren, kreeg te horen dat ze dan
zelf tafels moesten kopen, alles
zelf moesten klaarzetten, koffie en thee schenken, opruimen en dan ook nog voor 23.00
uur de deur uit moesten zijn. De
bridgeclub wilde gewoon een
Niet alleen Dorpshuis, maar was ook een populair Eetcafé commercieel tarief betalen voor

iemand die koffie en een drankje schenkt, maar dat mag niet
meer in de dorps- en buurthuizen waarvan de gemeente zelf
de eigenaar is. In De Juffrouw
of De Ridderhof is dat overigens
geen enkel probleem. Wie snapt
het nog?
Regels zijn belangrijker
dan mensen
Met de opgave ‘voor elke kern
een huiskamer van de buurt’
met subsidie voor maatschappe-

lijke activiteiten is de gemeente in 2019 de herijkingsoperatie voor buurt- en dorpshuizen
begonnen en op papier leek het
veelbelovend.
Maar toen het aankwam op de
uitvoering is men daar op het
gemeentehuis de weg kwijtgeraakt. Het is natuurlijk prima
dat de gemeente kaders stelt en
eisen aan het beheer wanneer
je subsidie verstrekt. Maar als
je niet het vertrouwen kunt opbrengen om de dagelijkse uitvoering over te laten aan de wijken en dorpen zelf, wordt het
een moeilijke zaak. In elke gemeenschap is de uitgangspositie
wat betreft gebouw en wensen
voor gebruik immers anders en
daarop moet het dorpshuis zich
kunnen aanpassen.
Van achter het bureau een stelsel
van rigide maatregelen over de
dorpshuizen uitstrooien werkt
dan niet. Nu niet, nooit niet!
Een dorpshuis exploiteren is nu
eenmaal mensenwerk!
Hoe verder?
Het lijkt erop dat het oog voor
de menselijke maat als het gaat
om de dorps- en buurthuizen
vertroebeld is. Het is ook wederom het verhaal van ambtenaren die hun eigen weg gaan
en wethouders die onvoldoende
sturing geven. De vraag is dan:
wie is nu de stuurman en wie
de kapitein in de gemeente Alphen aan den Rijn???
Wie aanstaande donderdag in
de gemeenteraadsvergadering
zonder blikken of blozen de
nota ‘Uitvoering 4e fase herijking buurt- en dorpshuizen’
voor kennisgeving aanneemt,
moet zichzelf maar eens achter de oren krabben. Misschien
is het tijd voor een ander algoritme.

| 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
Dankbaar
Dankbaar voor de mooie 40 jaren
Dankbaar voor onze prachtige kinderen
Dankbaar voor alle lief en leed
die we samen gedeeld hebben
Dankbaar voor dat je nu niet meer hoeft te lijden Zilvervos
Dankbaar dat je nu een sterretje mag zijn

Ary Goudswaard
Leiden, 3 november 1947
Leiderdorp, 15 november 2021
echtgenoot van Anita Goudswaard
Hazerswoude-Rijndijk: Anita Th.G. GoudswaardBruinsma
Bergen op Zoom: Addy Goudswaard
en Sanne van Aperen
Nieuwveen: May Goudswaard
Jay
Ollie
De uitvaart heeft op zaterdag 20 november plaatsgevonden.
Correspondentie:
Busken Huetstraat 57, 2394 TE Hazerswoude-Rijndijk

Er is een schakel
die de dood niet kan verbreken
Liefde en herinnering
leven altijd voort
Bedroefd en toch dankbaar dat verder
lijden haar bespaard is gebleven,
delen wij u mede dat in alle rust
is overleden onze lieve moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

Eva Elisabeth
Smits - Spermon
* 27 april 1924

Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van kracht.
Maar ondanks het verlies
van de strijd om het leven,
heb jij ons een goed voorbeeld gegeven.
Degene die de kar trok is niet meer.
Bedroefd, maar ook wetend dat het zo
goed is, hebben wij afscheid genomen van
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Adrianus Petrus Antonius
Straathof
~ Arie ~
* Hazerswoude-Dorp
28 februari 1931

† Leiden
18 november 2021

Siena
Dick (in liefdevolle herinnering)
Elly
Lenie
Henri en Marja
Leon en Sandra
Ton en Lia
Kees en Marina
Jos en Sandra (in liefdevolle
herinnering)
Marja en Sjaak
Albert en Monique
Klein- en achterkleinkinderen
Hazelhof 7
2391 AP Hazerswoude-Dorp
Wij nemen, in besloten kring, afscheid van Arie
op donderdag 25 november om 13.30 uur
in crematorium Rhijnhof in Leiden.
U kunt het afscheid volgen via livestream:
arumuitvaartzorg.nl/ariestraathof

weduwe van Piet Smits

24
nov

www.ammonietuitvaart.nl/
activiteitenagenda.html

Een leuk kadootje om te krijgen of te geven voor de Sinterklaas of onder de kerstboom!

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

071 710 74 22 dag en nacht

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Zo kies je
een persoonlijk
grafmonument

Door: Marjan Vlasveld

Meer info:

Kortom als je later oud bent en in huisje "Weltevreden" woont, je kunt
zeggen: 'Ik heb het leven geleefd dat mij lief is!'
Er gaat een gedeelte van de opbrengst naar het Antoni van Leeuwenhoen
Foundation voor onderzoek en behandeling van kanker. Dit boekje kost
€15,95 (maar levert je veel meer op).
Het boekje kun je bestellen door een mail te sturen naar
mir.kerkvliet@wxs.nl en ligt vanaf maandag 22 november bij drogisterij de Margriet aan de Da Costasingel in Hazerswoude Rijndijk.

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

Hoe overleef ik de
feestdagen?

20.00u - 21.30u
Ammoniet Uitvaartbegeleiding,
Wilhelminalaan 1, Alphen a/d Rijn
Deelname: kosteloos
Aanmelden: info@ammonietuitvaart.nl

Het boekje "Wie heeft mijn leven geleefd"? helpt je
- Bewust stil te staan bij je eigen leven.
- Stress te verminderen, door irritatie en frustratie te verminderen.
- Van je energievreters energiegevers te maken.
- Meer energie te hebben.
- Te zorgen dat je zowel lichamelijk als geestelijk in balans bent.
- Het nut in te zien om hersengym te doen en jezelf te blijven ontwikkelen.
- Immuniteitssysteem te verbeteren.
- Een gezond gewicht te hebben.
- Relaxter je kinderen op te voeden.
- Je eigen leven te leven.

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

Gespreksavond

Tijd:
Locatie:

Mensen die in de zorg werken hebben een mooi beroep waarbij het leven en de dood soms dicht bij elkaar komen. Miranda kan bogen op een
schat aan ervaring over deze thema’s en heeft hier nu een leuk boekje
over geschreven. Veel persoonlijke verhalen en ervaringen uit haar privé
en werk omgeving heeft ze toevertrouwd aan het papier en dit gebundeld tot het boekje “wie heeft mijn leven geleefd”?

UITVAARTZORG

Gerard en Anja
Albert en Jeanet
Jessica en Gerard †
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Vanwege de huidige beperkingen vindt de
afscheidsbijeenkomst plaats in besloten
kring. Uw schriftelijke condoleances zijn
des te meer welkom.

Al vele jaren werkt de schrijfster van dit boekje Miranda
Kerkvliet als verpleegkundige en docent voor diverse zorgen onderwijsinstellingen. In het werk in de zorg en zeker
ook in de lessen gaat het vaak over het leven en de zin van
het leven.

Persoonlijk, betrokken
en altijd dichtbij

† 19 november 2021

Correspondentieadres:
Den Tollstraat 52
2396 CH Koudekerk aan den Rijn

Boekje: Wie heeft mijn leven
geleefd? Voor een leuk(er)
leven vóór de dood

Verbreepark 21
2731 BR Benthuizen
079 - 303 03 00
info@degedenkgroep.nl

www.degedenkgroep.nl

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
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De computerclub
helpt u op afspraak

Vraag voor de dierenarts

In deze rubriek beantwoorden dierenarts Marvan en zijn team
ingestuurde vragen over het welzijn en de gezondheid van
uw huisdier(en). Ook vertellen zij over wat zij meemaken in de
praktijk. Heeft u een vraag voor de dierenarts?
Stuur dan een email naar vragen@groenehartkoerier.nl

Geen inloop, maar spreekuur

Zoals eerder in deze krant vermeld, gaat de Computerclub van de Korenaar vanaf 26 oktober weer van start
en zijn de vrijwilligers elke dinsdagochtend weer aanwezig in de Korenaar in Hazerswoude-Dorp.
U kunt dan op dinsdagochtend tussen 9.30 en 11.00 uur weer terecht met vragen over uw computer, laptop, tablet of smartphone.
Echter het is géén inloopspreekuur, maar u wordt gevraagd om u
tevoren aan te melden en ook aan te geven met welke vraag u zit.
U kunt tot 24 uur tevoren u aanmelden en uw vraag sturen naar
computerclub@ pghkorenaar.nl De medewerkers weten dan hoeveel mensen er komen en kunnen het
aanbod regelen en
er ook voor zorgen
dat de juiste teamleden beschikbaar
zijn. Het gaat hierbij om individuele
vragen. Een aantal
mensen heeft zich
gemeld om beter te
leren omgaan met
hun smartphone.
Deze groep proberen wij apart te nemen en in de vorm van enkele
sessies te helpen om meer uit hun mobiel te halen.
Installeren van software, updates van besturingssystemen kost soms
uren. Dan maken de teamleden een afspraak wanneer u uw apparatuur weer kunt ophalen. De kosten voor deze hulp zijn: een bijdrage voor koffie of thee en een bijdrage voor hulp van €5 of €10
per keer.
Buiten de periode van het inloopspreekuur, dan wel als iemand niet
in staat is naar de Korenaar te komen of een vaste PC thuis heeft,
kan een afspraak gemaakt worden voor een bezoek aan huis. Meld
u aan via computerclub@pghkorenaar.nl; en vermeld uw telefoonnummer. Dan nemen zij contact met u op en maken een afspraak
op maat.

.
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Wat zijn veel voorkomende vergiftigingen rond de feestdagen?
Vorige keer hebben we het al gehad over chocoladevergiftiging bij honden en katten.
In de decembermaand zijn er daarnaast nog meer vergiftigingen die we regelmatig tegenkomen in de praktijk. In deze periode halen veel mensen een kerstster (de plant)
in huis of zetten een kerststukje op tafel met daarin bijvoorbeeld taxus of hulsttakken.
De meeste dieren zullen hier niet van eten maar er zijn altijd uitzonderingen. De dieren krijgen na het eten ervan maag-darmproblemen en het zenuwstelsel kan aangetast worden. Symptomen van vergiftiging bij uw huisdier zijn bijvoorbeeld overmatig
speekselen, braken, diarree en ze kunnen toevallen krijgen. Let ook op met kerstbomen zonder kluit die in water staan. In dit water komen namelijk stoffen terecht die de
boom uitscheidt. Deze zijn tevens giftig voor uw huisdieren. Pas ook op met kransjes
van chocolade in de kerstboom.
Overigens zijn er meer risico’s rond de feestdagen. Denk hierbij aan krentenbollen en
kerstbrood waar rozijnen (dus druivenvergiftiging) in verwerkt zijn, giftige Mistletoe
takken, engelenhaar of nepsneeuw dat per ongeluk tijdens het spelen opgegeten kan
worden of het netje om de rollade als uw huisdier stiekem op een onoplettend moment
aan de rollade begint.
Voor vogeleigenaren is gourmetten een belangrijk aandachtspunt. Vogels zijn erg gevoelig voor het inademen van giftige dampen die bij het gourmetten kunnen ontstaan.
Dat komt door de Teflon laag in de pannetjes. Bij oververhitting of aanbranden van
deze laag komen giftige dampen vrij waar vogels erg ziek van kunnen worden. Dit kan
zelfs fatale gevolgen hebben voor uw vogel, dus het is erg belangrijk hierop alert te
zijn. Symptomen van teflonvergiftiging bij een vogel zijn onder andere benauwdheid,
afwijkende ademhaling, sloomheid, slechte coördinatie of het krijgen van toevallen.
Pratende papegaai
Tot slot nog leuk weetje over pratende vogels. Regelmatig zien we vogels in de praktijk, waaronder soms ook pratende papegaaien. Heel leuk en best wel bijzonder, waarom kunnen deze dieren praten? Ze hebben geen stembanden maar maken geluiden
door een orgaan dat voorin in de luchtpijp zit; de syrinx. Dit orgaan veroorzaakt trillingen waardoor ze verschillende harde en zachte geluiden tegelijk kunnen maken. Daarnaast hebben ze een langere luchtpijp dan andere vogels, waardoor de trillingen versterkt kunnen worden.
Papegaaien imiteren geluiden die ze horen. De beste methode om bepaalde woorden
aan te leren is dan ook veelvuldig herhalen van deze woorden. Een papegaai weet niet
goed wat hij zegt maar kan wel associaties maken. Bijvoorbeeld door iedere ochtend
“goedemorgen” te zeggen zal hij het verband leggen door dit in de ochtend te zeggen
op het moment dat hij u voor het eerst op de dag ziet. Of bijvoorbeeld door het woord
“pinda” te gebruiken als u hem een pinda geeft. Hij zal dit dan op den duur associëren
met eten en het roepen als hij eten wil. Slimme dieren!

Volgende keer meer over vuurwerkangst bij dieren.

