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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!
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Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 57e jaargang nr. 2721 • Woensdag 21 oktober 2020

Denk mee over een passende naam voor het dorpshuis....

Verbouwing dorpshuis 
Hazerswoude-Rijndijk afgerond!

De ruimtes zijn ingericht met rustige kleuren en pvc vloeren. Foto Diana Baak

door Diana Baak

De metamorfose van de 
voormalige Rhynenburch-
school naar dorpshuis na-
dert de afronding. De ope-
ning wordt in de loop van 
november verwacht en dan 
wil men ook de naam van 
het dorpshuis bekend ma-
ken. Heeft u een goed idee 
voor een naam?

WARME SFEER
De verbouwing is deze week 
klaar en na de herfstvakantie 
worden de boeken en voorzie-
ningen van de bibliotheek te-
rugverhuisd. De vrijwilligers 
zijn dan ook klaar met de me-
gaklus van het binnenschil-
derwerk van het gebouw. De 
kakafonie van felle kleuren is 
vervangen door rustige en war-
me tinten grijs en honingkleur.  
Het gele en paarse linoleum is 
vervangen door een PVC vloer 
in houtlook. Ook het kantoor en 
de geluidsarme spreekkamers 
van Tom in de Buurt kunnen 
binnenkort in gebruik geno-
men worden. Alleen het gedeel-
te waar Junis een Kinderdagver-
blijf en BSO zal vestigen, wordt 
pas vanaf eind november ver-
bouwd met als doel in januari 
open te gaan. 

BIEB EN BUURTHUIS 
ÉÉN GEHEEL

Zoals u op de tekening ziet ma-
ken de bibliotheek en het buurt-
huis gebruik van dezelfde ruim-

te (groen). De boeken staan 
straks zoveel mogelijk langs de 
wanden en in het midden van 
de ruimtes komen verrijdbare 
boekenkasten, zitjes en (lees)ta-
fels. Hiermee wordt een huise-
lijke sfeer gecreëerd. In het hart 
van het gebouw is ook een po-
dium gemaakt met ruimte voor 
80-100 personen om als toe-
schouwer te zitten, maar nu na-
tuurlijk maar 30 personen op 
1,5 meter afstand. 
 

VERHUURBARE RUIMTES
In principe kan de bibliotheek/
het buurthuis geheel of gedeel-
telijk worden gebruikt voor 
evenementen en activiteiten. 
Maar er zijn ook aparte ruim-
tes (blauw op de tekening) be-

schikbaar voor multifunctio-
neel gebruik. Ze hebben wel 
een hoofdfunctie gekregen, zo-
als de creatieve ruimte (lekker 
kliederen), het muzieklokaal 
(geluidsarm), de gymzaal met 
kleedkamer (bewegen) en een 
vergaderzaaltje. Maar in al deze 
ruimtes kunnen naar behoefte 
ook bijeenkomsten worden be-
legd. De lokalen zijn ongeveer 
55 m2 groot en de gymzaal 85 
m2. De totale oppervlakte van 
het dorpshuis bedraagt ruim 
1.100 m2. 

BESTRATING PLEIN
Vanaf vorige week is ook ge-
start met de herbestrating van 
het schoolplein, of moeten 
we straks zeggen ‘dorpsplein’. 

Al eerder waren alle struiken 
en hekken om het plein weg-
gehaald, zodat het straks een 
open en uitnodigend plein is. Er 
komt, om de verlichting van het 
plein zelf te verbeteren, op twee 
plaatsen een lantaarnpaal te 
staan. De verwachting is dat de 
werkzaamheden voor 1 novem-
ber zijn afgerond. De beplanting 
van de nieuwe groenvakken zal 
in het voorjaar worden gedaan 
door de actieve tuingroep o.l.v. 
Frans Pannenbakker. 

HORECAVOORZIENING
In de open keuken/bar zullen 
straks ook alcoholische dran-
ken geschonken worden op ba-
sis van een lichte horecaver-
gunning. Ook is het mogelijk 

eenvoudige maaltijden te berei-
den en kookworkshops te orga-
niseren. 

OPENING EN NAAM
Er zal een bescheiden ope-
ningsevenement worden geor-
ganiseerd. Er wordt nu over na-
gedacht hoe  dat vormgegeven 
kan worden binnen de corona-
voorschriften. De definitieve 
datum van de opening laat de 
organisatie zo spoedig mogelijk 
weten. 

Het dorpshuis moet ook nog 
een mooie en passende naam 
krijgen. Heeft u daarvoor sug-
gesties? Degene die de gekozen 
naam heeft bedacht, zal men 
op een leuke manier verrassen. 
U kunt uw ideeën sturen naar:  
info@dorpsnetwerk.nl. 

 

Plattegrond met functies in het dorpshuis
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Familieberichten

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

maak ik samen met mijn vrouw al plan-
nen over onze uitvaart.”
 Johannus Wiersma 

Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

U I T V A A R T Z O R G

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

ammonietuitvaart.nl

 

‘Vijf broden en twee vissen’ 
 
 
 

Kinderkerk 
Zoeterwoude 

Zondag 25 oktober 
12.00 uur  Dorpskerk  

Kinderkerk Dorpskerk 
Zoeterwoude
Op zondag 25 oktober a.s. is er weer KINDERKERK om 12.00 uur Dit keer ko-
men we samen in de Dorpskerk aan de Dorpsstraat in Zoeterwoude-dorp.

Kinderkerk is bedoeld voor gezinnen met jonge 
kinderen. Op een speelse manier maken kinde-
ren kennis met de kerk en de bijbel. 
Er wordt een bijbelverhaal verteld, afgewisseld 
met liedjes op de melodie van bekende kinder-
liedjes. 
De kinderen mogen tijdens de viering actief 
meedoen in het verhaal, waarbij alle zintuigen 
aan bod komen.  Op 25 oktober wordt het ver-
haal van de vijf broden en twee vissen verteld. 
We varen met een bootje, lopen over het 
strand, tellen al de mensen die er zijn en leren 
om samen te delen. 
Sinds begin 2020 wordt er samengewerkt door 
hervormde gemeente en rk parochiekern Sint 
Jan om een aantal keer per jaar een laagdrem-
pelige viering aan te bieden gericht op ouders/
grootouders met jonge kinderen. De vieringen 
zijn bij toerbeurt in de Dorpskerk en in de Sint 
Jan. De bijeenkomsten zijn geschikt en toegan-
kelijk voor iedereen met jonge kinderen, on-
geacht of men gebonden is aan een kerkelijke 
traditie. 
 
Coronamaatregelen
De maatregelen m.b.t. het terugdringen van het 
Coronavirus worden door ons volgens de richt-
lijnen van het RIVM in acht genomen.
U wordt verzocht bij binnenkomst uw naam 
en telefoonnummer te noteren en uw handen 
te ontsmetten. In de kerk en tijdens de viering 

houden we afstand. Heeft u of uw kind ver-
koudheidsklachten dan kunt u beter thuis blij-
ven.
 
Hartelijke groet
Namens de werkgroep Kinderkerk Zoeterwou-
de Annie Borst (06 570098074)

 Kennisgeving
 
Na een leven gekenmerkt door eenvoud is na een kort ziekbed
                    rustig en vredig van ons heengegaan
 

 Johannes Laurens Hees 
Joop

*26-9-1930          † 9-10-2020
 
   Mevr. E. Wijdeveld
   Kinderen
   Klein- en achterkleinkinderen
 
Het afscheid van Joop heeft in besloten kring 
plaatsgevonden i.v.m. corona
 
Correspondentieadres
Helene Swarthplantsoen 106
2394 ZB  Hazerswoude-Rijndijk

Mijn tijden zijn in Uw hand
psalm 31:16

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij 
voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve moeder en oma

Maria Elisabeth 
Robijn - van den Bos

Marja 
* Delft, † Koudekerk a/d Rijn,
17-04-1935  15-10-2020

Weduwe van Pieter Robijn

 Koudekerk a/d Rijn  Paul en Joyce
  Arlette en Dirk
  Babette
  Peder en Lisanne

 Nootdorp  Henriëtte en Richard
  Lisa
  Menno

Onze moeder is thuis.

I.v.m. de corona richtlijnen hebben wij 
besloten geen bezoek aan huis te ontvangen.
Op donderdag 22 oktober gedenken wij 
haar tijdens een samenzijn in besloten kring.

Familie Robijn
P/a Ammoniet Uitvaartbegeleiding
Wilhelminalaan 1
2405 EB  Alphen aan den Rijn
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Historische personen op 
de Johannes Postschool

Kinderboekenweek 2020: “En toen…”

De Kinderboekenweek is op de Johannes Postschool wel heel bijzonder gestart. Het thema 
van dit jaar is “En toen…”. De leerkrachten kwamen verkleed op school in een thema uit de 
geschiedenis. Zo waren Cleopatra, Rembrandt van Rijn, een Eskimo, een uitvinder en een 
jonkvrouw op de Johannes Postschool. Over deze thema’s is ook gewerkt in de groepen.

Een ander onderdeel bij de Kin-
derboekenweek is de voorlees-
wedstrijd. Inmiddels is dit een 
leuke traditie geworden voor de 
hele school. De voorrondes wor-
den gehouden in de groepen en 
er wordt  gestemd voor de voor-
leeskampioen van de klas. Deze 
voorleeskampioen mag voor de 
hele school voorlezen. 

Uit groep 7 en 8 wordt er een 
voorleeskampioen gekozen die 
mee mag doen met de regio-
nale voorleeswedstrijd, waar de 
voorleeskampioenen van ver-

schillende scholen tegen elkaar 
strijden. De winnaar van de Jo-
hannes Postschool is geworden: 
Moniek uit groep 7! Van harte 
gefeliciteerd, Moniek!

Bij de afsluiting van de Kinder-
boekenweek worden Oud Hol-
landse spelletjes gespeeld op 
het schoolplein, begeleid door 
twee sportcoaches van Alphen 
Beweegt en de leerlingen van 
groep 8. Deze middag wordt ge-
organiseerd door de Ouderraad. 
Het belooft een leuke middag te 
worden!

SPONSOR EEN KERSTPAKKET
Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om in december een kerstpakkettenactie als gezamenlijke 
kerken van Hazerswoude-Dorp te houden.  
Deze actie is bedoeld voor mensen woonachtig in Hazerswoude en Benthuizen die het financieel 
zwaar hebben, of op een andere wijze een moeilijke periode doormaken. Hen willen we hiermee een 
steuntje in de rug geven.

Elk jaar werden er lekkere producten meegenomen naar de kerk zodat wij er gemiddeld 65 pakketten 
van konden maken en later uitdelen! 

Door de coronacrisis is het helaas niet mogelijk om dit op de traditionele manier te doen.
Juist in deze moeilijke periode willen wij deze mensen niet in de kou laten staan!

Vandaar:            SPONSOR EEN KERSTPAKKET
En laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp samen onze medemens helpen!  
Een kerstpakket kost € 40,00

Elke bijdrage, groot of klein, is van harte welkom! 

Maak uw gift over op rekeningnummer NL12INGB0000397019 t.n.v. Penning-
meester Diaconie o.v.v. Kerstpakket Protestantse Gemeente de Korenaar. Op ver-
zoek en na vermelding van uw mailadres ontvangt u nadien een factuur. Uw gift is 
aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114.

In december: koffiepunten 
en vreemd-oud-geld!
Onthouden en de nodige voorbereidingen treffen, d.w.z nog 
eens al die vergeten laden doorzoeken naar de koffiepun-
ten en naar dat vreemd-oud-geld. Ook dit jaar organiseren 
de Lions de inmiddels bekende Douwe Egberts Waarden-
puntenactie; tevens zamelen de Lions het nog hier en daar 
rondslingerende vreemd (oud) geld in.

U weet het waarschijnlijk nog wel. Douwe Egberts zet de opge-
spaarde waardepunten om in klinkende pakken koffie. De hoe-
veelheid pakken Aroma Rood snelfiltermaling van 250 gram die 
Douwe Egeberst in ruil voor de waardepunten aan de 10 landelijke 
distributiecentra van de Voedselbanken schenkt, hangt af van de 
prijs van de koffie op de wereldmarkt. Dat er elk jaar heel wat kof-
fie naar de Voedselbank gaat, staat echter als een paal boven water.

De actie vindt - zoals elk jaar - plaats in de maand december. In 
de eerste weken van januari 2021 tellen de Lions de punten en het 
geld. Douwe Egberts heeft beloofd in februari 2021 de pakken kof-
fie kosteloos bij de distributiecentra af te leveren.

De Lions zullen in één van de GHK’s van november u nogmaals aan de actie 
herinneren in de hoop een flinke bijdrage te kunnen leveren aan - zoals dat 

zo mooi heet - ‘het lenigen van hoge nood!’
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Column Hoop & Troost van de oude dorpskerk Benthuizen in Groene Hart Koerier

Het C-getal
Het lijkt wel of de afgelopen 
tijd er niets anders meer be-
staat dan corona. Gingen de 
gesprekken voorheen over het 
weer, de vakanties, de vrije 
tijd, de gezondheid, de levens-
overtuiging..…nu zijn de ge-
sprekken en de nieuwsberich-
ten voornamelijk over corona. 

Wat doet de overheid?  Wat is 
waarheid?  Wat is waanzin? We worden beheerst door de dagelijk-
se berichtgeving van de overheid over de aantallen besmettingen, 
aantal patiënten op de IC en niet te vergeten het belangrijke R-getal. 
We volgen het dagelijks en kijken soms met angst naar de nieuwe 
cijfers uit.  En begrijp ons niet verkeerd….het zijn belangrijke cij-
fers en voor wat betreft onze overheid is het belangrijk dat we in 
deze Crisissituatie Collectief achter onze overheid gaan staan. Niet 
omdat we volledig met alle maatregelen  eens hoeven te zijn, maar 
wel omdat altijd in een Crisis het Collectieve belang boven het in-
dividuele belang staat. 

Nu moeten we laten zien dat we er voor elkaar zijn, ook in ons 
mooie dorp Benthuizen. Ongeacht leeftijd, levensovertuiging, in-
komen, huidskleur, afkomst, etc…… verschillen tellen niet en ze-
ker niet in Crisistijd. Gewoon elkaar helpen en Collectief klaar 
staan voor de ander.

Ook vanuit de oude dorpskerk staan we klaar voor iedereen in het 
dorp. We weten zeker dat vele andere mede dorpsgenoten dat ook 
zullen doen vanuit hun eigen drijfveer of levensovertuiging. Wij 
mogen het doen vanuit onze liefde in Christus. Iedere zondag mo-
gen we online (en solidair in de oude kerk met maximaal 30 per-
sonen) horen dat Hij voor ons naar deze wereld gekomen is om 
ons vrij te maken van onze valkuilen in dit leven. Hij neemt onze 
zorgen en angsten weg door deze zelf op zich te nemen. Hoop & 
Troost in de Crisistijd. 

Wij kunnen (met onze eigen beperkingen) slechts een stukje van de 
liefde van Christus door- geven, ongeacht wie u of jij bent. 
In tegenstelling tot het R-getal, is het bij het C-getal wel belangrijk 
dat deze ver boven de 1 uitkomt!

We staan klaar voor hulp in deze crisistijd! Voor een helpende hand 
of gewoon een open gesprek in uw/jouw eenzaamheid?  
Neem contact op met: zorgteam@hervormdbenthuizen.nl

Een hartelijke groet vanuit de oude dorpskerk en welkom om onze 
online diensten te volgen. (www.hervormdbenthuizen.nl)

Geweldige cheque voor 
een huisje in Gambia!
De vijftienjarige Jean-Paul Hoogendoorn uit Benthuizen verraste woensdagmiddag 
Mieke en Jan Sonneveld, van Landwinkel en schenkerij ‘de Boomgaard’, met een 
cheque van €408,50 voor het huisje van Fatou

Het echtpaar Sonneveld gaat 
jaarlijks naar Gambia om daar 
de mensen te helpen. Jan legt 
irrigatie aan in de sinaasap-
pelboomgaard en doet onder-
houdswerk. Mieke gaat met 
Correct Books naar de basis-
scholen en helpt mee met het 
dagelijks leven.

Onderdak voor Fatou
Elk jaar ontmoeten Jan en Mie-
ke daar Fatou, een opgewekte 
vrouw, maar met grote zorgen. 
Zij woont met drie kinderen 
in een huisje dat in zeer slech-
te staat verkeert en zo lek is, dat 
alles binnen onder water staat. 
Door het coronavirus heeft Fa-
tou haast geen werk meer om-
dat de toeristen wegblijven en 
komt van opknappen van het 
huisje niks terecht.  Jan en Mie-
ke bedachten een plan om haar 

te helpen en willen komend 
voorjaar mee gaan bouwen aan 
een nieuw huisje voor Fatou. 
Daarom proberen zij voor die 
tijd 5000 euro bijeen te verza-
melen als bijdrage in de kosten. 
In hun schenkerij en Landwin-
kel liggen flyers met alle infor-
matie over hun actie.

Mee naar Gambia?
Jean-Paul helpt op zaterdag nog 
wel eens bij Jan Sonneveld. Hij 
hoorde en las van hun plan en 
is toen spontaan actie gaan voe-
ren. Omdat het in deze coro-
natijd lastig is langs de deuren 
te gaan en iets te verkopen, be-
dacht Jean-Paul iets anders. Hij 
stuurde familie, vrienden en 
kennissen een Tikkie met een 
verhaal en de vraag 2 euro of 
meer te willen doneren. Dat 
werd positief opgepakt en in 

korte tijd verzamelde hij meer 
dan 400 euro bijeen.
Woensdag overhandigde hij 
zijn zelfgemaakte cheque van 
408,50 EUR  aan het echtpaar 
Sonneveld. Ze waren even ver-
bluft, maar ook heel erg verrast 
door deze spontane actie. “Ge-
weldig en onze complimenten 
dat je dit in stilte gedaan hebt” 
kreeg hij te horen en blij namen 
zij de cheque van Jean-Paul aan.
“Misschien kan je wel een keer 
mee naar Gambia” liet Jan Son-
neveld zich ontvallen en daar 
had Jean-Pierre gelijk wel 
oren naar. Of het er ook van 
komt……..

Wilt u ook een bijdrage leveren aan 
deze actie dan kan dat op banknum-
mer NL46 RABO 0337 1374 71 
t.n.v. Jan en Mieke Sonneveld o.v.v. 
huisje Fatou Gambia.

Een verraste Mieke en Jan Sonneveld met een stralende Jean-Paul Hoogendoorn. Foto Jan Luuk van Dijk

Niet griezelen, maar toch even 
iets leuks voor de kinderen… 
Alles stond zo goed als klaar in de steigers, om een weer die onvergetelijke avond 
te verzorgen, op zaterdag 24 oktober, voor de basisschool kinderen uit Benthuizen. 
Ieder jaar kijken wij we weer uit naar een spannende leuke griezelige en vooral 
plezierige avond georganiseerd door Dorien van Bavel (bijCreaDo). 

En ja, dit jaar met COVID, een 
volledig ander programma wat 
gesteund werd door de bedrij-
ven ‘De Tas’, ‘AlbertHeijn’, ‘bij-
CreaDo’, ‘Hijdra’, ‘Roobos’, 
‘GroenHartKoerier’ en ‘Twi-
nAir’. Dit jaar was de planning 
een lekker knakworstenbrood-
je eten en daarna door naar een 

toffe vossenjacht met de vrijwil-
ligers: Cindy, Fiona, Barry, In-
grid, Bernard, Raimond, Wiet-
ze, Wessel, Sonja, Cees, Sofie, 
Amelia, Sadie, Linda, Jessica, 
Renate, Yaniek en Lisa. Iedereen 
was enthousiast.

Echter helaas door de extra 

het team verder, want ja voor 
de kinderen zijn deze rare tijden 
al lastig genoeg. Om toch een 
beetje in de stemming te blijven 
ontvangen de deelnemers bin-
nenkort, aan huis gebracht door 
2 figuranten, een leuk pakketje.

Het pakketje is voorzien van 
een ‘Griezelig Benthuizen Doe-
Boekje’ vol met spelletjes en 
creativiteit voor thuis en met 
daarin een kleurplaat voor een 
kleurwedstrijd. Tevens aan-
gevuld met extra’s, zoals een 

speurtocht, diy-kleurpot met 
gekleurd papier, boekenleggers, 
verschillende soorten snoepjes 
en wat drinken. 