Kerstbrodenactie 2021
Rijnwoudse Lions
De coronamaatregelen hebben de Lions van Rijnwoude de nodige parten gespeeld.
Door het niet doorgaan van de Jaarmarkt misten lokale ‘goede-doelen’ een donatie
en door het schrappen van de fiets- en wandeltocht (De Omloop van het Groene
Hart) moest de Zonnebloem het doen zonder het jaarlijkse douceurtje.
Gelukkig hebben de Lions het
er niet bij laten zitten: verscheidene lokale projecten mochten
een mooie cheque ontvangen
als pleister op de wonde.
De Kerstbrodenactie gaat wél
door. Deze actie komt altijd ten
goede aan een ‘buitenlands’
project. Dit keer is de keuze gevallen op Saigon Children’s Charity CIO (saigonchildren). Deze

organisatie is in 1992 opgericht
om kansarme kinderen in Vietnam de mogelijkheid te bieden onderwijs te volgen en hun
(dus) een rechtvaardiger start in
het leven te bieden. Vietnam is
vanwege de bittere armoede extra zwaar getroffen door de Covid-19.
Saigonchildren is daarom een
actie begonnen onder de naam

Help Children in Lockdown:
Backpacks of Resilience. Het is
de bedoeling dat de kinderen
een ‘Covid-rugzakje vol veerkracht’ ontvangen. De backpack
bevat voedsel, hygiënische benodigdheden, boeken en spelletjes Bij voedsel moeten we denken aan rijst, instant noedels,
ingeblikt vlees en vis en ook nog
zeep en tandpasta. In het pakket

zit tevens een handboek voor de
ouders waarmee ze het mentale welzijn van de kinderen tijdens de pandemie kunnen ondersteunen.
De rugzakjes zijn hard nodig,
want duizenden kinderen uit de
door COVID getroffen gebieden
verliezen de aansluiting met een
normale ontwikkeling. Het online-leren en het contacten onderhouden via de sociale media
is voor veel kinderen niet meer
mogelijk. Dat een dergelijk iso-

lement nadelige effecten heeft
op de lange termijn moge duidelijk zijn.
De Lions zouden het zeer op
prijs stellen als u via de aankoop van kerstbroden de kinderen in Vietnam kunt voorzien van essentiële hulp in de
vorm van een rugzakje. Voor
meer informatie kunt u een
kijkje nemen op:
https://covid.saigonchildren.
com/ en https://rijnwoude.
lions.nl/

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar het magazine
Puur Natuur
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Kerstpakkettenactie
Ook dit jaar wordt door de drie kerken van Hazerswoude - Dorp
de bekende Kerstpakkettenactie georganiseerd. De Kerstpakkettenactie is er om iedere inwoner van Hazerswoude - Dorp of
Benthuizen (de andere plaatsen wordt door andere verzorgd!),
waarvan iemand vindt dat hij of zij een steuntje in de rug verdient, een kerstpakket of kerstattentie te bezorgen
Een opgave voor een kerstpakket kunt u doen voor een persoon,
huishouden of gezin als zij het financieel niet zo breed en/of een
zwaar jaar hebben gehad en het bekende steuntje in de rug wel
kunnen gebruiken. Opgaven voor een kerstattentie kunt u doen
indien u vindt dat het steuntje in de rug verdiend is het vanwege
een zwaar jaar zonder dat er financiële zorgen zijn. Hier wordt dan
geen pakket met levensmiddelen bezorgd maar een kerstattentie als
blijk van medeleven.
Wilt u de actie financieel ondersteunen? Maak dan uw gift dan over
op NL72 INGB 0008859771 t.n.v. DPGH Kerstpakkettenactie. Uw
gift is zeer welkom!
Op verzoek en na vermelding van uw e-mailadres, ontvangt u nadien een factuur. Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer
824128114

De winnaars van Griezelig Benthuizen 2021
Kaylee, Bella, Pascalle en Bas, gefeliciteerd met jullie 1e, 2e, 3e prijs en het mooiste
huis! Jaylee. Liz. Milan en Jens, gefeliciteerd met jullie troostprijs!

Klimaatverandering...

Ingezonden brief

OPROEP AAN KLIMAATDESKUNDIGEN.
Bij deze doe ik een oproep aan klimaatdeskundigen om vragen, die over het klimaat gaan, (en tevens over de daaraan onlosmakelijk verbonden leefbaarheid) te beantwoorden.
HET KLIMAAT.
Luchtvaart. Vliegen is slecht voor het klimaat. Wat vinden jullie van het feit dat de Europese commissie het budget voor privé vluchten van bestuurders heeft verhoogd naar 13,5 miljoen euro, en
dat “koningin” Ursula von der Leyen het vliegtuig neemt voor een reis van slechts 50 kilometer?
Green Deal. Het gaat slecht met het klimaat in met name Zuid Europa. Bij elkaar opgeteld zijn er
ruim 50.000 vluchtelingen die onder erbarmelijke omstandigheden “leven” in Griekenland. Geen
schatrijke oliestaten die hun welvaart delen en voor opvang zorgen. Wel is klimaatpaus Frans Timmermans bezig met een Green Deal van 1000 miljard euro. Appels met peren vergelijken? Nee,
want hij zei er bij dat iedereen wat van zijn plan zal merken. Wel fijn voor die mensen,…. dat als je
onder een stuk plastic ligt,… er hard wordt gewerkt aan het klimaat. Zijn jullie het eens met Frans?
Landbouw. Terwijl boeren tot wanhoop worden gedreven ( het aantal zelfmoorden onder boeren is schrikbarend ) vanwege de zeer strenge milieueisen, is er in Glasgow bepaald dat er nog tot
2030 bossen mogen worden gekapt voor de biomassacentrales. Deze zijn zeer vervuilend vanwege
stikstof/CO2 uitstoot, en er komen er nog tientallen bij in ons land. Begrijpen jullie de woede van
de boeren vanwege dit absurde en hypocriete beleid?
Energie. Het aantal mensen die k(r)ampen met hun energienota ( ook wel energiearmoede genoemd) gaat met het huidige beleid richting miljoen.
Burgers hebben geen financieel voordeel van bijvoorbeeld windturbines. Ze worden gedwongen
de miljoenen subsidies op te hoesten voor fabrikanten van windturbines en zonnevelden voor wie
Nederland een gouden markt is. Zeggen jullie: “het doel heiligt de middelen”?
Landschap. Terwijl hier onze polders en de zee ernstig worden beschadigt door zonnevelden en
windparken gaat Frankrijk ( wat nu al voor 70% stroom opwekt uit kernreactoren ) miljarden investeren voor de bouw van mini kerncentrales (beschermen zo het landschap) en zijn daardoor
niet meer afhankelijk van gas uit Rusland. Aan jullie de vraag: gezien ons veel geringere oppervlak,…. is het volgen van dit voorbeeld het overwegen waard?
Zeespiegel. We moeten snel handelen want de zeespiegel stijgt. Is het bij jullie bekend dat bij de
voedselbanken de “zeespiegel” al is gestegen tot aan hun voorhoofd?
LEEFBAARHEID
CBS. De zorg, het onderwijs, en de huisvesting zijn nu al overbelast. In dit verband citeer ik het
CBS: “de bevolking groeide in de periode van januari t/m september 2021 met 90,4 duizend inwoners, voornamelijk veroorzaakt door buitenlandse migratie” Denken jullie dat het wel goed komt
met de leefbaarheid?
Taakstelling. Iedere gemeente heeft de wettelijke plicht ( taakstelling ) statushouders met voorrang aan een betaalbare woning te helpen. Mede daardoor moeten jongeren 10 tot 15 jaar op een
huis wachten en zijn velen gedwongen tot hun veertigste jaar thuis te wonen. Zou het kunnen dat
je op deze wijze racisme bevorderd, en mede daardoor die enge PVV wordt gestimuleerd?
Laatste vraag. Moeten we ( gelet op de groeiende populariteit van de PVV ) rekening houden met
een mogelijke destabilisatie van de samenleving en dus de leefbaarheid?
In afwachting van jullie antwoord verblijf ik.
Hoogachtend, A. Rijkaart email: arijkaart@gmail.com

Wilt u iemand aanmelden voor kerstpakket of kerstattentie? Dit kan
van 12 november t/m 3 december via meintevierstra@outlook.
com, maar wacht niet te lang want op = op. Garantie dat elk opgegeven adres een pakket ontvangt kan de organisatie niet geven.

22 - 27 november: Huis-aanhuiscollecte voor vluchtelingenkinderen Griekenland
Het is bijna zover. Van 22 tot 27 november collecteren we voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is urgenter
dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op Griekse eilanden of op het vasteland.
Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar.
Een van hen is Ilana uit Afghanistan. Ze zegt: “Vier jaar geleden voelden mijn ouders
zich gedwongen om te vluchten. Na een reis vol gevaren kwamen we met een hart vol
hoop op Lesbos aan. De werkelijkheid in het vluchtelingenkamp was anders. De enorme hitte of bittere kou zijn verschrikkelijk. Soms is er geen eten, geen water en geen
plek om te slapen. Alle onzekerheden maken me gek. Ons asielverzoek is al drie keer
afgewezen.”
Stukje welvaart delen		
Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en
onderwijs. Op meer dan zeshonderd plekken in Nederland gaan
collectanten van 22 - 27 november langs de deuren. Ook in de
plaatsen Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk
en Koudekerk aan de Rijn.
Diaconaal project Kerk in Actie
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk
in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede
en onrecht. Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/griekenland.

Geef gul aan de collectant! Namens alle vluchtelingenkinderen in Griekenland: Dank voor uw betrokkenheid.
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tel.Rijn;
06-15557257
en-M.
Kerkvliet (RK
- Heemskerk
(RK - Parotel. 071 341
10, mailadres:
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chiekern),
tel.42
071-3414210,
mailadres:
hh.michael-bernardus@heiligeWebsites: www.heiligethomas.nl en www.pknkoudekerk.nl
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KERKDIENSTEN
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zondag 28 november
10.00 uur: 1e Advent. De
viering wordt geleid door
pastor L.J. Hoogerwerf.

dens deze viering. De organiste is mw. Anne-Marie de
Groot-Wesselingh. De viering m.m.v. de Tweeklank
kan door omstandigheden
niet doorgaan.

Zondag
5 december
10.00 uur: 2e Advent. De
dienst wordt geleid door dominee W. Biesheuvel.
De kerkdiensten worden ook
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
We volgen het advies van de
landelijke PKN inzake de coronaregels nl. 1,5 meter afstand houden, mondkapje
dragen bij het lopen in de
kerk, en het zingen beperken tot na de preek.

Zondag
5
december
11.00 uur: Woord en communieviering waarin pastor
Lam voorgaat. De cantores
zingen tijdens deze viering.
Dhr. Nico Wesselingh is de
organist.

WEEKSLUITING
RHIJNDAEL
Door de verscherpte corona
maatregelen zijn vrijwilligers
momenteel niet welkom in
Rhijndael. Daardoor komt
ook de weeksluiting op vrijdagavond te vervallen. Helaas, maar we hebben hier
natuurlijk alle begrip voor en
we hopen met elkaar op betere tijden. De Raad van Kerken Hazerswoude - Rijndijk /
Koudekerk aan den Rijn.
GEEN OPEN HUIS
Vanwege de aangescherpte
coronaregels zal het Open
Huis op 7 december in Onder Dak niet doorgaan.
OPEN KERK
Op alle woensdagen tussen
10.30 en 11.30 uur is één
van onze kerken open. U
bent welkom om een kaarsje aan te steken, voor een
praatje, voor een gebed of
om gewoon even stil te zijn.
U wordt ontvangen door een
vrijwilliger of door de aanwezige pastor. De Ontmoetingskerk is open op 24 november, 8 en 29 december.
In de Brugkerk bent u welkom op 1 en 15 december.
VIERINGEN RK PAROCHIE BERNARDUSKERK
Zondag 28 november
11.00 uur: Woord en Communieviering waarin pastor Zuidersma voorgaat. Het
Bernarduskoor o.l.v. Dhr.
Mattijs Vijverberg zingt tij-

LIVESTREAM
Op zondagmorgen om 9.30
uur kunt u via de livestream
de eucharistieviering volgen vanuit de Bonifaciuskerk. Hiervoor gaat u naar
de website van de Thomasparochie (www.heiligethomas.nl).
KERK ZIJN
IN CORONATIJD
Het is nog steeds een moeilijke tijd voor veel mensen,
ook voor pastores en parochianen. We zijn bezorgd
om elkaars welzijn en toch
willen we als parochie mensen nabij zijn. De vieringen
in de parochie blijven, zolang het kan, gewoon doorgaan. U bent welkom in de
kerk zonder QR code maar
kom niet wanneer u klachten heeft over uw gezondheid. We houden de anderhalve meter afstand aan en
vragen u een mondkapje te
dragen. Het mondkapje mag
af als u zit. Corona is onder
ons en dat zal nog wel even
duren.
ADVENT
Zondag 28 november is de
eerste zondag van de advent. De familieviering, waar
zo naar uitgekeken werd en
al zoveel werk voor gedaan
was, kan helaas niet doorgaan. Omdat er veel kinderen besmet of het virus kunnen overbrengen durven we
het niet aan. Er zijn ook weer
advent gebeden boekjes.
U kunt een boekje meenemen uit de kerk of even bellen met het secretariaat dan
krijgt u een boekje in de bus.
SECRETARIAAT
RK PAROCHIE

Het secretariaat in de Chopinlaan 10 is er voor o.a. vragen, aanmelden voor vieringen, het opgeven van
misintenties en is bereikbaar
per mail: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl of per
telefoon 071-3414210. Dit telefoonnummer is doorgeschakeld, dus graag even geduld. Intenties kunnen ook
per briefje (in een gesloten
envelop onder vermelding
van misintentie) in de brievenbus van het secretariaat
gedaan worden
ADVENTSACTIE:
GEZONDE START VOOR
MOEDER EN KIND
Adventsactie steunt in 2021
projecten die zich richten op
goede bereikbare zorg voor
moeder en kind rondom
zwangerschap, bevalling en
de periode daarna. Door de
werkgroep is gekozen voor
de Gazastrook.
Het doel van het project is
om zwangere vrouwen in
het Wadi Al Salga-district
medische zorg te bieden
en om de gezondheid van
moeders en jonge kinderen
te verbeteren. In het gebied
is geen medisch centrum
en veel zwangere vrouwen
moeten naar een ander district reizen om medische
zorg te krijgen. De meeste gezinnen kunnen zich de
reiskosten en de medische
behandelingen echter niet
veroorloven en krijgen dus
geen enkele medische ondersteuning tijdens en na
hun zwangerschap. De lokale caritasorganisatie Caritas
Jeruzalem voert het project
uit met hulp van Adventsactie. Dit project sluit mooi
aan in de adventstijd op weg
naar Kerstmis. Tijdens de diaconale viering van 12 december staat achter in de
kerk een bus voor uw contante bijdrage.
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar: rek.nr. NL36
INGB 0006 1923 37 t.n.v. Parochie H. Thomas o.v.v. Adventsactie. Hartelijk dank
voor wat u geeft ook namens mensen voor wie u
geeft. De werkgroep Diaconie/MOV.