Wilt u na afloop de kleurpla-
ten van de kleurwedstrijd zien? 
U kunt deze in de laatste week 
van oktober bezichtigen bij 
‘Hijdra’ -Doe het zelf & Speel-
goed’ in Benthuizen. De orga-
nisator wenst iedereen veel ple-
zier en…. ziet iedereen graag 
volgend jaar terug voor deze ac-
tiviteit! 

noodzakelijke COVID maatre-
gel op 13 oktober ging deze ac-
tiviteit niet meer door. Het team 
vindt dit, ondanks al het vele 
werk dat reeds was verzet, ont-
zettend jammer en vervelend! 
Echter veiligheid en gezondheid 
zijn belangrijker. 
Maar achter de schermen ging 
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Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: 
Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, 
beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk / 
Samenstellers:  R. Kuiper - Reijneveld (Prot. Gem.), Beneluxstraat 1, 
Koudekerk a/d Rijn;  M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Parochiekern), 
tel. 071 341 42 10,  mailadres: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
Websites: www.heiligethomas.nl en www.pknkoudekerk.nl

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente Zondag 25 oktober   09.30 uur Ds T.L.J. Bos, 

Waddinxveen; 18.00 uur Ds J.H. Lammers, 
Ridderkerk 

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 25 oktober 10.00 uur Geen predikant. 

Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag  18 oktober  10.00  uur Ds G. Beens,   18.00 

uur Ds G. Beens.,  Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 25 oktober  09.30 - 10.30 uur Openstelling 

kerk. Voor de vieringen dient u zich vooraf aan te 
melden, dit kan telefonisch 06-24764418 en kan 
t/m vrijdag voorafgaande aan de zondagsviering. 

 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 25 oktober 09.30 uur Ds Pieter Mas-

meijer, Zegveld. De dienst is online te volgen via 
kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 25 oktober 09.30 uur Ds A.B. van 
Campen, 18.30 uur Ds F. Wijnhorst, Katwijk aan 
Zee Alle diensten zijn internetdiensten 

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: Protestantse Ge-
meente en Rooms-Katholieke Parochiekern, beide te Koudekerk aan 
den Rijn / Hazerswoude-Rijndijk. Samenstellers: R. Kuiper - Reijneveld 
(Prot. Gem.), tel. 06-15557257 en M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Paro-
chiekern), tel. 071-3414210, mailadres: hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl. Websites: www.pknkoudekerk.nl en www.heiligethomas.nl 

KERKDIENSTEN  
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zondag 25 oktober om 10.00 
uur wordt de dienst in de Brug-
kerk geleid door dominee Wil-
lem  Biesheuvel. Om de dienst 
bij te wonen dient u zich voor-
af  via scriba@pknkoudekerk.
nl aan te melden. Volgens de 
huidige corona-regels mogen 
er max. 30 personen de dienst 
bijwonen. Tevens wordt men 
verzocht een mondkapje te 
dragen bij binnenkomst en bij 
het uitgaan van de kerk. De 
dienst wordt ook uitgezonden 
via www.kerkdienstgemist.nl. 

OPENSTELLING 
PROTESTANTSE KERK

Op woensdagochtend van 
10.30 – 11.30 uur kunt u bin-
nenlopen om even stil te zijn, 
een kaarsje aan te steken, of 
de aanwezige pastor persoon-
lijk te spreken. Op woensdag 
21 oktober is de Brugkerk open 
en op woensdag 28 oktober de 
Ontmoetingskerk.
 

VIDEOBOODSCHAPPEN
Rond de derde donderdag van 
de maand zullen wij als pasto-
raal team een korte video ma-
ken over dingen waar wij in 
deze tijd op stuiten of die ons 
inspireren. De videoboodschap 
is te vinden op  www.pknkou-
dekerk.nl 

ZONDAG 25 OKTOBER
Op zondag 25 oktober om 
11.00 uur is er een woord en 
communieviering in de Ber-
narduskerk waarin pastor Lam 
voorgaat. Zoals u waarschijn-
lijk heeft gelezen en gehoord, 
mogen er tijdens kerkdiensten 
nog maar 30 personen aanwe-

zig zijn. Dus meldt u aan, als u 
erbij wilt zijn. Helaas: vol is vol, 
maar dan kunnen we u op de 
lijst zetten voor de volgende 
viering

OPENSTELLEN VAN DE 
KERK 1 NOVEMBER  

In onze parochie kennen we 
ook de zielenlijst, een gebruik 
uit de voormalige Michaelpa-
rochie (Het Zwaantje). Op die 
lijst staan namen van mensen, 
die al wat langer geleden zijn 
overleden en die namen noe-
men we op de dag van Aller-
zielen. Dit jaar gaat door het 
coronavirus alles anders, ook 
het gedenken van onze doden 
met Allerzielen. Andere jaren 
kwam Chris of Thea den Hol-
lander langs om te vragen of 
u uw overleden dierbaren nog 
genoemd wilde hebben met 
Allerzielen. Dat kan dit jaar 
niet, dus moet er even wat ac-
tie vanuit uzelf komen. We heb-
ben ons best gedaan om ieder-
een, waarvan een familielid op 
de zielenlijst staat te benade-
ren per brief. 

Op zondag 1 november zul-
len we de zielenlijst lezen. We 
doen dit in een samenkomen 
om 11.00 uur en om 15.00 uur. 
Als u daarbij wilt zijn of als u 
nog graag iemand genoemd 
wilt hebben, kunt u zich hier-
voor per mail of telefonisch 
aanmelden bij het secretariaat 
van onze parochiekern.

AANMELDEN VOOR DE 
VIERINGEN EN INTENTIES  

U kunt intenties doorgeven 
en aanmelden voor de vierin-
gen bij parochiekern H.H. Mi-
chaël en Bernardus via email: 

hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl  of via telefoonnum-
mer 071-3414210.

MONDKAPJES 
Ook bij de parochie komen 
vragen over het gebruik van 
mondkapjes in de kerk. Bij het 
komen en gaan in de kerk is het 
verplicht, maar het betekent 
nog altijd, dat afstand houden 
op anderhalve meter belangrijk 
is. Als u in de kerk zit, hoeft het 
mondkapje niet op, tenzij u dit 
zelf prettig vindt en het u een 
veilig gevoel geeft. 

LIVESTREAMVERBINDING 
Op zondagmorgen om 9.30 uur 
is er via een livestreamverbin-
ding een kerkdienst te volgen 
vanuit de Sint Bonifaciuskerk. 
De liturgie kunt u downloaden 
op de website van de parochie: 
www.heiligethomas.nl 

COLLECTE 
Voorlopig mag er in de kerken 
nog geen collecte gehouden 
worden tijdens de vieringen. 
Maar ook voor de parochie lo-
pen de vaste lasten door. We 
weten, dat het voor velen, ook 
financieel, een moeilijke tijd 
is, maar vragen toch of u mis-
schien een bijdrage in de col-
lecte wilt geven in de collec-
tebus achterin de kerk of als u 
iets wilt overmaken heel graag. 
Dit kan naar NL73RABO0325 
9081 68 t.n.v. Parochie Heilige 
Thomas. Hartelijk dank voor 
alle goede gaven die reeds zijn 
binnengekomen.

SECRETARIAAT 
PAROCHIEKERN

Het secretariaat aan de Cho-
pinlaan 10 is in deze weken, 
niet zoals gebruikelijk, ge-
opend op de donderdagmid-
dag. Voor vragen kunt u altijd 
mailen naar: Secretariaat H.H. 
Michaël-Bernardus (hh.micha-
el-bernardus@heiligethomas.
nl) en natuurlijk bellen naar 
071-3414210, want gelukkig 
neemt Annie van Dijk altijd de 
telefoon op. Het is een door-
geschakeld nummer, dus even 
geduld en de telefoon een aan-
tal keren laten overgaan om 
contact te maken

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:
Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisart-
sendiensten Rijnland (SHR),  Alrijne Ziekenhuis, Meteoorlaan 4 te Alphen aan 
den Rijn. Tel. 088-427 47 00.  Let op eerst bellen, dan komen!

Benthuizen: 
Avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsen-
zorg: Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Zieken huis, Tel. 079-
3431600. Uitsluitend bereikbaar via de achterzijde van ’t Lange Land Zieken-
huis. Ingang Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hier-
voor geldt: eerst bellen, dan komen!

Tandartsen: 
Patiënten van TP Rhynenburch: Kijk op www.tandartsenalphenadrijn.nl
Voor de patiënten van tandarts Ketting: tel. 0172 - 587227
Voor de patiënten van tandartspraktijk Zandbergen: tel. 071 - 5661400
Voor de patiënten van tandarts v.d. Aa: tel. 079 - 3425559

Apotheken:
• Benthuizen, Dienstapotheek Zoetermeer, Toneellaan 1 (ingang Brecht-

zijde), 2725 NA Zoetermeer. Tel: 079-3319192. Openingstijden: Maandag t/m 
vrijdag: 17.00-8.00 uur. Weekend en feestdagen: 24 uur per dag.

•  Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Maandag t/m vrijdag geopend 
van 8.00-17.30 uur. Lunchpauze gesloten van 13.00-13.30 uur. Zaterdag is de 
apotheek geopend van 9.00 - 12.00 uur (in juli/augustus zaterdag gesloten). 

• Hazerswoude-Rijndijk, Apotheek  Rijnwoude, Rhynenburcher laan 2. 
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag  
gesloten. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  
let op: beperkt assortiment).

•  Koudekerk a/d Rijn, Apotheek Koudekerk, Prins Bernhardstraat 48, 2396 
GM Koudekerk a/d Rijn. Tel. 071-7630848. Apotheek Koudekerk is dagelijks  
geopend van 9.00-12.30 en van 13.30-17.30 uur. Zaterdag geopend van 10.00-
12.00 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).

Net als ieder jaar in oktober doet Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o  
ook dit jaar weer mee met de Nacht van de Nacht. 

We gaan in het donker wandelen op de Kruiskade. Het 
is een leuke ervaring om in het donker te luisteren naar 
de geluiden van de natuur. Twee gidsen nemen ons mee 
en weten veel te vertellen over de omgeving en over de 
geluiden. 
De Nacht van de Nacht wordt gehouden op zaterdag 24 
oktober en de wandeling start om 20.00 uur.

Je moet je dit keer wel aanmelden voor deze activiteit. 
Er kunnen maximaal 14 mensen mee (2 groepjes van 
7). We verzamelen langs de weg tussen Spookverlaat 
2 en 4 in. Opgeven via e-mail pr@vogelsrijnwoude.nl 
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www.bakkerammerlaan.nl

Najaarspakket

. een brood naar keuze                     

. 6 krentenbollen                                          

. pepernoten, 200 gram                                                                                                                         

. speculaasstaaf                                                 

De aanbieding geldt van 22 t/m 28 oktober

 van 12,95 nu 

7,25Ambachtsplein 3, 2391 BD  Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858
info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De Vrieslijk l ij

Verse kipfiletVerse kipfiletVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrr pppppppppppppppppppppppppppppppppppppffffffffffffffffffffffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttt

Filet Pomodori
Mals varkensvlees met lekkere
grillkruiden gemarineerd en verpakt
in ontbijtspek met zongedroogde
tomaten. Een aanrader!