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente

P.G. De Hoeksteen
Geref. Gemeente

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk

De Korenaar

Herv. Gemeente
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Zondag 28 november 09.30 uur Ds T.L.J.
Bos; 18.00 uur Ds A.B. van Campen
U kunt de dienst ook volgen via
hervormdbenthuizen.nl
Zondag 28 november 10.00 uur
Dhr. J.P. Karstens, Leiden
Zondag 28 november
09.30 en 18.00 uur Leesdienst
De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Zondag 28 november 09.30 uur
Communieviering met voorg. Past. S. Zuidersma
Voor actuele informatie zie:
www.heiligethomas.nl
Zondag 28 november 10.00 uur
Ds Carla Melgers
De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Zondag 28 november 09.30 uur Ds A.B. van
Campen; 18.30 uur Ds T. Jacobs, Leiden

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek
Huisartsen Hazerswoude/Koudekerk:
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp:
Hazerswoude-Dorp, Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Huisartsenpost
DE LIMES, locatie Alphen a/d Rijn, Meteoorlaan 4 te Alphen aan den Rijn.
Tel. 088-427 47 00. Let op eerst bellen, dan komen!
www.huisartsenpostendelimes.nl
Huisartsen 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. Donderdag tot 20.00 uur. Tijdens lunchpauze op maandag
t/m vrijdag gesloten van 13.00 - 13.30 uur. Zaterdag is de apotheek geopend
van 9.00 - 12.00 uur (van 17 juli t/m 28 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).

Actief Rijnwoude stopt weer
met alle binnenactiviteiten
Het is niet anders, Actief Rijnwoude heeft besloten voorlopig weer te stoppen met alle binnen-activiteiten. Dit natuurlijk naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag.
De buitenactiviteiten gaan wel door met inachtneming van de nu geldende corona regels.
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Weekaanbiedingen

Smakelijke
cowboystick
Supermalse varkensfilets,
gemarineerd met een Western
kruidenmix en een smakelijke
kruidenolie. Een aanrader!
100 gram

1.75

Vleeswarentrio:

Vlugklaarpakket:

Boerenachterham
Kiprollade
Lunchworst

4 Cordon
bleuvinken
4 Stroganoff
burgers

4.99

8.49

Sinttip!

Altijd lekker:

Vleesstaaf

Gyros
vlees

Vleesletter

500 gram

11.98

4.98

Weekendtip!

Altijd handig!

Rosbief
à la minute

Kipfilet
blokjes

4 stuks

500 gram

7.49

4.99

5.98

Aanbiedingen zijn geldig van
22 t/m 27 november 2021

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

Aanbiedingen van 25 november t/m 1 december:

Bakje marsepein
150 gram

Speculaasrondo’s

3,4,-

4 stuks
www.bakkerammerlaanlaan.nl

Wij zijn Werkgroep
Groen, Help jij ook mee?
Met de groei van ons dorp en de herwaardering van de
openbare ruimte, is meer en diverser openbaar groen essentieel voor een leefbare omgeving. Groenere dorpen en steden zijn klimaatbestendiger, energiezuiniger, natuurvriendelijker, gezonder, beweegvriendelijker, socialer en veiliger.
De Werkgroep Groen bestaat uit een dynamische groep vrijwilligers. Door hun uiteenlopende achtergronden en kwaliteiten, zetten
zij zich daadkrachtig en met veel plezier in, om samen te werken
aan een groener Hazerswoude-Rijndijk Oost. Door de open en toegankelijke houding van deze werkgroep wordt er samen met inwoners, gemeente Alphen aan den Rijn en andere partners gewerkt aan
diverse projecten. Door de integrale aanpak, werken zij aan klimaatadapatatie en het duurzaam vergroenen van Hazerswoude-Rijndijk
Oost.
De meerwaarden van een groene leefomgeving zijn steeds meer bekend. De vraag is dan ook niet meer óf we groen moeten toepassen,
maar welk groen op welke locatie. Ook is het belangrijk om groen
op de juiste manier in te zetten voor het beste effect. Het zijn kleine
dingen die al een verschil kunnen maken. Met het vergroenen van
onze woonomgeving, scholen, bedrijven, zorginstellingen en de
openbare ruimte, maken we ons dorp een stuk aantrekkelijker.
Samen werken we aan de groene leefomgeving van morgen. Goed
voor mens, natuur, klimaat en economie!
Meer informatie over ons vind u op:
https://www.dorpsoverleghazerswouderijndijkoost.nl/
werkgroep-groen-hazerswoude-rijkdijk-oost/
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Belangrijke telefoonnummers
in onze gemeente
& Regionale Rampenzender: Radio

woude: 06-29508442; Klussendienst junior:

& Logopediepraktijk Hazerswoude -

West. Te ontvangen op 89.3 FM en op de

tel. 06-82093412

Dorp Esther ‘t Jong, logopedist, Lindehof 27,

kabel op 88.9 FM.

& Advies- en steunpunt huiselijk

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-

2313 HM Leiden. Tel. 071-5142275 Email:

Dorp. Openingstijden zaterdag 13.00 - 16.30

info@issoria.nl, website: www.issoria.nl.

uur. Regelmatig ook thematentoonstellingen.

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.

& Stichting Vrijetijdscentrum “OPEN

www.museumhazerswoude.nl

HUIS”, Cursussen worden gegeven in het

& Paraklesispraktijk drs. G.W. Flippo -

Dorpshuis, P. de Hooghstraat 3, Inl. tel. 0172-

Hus, Psycholoog, Carel Fabri
tius
plantsoen

587701/588132.

18, 2391 GR Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172-

& Wijdezorg: Driehof, Dorpsstraat 27

585811. Email: info@paraklesispraktijk.nl.

2391 BB Hazerswoude-dorp tel: 088-209

& Visiemed fysiotherapie (Sport)

1000 Rhijndael, Europasingel 2 2396 EM

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

Koudekerk a/d Rijn tel: 088-209 1000.

logie, schoenadvies, medische training, echo-

& Stichting Welzijn Ouderen Benthui

grafie, diëtiek Potgieterlaan 10G, 2394 VE

zen: MAALTIJDVOORZIENING Oude

Hazerswoude-Rijndijk, tel. 071-8795673 /

2391 BJ Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172-

ren: Allcura, Verbreepark 19a, Benthuizen,

06-29410381 www.visiemed.nl.

583111. info@habekowonen.nl

tel. 079-3310052 liefst tussen 09.00 en 10.00

& Anonieme Alcoholisten Iedere dins-

& Home Start: Vrijwilligers bieden gezin-

uur. Voor al onze verdere aktiviteiten zie de

dagavond na 19.30 uur. Koudekerk a/d Rjjn:

nen met jonge kinderen een steuntje in de

Gemeentegids.

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

rug. Tel. 06-49040990.

& Tafeltje Dekje, warme maaltijden,

& GezondheidService: voor servicedien-

tel. 06-54701949

Hazers
woude-Dorp en Rijndijk, Activite/

& Praktijk Gassho Rijnwoude voor

Apetito, Aanmelden/informatie bij Activite

Reiki, EnergetischeTherapiën, Mindfulness

071-5161415.

Therapie en Coaching 4 Kids en Volwassenen.

& Verloskundige Praktijk Hazers-

Anita Goudswaard-Bruinsma Potgieterlaan

woude Dorp: Lindehof 27, tel. afspraak:

10H, tel. 06-53561221. agoudswaard@planet.

& Habeko wonen. Dorpsstraat 48-50,

sten aan huis en cursussen, tel. 5161404 (op
werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur).

& Florein Zorg : voor zorg op maat, 24 uur
per dag, voor particulieren en mensen met een
persoonsgebonden budget. Bereikbaar 24 uur
per dag, 7 dagen per week via tel. 071-5797000.

& Diákonos (Chr. Vrijwillige Terminale
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

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

nl.

& Verloskundige Praktijk Wereld

& Lactatiekundigepraktijk ‘de zoete

kind: Europalaan 247, 2408 BK Alphen a/d

parel’ Helen Weerheim IBCLC, NVL 50709,

Rijn, tel. 0172 - 472067.

06-41329210. dezoeteparel@gmail.com.

& Verloskundige Praktijk Keita Bent

& Buurtbemiddeling Komt u er niet meer

huizen: mw. E.W. van Ommeren en C.M.

uit met uw buren? Inwoners van de gemeente

Nieuwesteeg: verloskundigen: Spreekuur

Rijnwoude kunnen gratis gebruik maken van

volgens afspraak; do. 9.00-12.00 uur, Kon.

Buurtbemiddeling Libertas Leiden e.o. Tel.:

Julianastraat 16b, Benthuizen. Tel. bereikbaar

0900-5168168, www.libertasleiden.nl, e-mail:

24 uur per dag: tel. 079-3217171.

info@libertasleiden.nl.

per week bereikbaar. 0900-0767.

& Praktijk voor Remedial Teaching,

& Karlica bekkentherapie Jennifer

& Actief Rijnwoude. Klussendienst

Coaching en Training Lea Gahrmann,

Adler, Dorpsstraat 49, 2731 AL Benthuizen.

Rijnwoude: 06-82093412; Burendienst Rijn-

Berkenhof 13, tel. 0172-588315, e-mail:

Tel. 06-14320807 info@bekkentherapie.com;

woude: 06-23517778; Computerdienst Rijn-

lealgm@hotmail.com. www.leagahrmann.nl

www.bekkentherapie.com

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: 9100 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 06-54683475. 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.

& Boelsma Homeopathie & Advies

& LekkerFit Voedings- en dieetadvies.

Breitnerlaan 60, Hazers
woude-Dorp, tel.

Hester Nietzman-Braam diëtist. Gezond

06-41711971 www.aboelsma.com email:

heidscentrum Lindehof, Lindehof 27, Hazers

annemiekeboelsma@gmail.com

woude-Dorp. Tel. 0657337242 Email: hester@

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio –

lekkerfitdietist.nl Website: www.lekkerfitdie-

Borgman J.M. Borgman – v.d. Lubben, De

tist.nl.

Populier 42, 2731 HE Benthuizen, Tel: 079-

& Praktijk 4 Kids Diagnostiek en

3479446. Mail: fysio.borgman@casema.nl.

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

& Praktijk v. Fysiotherapie en
Manuele

therapie

R.

Giedrojc/C.

dachts-

en

concentratieproblemen,

g edragsproblemen,

sociaal-emoti-

Herijgers Behandeling volgens afspraak:

onele

tel. 0172-587802. Dorpsstraat 86, 2391 BL

Belinda Herrewijn, Kinder- en Jeugd
-

Hazerswoude-Dorp. www.dorpsfysio.nl

psycholoog NIP, Esther Monfils, Ortho

voor

en

dyslexie
zorg.

fysiotherapie:

pedagoog, Leerproblemen. De Praktijk4Kids ,

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den

Dorp. Tel. 085-733 1994. www.fysioplus.com.

Rijn 0172 425 425

& Podocentrum

& Fysioklein Fred. v. Eedenplein 4,

&

Praktijk

problemen

Groene

Hart

Raadhuisplein 3, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp.

2394

Tel. 0172-587103. www.podo.nl.

oude

& Bewuster Bewegen Praktijk v.

Fysiotherapie; Manuele therapie; Dry need-

Oefentherapie Mensendieck, bekkenoe-

ling; Orthopedische revalidatie. Tel. 071-

fentherapie en (kinder)slaapoefentherapie

2032056.

AC

Hazerswoude-Rijndijk

gemeentehuis).

(het

(Sportmaster)

Marleen van Schie: Europasingel 2, 2396 EM

&

Koudekerk a/d Rijn, tel. 06-18469206.

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

Burenhulp

Rijnwoude

Tel.

& Fysio Koudekerk Praktijk voor Fysio-,

www.carolinebronsgeest-homeopathie.nl

Sport- en Oedeemtherapie, Arie Hogenespad

& Fysio Benthuizen, Dorpsstraat 49, 2731

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

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

3416743, info@fysiokoudekerk.nl,

benthuizen.nl; www,fysiobenthuizen.nl. Ook

www.fysiokoudekerk.nl.

dietiste, yoga en tai chi.
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Cursiefje
Mijmering
Waarschijnlijk kent u hem nog... die mythische Orfeus, die weergaloze dichter, zanger en musicus. Met zijn begenadigde stem én
zijn door Apollo geschonken lier wist hij niet alleen de mensen
maar zelfs de dieren, de bomen en de rotsen in extase te brengen.
Hij werd verliefd op de beeldschone nimf Eurydice... maar helaas,
op hun trouwdag werd Eurydice door een adder in haar voet gebeten en ze overleed. Orfeus zon op wraak op dat dodelijke verraad
van het leven. Hij wist (met zijn lier en zijn stem) de onverbiddelijke veerman Charon te bewegen hem toch, als levend mens, de
Styx over te varen, hij liet de Helhond Cherberos jankend in zijn
hol stuiteren en uiteindelijk kon hij met zijn zang en muziek ook
Hades (de god van de onderwereld) zó emotioneren dat deze besloot Eurydice aan hem én het leven terug te geven. De muziek had
de dood overwonnen. Op één voorwaarde: Orfeus mocht op zijn
tocht naar de aarde NIET omkijken. Hij hoorde lopend in de donkere wereld van Hades geen voetstappen klinken (Eurydice was in
Hades’ rijk nog een geest...) en... homo sum, oftewel de nieuwsgierigheid overwon... helaas!
Het verhaal heeft ondanks alles een gelukkig einde, want op de Elyseïsche velden is Orfeus toch herenigd met zijn geliefde Eurydice.
En zijn geest leefde voort in de grote dichteres van het eiland Lesbos, Sappho. Zo, die Grieken zijn niet voor één gat te vangen!
Die dierbare verwant, vriend, vriendin, collega... terughalen uit het
dodenrijk, wie droomt er niet van, wie zou niet dolgraag nog eens
een knuffel willen delen met degenen die hem/haar ontvallen zijn?
Wij, westerlingen, houden er niet van zomaar loszinnig met herinneringen om te gaan; daar moet volgens de nuchtere en rationele
Europeaan een heuse datum voor worden vastgesteld. We hebben
gekozen voor de 2de november, Allerzielen. Ik heb iets met die datum, logisch, ik ben op 2 nov. geboren. Ik moet hier echter direct
aan toevoegen dat mijn herinneringen aan geliefde doden niet alleen op die speciale geboortedag door mijn hoofd zweven.
Mooie verhalen hebben altijd een bijzondere symboliek. Orfeus is
indertijd verrmoord door bezeten nimfen die het niet konden verkroppen dat hij hun - na de dood van Eurydice - geen aandacht
meer schonk. Maar... Apollo heeft zijn aan stukken gescheurde lichaam verzameld en begraven aan de voet van de Olympos en volgens de verhalen - zingen de nachtegalen daar sindsdien mooier
dan ergens op aarde.
Dat mijmeren over gestorven geliefden, hun kwaliteiten toedichten
die misschien de waarheid wel een beetje geweld aandoen... het
geeft aan dat kille memento mori toch dat wellicht wat kleine maar
warme glansje van het carpe diem. Die nachtegalen aan de voet van
de Olympos... de beminde doden maak je in je herinneringen altijd
iets mooier dan zij in werkelijkheid waren.
Dat sausje van ‘in dierbare herinnering’ haalt de scherpe kantjes
van de beminde overledene af en plaatst hem of haar in een aureooltje., een ringetje van dierbaar licht. Daar moet je niet een vaste
dag voor reserveren.
Zomaar een mijmering van een....
Wist
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Kleine advertenties
Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de
exploitatie van de Groene Hart Koerier verschuldigd.
Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op