Vleeswarentrio:

Schouderham
Kipfilet

Boterham
worst

4.49
Lekker bij de 

Stamppot!

Rookworst
3 stuks

8.98
Weektopper!

Wiener
schnitzel 

4 stuks

5.98

Vlugklaarpakket:

4 Runder
vinken

4 Runder
saucijzen

7.98
Uit eigen keuken:

Bruine 
Bonensoep

1 liter

4.50
Altijd handig!

Kippedij
filet 

500 gram

4.49
100 gram

1.49
Aanbiedingen zijn geldig van 

19 t/m 24 oktober 2020

Rijndijk 177, 2394 CB  Hazerswoude-Rijndijk
info@t-haasje.nl - www.t-haasje.nl

Telefoon 071 3414730

AFHAAL/BEZORG KEUZEMENU à 27,50
• In Provençaalse kruidenjasje gebakken garnalen 

met pomodori-saus
 of

• Rundercarpaccio met balsamico-crème, tomaat , 
pijboompitten en Parmezaanse kaaskoekje

of
• Salade van duivenborst met paddenstoelencake en 

zwarte bessendressing 

********************
• À la minute gerookte zalm sabayon van witte wijn

 of
• Gegratineerde hutspot met zacht gegaarde runderriblap 

of
• Hertenbiefstuk met gekaramelliseerde witlof en appel 

met sinaasappel-mosterdsaus  (extra 5,--)

********************
• Spekkoek met mango en mangosorbetijs 

 of
• Soesjes gevuld met Zwitserse room, chocoladesaus en 

vanille-roomijs

Helaas geen restaurantbezoek mogelijk, 
maar ’t Haasje komt naar U toe!
Over 2 weken een nieuw Keuzemenu!
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Opschudden
In het Griekse drama gaat de held (de hoofdrolspeler, de protag-
onist) meestal ‘dramatisch’ ten onder; het opmerkelijk is echter 
dat hij eigenlijk geen schuld heeft aan het lot dat hem treft. Óf het 
is het noodlot dat hem fataal wordt, óf hij begaat een tragische 
vergissing, óf het is een vorm van overmoed (hybris) die hem de 
das omdoet. Het drama had altijd ten doel de toeschouwer zich te 
laten herkennen in de lotgevallen van de tragische held; er moest 
een zekere zuivering teweeggebracht worden - met een moeilijk 
woord ‘katharsis’.
Ik vermoed dat iedereen zich wel eens een tragische held gevoeld 
heeft: er gebeurt iets verschrikkelijks en hoewel je aan de oorzaak 
ervan part noch deel hebt, voel je je toch schuldig. 
Ooit - ik zeg nadrukkelijk ‘ooit’ - had ik ter opsiering van de 
jaarwisseling vuurwerk gekocht en dat naar mijn idee voor de 
kinderen goed verstopt in een hoogverankerd keukenkastje. Op 
een zondagmorgen tussen Kerst en Nieuwjaar - uitslapen(!) - had 
mijn zoontje als een herboren Sherlock Holmes toch het klap-
spul ontdekt en hij was razend nieuwsgierig naar de uitwerk-
ing van ‘zo’n rotje’. Hij had het plan het lontje aan te steken om 
het explosief direct daarna in de tuin achter het huis te smijten. 
Helaas... zijn vader had de achterdeur op slot gedraaid, uiteraard 
teneinde het gezin te vrijwaren van ongenode nachtelijke bezo-
ekers. Paniek, hij stond voor een gesloten deur en het projectiel 
ontplofte in zijn hand. Het viel allemaal nog mee en er ging ge-
lukkig niemand ten onder, maar de vader was wel degene die de 
deur had gebarricadeerd... Hoewel ik me geenszins een ‘held’ 
voelde, kampte ik toch met een schuldgevoel... stel je voor!
Ik vermoed dat er in deze lockdown-periode in onze regio een 
groot aantal tragische helden rondloopt: ze doen er alles aan om 
de regels zo goed mogelijk toe te passen, maar aan de almaar 
stijgende besmettingscijfers is dat niet te zien. ‘Heb ik wel vol-
doende afstand genomen in die smalle corridor in de super? Had 
ik die nonchalante, zeg maar, roekeloze en ook nog mondkap-
jesloze bezoekers van de publieke ruimtes niet bestraffend toe 
moeten spreken of een dreun moeten geven?’
Er zijn nogal wat pseudo-sociologen die aan onze lamlendigheid 
ondanks alles nog een positieve draai willen geven. ‘Die Neder-
landers, stoere jongens(?), houden niet van betutteling, die Ned-
erlanders, ferme knapen(?), verdedigen hun opmerkelijke gedrag 
in allerlei heikele situaties met de oer-Hollandse kreet moet kun-
nen; zo is onze volksaard nu eenmaal!’ En áls er dan een felle 
klokkenluider verschijnt, wordt hij ogenblikkelijk de mytholo-
gische Cassandra, een onheilprofetes naar wie niemand luistert.
Ik heb het angstige vermoeden dat we af en toe een fikse draai 
om de oren moeten krijgen, want het zijn steeds dezelfde fig-
uren die het gelag moeten betalen. Af en toe een bewonderende 
blik op het buitenland werpen, is waarschijnlijk geen overbodige 
luxe. Het eens flink opschudden van vastgeroeste vooroordelen 
en achterhaalde ethische normen kan soms heilzaam werken. Of 
zoals Ivo de Wijs het ooit verwoordde:
Ik kreeg een nieuwe heup in Bonn
Dat is me goed bevallen
Nu moet ik nog naar Wimbledon
Dat is voor nieuwe ballen..

Wist

CursiefjeBelangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

& Regionale Rampenzender: Radio 
West. Te ontvangen op 89.3 FM en op de 
kabel op 88.9 FM. 
& Mileuklachten: Milieutelefoon voor 
bedrijven en inwoners, tel. 14 0172. Dit num-
mer is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
beschikbaar. 
Meer info: www.odmh.nl/klachten
& ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland: 
Klan ten service Voorlichting en Preventie: 
voor informatie en afspraken m.b.t. consul-
tatiebureaus, dietisten en cursussen gezond-
heidsvoorlichting en opvoeding, tel. 071-
5161415. 
& Wijkcentrum Tom in de buurt: Tel. 
088- 9004567. Openingstijden op werkda-
gen van 9.00 - 17.00 uur. Locatie: Joseph 
Haydnlaan 5, 2394GJ Hazerswoude-Rijndijk, 
www.tomindebuurt.nl.
& Habeko wonen. Dorpsstraat 48-50, 
2391 BJ Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172-
583111. info@habekowonen.nl
& Home Start: Vrijwilligers bieden gezin-
nen met jonge kinderen een steuntje in de 
rug. Tel. 06-49040990.  
& GezondheidService: voor servicedien-
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. Bereik baar 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 laat-
ste levensfase, in de eigen vertrouwde omge-
ving. www.vptzaurelia.nl. Tel. 06-51445726.
& Sensoor Telefonische Hulpdienst: 
Zuid-Holland Noord, 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bereikbaar. 0900-0767. 
& Actief Rijnwoude. Klussendienst 
Rijnwoude: 06-82093412; Burendienst Rijn-
woude: 06-23517778; Computerdienst Rijn-

woude: 06-29508442; Klussendienst junior: 
tel. 06-82093412
& Advies- en steunpunt huiselijk 

ge weld: Telefoon 088-427 47 00. Ad vies- 

en meldpunt kindermishandeling 
0900-1231230 (beide lokaal tarief).

& Hospice Issoria: Burggravenlaan 11, 
2313 HM Leiden. Tel. 071-5142275 Email: 
info@issoria.nl, website: www.issoria.nl.
& Stichting Vrijetijdscentrum “O PEN 

HUIS”, Cursussen worden gegeven in het 
Dorpshuis, P. de Hooghstraat 3, Inl. tel. 0172-
587701/588132. 

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

& Stichting Welzijn Ouderen Bent hui-

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

& Tafeltje Dekje, warme maaltijden, 
Hazers  woude-Dorp en Rijndijk, Activite/
Apetito, Aanmelden/informatie bij Activite 
071-5161415.

& Verloskundige Praktijk Hazers-

woude Dorp: Lindehof 27, tel. afspraak: 
di, wo, do 13.00-13.30 uur, tel. 0172 - 213898.
& Verloskundige Praktijk Wereld-

kind: Europalaan 247, 2408 BK Alphen a/d 
Rijn, tel. 0172 - 472067.
& Verloskundige Praktijk Keita Bent-

hui zen: mw. E.W. van Ommeren en C.M. 
Nieuwe steeg: verloskundigen: Spreek uur 
volgens afspraak; do. 9.00-12.00 uur, Kon. 
Julianastraat 16b, Bent huizen. Tel. bereikbaar 
24 uur per dag: tel. 079-3217171. 

& Praktijk voor Remedial Teaching, 

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

& Praktijk voor Homeopathie 
Anne mieke Boelsma, Breitnerlaan 60, 
Hazers woude-Dorp, tel. 0172-585171 of 
06-41711971 email: annemiekeboelsma@
gmail.com www.nvkh.nl.

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio – 

Borgman J.M. Borgman – v.d. Lubben, De 
Populier 42, 2731 HE Benthuizen, Tel: 079-
3479446. Mail: fysio.borgman@casema.nl.

& Praktijk v. Fysiotherapie en 

Ma nue le therapie R. Giedrojc/C. 
Herijgers Behandeling volgens afspraak: 
tel. 0172-587802. Dorpsstraat 86, 2391 BL 
Hazerswoude-Dorp. www.dorpsfysio.nl

& Praktijk voor fysiotherapie: 

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

Dorp. Tel. 085-733 1994. www.fysioplus.com. 
& Podocentrum Groene Hart 
Raadhuisplein 3, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp. 
Tel. 0172-587103. www.podo.nl.
& Praktijk v. Oefentherapie Men-

sen dieck Marleen van Schie: Europasingel 
2, 2396 EM Koudekerk a/d Rijn, tel. 
06-18469206.

& Praktijk voor Kinderfysiotherapie 
Madelon van Mourik, Lindehof 27, 
Hazerswoude Dorp, tel. 06-10808471
& FYSIO-EXPERTS www.fysio-experts.nl, 
Rijndijk 137, 2394 AG Hazerswoude-Rijndijk. 
Tel. 071-7400840.
& Fysio Koudekerk Praktijk voor Fysio-, 
Sport- en Oedeemtherapie, Arie Hogenespad 
1a, 2396 WJ Koudekerk aan den Rijn, 071-
3416743, info@fysiokoudekerk.nl, www.
fysiokoudekerk.nl.