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

TE HUUR/ TE KOOP
OVERDEKTE STALLING in Hazerswoude-Dorp
beschikbaar. Ideaal voor aanh./boot/vouwwagen. Bel of bericht naar Jan op 06-42551271
Te koop: NIEUWE POSTCODE LOTERIJ FIETS.
Vraagprijs 390 Euro. Info bij Hans. 06
161340002

GEVRAAGD:
GEZOCHT: PER DIRECT WOONRUIMTE voor 4
mnd voor 4 pers. contact: 0651214085.
GEVRAAGD: SCHOLIEREN voor werk op kwekerij op het Laag Boskoop in Boskoop op zaterdagen. Goede verdiensten.
Bel of WhatsApp: 06-20578606
TE HUUR GEVRAAGD: LOODS minimaal 10m
x 10m. Met elektra en water. Omgeving
Boskoop/H'woude. Voor minimaal 3 maanden,
liefst langer. tel. 0621418855
TE KOOP GEVRAAGD OUDE SPEELGOEDAUTO'S
jaren 50/60/70 Antiek speelgoed of Pokemon
kaarten. tel. 0640022896

Zonsondergang bij de Benthuizerplas

DIVERSEN

Foto van Thea van der Struijs

ARIE KOM www.komstratenmakersbedrijf.nl,
Middelweg 1B, 2391 NS Hazerswoude-Dorp Tel.
0654391559

Gevraagd: MEDEWERKER voor het sorteren van
bloemen in de schuur ca. 10 januari t/m half maart in
Hazerswoude.
Flexibele werktijden en werkdagen mogelijk. Ook geschikt
voor senioren.

Zoekt u een SCHOONMAAKHULP voor vrijdag ochtend of middag? Bel dan naar 0640410287
Sinds dinsdag 19 oktober j.l is er weer elke 3e
dinsdag van de maand KLAVERJASSEN BIJ TTV
AVANTI. Competitie loopt van oktober tot en met
april 2022. De laatste avond in april wordt er vrij
gespeeld, en is de prijs uitreiking. Van de overige
kaartavonden tellen de 5 hoogste resultaten mee
voor de einduitslag.

Mooie prijzen.
Eerste bakje koffie/thee gratis
GEVRAAGD:

HULP IN DE HUISHOUDING

voor woning in Hazerswoude-Dorp 5 tot 7
uur per week Tel. 0651214085

Bel of WhatsApp: 06-20578606

1 op de 3
vrouwen krijgt
dementie
stopdementie.nu

Kom vrijblijvend langs voor 1 of 2 proeftrainingen.
(Personal training, Small group training en
Weerbaarheid training op aanvraag)
Voor meer informatie zie: www.1tot1training.nl

Voor een wijk in Groenendijk/Rijndijk/(±200 kranten) zoekt de Groene Hart Koerier een bezorger.

Aanmelden 0172-430151
(ook graag inspreken!)

Wij bieden de volgende trainingen aan:
Elke werkdag en op zaterdagochtend:
• HIIT Circuit Training (work out)
• Bokszak Training (work out)
• Personal Training
• Small Group Training
• Taekwondo Training
• Kids Fun Training (4 jaar en ouder)
• Weerbaarheid/assertiviteit Training
In een moderne sfeervolle veilige omgeving
sporten en/of weerbaarder worden met
begeleiding van zeer ervaren trainers?
Dan is 1tot1training, Potgieterlaan 10G te
Hazerswoude Rijndijk ‘de place to be’.

BEZORGER GEZOCHT

Taekwondo
Fitness &
krachttraining
Bokszak training
Kids fun
weerbaarheid
training

Groene Hart Koerier
woensdag 24 november 2021

De ingezamelde bloembollen zijn gepoot, nu even geduld tot het voorjaar….
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Ongetwijfeld kunt u het zich nog herinneren: de oproep in het voorjaar van het Dorpsoverleg aan de inwoners van Koudekerk, om de uitgebloeide voorjaarsbolletjes in te zamelen. (Het gaat hier om bloembolletjes die in bakjes worden gekocht bij de bloemist voor
binnen of buiten, ze worden dus niet uit de grond getrokken)

Het is zonde om ze na één keer
bloeien weg te gooien, want ze
zij bezitten nog voldoende energie om een of zelfs meerdere jaren te bloeien. En met wat geluk
vermeerderen zij zich ook nog.
Op deze manier heb je er meerdere jaren plezier van. Tevens
draag je op deze wijze bij aan
de verduurzaming. Alle beetjes,
hoe klein ze soms ook zijn, helpen daarbij.
Met de medewerking van onze
Bloemenzaak Bij Ons, en Albert Heijn, OBS De Rijnschans

en CBS de Rank werd er massaal aan deze oproep voor inzameling gehoor gegeven. Na
drogen, en schoon maken bleven ongeveer 5 kilo bollen over.
“Het is een onverwacht groot
succes geworden!” vertelde Caroline Kerkaert.
Afgelopen week werden deze
bolletjes in de grond gestopt, in
de hoop dat we in het voorjaar
kunnen genieten van een bonte bloemenpracht. Wellicht zien
we in maart – april in Koudekerk een kleine Keukenhof verschijnen… De kinderen van

groep 6 van CBS De Rank hebben de groenstrook rondom
hun schoolplein beplant met
bollen, en de kinderen van de
BSO Buitenplaats maakten een
bloemenveld in het Hofstedepark. “Het was even hard werken voor de kinderen, want de
kleigrond was erg hard” lichtte
Carla Glorie nog toe.
De leerlingen van de Rank en
kinderen van de BSO kijken uit
naar het voorjaar om de bloeiende bollen te kunnen bewonderen.

Namens de Werkgroep Duurzaam Koudekerk, Carla Glorie en Caroline Kerkaert
hartelijk dank aan iedereen die hiertoe zijn of haar steentje heeft bijgedragen; op deze manier
blijven we ijveren voor een schoner, mooier én duurzamer Koudekerk!

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar het magazine
Puur Natuur

Koudekerk wordt
schoner door uw
medewerking!
Op zaterdag 20 november ging er een ploeg van zo’n
10 mensen, waaronder twee kinderen, zwerfafval jutten in Koudekerk. De oogst aan zwerfafval was minder
dan vorige keren wat heel positief is.
Nog steeds veel sigarettenpeuken op bepaalde plaatsen, zoals
de speelplaatsen van de scholen,
rond de Ridderhof en achter de
winkels. Soms toch weer meer
blikjes en plastic flesjes dan verwacht, maar in het algemeen
ook minder. Het lijkt daarom
de goede kant op te gaan. Hoe
schoner Koudekerk is, hoe minder zwerfafval er ook ontstaat,
leert de ervaring. Wij gaan daarom door met elkaar bij het ophalen van het oud-papier een jutactie te ondernemen.
Als je zelf aan de slag wil en
jouw straat regelmatig een
schoonmaakbeurt wil geven,
kun je afvalknijpers, hesjes en
handschoenen lenen. Zo meldde zich bij onze actie een Koudekerkse die de Mattenkade
schoon gaat houden. Als meer
mensen hun eigen straat alleen
of met iemand anders schoon
willen houden (vaak maar heel
weinig werk!), dan is het heel

gemakkelijk om daarvoor aan
materiaal te komen. Vanuit Actief Rijnwoude fungeert kerncoördinator Jolande van Wetten als
het centrale punt. Mocht je tussendoor materiaal willen lenen,
dan kun je contact met haar opnemen via jolande@actief-rijnwoude.nl of 06-22168847.
Doe je ook mee bij de volgende
jutactie op zaterdag 18 december a.s. van 10.00 uur en 12.00
uur? Je hoeft je niet aan te melden, maar aangeven bij Jolande
van Wetten dat je meedoet, is
handig vanwege de hoeveelheid
werkmateriaal. Hopelijk hebben
we zoals meestal droog weer om
Koudekerk jouw straat, buurt of
wijk zwerfafvalvrij te maken.
Deze activiteit is een initiatief
van Actief Rijnwoude, Werkgroep Duurzaam Koudekerk, de
schonebuurtcoaches van de gemeente Alphen aan den Rijn en
een aantal enthousiaste inwoners van Koudekerk.

Werk mee aan
een duurzamer
Koudekerk
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Sint Nicolaas en zijn Pieten
Tot grote vreugde van veel kinderen is de goede Sint dit jaar ondanks alle problemen weer teruggekeerd in Hazerswoude-Rijndijk en -Dorp. Hij werd dan ook met
groot enthousiasme begroet en natuurlijk wordt er gehoopt en stiekem ook wel
gerekend op mooie cadeaus. Omdat de Sint natuurlijk niet op alle plekken tegelijk
kan zijn zal hij zijn intocht in Benthuizen a.s. zaterdag 27 november maken!

Intocht Sint
in

Op u
brach
band
centr

Intocht Sint en Piet in
Hazerswoude-Rijndijk
Zaterdag jl. iets over tienen reden Sint en Piet over de Potgieterlaan Rijndijk binnen. Het was even een vreemd gezicht: de Sint zat in een jeep. Waar was dan Ozosnel, de schimmel van de Sint? Misschien ziek op stal?
Nou ja, in ieder geval Sinterklaas en zijn Pieten waren er! De Sint met enkele van zijn
Pieten, vergezeld door de Pietenband maakten een rondrit door het dorp. Volgens afspraak konden de mensen in de buurt van hun eigen huis zwaaien; daar werd goed
gevolg aan gegeven. Op slechts enkele plekken langs de route stonden ouders, opa’s en
oma’s met hun kroost op de stoep om de Sint te verwelkomen. De kinderen kregen een
zakje met snoep of wat pepernoten van de Strooi-Pieten.

Zoals jullie in de Sinterklaaskrant hebben kunnen lezen, heeft de Letterpiet in Hazerswoude-Rijndijk met letters gestrooid. Via een verhaaltje in deze krant moeten de kinderen erachter komen, waar die zijn achtergelaten: bij de “winkels”. Dat is dus in en
rond de da Costasingel. Als de kinderen de letters verzameld hebben kunnen ze een zinnetje formuleren: Sint & Ozosnel. Als het zinnetje is ingevuld op een formuliertje dan
kunnen ze die inleveren bij de Servicebalie van Jumbo en krijgen ze het befaamde zakje
snoepgoed. De kinderen kunnen vanaf 20 november gaan zoeken en het formuliertje in
de week van 29/11-5/12 inleveren bij de Servicebalie van Jumbo. .

Door d
Sint m
langs d
ken sto
verkle
en de
noten
De sto
het kru
rit via
punt w
gaan d
was er
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slaan Rijnwoude niet over!

terklaas en zijn Pieten
Hazerswoude – Dorp

uitnodiging van de inwoners van de voormalig Rijnwoude
hten Sinterklaas en de Pieten met begeleiding van de Pietend van TTH op zaterdag 20 november een kort bezoek aan het
rum van Hazerswoude -Dorp.

Sint komt naar Benthuizen
a.s. Zaterdag 27 november komt Sinterklaas met zijn Pieten naar Benthuizen. De
ECB geeft wat tips waar we ons zo veel mogelijk aan moeten houden!
Handige informatie:
➦
Sint en zijn Pieten gaan rond in Benthuizen tussen 14:00 uur en 15:00 uur
➦
De route met richttijden wordt staat op ecb-benthuizen.nl en op facebook ECBBenthuizen.
➦
Let op: Blijf op de stoep staan langs de route,
Houdt afstand van elkaar,
Pieten komen naar de kinderen toe, die op de stoep staan, om snoepjes uit te delen,
Loop niet naar de koets of naar de Pieten,
Volg de koets niet

De route van de
rondrit door
Benthuizen

GEEF SPEELGOED EEN TWEEDE LEVEN

Ook dit jaar doet speeltuin “De Rode Wip” weer mee met Sint Swap (voorheen
bekend als Recycle Sint). Met Swap Sint is het mogelijk speelgoed te ruilen voor
ander speelgoed. Goed voor de portemonnee en speelgoed krijgt een tweede leven. Een win-win situatie!

de coronamaatregelen was er dit jaar geen feestelijke intocht, maar deed de
met zijn Pieten een rit door het dorp. Erg veel belangstelling was er helaas niet
de route, maar daar was ook uitdrukkelijk om gevraagd. Op een paar plekonden her en der verspreid vader, moeder, ’n paar opa’s en oma’s met soms
ede kinderen op de stoep naar de Sint en de Pieten te zwaaien. Daar zijn Sint
Hoofdpiet heel blij om. De Pieten deelden aan de kinderen een zakje peperen snoepgoed uit.
oet startte aan de westzijde van het Dorp om vervolgens via de Dorpsstraat
uispunt over te steken naar de andere kant van het dorp. Daar ging de rondde Burgemeester Warnaarkade weer terug naar de Dorpsstraat om het kruisweer over te steken en dan westwaarts het dorp weer uit te rijden. Na deze rit
de Sint & zijn Pieten naar het volgende dorpen in de buurt. Jammer genoeg
r dit jaar ook geen Pietendisco; we hopen dat dit volgend jaar wel weer kan. .