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

Dorp Esther ‘t Jong, logopedist, Lindehof 27, 
Hazers wou de-Dorp. Tel. 0172-532241 of 06 - 
20 94 48 75. Email: logopedie.hazerswoude@
gmail.com.
& Historisch Museum Hazers wou-

de: Dorpsstraat 66, 2391 BK Hazers woude-
Dorp. Openingstijden zaterdag 13.00 - 16.30 
uur. Regelmatig ook thematentoonstellingen. 
www.museumhazerswoude.nl
& Paraklesispraktijk drs. G.W. Flippo - 
Hus, Psycholoog, Carel Fabri tius plantsoen 
18, 2391 GR Hazers woude-Dorp. Tel. 0172-
585811. Email: info@paraklesispraktijk.nl.
& Visiemed fysiotherapie (Sport) 

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

grafie, diëtiek Potgieterlaan 10G, 2394 VE 
Hazerswoude-Rijndijk, tel. 071-8795673 / 
06-29410381 www.visiemed.nl.
& Anonieme Alcoholisten Iedere dins-

dagavond na 19.30 uur. Koudekerk a/d Rjjn: 
Joop tel. 071-3412644; Alphen a/d Rijn: Frans 
tel. 06-54701949
& Praktijk Gassho Rijnwoude voor 
Reiki, EnergetischeTherapiën, Mindfulness 
Therapie en Coaching 4 Kids en Volwassenen. 
Anita Goudswaard-Bruinsma Potgieterlaan 
10H, tel. 06-53561221. agoudswaard@planet.
nl.
& Lactatiekundigepraktijk ‘de zoete 

parel’ Helen Weerheim IBCLC, NVL 50709, 
06-41329210. dezoeteparel@gmail.com.
& Buurtbemiddeling Komt u er niet meer 
uit met uw buren? Inwoners van de gemeente 
Rijnwoude kunnen gratis gebruik maken van 
Buurtbemiddeling Libertas Leiden e.o. Tel.: 
0900-5168168, www.libertasleiden.nl, e-mail: 
info@libertasleiden.nl.
& Karlica bekkentherapie Jennifer 
Adler, Dorpsstraat 49, 2731 AL Benthuizen. 
Tel. 06-14320807 info@bekkentherapie.com; 
www.bekkentherapie.com
& LekkerFit Voedings- en  dieetadvies. 
Hester Nietzman-Braam diëtist. Gezond-
heids centrum Lindehof, Lindehof 27, Hazers-
woude-Dorp. Tel. 0657337242 Email: hester@
lekkerfitdietist.nl Website: www.lekkerfitdie-
tist.nl.
& Praktijk 4 Kids Diagnostiek en 

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

onele problemen en dyslexie zorg. 
Belinda Herrewijn, Kinder- en Jeugd -  
psycholoog NIP, Esther Monfils, Ortho-
peda goog, Leerproblemen. De Praktijk4Kids , 
Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den 
Rijn 0172 425 425
& Fysioklein Fred. v. Eedenplein 4, 
2394 AC Hazerswoude-Rijndijk (het 

oude gemeentehuis). (Sportmaster) 
Fysiotherapie; Manuele therapie; Dry need-
ling; Orthopedische revalidatie. Tel. 071-
2032056.
& Burenhulp Rijnwoude Tel. 
06-23517778.
& Acupunctuur Van der Schouw, prak-
tijk voor Chinese Geneeskunde. Chopinlaan 2 
(het Anker), 2394GL Hazerswoude-Rijndijk. 
Tel. 06-20068569.
& Praktijk voor Homeopathie Caroline 

Bronsgeest Burg. de Herderplantsoen 
68, 2396WZ Koudekerk a/d Rijn. tel. 071-
3413131 of 06-3837187 Lid. NVKH
www.carolinebronsgeest-homeopathie.nl
& Fysio Benthuizen, Dorpsstraat 49, 2731 
AL Benthuizen. Tel. 079-3411877. info@fysio-
benthuizen.nl; www,fysiobenthuizen.nl. Ook 
dietiste, yoga en tai chi.

Wekelijks nieuwsblad voor Benthuizen, 
Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk  
en Koudekerk aan den Rijn. 
www.groenehartkoerier.nl
www.facebook.com/groenehartkoerier.nl

Uitgave: 
Stichting Groene Hart Koerier

Kantoor: 
Ambachtsplein 16, Hazerswoude-Dorp 
Telefoon 0172 - 587249
e-mail: info@groenehartkoerier.nl

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

Redactie: 
Arie Tuinenburg (Coördinator);  Jan Luuk 
van Dijk, tel. 588793 (Hazerswoude-Dorp en 
Benthuizen); Frits Nijhof, tel. 071-3414052 
(Koudekerk a/d Rijn); Diana Baak (Hazers-
woude-Rijndijk) tel 071-3627782/06-
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 24.00 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.
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Oproep 
VIJK 40 
jaar!!
Vereniging IJsclub Koudekerk bestaat 40 jaar. 
Daarom wordt er een jubileum clubblad gemaakt. 
Daarin willen we zo veel mogelijk (voormalige) 
vrijwilligers laten zien. 

We zijn helaas niet meer in het bezit van adresgegevens van 
alle voormalige vrijwilligers. Bent u vrijwilliger geweest bij 
VIJK? Mail dan a.u.b. een foto samen met de volgende gege-
vens: naam, periode vrijwilligerswerk, inhoud vrijwilligers-
werk. De foto mag recent zijn, of juist uit de periode dat u bij 
VIJK actief was. 

De mail mag naar : a.deregt@live.nl. Niet zo handig met 
de pc? Doe het dan in de brievenbus op Lagewaard 75. 

25-jarig jubileum voor dé timmerman 
van M. van der Spek Groep
Het is tegenwoordig uniek wanneer je kunt zeggen dat je 25 jaar in dienst bent binnen een be-
drijf. Dit geldt wel voor Bo, timmerman bij M. van der Spek groep en een begrip in de omgeving. 

Bo startte met het maken van 
schuttingen en al snel maak-
te hij alles van hout. Inmiddels 
staat hij bekend om het maken 
van de mooiste en grootste in-
sectenhotels
.
Meegegroeid
In 1995 startte Bo aan de Zeg-
waartseweg in Zoetermeer. 
Toen nog alleen in de werkplaats 
en daardoor verantwoordelijk 
voor een breed scala aan werk-
zaamheden. M. van der Spek 
Groep breidde verder uit en ver-
huisde naar de Hogeveenseweg 
in Benthuizen. Daar werkt Bo 
nu met twee vaste collega tim-
mermannen. Hierdoor zijn de 
taken beter verdeeld en richt 
Bo zich nu volledig op BOOM 
Stijl producten; het maken van 
insectenhotels, vogelhuisjes en 
al het overige houtwerk. “Het 
mooiste aan deze producten is 
dat het allemaal met de hand 
gemaakt wordt. Hierdoor kun-
nen we rekening houden met 

persoonlijke wensen en is elk 
product uniek.” Bo kijkt terug 
op 25 mooie en innoverende 
jaren. “Er is zoveel gebeurd en 
nog steeds is geen dag hetzelfde. 
Ik geniet nu het meeste van het 
maken van de insectenhotels. 
Ze zijn zo uniek en gaan de hele 
wereld over. Daar ben ik enorm 
trots op!” 

Ook de directie van M. van der 
Spek Groep zijn nog elke dag blij 
met de komst van Bo. “Duur-
zame werkrelaties zijn erg be-
langrijk voor ons hoveniers-
bedrijf. We stimuleren dit dan 
ook door persoonlijke ontwik-
keling in de vorm van gesprek-
ken, cursussen en opleidingen. 
En uiteraard zijn ook de weke-
lijkse borrels en jaarlijkse BBQ 
belangrijk voor de onderlinge 
band met collega’s. En ben je toe 
aan een nieuwe uitdaging? Dan 
is er binnen het bedrijf genoeg 
ruimte om door te ontwikke-
len” aldus Stefan van der Spek.

‘nieuwe mogelijkheden voor 
gratis loopbaanbegeleiding’ 
Daar gaat de WerkVinden informatiesessie van donderdag 29 oktober over. Bert Bavelaar 
(loopbaanadviseur Cruciaal) gaat dan vertellen wat de mogelijkheden zijn en hoe het al-
lemaal werkt. Door Corona zijn er veel ontslagen, liggen banen op de tocht en denken veel 
mensen na over hun carrière. 

Een loopbaanadviseur geeft je 
zicht op jouw kansen op de ar-
beidsmarkt. Loopbaanbegelei-
ding kan je helpen ontdekken 
wie je werkelijk bent, wat je wilt 
en wat je kunt. Met het uitein-
delijke ‘plaatje’ kun je succesvol-
ler op zoek naar een passende 
baan.. Het ‘gratis ontwikkelad-
vies’ is een tijdelijke subsidie-
regeling van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid en start 1 december aan-
staande.

Snel aanmelden
De informatiesessie is op don-
derdag 29 oktober om 10.00 
uur in de nieuwe bibliotheek in 
Alphen aan den Rijn, Aarkade 
10. De toegang is gratis, maar je 
registreren als deelnemer is ver-
plicht, vanwege de nieuwe co-
rona maatregelen. Ook tijdens 
de sessie moeten de deelnemers 
zich houden aan de corona re-
gels van de Bibliotheek  Er kun-
nen maximaal 20 deelnemers 
meedoen, dus meld je snel aan 

via de site. WerkVinden Alphen 
stelt het op prijs als de deelne-
mers een vrijwillige bijdrage in 
de organisatie kosten willen do-
neren. Daarvoor staat er bij de 
uitgang een 'hoge hoed' waarin 
je die kunt deponeren.

Stichting WerkVinden 
Stichting WerkVinden - Alp-
hen is een neutrale, onafhan-
kelijke vrijwilligersorganisatie 
die werkzoekenden in de re-
gio belangeloos helpt bij het 
vinden van werk. De hulp van 

WerkVinden bestaat o.a. uit: le-
zingen, workshops, informa-
tiebijeenkomsten, netwerken/
wandelen en individuele bege-
leiding. 

In verband met de Corona-si-
tuatie hebben we onze dienst-
verlening ook omgebouwd naar 
online-dienstverlening en zijn 
onze bijeenkomsten corona-
proof. Voor meer informatie 
over ons volledig programma, 
zie onze website www.werkvin-
denalphen.nl



9Groene Hart Koerier
woensdag 21 oktober 2020

Verkeerssituatie en plannen rond Hazerswoude-Dorp

Stand van zaken 
niet altijd duidelijk

door Jan Luuk van Dijk

De verkeerssituatie rond Hazerswoude-Dorp houdt al jaren de inwoners bezig. Er 
zijn al allerlei plannen langs gekomen en al vele bijeenkomsten geweest om zaken 
te verduidelijken en naar de wensen van bewoners te luisteren. 

Toch ontstaat er door alle plan-
nen en verschillende bevoegd-
heden, verwarring en onduide-
lijkheid bij veel mensen. Hoever 
is het nu? Wat is er aan de hand? 
Waar is men nu mee bezig en is 
men wel bezig?

Wat is er aan de hand?
Het wordt drukker op de we-
gen in de regio tussen Alphen 
aan den Rijn en Gouda, blijkt uit 
verkeersonderzoeken. Daardoor 
worden de dorpen minder goed 
bereikbaar en minder prettig 
om in te wonen. Als er niets aan 
de verkeerssituatie in deze regio 
gedaan wordt, dan ontstaan er 
nog meer knelpunten.
In Hazerswoude-Dorp vormt de 
N209 een scheiding tussen het 
oosten en westen van het dorp. 
De drukke weg wordt als een 
barrière ervaren. Het kruispunt 
kan niet veel meer verkeer heb-
ben dan er nu overheen rijdt. 
Met name in de spits ontstaan 
er files. Verder sluiten weinig 
lokale wegen aan op de N209 
en zijn de aansluitingen van de 
Oude Gemeneweg en de Kat-
jesweg onveilig. Weggebruikers 
aan de westkant van Hazers-
woude-Dorp kunnen alleen via 
de Dorpsstraat op de N209 ko-
men.
In een gesprek met Peter Ver-
steeg, voorzitter van de raads-
werkgroep en met verantwoor-
delijk wethouder Kees van 
Velzen hebben we geprobeerd 
de zaken rondom Hazerswoude 
Dorp op een rijtje te krijgen en 
te vernemen hoe de stand van 
zaken is.

“De verkeerssituatie in Hazers-
woude-Dorp heeft de volle aan-
dacht van gemeente maar ook 
van de provincie”, legt Peter 
Versteeg uit. “Als we niets doen 
wordt het drukker op de N209 
die door het dorp loopt en zijn 
de lokale aansluitingen onvol-
doende. Daarbij is een compli-
cerende factor dat de N209 een 
provinciale weg is die onder 
de verantwoording valt van de 
provincie en de lokale wegen 
vallen onder de verantwoording 
van de gemeente.”
Wethouder Van Velzen vertelt 
dat er gekeken wordt naar een 
verbetering van de bereikbaar-
heid, de veiligheid en de leef-
baarheid op de korte, maar ook 
op de lange termijn. “Dat maakt 
het best ingewikkeld” vinden 
beiden. 

Verschillende sporen
Omdat er op verschillende spo-
ren gewerkt wordt aan plannen 
en deze op elkaar en in elkaar 
moeten passen, dit eerst op een 
rijtje:
Project N207 Zuid
In het project N207 Zuid werken 
de provincie Zuid-Holland, de 
gemeenten Alphen aan den Rijn 
en Waddinxveen, samen aan de 
verbetering van het wegennet 
en fietsroutes in dit gebied. De 
provincie heeft samen met de 
gemeenten Alphen aan den Rijn 
en Waddinxveen besloten de 
N207-Zuid (de verlengde Bent-
woudlaan) aan te leggen tus-
sen Waddinxveen en Boskoop/
Hazerswoude. De N209 is hier-
in opgenomen om de verkeers-
drukte bij Hazerswoude-Dorp 

aan te pakken. Deze maatrege-
len zijn onderdeel van het con-
cept Provinciaal Inpassingsplan 
(PIP). Dit is een bestemmings-
plan op provinciaal niveau.
BBG
Daarnaast is er het programma 
Beter bereikbaar Gouwe (BBG) 
waarin onderzoek
gedaan wordt naar oplossingen 
voor de Gouwe regio op de mid-
dellange en lange termijn. Ha-
zerswoude-Dorp is daarin één 
van de knelpunten die wordt 
onderzocht, in aanvulling op de 
maatregelen van N207 Zuid.
N206
Verder is er nog de N206, dat is 
de weg van Zoetermeer via Lei-
den naar Katwijk. 
De situatie in Hazerswoude-
Dorp is ook onderdeel van de 
studie N206 N209. Hier wordt 
de problematiek tussen de N209 
en N206 in kaart gebracht en 
gekeken naar oplossingen op de 
middellange en lange termijn.

Lokale aanvullende maat-
regelen Hazerswoude Dorp

Dan zijn er natuurlijk nog de 
lokale wegen in Hazerswoude-
Dorp.  Over die maatregelen in 
Hazerswoude-Dorp heeft nog 
geen definitieve besluitvorming 
plaatsgevonden. Momenteel 
worden diverse mogelijke maat-
regelen onderzocht voor Ha-
zerswoude–Dorp, waarbij alle 
partners samenwerken.  De op-
lossing van het zwaar en land-
bouwverkeer maakt integraal 
onderdeel uit van deze maatre-
gelen. Ook de raadswerkgroep 
(RWG) is hierbij betrokken. 
“Die RWG (raadswerkgroep) 

heeft geen politieke kleur” legt 
Versteeg uit. “Dat betekent dat 
zij vrij met elkaar kunnen spre-
ken over concrete zaken. Het 
politieke debat vindt plaats in 
de raadscommissie en besluit-
vorming vindt later plaats in de 
raad.”

Reactie op PIP
“Inmiddels heeft de gemeente 
het concept-ontwerp PIP ont-
vangen met het verzoek hier-
op een reactie te geven” vertelt 
de wethouder. “In deze reac-
tie hebben wij, in overleg met 
de raadswerkgroep, aangegeven 
dat weliswaar is ingestemd met 
het publiceren van het vooront-
werp om vaart te houden in het 
proces, maar formeel niet met 
alle maatregelen die in het con-
cept ontwerp-PIP staan te kun-
nen instemmen vanwege het 
ontbreken van draagvlak bij be-
woners en raad. 

Wij hebben bezwaar tegen het 
blokkeren van de linksaf bewe-
gingen op het kruispunt Dorps-
straat en de aanleg van de ro-
tonde ter hoogte van de Frans 
Halsstraat. De gemeenteraad 
heeft hierover in december 
2017 anders besloten.”
Hij zegt ook dat is aangegeven 
dat de gemeente uiteraard wel 
samen met de provincie op zoek 
is naar een verbetering van de 
plannen die voldoende draag-
vlak hebben. Dit kan een wijzi-

ging van het concept-ontwerp 
PIP tot gevolg hebben. 
Voor inwoners is het mogelijk 
om in het tweede kwartaal 2021 
een reactie op de tweede versie 
van het PIP te geven. De derde 
definitieve versie is naar ver-
wachting eind volgend jaar ge-
reed.

Besluitvorming
Voor de inwoners van Hazers-
woude-Dorp lijkt het misschien 
verdacht stil op dit gebied, maar 
achter de schermen wordt op 
diverse fronten stevig doorge-
werkt. “Er komt zeker een aan-
tal momenten waarop de inwo-
ners worden betrokken” geeft 
Versteeg aan.

Naar verwachting zullen eind 
oktober a.s. vijf optiepakketten 
gepubliceerd gaan worden van-
uit Beter Bereikbaar Gouwe. In 
december 2020 zal aan de 

gemeenteraden - en aan pro-
vinciale staten worden gevraagd 
hun mening te geven op de pak-
ketten die de BBG presenteert. In 
dit traject zullen ook de maat-
regelen die voor Hazerswoude-
Dorp van belang zijn, worden 
meegenomen. 
“Best een ingewikkeld proces” 
geven beide heren toe. “En ook 
lastig uit te leggen, maar op ge-
zette tijden zullen we de bur-
gers zeker betrekken en infor-
meren.”

Kees van Velzen Peter Versteeg

Het "beruchte" kruispunt wat de gemoederen al vele jaren bezig houdt...

De raadswerkgroep verkeer Boskoop/Hazerswoude Dorp, be-
staat uit de volgende leden: Siem Bak; Peter Bontekoe, Hans 
Goedegebuure; Henk Goes; Jeroen van Gool, Jan de Groot; Iris 
van de Kolk; Marijke Kottenhagen; Pieter-Jan Morssink; Bas van 
Polanen, Bram Strookman en Peter Versteeg; Aat van Putten als 
ondersteuning vanuit de Griffie.

De opdracht aan de raadswerkgroep is het college van heldere 
kaders te voorzien en een gedegen besluitvorming te stimule-
ren. 
Daarbij speciale aandacht te besteden aan:
- Het verzamelen van (aanvullende) informatie en aandragen 

door zich te laten informeren door belanghebbenden en des-
kundigen en deze informatie te delen met de raad;

- De verschillende varianten te toetsen, teneinde helderheid en 
duidelijkheid te verschaffen over de aangedragen varianten 
en eventuele optimalisering van deze varianten;

- Goede en afgewogen voorbereiding te treffen voor het debat 
in de commissie en besluitvorming in de raad samen met het 
college;

- Op een heldere manier te communiceren naar betrokkenen.

"Er moet beslist iets gedaan worden 
aan de situatie op de N209..."
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Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  d e  g e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

WEEK 43 
21 oktober 2020

Volg ons ook via: 
https://www.alphenaandenrijn.nl

of op Twitter: 
https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

of via Instagram: 
https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

Commissie 
bezwaarschriften
Op dinsdag 27 oktober 2020 staan de volgende 
openbare onderwerpen op de agenda van de 
Commissie bezwaarschriften: 

20.50 uur: Bezwaar tegen het reserveren van een 
parkeerplaats voor het plaatsen van een elektrische 
laadpaal aan de Paltrokmolen 50 te Alphen aan den 
Rijn.

De hoorzitting verloopt digitaal via Skype. Indien u 
meer informatie wenst over bovenstaande onder-
werpen of de zitting wenst bij te wonen, kunt u 
contact opnemen met het secretariaat van de 
Commissie bezwaarschriften via e-mailadres 
commissiebezwaarschriften@alphenaandenrijn.nl of 
telefoonnummer 0172 - 46 59 83.