Door de coronamaatregelen zal het dit jaar helaas niet op een fysieke locatie zijn, maar doen we het
wederom online. Hoe werkt het?
Ga naar www.facebook.com/groups/swapsinthazerswouderijndijk (of start op www.derodewip.nl)
en meld jezelf aan. Het is een besloten groep. Nadat je je hebt aangemeld kan je zelf foto’s plaatsen
van speelgoed dat je wilt ruilen. Zodra iemand interesse heeft kan diegene daarop reageren en contact met je opnemen om te ruilen. Naderhand haal je je foto’s weer weg.
Heb je speelgoed dat je wilt doneren? Neem even contact op met Chantal Brommers via info@derodewip.nl of bel/app 06-12608074. Dan plaatsen we jouw speelgoed in de ruilkast bij de Mozartlaan 108, zodat mensen – net als een minibieb – daar kunnen snuffelen naar leuk speelgoed voor
hun kind(eren). Iets terugzetten mag zeker, maar is niet verplicht.

12

Groene Hart Koerier
woensdag 124 november 2021

WEEK 47
24 november 2021

Week in beeld

Dienstverlening gemeente
We willen het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk houden. Kom alstublieft alleen
naar het gemeentehuis als het echt noodzakelijk is.
Openingstijden en afspraken
Bekijk hieronder de openingstijden voordat u langskomt. Meestal is het maken van een afspraak verplicht.
U kunt het Serviceplein eventueel ook zonder afspraak
bezoeken, maar alleen als het echt noodzakelijk is.
Houdt u dan wel rekening met een langere wachttijd.
Heeft u verkoudheidsverschijnselen of koorts, stel dan
uw bezoek uit. Waar mogelijk regelt u zaken online of
stuurt u ons een e-mailbericht.
Balie Burgerzaken (met afspraak)
• maandag: 13.00-16.30 uur
• dinsdag tot en met vrijdag: 9.00-16.30 uur
• vrijdagavond: 16.30 tot 20.00 uur (alleen voor
paspoort, rijbewijs, ID-kaart, verhuizing, verklaring
omtrent gedrag en uittreksels)
Serviceplein (met én zonder afspraak)
• maandag: 13.00-16.30 uur
• dinsdag tot en met vrijdag: 9.00-16.30 uur
Telefonisch contact
• maandag tot en met vrijdag: tussen 8.30–17.00
uur, via 14 0172 (vanuit het buitenland: 00 31 172
465 231)
• voor vragen over uitkeringen, Wmo, schulden en
leerplicht: kies optie 1
• voor alle andere vragen: kies optie 2
• voor dringende meldingen kunt u ons ook buiten
kantoortijden bellen
Mondkapje
Komt u naar het gemeentehuis, vergeet dan niet uw
mondkapje.
Meer informatie
Op de website www.alphenaandenrijn.nl/contact leest
u alle details over onze dienstverlening, openingstijden en contactmogelijkheden. Voor contact met
Rijnvicus kijkt u op www.rijnvicus.nl.

Lees het laatste nieuws op:

https://www.alphenaandenrijn.nl/
nieuws

Of volg ons via:
Twitter:

https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

of via Instagram:

https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

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

of LinkedIn:

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

Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Laag inkomen? Voor een lage
premie uitgebreid verzekerd
U wilt graag goed verzekerd zijn, maar u kunt geen uitgebreide zorgverzekering betalen? Voor inwoners met een
laag inkomen biedt de gemeente in samenwerking met
zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid ook in 2022 een collectieve zorgverzekering aan.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor deze zorgverzekering
mag uw inkomen niet hoger zijn dan 130% van de
bijstandsnorm. Ook is er een vermogensgrens. Voor inforInkomensgrens Basisverzekering

matie over de hoogte van deze bedragen kunt u contact
opnemen met het Serviceplein via telefoonnummer 14
0172.
Premies 2022
Zorg en Zekerheid geeft een korting op de basisverzekering. Gemeente Alphen aan den Rijn betaalt een deel van
de aanvullende verzekering. In het schema hieronder ziet
u de premie die u betaalt voor de zorgverzekering (AV =
aanvullende verzekering).

AV-gemeente
Standaard

AV-gemeente
Top

Totaal
AV-gemeente
standaard

Totaal
AV-gemeente
Top

Inkomen niet
hoger dan
110% van de
bijstandsnorm

€ 123,36

€ 4,92

€ 17,23

€ 128,28

€ 140,59

Inkomen niet
hoger dan
130% van de
bijstandsnorm

€ 123,36

€ 16,39

€ 34,45

€ 139,75

€ 157,81

Aanvragen vóór 12 december
Wilt u deelnemen? Dien dan vóór 12 december 2021 een
aanvraag in bij het Serviceplein. Bent u nog niet verzekerd
bij Zorg en Zekerheid? Zeg dan uw huidige verzekering
vóór 1 januari 2022 op. Zorg en Zekerheid kan dat ook
voor u doen. Dan vermeldt u dat op het aanmeldformulier.
Heeft u een schuld bij uw zorgverzekeraar?
Als u een premieschuld heeft bij uw huidige zorgverzekeraar, dan kan het zijn dat u daardoor niet over kunt stappen
naar de collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid.
De zorgverzekeraar die u nu heeft kan u hier meer over
vertellen.

Vragen?
Voor informatie over de vergoedingen kunt u kijken op
www.gezondverzekerd.nl. Heeft u vragen over de hoogte
van de inkomens- en vermogensgrens, of wilt u een
aanvraag voor deelname indienen? Neem dan contact op
met de medewerkers van het Serviceplein via 14 0172. Of
kom langs bij het Serviceplein op maandag van 13.00 tot
16.30 uur en op de overige werkdagen van 9.00 tot 16.30
uur. Vanwege de coronamaatregelen verzoeken wij u
hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer 14
0172.

Onderzoek uitgevoerd aan
Koudekerksebrug
De afgelopen maanden heeft de provincie Zuid-Holland op
verzoek van Gemeente Alphen aan den Rijn een grondig
onderzoek uitgevoerd aan de Koudekerksebrug. In 2024
vindt groot onderhoud plaats aan de brug.
Aanbruggen
Het onderzoek laat zien dat de betonnen aanbruggen in
niet zo’n goede staat meer zijn. De aanbruggen zijn de
vaste delen van de brug aan allebei de kanten van het
beweegbare deel van de brug. De situatie is niet acuut
maar voor de zekerheid is het verstandig zwaar verkeer op
de brug zoveel mogelijk te vermijden.
Tijdelijke maatregelen
Op verzoek van de gemeente zoekt de provincie uit wat de
mogelijkheden (en kosten) zijn van een tijdelijke hulpconstructie onder de aanbruggen om deze extra te versterken.
Een andere optie is om een aslastbeperking op de brug in
te stellen. Dit zou betekenen dat vrachtauto’s boven een
bepaald gewicht geen gebruik mogen maken van de brug.
Op basis van de onderzoeken, en na gesprekken met
belanghebbenden, neemt de gemeente een besluit. Er
wordt dan bepaald welke maatregelen de komende jaren
getroffen worden om de brug zo goed mogelijk te kunnen
blijven gebruiken.
Geen beperkingen voor de scheepvaart
Sinds drie weken zijn de kleine doorvaartopeningen die
onder beide aanbruggen zitten door de provincie fysiek
afgesloten voor het scheepvaartverkeer. De afsluiting van

deze doorvaartopeningen vormt echter geen beperking
voor de scheepvaart, aangezien alle scheepvaart, net als
voorheen, gebruik moet maken van de doorvaartopening
in het midden. Dus door het beweegbare deel van de brug.
Hiervoor gelden geen beperkingen.
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Vraag de adviseurs van
de gemeente om financieel
advies bij een echtscheiding.

GELDZORGEN?

Lees hier wat adviseur
Leyla Fidan kon betekenen:
“Ik heb iemand begeleid die ging scheiden.
De ex-partner deed altijd de administratie.
Deze persoon had dus geen idee wat er
financieel allemaal geregeld moest worden.
Ik heb in deze situatie kunnen helpen bij het
maken van keuzes. En ik heb uitgelegd wat
voor rechten ze hebben. Trek vooral aan de
bel als je er niet uitkomt. Bij de Helpdesk
Geldzaken helpen we je graag verder en
begeleiden we je waar nodig. Bij een scheiding,
maar bijvoorbeeld ook als je partner overlijdt
of naar een verpleeghuis moet.”

Leyla Fidan

“Ben je gescheiden en financieel
onzeker? Wij bieden hulp”

Ben je benieuwd wat
de gemeente voor je kan
betekenen? Scan de QR-code, of
kijk voor de mogelijkheden op:
alphenaandenrijn.nl/
financieelfit

Beter Bereikbaar Gouwe een
stap dichterbij
Let op: inloopdagen omgezet naar online bijeenkomsten

Eerder is op diverse plekken gecommuniceerd over
inloopdagen voor Beter Bereikbaar Gouwe.
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen is besloten
om de live ‘inloopdagen situatieschetsen’ in
Boskoop op maandag 29 en dinsdag 30 november
aanstaande NIET door te laten gaan. In plaats
daarvan worden WEL online bijeenkomsten
gehouden over de situatieschetsen.
Online situatieschetsen bekijken op
29 en 30 november
Om mensen de gelegenheid te geven om vragen te
stellen over de situatieschetsen van de weg- en
fietsroutes worden online bijeenkomsten georganiseerd via Microsoft Teams. Tijdens deze sessies
kunt u de situatieschetsen zien. Dit is aanvullend
op het webinar op 23 november. Tijdens het
webinar worden het maatregelenpakket en de
vervolgstappen toegelicht.
De Teams-bijeenkomsten zijn op 29 en 30
november, op diverse tijdstippen en er is ruimte

voor maximaal 15 personen per keer. Voor de fietsroutes is een apart moment gereserveerd.
U kunt de situatieschetsen vooraf al bekijken. Ze
staan aan de rechterkant onderaan op de website
www.beterbereikbaargouwe.nl/maatregelenpakket.
Aanmelden
Heeft u zich al aangemeld voor de bijeenkomst?
Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. U
ontvangt de link voor de online bijeenkomst via de
e-mail. Ook nemen we contact met u op als er iets
wijzigt in het tijdstip. Wilt u zich nog aan- of
afmelden voor de bijeenkomst, dan kunt u mailen
naar beterbereikbaargouwe@pzh.nl.
Meedenken in 2022
De planning is om in 2022 bijeenkomsten te organiseren waarin u kunt meedenken over de volgende
versie van de tekeningen (schetsontwerpen). Als
alles mee zit, worden dat livebijeenkomsten.

Publicaties
Besluit vaststellen
maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit milieubeheer,
Julianastraat 34, Alphen aan den Rijn
Op 11 november 2021 heeft de Omgevingsdienst
Midden-Holland (ODMH) namens Gemeente Alphen
aan den Rijn een besluit genomen om maatwerkvoorschriften vast te stellen. De voorschriften gaan
over een verzoek om vrijstelling voor het plaatsen
van een vetafscheider op Julianastraat 34 in Alphen
aan den Rijn. De procedure heeft het kenmerk
2021279870.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het
besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op
afspraak worden ingezien bij Gemeente Alphen aan
den Rijn. Het adres en de openingstijden kunt u
vinden op de website van Gemeente Alphen aan
den Rijn.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen aan
den Rijn. De termijn voor het indienen van een
bezwaar start op 13 november 2021 en bedraagt 6
weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van
een bezwaarschrift gewoon geldig. Het bezwaarschrift wordt bij voorkeur digitaal ingediend via de
website: www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.
Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD
of eHerkenning) nodig. Het bezwaarschrift kan ook
per e-mail worden ingediend via gemeente@alphenaandenrijn.nl of per post worden gestuurd naar
college van burgmeester en wethouders van Alphen
aan den Rijn, t.a.v. bezwaarschriftencommissie,
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat
ten minste naam en adres, de datum van uw
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bezwaarschrift, een omschrijving en kenmerk van
dit besluit en de reden van de bezwaren. Verder
verzoeken wij een kopie van het besluit waar het
om gaat mee te sturen en uw telefoonnummer en
e-mailadres te vermelden.
Voorlopige voorziening
Als er een spoedeisend belang is, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (postbus
20302, 2500 EH Den Haag) vragen een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige
voorziening moet worden ondertekend en moet ten
minste uw naam en adres, de datum van een
verzoek, een omschrijving van dit besluit en de
reden van het verzoek bevatten. Verder verzoeken
wij een kopie van het besluit waar het om gaat mee
te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer
en e-mailadres u bereikbaar bent. U kunt alleen een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen
als u ook bezwaar is gemaakt. U kunt ook digitaal
een voorlopige voorziening aanvragen via
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft
u een elektronische handtekening (DigiD) nodig.
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
het team Vergunningen milieu van de ODMH, via
info@odmh.nl of telefoonnummer 088 - 54 50 000.

Ontvangst aanvraag vrijstelling
voorschriften Activiteitenbesluit
Milieubeheer, Baronie 28,
Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft
op 8 november 2021 een aanvraag voor vrijstelling
van voorschriften uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer ontvangen. Het gaat om een aanvraag voor
een ontheffing voor het plaatsen van een vetafscheider op Baronie 28 in Alphen aan den Rijn. De
aanvraag
is
geregistreerd
onder
kenmerk
2021313583.
Procedure
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere
procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld, neemt
de ODMH namens Gemeente Alphen aan den Rijn
een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen
acht weken na ontvangst van de aanvraag. De
termijn kan worden opgeschort als er aanvullende
gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.
U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning
wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een
nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en
bezwaar maken.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
het team Vergunningen milieu van de ODMH, via
info@odmh.nl of telefoonnummer 088 - 54 50 000.

Ontvangst aanvraag vrijstelling
voorschriften Activiteitenbesluit Milieubeheer, Baronie 26, Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft
op 10 november 2021 een aanvraag voor vrijstelling van voorschriften uit het Activiteitenbesluit
Milieubeheer ontvangen. Het gaat om een verzoek
voor een ontheffing voor het plaatsen van een vetafscheider op Baronie 26 in Alphen aan den Rijn. De
aanvraag
is
geregistreerd
onder
kenmerk
2021315903.
Procedure
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere
procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld, neemt
de ODMH namens Gemeente Alphen aan den Rijn
een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen
acht weken na ontvangst van de aanvraag. De
termijn kan worden opgeschort als er aanvullende
gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.
U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning
wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een
nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en
bezwaar maken.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

het team Vergunningen milieu van de ODMH, via
info@odmh.nl of telefoonnummer 088 - 54 50 000.