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

Alleen op afspraak
De inloopbalies zijn gesloten. U kunt alleen naar het 
gemeentehuis komen als u een afspraak heeft. Heeft u 
verkoudheidsverschijnselen, stel dan uw bezoek uit.

Mondkapje
Bij uw bezoek aan het gemeentehuis verzoeken wij u 
dringend om een mondkapje te dragen. 

Meer informatie
Op de website ww.alphenaandenrijn.nl/contact leest u 
alle details over onze dienstverlening, openingstijden 
en contactmogelijkheden.
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Denk mee over een duurzaam Alphen aan den Rijn

Wat vindt u van het evenementenbeleid?

De gemeenteraad heeft in 2017 het evenementen-
beleid vastgesteld. Dit beleid zorgt ervoor dat er 

een aantrekkelijk en divers aanbod van evene-
menten in onze gemeente is. Bovendien regelt het 

een goede dienstverlening naar organisatoren, 
bewoners en vrijwilligers, zodat iedereen weet 
wat wel en niet kan. Daarbij zijn leefbaarheid en 
veiligheid van groot belang. Vanwege corona 
kunnen evenementen nu niet plaatsvinden. Wij 
willen deze tijd gebruiken om het beleid te evalu-
eren, zodat we als dat wel weer mogelijk is de 
evenementen op een goede wijze met elkaar 
kunnen organiseren.
 
Enquête 
Eind augustus is onderzoeksbureau DSP-Groep in 
opdracht van de gemeente gestart met de evaluatie 
van het evenementenbeleid. Via een  enquête horen 
wij graag uw mening over het evenementenaanbod 
in de gemeente, het organiseren van kleine evene-
menten als bewoner of vrijwilliger en de eventuele 
overlast die evenementen kunnen veroorzaken. Het 
invullen van de enquête duurt maximaal 10 minuten 
en kan van 19 oktober tot en met 1 november via 
www.alphenaandenrijn.nl/evenementenbeleid.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten worden gebruikt voor de evaluatie van 
het evenementenbeleid en het eventueel aanpassen 
daarvan. De resultaten van de enquête worden later 
op www.alphenaandenrijn.nl/evenementenbeleid  
gepubliceerd. Heeft u vragen over het invullen van 
de vragenlijst, dan kunt u mailen naar 
nvandernat@alphenaandenrijn.nl.

Gemeente Alphen aan den Rijn vraagt de denk-
kracht van inwoners. In een online enquête kunnen 
mensen meedenken over oplossingen voor een 
duurzame toekomst van Alphen aan den Rijn. 
Wethouder duurzaamheid Erik van Zuylen roept 
iedereen op de enquête op www.duurzaamalphen.nl 
in te vullen: “Het zou fantastisch zijn als zo veel 
mogelijk mensen de enquête invullen. Zo krijgen 
we een goed beeld van hoe wij onze gemeente 
samen duurzaam en aardgasvrij kunnen maken.”

Duurzaamheid
Duurzaam leven, aardgasvrij wonen, energie 
besparen en het stoppen van klimaatverandering. U 
hoort hier veel over in het nieuws. Ook in Alphen 
aan den Rijn zijn mensen er volop mee aan de slag. 
Op allerlei plekken werken inwoners, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en de gemeente 
samen aan een duurzame, gezonde toekomst voor 

iedereen. Zo stoppen we met fossiele brandstoffen, 
zoals kolen en aardgas. We stappen over op 
duurzame manieren om onze huizen en andere 
gebouwen te verwarmen, gaan energie besparen, 
schone energie opwekken en onze tuinen en 
buurten groener maken. 

Enquête 
Bij het verduurzamen van Alphen aan den Rijn is 
iedereen nodig. Soms loopt de gemeente voorop, 
een andere keer nemen inwoners en bedrijven het 
initiatief. In een online enquête vraagt de gemeente 
aan inwoners wat zij zelf zouden willen doen om 
Alphen aan den Rijn duurzaam te maken en waar 
ze hulp bij nodig hebben. Een van de grote veran-
deringen is aardgasvrij wonen. Ook hier gaat de 
vragenlijst over. Daarnaast kunnen mensen 
aangeven hoe ze in het vervolg willen meedenken 
met andere plannen van de gemeente. 

Doe mee!
Bij deze krant vindt u een brief van wethouder van 
Zuylen over de online enquête. Het beantwoorden 
van de vragen duurt ongeveer tien minuten. Doet u 
ook mee?

PMD, doet u mee?
Hoe zamelt u op een goede manier in?
Afval scheiden is belangrijk voor het milieu. Hoe 
beter u afval scheidt, hoe meer grondstoffen we 
kunnen hergebruiken. Dat scheelt veel energie en 
vermindert het gebruik van grondstoffen.

PMD
Kent u de term PMD al? Dat staat voor Plastic 
Verpakkingen (flessen, folies en zakken), Metalen 
verpakkingen (blik en deksels) en Drankenkartons. 
U verzamelt in uw eigen container of in de speciale 
ondergrondse container dus niet alleen plastic, 
maar ook blik en deksels en drankenkartons, zoals 
bijvoorbeeld een pak melk of appelsap. 

Het is niet alleen belangrijk dat u uw PMD-afval 
goed scheidt, maar ook dat u dit op de juiste manier 
doet. Want hoe beter u uw afval scheidt, hoe meer 
verpakkingen een tweede leven krijgen als grond-
stof voor nieuwe producten en verpakkingen. Zo 
worden lege blikken omgesmolten en gebruikt 
voor nieuwe metalen verpakkingen, het karton van 
drinkpakken verandert in wc-papier en plastic 
wordt omgesmolten in korrels waar weer nieuw 
plastic van gemaakt wordt, zoals verpakkingen, 

emmers, auto-onderdelen en zelfs kinderwagens.

Hoe zamelt u op een goede manier PMD in? 
1)  Leeg 

Maak uw verpakkingen zo leeg mogelijk voor u 
ze weggooit. Schoon hoeft niet, maar gewoon 
tot de laatste druppel. Halfvolle verpakkingen 
zorgen er namelijk voor dat de verwerking in de 
soep loopt. De sorteerinstallatie kan haar werk 
minder goed doen. Zo belandt waardevolle 
grondstof alsnog bij het restafval en wordt 
verbrand. En dat is zonde.

2)  Los 
Zorg ervoor dat u verpakkingen niet in elkaar 
stopt voor u ze weggooit. Als ingezamelde 
verpakkingen zo veel mogelijk van één materiaal 
zijn, dan zijn ze beter recyclebaar. Dus is uw 
yoghurtbakje leeg? Dan mag het bij het plastic. 
Zit er een dekseltje op van aluminiumfolie of 
ander plastic? Gooi dit er dan los bij.

3)  Plat 
Vouw uw drinkpakken plat voor u ze weggooit, 
dan raakt uw afvalzak of -bak een stuk minder 
snel vol. Dop er weer op en klaar. Zo blijft er 

meer ruimte over in uw afvalbak of -zak. Door te 
vouwen haalt u ook nog eens meer yoghurt of 
vla uit uw pak. Goed voor uw portemonnee en 
dit zorgt voor minder voedselverspilling. 

© John Wiersma
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Publicaties
Wijzigingsplan Laag Boskoop 20, Boskoop
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat zij op 6 oktober 2020 het 
wijzigingsplan Laag Boskoop 20, Boskoop (onge-
wijzigd) hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan 
voorziet in het wijzigen van de agrarische bestem-
ming op het voornoemde perceel, voor de realisatie 
van een tweetal woningen met toepassing van de 
Ruimte-voor-Ruimte regeling. 

Hoe kunt u het wijzigingsplan inzien?
Het wijzigingsplan, met identificatienummer 
NL.IMRO.0484.BKlaagboskoop20-VA01, en de 
bijbehorende bijlagen liggen vanaf 22 oktober 
2020 gedurende zes weken ter inzage bij de infor-
matiebalie in het gemeentehuis. U kunt het wijzi-
gingsplan ook digitaal raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Gezien de coronamaat-
regelen wordt u aangeraden om het wijzigingsplan 
digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, 
dan kunt u het plan op het gemeentehuis inzien. 

Rechtsbescherming
In de periode van ter inzage legging kan tegen het 
besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 
beroep worden ingesteld door belanghebbenden 
die tijdig een zienswijze over het eerder ter inzage 
gelegde ontwerp van het wijzigingsplan kenbaar 
hebben gemaakt en belanghebbenden die aantonen 
dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest. Het beroep richt u aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroep-
schrift heeft geen schorsende werking. Als er 
sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tege-
lijkertijd een verzoek om een voorlopige voorzie-

ning indienen bij de voorzitter van de Afdeling. Er 
kan ook digitaal beroep en een verzoek om een 
voorlopige voorziening worden ingediend. 
Daarvoor heeft u wel een elektronische handteke-
ning (DigiD) nodig. Kijk op de website 
https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ voor meer 
informatie over het digitaal indienen van beroep en 
een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de 
behandeling van een beroep en een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 

Inwerkingtreding wijzigingsplan 
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 
treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend, treedt het besluit tot 
vaststelling niet eerder in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.

Vertrokken met onbekende bestemming?
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande 
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer 
woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basis-
registratie Personen (BRP) staan ingeschreven:
-  A.E. Kammeron, Bloemhofstraat 12,  

Alphen aan den Rijn
-  A. Bielawska, Hoogeveenseweg 9 F, Boskoop
-  M. Bielawski, Hoogeveenseweg 9 F, Boskoop
-  D. Barends, Prins Bernhardlaan 158,  

Alphen aan den Rijn
-  S.B. Kroczek, Wilhelminalaan 68, Boskoop
-  M. Bezih, Lage Weide 19, Boskoop
-  M. Davarci, Kleiwerf 129, Alphen aan den Rijn

Reageren 
Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar 
één van bovengenoemde personen verblijft? Dan 
verzoeken wij u om contact op te nemen met team 

Burgerzaken van gemeente Alphen aan den Rijn, 
via 14 0172. Als de gemeente na twee weken geen 
reactie heeft ontvangen en er geen woonadres 
bekend is, neemt zij bovengenoemde personen op 
in de BRP als vertrokken met onbekende bestem-
ming. Het besluit tot uitschrijving met onbekende 
bestemming wordt gepubliceerd op de website 
www.overheid.nl.

Gevolgen van uitschrijving
Wanneer personen als vertrokken met onbekende 
bestemming zijn opgenomen in de BRP, kan dat 
gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag of 
sociale voorzieningen. Het recht op voorzieningen 
en diensten van overheidsinstanties hangt namelijk 
samen met de inschrijving in de BRP.