Melding Activiteitenbesluit Wet
milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente
heeft de volgende meldingen ontvangen:
- Scooter Supplies, Tankval 11A 18, Alphen aan
den Rijn: het starten van onderhoud en reparatie
van scooters en brommers
- 't Veengat, Burgemeester Smitweg 17B, Hazerswoude-Dorp: het oprichten van een volle grondkwekerij en coachingsbedrijf
- Burggraaf Melkvee, Achtermiddenweg 6 , Aarlanderveen: het veranderen van activiteiten door
twee korte bestaande sleufsilo's die worden
overkapt
- Poké Sjoesie Alphen, Hooftstraat 93, Alphen aan
den Rijn: melding voor het veranderen van de
inrichting
Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de
Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of
beroep instellen.

Vergunningen
11 t/m 17 november 2021
Wilt u plannen inzien? Neem dan contact op met
telefoonnummer 14 0172 of per e-mail:
gemeente@alphenaandenrijn.nl.
Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht van plan zijn
vergunning te verlenen voor:
- Ridderbuurt 3A te Alphen aan den Rijn
brandveilig in gebruik nemen van het pand op de
eerste verdieping (V2021/887)
Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt
met ingang van 25 november 2021 gedurende zes
weken ter inzage in het gemeentehuis in Alphen
aan den Rijn. Vanwege het coronavirus kunt u het
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14
0172.
Zienswijze
Gedurende de eerder genoemde termijn kan
iedereen schriftelijk een gemotiveerde zienswijze
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den
Rijn. Voor het mondeling laten weten van een
zienswijze of voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer M. le Febre van team
Publieksdienstverlening op telefoonnummer 14
0172. Alleen personen die tijdig zienswijzen
indienen, kunnen later beroep instellen tegen een
uiteindelijk besluit.

Ingekomen aanvragen regulier
Aarlanderveen
- Molenviergang
vervangen bestaande brug (b168) (V2021/904)

Alphen aan den Rijn
- Hooftstraat 120
vervangen bestaande kap woning en plaatsen
dakkapel voor- en achtergeveldakvlak
(V2021/890)
- Paddestoelweg 73
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak
(V2021/892)
- Amerikalaan 101
plaatsen panelen voor 2 ramen aan voorzijde tot
keukenhoogte (V2021/893)
- Torenstraat 33
herbouwen voorgevel en plaatsen nieuwe
kozijnen voorzijde (V2021/895)
- op steiger tegenover Raadhuisstraat 74
plaatsen kunstwerk (een Romeins figuur van
cortenstaal) in de openbare ruimte (V2021/896)
- Lisdodde 205
realiseren dakopbouw met dakterras
(V2021/897)
- Franciscanenlaan 5

aanleggen extra inrit (V2021/902)
- A. van Leeuwenhoekweg 52
uitbreiden bedrijfsgebouw
(V2021/906)
- nabij kruising Churchilllaan en
Burgemeester Bruins Slotsingel
bouwen appartementencomplex (The
Winston) (V2021/901)
- Jupiterstraat 66
gedeeltelijk verwijderen tussenmuur en
stutten door middel van stalen balk
(V2021/908)
- Sokrateslaan 28
plaatsen vlonder (V2021/910)
- Volkerak 30
gedeeltelijk vervangen draagmuur voor
stalen bint (V2021/911)
- naast Magazijnweg 14
aanpassen goothoogte tijdelijk (nog te
bouwen) bedrijfsgebouw (V2021/913)

Benthuizen
- Appelgaarde 21
realiseren overkapping en erfafscheiding
(V2021/891)
- Langelandsepad 1
afwijken bestemmingsplan voor realiseren/
starten winkel met eigen gekweekte producten
(V2021/905)

Boskoop
- Biezenlanden, kavel 4
bouwen woning (V2021/894)
- Toegangseweg 50
tijdelijk plaatsen/gebruiken stacaravan als
kantine (V2021/898)
- Zuidkade 164
realiseren woonzorghuis(V2021/907)
- Gouwestraat 18A
veranderen bestaande inrit (V2021/909)

Hazerswoude-Dorp
- Loeteweg 9A
plaatsen berging op al gestorte fundering
(V2021/900)
- Italiëlaan
bouwen nieuw kantoor (V2021/912)

Hazerswoude-Rijndijk
- Rijndijk 119
tijdelijk voorbelasten met grond voor
woningbouw (V2021/899)
- Ten Katestraat
vervangen bestaande brug (b622) (V2021/903)
Let op: tegen de eerder genoemde ingekomen
plannen kunt u nog geen bezwaar indienen.
U kunt wel uw mening laten weten door een
e-mail te sturen naar:
gemeente@alphenaandenrijn.nl. Of per post:
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. team
Vergunningen, postbus 13, 2400 AA Alphen
aan den Rijn. Uw zienswijze wordt
meegenomen in de verdere besluitvorming. U
kunt pas bezwaar maken als de vergunning is
verleend.

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
- Prinses Margrietlaan 3 (10-11-2021)
transformeren bestaand kantoorgebouw naar
131 woningen (V2021/676)
- Havixhorst 23 (11-11-2021)
plaatsen dakopbouw (V2021/821)
- Ahornstraat 16 (12-11-2021)
aanpassen afmetingen schuur (correctie op
aanvraag V2021/584) (V2021/867)
- Hofzichtstraat 7 (12-11-2021)
realiseren 23 appartementen en
1 beheerderswoning in bestaand gebouw
(V2021/311)
- Hoefbladstraat 17 (11-11-2021)
vervangen kozijnen en opmetselen 5 lagen steen
aan voorzijde (V2021/828)
- naast Magazijnweg 14 (15-11-2021)
realiseren 2 tijdelijke bedrijfspanden voor opslag
en kantoor (5 jaar) (V2021/762)
- Hoorn 98 (16-11-2021)
aanleggen poort als afscheiding tussen perceel
en openbare weg (V2021/836)
- Triviumlaan 57 (16-11-2021)
uitbreiden bestaande dakopbouw (V2021/881)
- Afrikalaan 159 (17-11-2021)
realiseren doorgang in muur oprit (V2021/849)
- Warmoezerij 36 (17-11-2021)
realiseren dakopbouw (V2021/537)
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- Prunusstraat 20 (17-11-2021)
plaatsen airco buitenunit met omkasting
(V2021/859)
- Amerikalaan 101 (17-11-2021)
plaatsen panelen voor 2 ramen aan voorzijde tot
keukenhoogte (V2021/893)

Bezwaar
Op bovenstaande besluiten is de bezwaarclausule
van toepassing, zie colofon.

Boskoop

Exploitatievergunning

Benthuizen

- Biezenlanden, kavel 10
bouwen woning en aanleggen inrit (V2021/778)

Alphen aan den Rijn

- Langelandsepad 5 (11-11-2021)
afwijken bestemmingsplan voor omzetten van
bedrijfswoning naar plattelandswoning
(V2021/683)

Verlengen beslistermijn

Bezwaar
Op bovenstaande besluiten is de
bezwaarclausule van toepassing,
zie colofon.

Verleende vergunningen

Boskoop

Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp

- Baronie 96 (01-11-2021)
(Horeca-)exploitatievergunning
De Beren Alphense bezorgservice
(D2021/095)

- Gouwestraat 18A (17-11-2021)
veranderen bestaande inrit (V2021/909)
Hazerswoude-Dorp
- Voorweg 95 (11-11-2021)
tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor een
zorgboerderij (5 jaar) (V2021/863)
- Voorweg 26 (15-11-2021)
verwijderen draagmuur tussen woonkamer en
keuken (V2021/858)
- Breitnerlaan 24A (16-11-2021)
wijzigen indeling op begane grond en vervallen
enkele kozijnen in rechter zijgevel (V2021/769)

- Da Costa Singel in Hazerswoude-Rijndijk en
Burgemeester Warnaarkade in Hazerswoude-Dorp
Intocht Sinterklaas op 20 november 2021
(E2021/181)

Bezwaar
Op bovenstaande besluiten is de
bezwaarclausule van toepassing, zie colofon.

Evenementen

Ingekomen aanvragen

Koudekerk aan den Rijn

Plaatsen
gehandicaptenparkeerplaatsen

- Prins Bernhardstraat (08-11-2021)
Kerstzingen op het plein door Shantykoor ‘Het
Groene Hart’ op 18 december 2021 (met
ontheffing drank en horeca) (E2021/166)

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

Verleende vergunningen

Alphen aan den Rijn
- Leerhoevestraat 14

Raad in beeld

informatie van en over de gemeenteraad

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.
Wegens de aangekondigde coronamaatregelen vinden alle vergaderingen momenteel plaats
zonder publiek.
• U kunt de fysieke en digitale openbare vergaderingen thuis live volgen of achteraf terugkijken via de
website van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/raad.
• Inspreken tijdens een fysieke of digitale vergadering is mogelijk. Mailt u voor meer informatie naar
griffie@alphenaandenrijn.nl. We bespreken de mogelijkheden dan met u.

Donderdag 25 november 2021, gemeenteraadsvergadering (20.00 uur, raadzaal)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eerste 1,5 uur gratis parkeren
Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn Groene Stad met Lef
Woonvisie 2021-2025
Bestemmingsplan Inbreidingslocaties Woningbouw Alphen Stad
Tijdelijke Woningbouw (onderdeel van Kavelpaspoort ’s Molenaarspad)
Versterking kapitaalstructuur van Alliander NV
Verhuur van maatschappelijk vastgoed (Wijkcentrum Dennenlaan) aan Stichting Kaju Putih
Bestemmingsplan ‘Woningbouw Gouwsluisseweg
Bestemmingsplan Kortsteekterweg 26
Bodemkwaliteitskaart PFAS en bijbehorende beleidsregel

Woensdag 1 december 2021, extra raadscommissie ruimtelijk en economisch domein
(20.00 uur, digitaal)
• Extra commissievergadering voor inspreken belanghebbenden over collegevoorstel maatregelen
pakket Beter Bereikbaar Gouwe fase 2

Donderdag 2 december 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein
(19.30 uur, raadzaal)
• Eerste debat Bedrijventerreinenstrategie Gemeente Alphen aan den Rijn
• Eerste debat maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe fase 2

Donderdag 2 december 2021, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein
(19.30, digitaal)
• Eerste Debat Actualisatie Verordening Sociaal Domein
• Eerste debat Aanvullende financiering projecten (Brede School en sporthal De Hil) Benthuizen

Donderdag 9 december 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein
(19.30 uur, raadzaal)
• Eerste debat MIPWI (MeerjarenInvesteringsprogramma Wonen en Infrastructuur)
• Eerste debat belastingverordeningen en -tarieven 2022
• Eerste debat najaarsnota 2021

Donderdag 9 december 2021, informatiemarkt aanpassing plannen Nieuwe Sloot (20.0020.30, digitaal)
Donderdag 9 december 2021, hoorzitting over beheersverordening en bestemmingsplan
Cultuurhistorie (21.00-22.30 uur, digitaal)
Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergaderstukken
in het Raadsinformatie systeem (RIS) https://ris2.ibabs.eu/alphenaandenrijn.
Raadspraak
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en besluiten van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de Raadspraak,
de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad, via www.alphenaandenrijn.nl/raadspraak.

Bezwaar
Op bovenstaand besluit is de bezwaarclausule
van toepassing, zie colofon.

Verlengen standplaatsen
Op grond van het standplaatsenbeleid Alphen aan
den Rijn maakt het college van burgemeester en
wethouders bekend dat voor onderstaande
locaties de vergunning wordt verlengd met 1 jaar:

Alphen aan den Rijn:
-

Euromarkt (hoek Laan der Continenten)
Herenhof
Baronie
Provinciepassage
Emmalaan
Kalkovenweg 5a (kerstbomen)

Hazerswoude-Dorp:
- Dorpsstraat (kerstbomen)

Hazerwoude-Rijndijk:
- Da Costasingel

Koudekerk aan den Rijn:
- Pr. Bernhardstraat

Aarlanderveen:
- Stationsweg
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 6 januari 2022 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
Op bovenstaande besluiten is de bezwaarclausule
van toepassing, zie colofon.

Ontheffing in gebruik nemen
openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is
verleend voor het in gebruik nemen van openbaar
gebied binnen de gemeente. Bam Wonen B.V. heeft
ontheffing gekregen om van 29 november 2021
tot en met 20 april 2022 diverse objecten te
plaatsen in het openbaar gebied ter hoogte van het
Klaverhof 2-172 in Alphen aan den Rijn.
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 24 december 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
Op bovenstaande besluiten is de bezwaarclausule
van toepassing, zie colofon.
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Colofon

Bezwaarclausule

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

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders

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

kan beroep worden ingesteld door:

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschikking

- de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college

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

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

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

is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van burge-

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

meester en wethouders te wenden.

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl
Kijk voor meer informatie op https://www.alphenaandenrijn.nl

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

Voorlopige voorziening

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

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

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

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.

Explosief is inmiddels onschadelijk gemaakt

Vliegtuigbom gevonden in Hazerswoude-Rijndijk
Vorige maand is bij bodemonderzoek op de plek waar de woonwijk Westvaartpark in Hazerswoude-Rijndijk in aanbouw is,
een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Vrijdag is deze gecontroleerd tot ontploffing gebracht op het strand.

Cursus ‘Klussen voor
vrouwen’ van start gegaan

Veel belangstelling om mee te doen.

Dinsdag 9 november was het eindelijk zover. De pilot-cursus ‘Klussen voor vrouwen’ kon eindelijk beginnen. We stonden al ruim een jaar in de startblokken maar
helaas konden we het destijds niet door laten gaan in verband met corona.

Speciaal vervoer van de bom. Foto Omroep-West
De 500-ponder bleek ongewapend en is afgelopen week opgegraven. Omdat de bom niet
veilig ter plaatse tot ontploffing kon worden gebracht, is
deze vrijdagochtend met speciaal vervoer naar het strand bij
Wassenaar gebracht. Daar heeft
de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de bom
onder toeziend oog van de pers
laten ontploffen. De pers moest
het vervoer en de ontploffing
geheim houden totdat het achter de rug was om te voorkomen
dat er een toeloop van belang-

stellenden zou ontstaan.
In de tweede wereldoorlog hebben de Engelsen spoorwegen
beschoten om zo het vervoer
van mensen en goederen door
de Duitse bezetters te bemoeilijken. Ook het spoor bij Hazerswoude-Rijndijk is bestookt
met bommen en munitie. Het is
niet bekend waar deze nu nog
liggen. Bij bos- en bouwwerkzaamheden in de buurt van het
spoor moet daarom altijd gezocht worden naar blindgangers
voordat men met werkzaamheden kan aanvangen.

Fred Strijk doceert de deelneemsters
Maar nu zou alles beter gaan,
corona was in het najaar immers zo goed als verdwenen,
alle reden om deze cursus dus
van start te laten gaan. Maar
liefst 44 vrouwen hadden zich
aangemeld, helaas was er maar
plaats voor 10 deelneemsters.
Onder de bezielende leiding
van Fred Strijk ging de 1e avond

over elektriciteit; eerst werd de
theorie besproken, vervolgens
kon iedereen hiermee aan de
slag. De week erop zouden de
deelneemsters gaan boren en
een plantenbak in elkaar gaan
zetten. Maar helaas…………….
Opnieuw is corona spelbreker
en hebben wij moeten besluiten
deze cursusavond niet door te

laten gaan. In Rijnwoude zijn er
immers op dit moment zo veel
besmettingen dat het onverantwoord is ontmoetingen (ook in
de vorm van een cursus) te organiseren. Echt heel jammer maar
het is niet anders. Zodra het mogelijk is gaan we de draad weer
oppakken en starten we met de
uitgestelde 2e bijeenkomst.

Groene Hart Koerier
woensdag 24 november 2021

Succesvolle Taekwondo
weekenden Parijs en Rosmalen

13 en 14 november stonden voor 3 topsporters van 1tot1training in het teken van deelname aan G1
Taekwondotoernooi in Parijs. Len Beekman, Maggy Hilders en Bryan Zonderop hadden uiteraard als
doel om de wedstrijden te winnen maar belangrijker was het vergaren van rankingpoints om zo te
stijgen op de wereldranglijst.
Korte conclusie, mission accomplished, in een deelnemersveld
met spelers uit Spanje, Frankrijk, Canada, Amerika en nog
vele andere landen hebben onze
3 topsporters kunnen laten zien
dat zij thuis horen op dit internationale niveau. Tuurlijk kun
je niet alle wedstrijden winnen, zeker niet als je pas begint
op dit internationale niveau
als senior Dame. Maggy knokte voor wat ze waard was echter dit keer mocht ze helaas de
winst niet mee nemen maar was
Duitsland te sterk.
Hierna was het de beurt aan
Bryan om zijn 1e partij tegen
Frankrijk te spelen. Totale controle van de partij over alle rondes zorgde ervoor dat Bryan
deze partij wist te winnen en
mocht door naar de kwartfinale.
Hier trof hij een speler uit Amerika die na een spannende strijd
aan het langste eind trok. Bryan
mocht niet naar de halve finale
maar behaalde hierdoor wel de
belangrijke rankingpoints.
Len Beekman ging in zijn 1e
partij de strijd aan met een gelijkwaardige tegenstander uit
Spanje. Met mooie technieken
en slim spel wist Len de wedstrijd te winnen en mocht hij
naar de Finale. Hier trof hij een

speler uit Frankrijk die net iets
meer ervaring op de mat legde
en hierdoor het toernooi wist
te winnen. Ook voor Len zijn
hierdoor de 1e rankingpoints
binnengehaald.
Rosmalen, 20 november
Alle wedstrijdspelers van sport
en trainingscentrum 1tot1training waren hier van de partij.
Lang verhaal kort, met alle bagage die sommige spelers met
zich mee dragen en alle nieu-

we klasses leeftijden en gewichten kunnen we echt spreken
van een zeer geslaagd toernooi. Goud voor Monica Wink
en Bryan Zonderop, Zilver voor
Stan Beekman, Len Beekman en
Maggy Hilders, Brons was er
voor Sara Ibrahim en Yara Rijnbeek. Hard werken loont, er
ligt nog een mooie sport toekomst voor al deze spelers. Met
dank aan de trainers en coaches
van Sport en trainingscentrum
1tot1training.
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Huilen, vrijheid en
pannenkoeken
Ineens kwam het er even helemaal uit. Ik had een enorm besef over
hoe snel de tijd gaat en dat ik hier sinds mijn terugkomst in NL,
weer zo geleefd word (het heeft er vast ook wel mee te maken dat
ik in mijn maandelijkse dagen zit en je als vrouw dan overgevoelig
kan zijn en als Griekse helemaal).
Ook al werk ik niet en zou ik moeten genieten van de 'vrijheid',
hangt alles over het onderwerp vrijheid juist zwaar boven het
hoofd momenteel. Ik begon terug te denken aan de goede tijden
daarvan, hier in Nederland, maar ook in Griekenland, Mexico en
alle andere recente momenten die ik kon bedenken van vrijheid
blijheid. Het is een ongelofelijk contrast dat we nu zo beperkt worden en het ons nog lastiger wordt gemaakt om echt in vrijheid te leven. We hadden al zoveel vrijheid opgegeven: het werken van 9-5,
het houden aan regels, regels, regels en nog meer regels, verkeersregels, geluidsoverlastregels en noem maar op.
Ik zie mijn naaste vrienden en familie overstag gaan met het nemen van een prik. Tegen hun wil in maar er zit geen andere optie
op dan deze te nemen omdat ze bang zijn hun baan te verliezen,
of om in beperkingen te moeten leven zoals niet naar de horecagelegenheden kunnen of niet meer naar de voetbal/musical van je
zoon/dochter (los van het feit dat je echt niet over wil gaan op het
illegaal kopen van een QR code die meteen geregistreerd wordt in
het GGD register en er niets aan de hand lijkt).
Het blijft voor mij lastig te bevatten en ik werd er wederom verdrietig van. Hoe Corona zo in ons leven heeft kunnen sluipen en
dat dit echt het nieuwe normaal is geworden. Ik begon terug te
denken aan het leven ervoor en brak in tranen uit hoe ver dit klotevirus ons als mensen heeft kapot gemaakt, verdeeldheid, leugens
en verdraaide waarheden (is net even anders). Tranen rolden over
mijn wangen en ik liet het allemaal even gaan terwijl ik me tegelijkertijd niet meer kon herinneren wanneer het de laatste keer was
dat ik echt heb gehuild. Het voelde bevrijdend en al snel wilde ik
mijn gedachtes op papier schrijven en pakte mijn schrijfboek. Ik
schrijf helaas niet/erg weinig de laatste tijd wat voor mijn doen vrij
ongewoon is. Elke avond pakte ik pen en papier om te schrijven.
Nu zit ik hier, lekker op mijn lounge naast de verwarming, de bomen in herfstkleuren gekleed en met een rustig deuntje op de achtergrond. Het is weer tijd om te aarden. Het is tijd om weer even
los te komen van alle negativiteit en om (weer) te accepteren dat dit
is wat nu speelt zonder mij af te vragen waar dit allemaal naartoe
gaat. Weer even loskoppelen van social media en mijn weg naar de
sportschool weer gaan vinden.
Misschien even een grappige twist om te vertellen dat ik mijn acteerlessen fantastisch vindt. De laatste keer hadden we improvisatie
les en een onderdeel daarvan was 'de dierenwinkel'. Ik was kassière
en mijn tegenspeelster kwam haar huisdier terugbrengen zonder
dat ze wist welk huisdier ze had gekocht en wat dat beest mankeerde. Mijn taak was om het haar duidelijk te maken dat ze een hyperactieve Orka had zonder de exacte woorden te gebruiken. Een knap
lastig maar vooral grappig dialoog.
Ook is het na een jaar wel tijd om een nieuwe foto te plaatsen. Ik
blijf een voorstander dat je zelf altijd de slingers moet uithangen
dus trakteer ik mijzelf ook op lekkere verse pannenkoeken als ontbijt om 1 uur ’s middags.
Liefs, Anthoula

Winnaars van de springwedstrijden in Bodegraven
De selectiegroep van de sportvereniging NAS Benthuizen, niveaugroep D en E, zijn in de prijzen gevallen met 2x zilver en
1x goud bij de regionale wedstrijd in Bodegraven op 6 november en hebben tevens prijzen gewonnen bij de CGV wedstrijden op 13 november. Hartelijk gefeliciteerd allemaal
Uiteraard verdienen ze daarmee een plek in de GHK!!!
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Blij momentje in een
sombere ambiance!
Als wedstrijden écht ergens om gaan, zoals afgelopen zaterdag om de periodetitel
in de zaterdagse 4e Klasse D, dan zijn dat dé momenten voor spelers en supporters.
Bij B.S.C.’68 betekent dat dan vooral een enthousiaste inzet van het Sfeerteam, een
stampvolle tribune, een van supporters uitpuilend terras, een uit zijn voegen barstende kantine en gezelligheid. Vooral veel gezelligheid!
Hoe anders was dat afgelopen
zaterdag. Twee teams met wat
meer “begeleiders” dan anders,
een paar trouwe supporters op
een eigen gemaakte “tribune”
achter het hek in de Bentwoudse bosjes en een handvol leden
die net klaar waren met hun eigen thuiswedstrijd. Maar het is
niet anders.

Het Rotterdamse Hillegersberg
bleek een taaie en goede tegenstander. Er waren veel forse duels. Maar nooit over het randje.
De uitstekend fluitende scheidsrechter Visser hoefde dan ook
geen enkele keer op zoek naar
zijn rode- of gele kaartenbe-

Van je supporters moet je het (maar) hebben

zit. Ondanks de stevige weerstand kon B.S.C. al na tien minuten juichen voor het eerste
doelpunt. En wat voor’n doelpunt! Guido de Peinder bereikte met een beheerste lage voorzet “good old” Jelle Verhoeff.
Die bedacht zich geen moment
en knalde de bal zo snoeihard
in de kruising van het Hilligersberger doel, dat kan worden
verondersteld dat de Hillebergse
doelman het geluid van die bal
niet eens heeft waargenomen.
De pauze leek met een 1-0 stand
aan te breken.
Niet voor mogelijk...
Maar vlák voor het rustsignaal
speelt “good old” Lody Dijkhuizen “good old” Mitchel van
der Linden in de diepte aan.
Die bleek een paar bewegingen
in huis te hebben die niemand
(meer) van hem verwachtte. En
zeker de tegenstander niet. Alleen onderuit schoffelen bleek

Hazerswoudse Boys
wint ruim van SPV
Op een, in verband met vernieuwde coronamaatregelen, leeg sportpark heeft Hazerswoudse Boys de inhaalwedstrijd tegen SPV uit Polsbroek met ruime cijfers gewonnen. Afgelopen dinsdagavond werd het 4-0 voor het elftal van trainer Wilco
Wapenaar. Het elftal dat bijna heel de wedstrijd met 10 man speelde.
Onder naargeestige maar qua
weer ideale omstandigheden
floot scheidsrechter M. van
Dam om acht uur ’s avond voor
het begin. Deze wedstrijd was
2,5 week geleden afgelast wegens een teveel aan coronabesmettingen onder de gasten uit
Polsbroek. Binnen vijf minuten
besluit de scheidsrechter Glenn
Bennis met rood van het veld
te sturen. Dit omdat de Hazerswoudse verdediger de doorgebroken spits van SPV neerhaalde. Een beslissing waar niets
op af te dingen viel. Dat trainer
Wilco Wapenaar deze mening
niet deelde, liet de hoofdtrainer gedurende de eerste helft
duidelijk en vaak blijken. De
scheidsrechter toonde hem dan
ook halverwege de eerste helft
de terechte gele kaart. Hazerswoudse Boys leek in tegenstelling tot hun trainer niet onder
de indruk en legde met een man
minder een prima eerste helft

op de mat. Onder aanvoering
van de prima spelende middenvelder Sam Timmermans kwam
het tot verschillende kansen.
Zo kwam ook de openingstreffer tot stand. Sam Timmermans
stuurde met een prima pass Leo
de Ruiter diep over de rechterkant. De snelle voorhoedespeler
gaf een voorzet op maat. Bij de
tweede paal was het topscoorder Ivo Vogelaar die de bal vakkundig binnenschoot (1-0). Hazerswoudse Boys kreeg nog wat
mogelijkheden maar vaak werd
hier niet zuinig mee omgesprongen. De grootste kans was
voor Jochem van Vliet. Want
na een misverstand achterin bij
SPV mocht de jeugdige aanvaller alleen op doel af gaan. Maar
helaas bleek zijn inzet een prooi
voor de keeper van de gasten
uit Polsbroek. De Hazerswoudse
doelman Patrick vd Reest hoefde
in de eerste helft maar één keer
in te grijpen; na een harde vrije

trap van 18 meter stond hij echter op de goede plek en wist dit
gevaar vakkundig onschadelijk
te maken. Toen iedereen zich
al verzoend leek te hebben met
een 1-0 ruststand sloeg opeens
de vlam in de pan. In een ongevaarlijke situatie in het strafschopgebied van SPV leek de bal
over de achterlijn te rollen. Maar
opeens vond een speler van SPV
het nodig om na te trappen.
Scheidsrechter van Dam toonde
de rode klaart en legde de bal op
de stip. Justin Meijer ging achter
de bal staan en schoot door het
midden raak (2-0).
De tweede helft startte dus met
tien tegen tien. Maar waar Hazerswoudse Boys in de eerste helft in ondertal veel beter
speelde dan SPV, was de tweede helft veel meer in evenwicht.
Want in het eerste gedeelte van
de tweede helft was SPV de bovenliggende partij. Maar langzaamaan kwam Hazerswoudse

Verzorgster Lianne Boender houdt ook na de wedstrijd de controle!
nog een mogelijkheid. Scheidsrechter Visser kon daardoor resoluut naar de stip wijzen. Daar
hebben ze bij B.S.C. dan Lijon
Korving voor. Kalm en hard
schuift die dan zo’n penalty binnen.
Rust voor keepers...
De tweede helft speelde zich
vooral af op het middenveld. De
beide keepers kregen eigenlijk
alleen wat werk van teruggespeelde ballen. Er waren eigenlijk maar drie momenten die het
vermelden waard zijn.
• Een te scherpe Hillebergse
voorzet belandt op de paal
van het B.S.C.-doel;
• Een doelpunt van B.S.C.
wordt de scheidrechter op
aangeven van de Hillebergse
Boys weer beter in haar spel. Na
een kwartier spelen in de tweede helft speelde Sam Timmermans met een goede pass Ivo
Vogelaar in. De Hazerswoudse
spits speelde de bal met een subtiele voetbeweging in één keer
door naar zijn collega-aanvaller Leo de Ruiter. Alleen voor de
keeper faalde de routinier niet
en schoof rustig de derde goal
binnen (3-0). Een paar minuten
later was het helemaal beslist.
De prima spelende Ties Tijssen
zette met een bal op maat Justin Meijer vrij voor de keeper.
De vandaag als verdediger op-

grensrechter afgekeurd;
• Het fluitje van scheidsrechter
Visser klinkt voor het einde
van de wedstrijd.
Omdat
mede-periodekampioenschaps-kandidaat CKC niet
verder kwam dan een gelijkspel was de periodetitel dubbel
en dwars binnen. Binnen alle
beperkingen kon toch dit blije
momentje worden gevierd.
Volgende week een heuse kraker als B.S.C.’68 in Zevenhuizen
op bezoek gaat bij het naar de
tweede plaats opgeklommen vv
Groeneweg.

Oh ja. Helaas …….. geen
bezoekers toegestaan!
gestelde middenvelder schoof
de bal rustig door de benen van
de Polsbroekse keeper (4-0). De
wedstrijd kabbelde naar het einde. Hazerswoudse Boys kreeg
nog een paar kleine mogelijkheden. Ook SPV kreeg nog een
prima kans. Want Justin Meijer
leverde de bal in op het middenveld. De aanvoerder van SPV bedacht zich niet en schoot in één
keer van 45 meter op het doel.
De bal zeilde net over de lat.
Even later floot scheidsrechter
van Dam af. Door deze overwinning meldt Hazerswoudse boys zich
in de top van de ranglijst.
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Hardwerkend Bernardus
bedwingt SJZ
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In Zoeterwoude dorp start even na tweeën (zonder publiek) de wedstrijd tegen SJZ.
In de achterste linie van de formatie van trainer Ron Paling is er een basisplaats
voor Devlin Harkes.

Na een aftastend begin zijn er
een aantal kleine mogelijkheden voor SJZ, maar toch is het
Bernardus dat het eerst tot scoren komt. Een voorzet van aanvoerder Jeffrey van der Heiden
wordt door Koen Schellingerhout ingekopt en hoewel het
eerst lijkt alsof de SJZ-doelman
de bal pareert, passeert die toch
de doellijn. Een minuut later
echter kan SJZ de gelijkmaker
aantekenen door een snelle aanval doeltreffend af te ronden. 1
– 1.

aanvalsstorm richting Bernardus-doel weer wat leggen. Bernardus creëert vervolgens oa. via
Bryan Straathof aanvallend weer
wat mogelijkheden. Ook ontstaat er na een snelle Bernardusaanval een redelijke kans voor
Koen Schellingerhout, maar zijn
te zachte uithaal is eenvoudig te
verdedigen door SJZ. Vlak voor
de rust wordt een solo van een
SJZ-aanvaller afgesloten met een
schot richting Bernardus-doel,
maar ketst de bal via buitenkant
paal achter.

Billen knijpen
Na deze gelijkmaker zet SJZ een
offensief in, waarbij Bernardus en keeper Luuk Enter alle
zeilen moeten bijzetten. Als in
de 25e minuut Jari van Kampen met een solo en een keurige afronding SJZ op een 2 – 1
voorsprong heeft gezet, gaat de

Nieuw elan voor Bernardus
Na de pauze vervangt Nordin
Oudshoorn (terug van een blessure), Rens Schakenbos. Het eerste kwartier is een ‘stormvloed’
van aanvallen richting SJZ-doel,
door een hardwerkend en gedreven Bernardus. Zo is er een
aanval via Sven de Boer die Jef-

frey van der Heiden aanspeelt,
die vervolgens de doelman omspeelt, maar zijn schot richting
doel toch nog tot corner verwerkt ziet worden. Na goed opgezette aanvallen ontstaan er
ook een aantal goede schietmogelijkheden voor Sven de Boer,
Jeffrey van der Heiden en Koen
Schellingerhout. SJZ komt vervolgens weer met wat aanvallen, nadat Bernardus een lange
periode de bovenliggende partij is geweest, maar nog steeds
aankijkt tegen de achterstand.
Vlak nadat er een dubbele wissel
heeft plaatsgehad, Wesley van
Tol en Bryan Straathof worden
afgewisseld door Robin Pijnacker en Kay Broomans, komt dan
toch de verdiende gelijkmaker
op het score-bord. Een dieptebal
richting SJZ-doel kan door Koen
Schellingerhout met het hoofd
verlengd worden en de SJZ-goa-

Hazerswoudse Boys verliest onverdiend - van Floreant

In de enige derby van dit seizoen thuis tegen Floreant uit Boskoop heeft Hazerswoudse Boys niet gekregen waar het recht op had en verloor na een 0-1 ruststand
uiteindelijk met 1-2 waar minimaal een gelijkspel de veldverhouding had weergegeven.

Na een gelijk opgaand begin
van de wedstrijd kwam Floreant
in de 9e minuut op voorsprong
toen uit een slecht weg gewerkte bal het leder bij Jeffrey Hilgeman terecht kwam en deze zeer
behendige spits hier wel raad
mee wist en schoot uiterst beheerst de 0-1 onder Patrick van

der Reest door. De Boys namen
hierna wel het heft in handen
en werden de bovenliggende
partij en kwamen vlak voor rust
door een prima uithaal van Ivo
Vogelaar bijna op gelijke hoogte maar zijn inzet ging buiten
bereik van doelman Gregory
Smeenk tegen de buitenkant van

de doelpaal. Kort hierna floot de
prima leidende scheidsrechter
Wijnands voor de rust.
Mooie goal niet genoeg
De tweede helft gaf een zelfde beeld als het einde van de
eerste helft en in de 49e minuut schoot Ivo Vogelaar uit

lie heeft geen antwoord op deze
boogbal. 2 – 2. SJZ probeert nog
tot een slotoffensief te komen
en Bernardus mag niet klagen,
als een kopbal na een vrije trap
en een schot van dichtbij niets
meer aan de score-stand veranderen. De laatste minuten speelt
Bernardus met 10 man uit, om-

dat ook nog Nordin Oudshoorn
geblesseerd het veld heeft verlaten.
Een goede prestatie van Bernardus vandaag en de punten zijn
dan ook volkomen verdiend.
Volgende wedstrijd (ook zonder publiek) is tegen het Leidse LSVV.

een voorzet van uitblinker Sam
Timmermans op sublieme wijze de 1-1 in de touwen. De Boys
konden maar kort van de gelijkmaker genieten, want uit een
van de spaarzame uitvallen van
Floreant scoorde wederom de
behendige spits Jeffrey Hilgeman met een volley de 1-2 achter de kansloze Patrick van der
Reest. De Boys moeste zich herpakken en wisselde nog verdediger Ties Tijssen voor aanvaller Ward Kooter maar kwamen
niet verder dan een aantal mogelijkheden uit corners en vrije
trappen. Ook de wissel van Jelle Nieuwhof voor de prima spelende Justin van Vliet kon niet
de verdiende gelijkmaker op

het scorerbord brengen en na
vijf minuten blessuretijd te hebben bijgeteld floot scheidsrechter Wijnands voor het einde
van de wedstrijd en kon Floreant de drie punten meenemen
naar Boskoop. De slotconclusie
van deze wedstrijd was dat beide teams tot het maximale zijn
gegaan van hun vermogen en
dat het een sportieve maar soms
op het randje van het toelaatbare derby was en die de scheidsrechter zonder gele kaarten tot
een eind bracht en dat was redelijk opmerkelijk gezien de passie
en inzet van beide teams.
Volgende week gaan de Boys
op bezoek bij Gouderak.
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KNA op zoek naar
dinosaurus eieren!

Zaterdag 30 oktober was het eindelijk zover. Het archeologische museum aan
de Gemeneweg ging speciaal voor de jeugd van muziekvereniging KNA voor één
weekend open.

Ingezonden brief

Onverklaarbaar

Vastgoedondernemer Dries Wilschut heeft vergunning aangevraagd om een 7,5 hectare (75.000 m2) groot distributiecentrum in Alphen-Stad te bouwen. Ongekende afmetingen op
een uitgekristalliseerde markt. De pakketten zouden per schip
worden aangevoerd en gelost bij de containerterminal Steekterpoort. Er loopt nog een bodemprocedure bij de Raad van
State tegen de plannen, maar de heer Wilschut mag van de gemeente al een begin maken met de bouw. Mag dat? Daar komt
nog een plan van Post NL bij om een 8000 m2 distributiecentrum in die omgeving te realiseren. Tegenzet van het grootste
pakketpost bedrijf in Nederland? De bezwaren van buurtbewoners worden voor kennisgeving aangenomen. Burgers …
Neemt het gemeente bestuur niet een enorm risico? Klimaaten leefbaarheidzorgen heeft het, gezien het handelen, niet.
Vervuilende schepen, vervuilende vrachtwagens, vervuilend
snelweg plan, 1500 ongeschoolde arbeidsmigranten met vervuilende auto’s, nog meer huisvestingsnood…
Pakketpost logistiek in megalomane doos?
Ik ken de hightech sorteercentra voor pakketten van PostNL
van binnen en de markt van buiten. Pakketpost is wereldwijd
een conceptueel uitgedachte logistiek. Dhr. Wilschut is projectontwikkelaar, geen Jeff Bezos. Wat hier wordt gebouwd
roept veel vragen op. Wat in Europoort uit containerschepen
komt, gaat in de container naar de distributeur. Wat levert het
vervoer naar een volgend distributiepunt in de Randstad anders op dan vertraging? Een handvol wereldspelers en PostNL
hebben Wilschut niet nodig, op bepaalde pakketten gespecialiseerde transporteurs ook niet. De Randstad puilt uit van de
logistieke dozen. Of blijkt straks dat er heel andere plannen
mee zijn en wordt het gemeentebestuur dan voor het blok gezet? Als het wel zou functioneren, dan wordt een gigantische
vrachtwagen- en personenwagen-magneet neergezet. Containers met bierkratten van Alphen naar de Moerdijk varen is nu
al veel minder minder duurzaam en efficiënt dan tankwagons
over spoor en bottelen bij de kade. Een schip op accu’s kan veel
minder containers vervoeren. Maar dit megalomane bouwplan
slaat alles.

Onder toeziend oog van de museumdirecteur werd de officiële opening verzorgd door mevrouw Bling Bling. Tijdens de
eerste rondleiding in het museum ontdekten de jeugd dat er
zes dinosaurus eieren ontbraken!
Uiteraard was er gelijk grote paniek! Direct belde de museumdirecteur de hoofd archeoloog
die samen met zijn assistentes
en een agent het museum kwamen inspecteren. Ook het team
van archeologen en de agent
concludeerden dat er geen dinosaurus ei te bekennen was,
alleen een gouden ring was het
enige spoor.
De "mannen/vrouwen" in de
witte pakken.
Na een heerlijke lunch, werd
de jeugd door het team van archeologen voorbereid hoe zij
het beste een dinosaurus ei kon-

den vervoeren. Met een wit versierd pak en dinosaurusvoeten
aan, en met een aantal moeilijke
hindernissen konden de meeste
het ei veilig verplaatsen. Gelukkig werd er voor deze training
een gekookt ei gebruikt!
Van alles te vinden in de
Spookverlaat
Later op de avond werd de agent
gebeld door een anonieme tipgever dat de dinosaurus eieren
zich in de buurt van het museum zouden bevinden. Gekleed
in de witte pakken trok de jeugd
Spookverlaat in om een koker
met een telefoon te vinden bij
de vogelkijkhut. Door het uitvoeren van verschillende opdrachten, kregen zij via de gevonden telefoon coördinaten
en tips door. De jeugd kwam
erachter dat de dinosaurus eieren begraven lagen tussen Gemeneweg 16 en 18. Voorzich-

tig hebben zij de eieren met de
hand en kwastjes uitgegraven en
werd de vondst gevierd bij een
kampvuur met marshmellows
en warme chocolademelk.
'Geheime' informatie
Teruggekomen in het museum
bleken de dinosaurus eieren
geen echte eieren te zijn, maar
het telefoonnummer van de
dief te bevatten. Na lang beraad
werd het telefoonnummer gebeld en ging de telefoon van de
museumdirecteur af. Gelukkig
was de agent nog aanwezig en
werd de museumdirecteur opgepakt. Het bleef nog lang onrustig aan de Gemeneweg…
KNA wil de jeugd bedanken
voor een gezellig en geslaagd
jeugdweekend. Uiteraard ook
een grote dank aan de leiding
voor de geweldige organisatie
en de goede zorgen!

Stuur uw kopij en advertentie
voor zaterdagavond naar
info@groenehartkoerier.nl

De geschiedenis herhaalt zich
De uitbreiding van Alphen-stad ten Noorden van de Oude Rijn
werd de huisvesting van de eerste golf arbeidsmigranten van
buiten Europa. Sinds binnen Europa vrij verkeer van mensen
en goederen is, hoef je je bedrijf niet te verplaatsen voor goedkope arbeid. Dat veroorzaakte een tweede golf arbeidsmigranten, nu uit Oost-Europa. Inmiddels 800.000. Die zijn goed voor
de winst van ondernemers, maar niet goed voor de samenleving en de leefbaarheid. De maatschappelijke kosten worden
niet meegerekend of weggewuifd. Onderzoek wijst uit dat 5070% blijft. Oost-Europese arbeidsmigranten zijn niet inburgeringsplichtig en hoeven bijvoorbeeld niet de taal te leren. Even
ontwrichtend voor de samenleving als de eerste golf.
Wat bezielt de VVD achter dit plan in het Provinciebestuur en
het gemeentebestuur om door te gaan met het scheppen van
dit soort werkgelegenheid? Is een kantorenpark met eigen station geen aantrekkelijker en duurzamer werkgelegenheid voor
inwoners van Alphen? Toen de Grootmetaal (scheepsbouw, ketelbouw enz.) en textielproductie in de jaren ‘70 naar Azië verdween is er wel een lastige overgangsperiode geweest, maar
nu merken we daar niets meer van.
Het hoog opgeleide Nederland kan beter arbeid voor laag opgeleiden naar Oost-Europa brengen. Kunnen we onze schaarse ruimte niet beter gebruiken dan vol pletteren met dozen?
De Provincie doet niets zichtbaars aan ruimtelijke ordening en
concurreert zonder wettelijke taakstelling en competenties met
de NS en Rijkswaterstaat. Honderden miljoenen mislukte lightrail, lege megabruggen en feitelijke snelwegen i.p.v. knelpunten wegnemen waar ze wel verantwoordelijk voor is.
Moeten we echt voor het doordenken van de gevolgen op lange
termijn naar de opticien, beste neo-liberalen?
Wie keert dit tij?
Alleen kiezer en rechter kunnen het tij nog keren.
Robert Hagendoorn