Ontwerpbesluit intrekken omgevings
vergunning Reijerskoop 341, Boskoop
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn 
bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op 
het verzoek van W.J. Ravestein en Zn. B.V. om 
intrekking van de omgevingsvergunning (propaan-
tank) van 16 augustus 2005 op de locatie Reijers-
koop 341 in Boskoop. Het verzoek om intrekking is 
geregistreerd onder kenmerk 2020256302. In het 
ontwerpbesluit is het plan de omgevingsvergun-
ning in te trekken. 

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de Gemeente Alphen aan den 
Rijn. In verband met het coronavirus kunt u het 
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt 
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172. 
De inzageperiode is zes weken en start op 22 
oktober 2020, de eerste werkdag na de publicatie-
datum van deze bekendmaking.

Afsluiting Eisenhowerlaan 22 tot en met 26 oktober

Van donderdag 22 oktober 20.00 uur tot en met 
maandag 26 oktober 06.00 uur is in Alphen aan 

den Rijn de Eisenhowerlaan tussen de Burgemeester 
Bruins Slotsingel en de Horstenweg (parkeerplaats 
Herenhof) afgesloten voor al het verkeer. Tijdens 
deze afsluiting wordt de duiker vervangen die de 
watergang Dijksloot aan weerszijden van de 
Eisenhowerlaan met elkaar verbindt en worden 
asfalteerwerkzaamheden verricht. 

Omleidingen
Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de 
Burgemeester Bruins Slotsingel, President Kenne-
dylaan, Binkhorst, Oude Herenweg en Horstenweg 
en visa versa. Fietsers en voetgangers worden via 
de Burgemeester Bruins Slotsingel, Bachsingel, 

Concertweg, Oude Herenweg en Hors-
tenweg omgeleid. Het busverkeer en 
de nood- en hulpdiensten zijn op de 
hoogte van de werkzaamheden en 
worden onder begeleiding van verkeers-
regelaars gedeeltelijk langs de werkzaam-
heden heen geleid en via de Concertweg-
Oude Herenweg en Horstenweg omgeleid. 

Bereikbaarheid
Tijdens deze afsluiting is alleen het Shell-
tankstation aan de Eisenhowerlaan gesloten. 
Verder zijn er geen aanliggende percelen of 
panden aan het afgesloten wegvak.
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Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze 
over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U 
kunt deze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA 
Gouda of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u 
daarbij het kenmerk 2020256302. Na afloop van 
de inzagetermijn wordt een definitief besluit 
genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve 
besluit informeren wij u nader over de vervolgpro-
cedure.

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

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden 
algemene regels die zijn vastgelegd in het Activitei-
tenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is 
dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een 
melding van de activiteiten. 
-  Van der Waay Productie B.V., Finlandlaan 2 in 

Hazerswoude-Dorp: het vervaardigen van 
machines en werktuigen voor de land- en bosbouw 
en het ontwikkelen en produceren van producten 
gericht op tuinbouwmechanisatie

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van 
de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen 
of beroep instellen. 

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemener-
giesystemen buiten interferentiegebieden of het 
lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater 
anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning 
niet altijd nodig. In die gevallen kan worden vol-
staan met een melding van de activiteiten. Burge-
meester en wethouders hebben de volgende mel-
ding ontvangen:
-  CFL Exploitatie B.V., Aarkadekwartier fase 3 in Al-

phen aan den Rijn: het aanleggen van 35 gesloten 
bodemenergiesystemen voor 32 appartementen 
en 29 woningen

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 
1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen 
kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. 
De stukken liggen niet ter inzage.

Vergunningen
8 tot en met 14 oktober 2020

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

Ingekomen aanvragen
In dit stadium van de procedure kunt u nog geen 
bezwaren indienen.
Alphen aan den Rijn
-  Oranjestraat 32  

plaatsen aanbouw achterzijde woning 
(V2020/826) 

-  Lissabonstraat 23  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/827) 

-  Kalkovenweg 13  
constructief versterken twee verdiepingsvloeren 
(V2020/832) 

-  Tankval 11  
wijzigen inrit (V2020/836) 

-  Rijnkade 12 
uitvoeren wijzigingen bergingen (V2020/840) 

-  nabij Walenburg 6 (in de openbare ruimte)  
vervangen riolering (V2020/841) 

Benthuizen
-  Prins Bernhardstraat 53  

kappen boom (conifeer) (V2020/831) 
Boskoop
-  Emmakade 8  

vervangen bestaande dakkapel voorgeveldakvlak 
(V2020/828) 

-  Laag Boskoop 120  
vervangen bestaande schuur (V2020/830) 

-  Exploitatiegebied Waterrijk-West, bouwfase 6  
realiseren brug (V2020/833) 

-  Jagerspad 10  
tijdelijk plaatsen schuur (tien jaar) (V2020/834) 

-  Reijerskoop 188A  

bouwen pompgebouw achter bestaande silo 
(V2020/835) 

Hazerswoude-Dorp
-  Belgiëlaan 4  

plaatsen stikstofinstallatie(V2020/829) 
-  Gemeneweg 11  

legaliseren meerdere bouwwerken (bouwkeet, 
dak hooiopslag, overkapping kantine, opberghok, 
carport en overkapping stal) (V2020/837) 

-  Noorddijk 1  
vergroten bestaand balkon achterzijde 
(V2020/839) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 166A  

plaatsen extra raam woonkamer naar balkon 
(V2020/838) 

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
-  Dorpsstraat 12 (12-10-2020) 

aanleggen nieuwe inrit (V2020/774) 
Alphen aan den Rijn
-  Kortsteekterweg 32C t/m 32 G (12-10-2020) 

inpandig realiseren tochtportaal en verbreden 
dakkapel (V2020/776) 

-  Tankval 11 (12-10-2020) 
wijzigen inrit (V2020/836) 

-  Toussaintplein 6 (12-10-2020) 
plaatsen opbouw bovenop bestaande uitbouw 
(V2020/767) 

-  Loevestein 57 (12-10-2020) 
aanbrengen doorbraak in woningscheidende 
wand (V2020/800) 

-  Archeonlaan 1 (13-10-2020) 
tijdelijk plaatsen loods (V2020/752) 

Boskoop
-  Wijkdijk 62 (09-10-2020)  

bouwen nieuwe loods (V2020/741) 
Hazerswoude-Dorp
-  Loeteweg 6B (12-10-2020) 

vergroten en vernieuwen bestaande woning 
(V2020/422) 

-  Jan Steenstraat 22 (12-10-2020) 
plaatsen opbouw op bestaande garage 
(V2020/768) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Kruising Gemeneweg N209/Potgieterlaan tussen 

hectometerpaal 26,4 en 26,5 tegenover de 
parkeerplaats aan de Potgieterlaan (13-10-2020) 
aanleggen tijdelijke inrit (V2020/811) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Dorpsstraat 40 (12-10-2020) 

veranderen bestaande inrit (V2020/757) 
-  Dorpsstraat 37 (13-10-2020) 

plaatsen erfafscheiding (V2020/790) 
-  Dr. Vlaanderenlaan 55 (14-10-2020) 

plaatsen airco buitenunit aan de 
zijgevel(V2020/796) 

Zwammerdam
-  Spoorlaan 12 (09-10-2020) 

bouwen multifunctionele accommodatie (mfa) 
(V2020/397) 

Geweigerde vergunningen regulier
Hazerswoude-Dorp
- Schrepel 7 (09-10-2020)
 plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/726) 

Bezwaar
Voor eerder genoemde beschikking(en) geldt de 
bezwaarclausule. U kunt bezwaar maken via 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen en verwijderen van de onderstaande 
individuele gehandicaptenparkeerplaats(en). Er 
wordt een individuele gehandicapten parkeer-
plaats, met de bijbehorende borden, verwijderd in:
Alphen aan den Rijn
- Uranusstraat 602 
Hazerswoude-Dorp
- Mesdagplantsoen 10 
Er wordt een individuele gehandicapten parkeer-
plaats, met de bijbehorende borden, gerealiseerd 
in:
Alphen aan den Rijn
- Venezuelastraat 14
- Evenaar 56 

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
openbare bekendmaking van dit besluit in de 
Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn. U kunt ook bezwaar maken 
via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. 

Ontheffing nachtelijk rijverbod
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat, op grond van art. 62 
Wegenverkeerswet 1994, ontheffing voor het 
nachtelijk rijverbod binnen de gemeente is 
verleend. Firma AGF Siere BV. heeft tot 8 oktober 
2021 ontheffing gekregen voor het berijden van 
diverse wegen binnen de gemeente van 03.00 tot 
7.00 uur.

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 26 november 2020 ter 
inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis. 
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden, 
binnen zes weken na deze bekendmaking, een 
gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij 
burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn. De indiener van het bezwaarschrift kan, als 

De gemeenteraad vergadert tijdelijk deels digitaal vanwege het coronavirus. U kunt in de 
vergaderkalender zien welke vergaderingen digitaal en welke fysiek in het gemeentehuis 
plaatsvinden.

•  U kunt de fysieke en digitale openbare vergaderingen thuis live volgen of achteraf terugkijken via de 
website van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/raad. 

•  Inspreken tijdens een fysieke of digitale vergadering is mogelijk. Mailt u voor meer informatie naar 
griffie@alphenaandenrijn.nl. We bespreken de mogelijkheden dan met u.

Donderdag 29 oktober 2020, gemeenteraadvergadering, 19.00 uur (fysiek in de raadzaal, 
live uitzending via de website) (vanwege de coronamaatregelen kan er geen publiek 
aanwezig zijn)

•  Programmabegroting 2021

Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergader-
stukken 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

Raad vergadert tijdelijk 
deels digitaal

De gemeenteraad vergadert 
tijdelijk deels digitaal 
vanwege het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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Nieuwbouwplan roept veel vragen op

Bewoners Warnaarkade 
komen op voor hun 
woongenot

door Jan Luuk van Dijk
De Burgemeester Warnaarkade in Hazerswoude-Dorp is een 
mooi gelegen rustige straat. Alle huizen staan aan een zijde van 
de straat, met aan de voorkant uitzicht op het water en aan de 
achterzijde op scholen en groen. Dus ruimte alom. Daarom had 
ook niemand gedacht dat deze bewoners nog eens in actie moes-
ten komen voor het behoud van hun woongenot.

smal en eenrichtingverkeer en 
als er dan nog meer auto’s over 
de smalle Gerebrug moeten…..  
Veel andere mogelijkheden zijn 
er niet en dat kan leiden tot al-
lerlei onveilige situaties.” 
Beide commissieleden geven 
ook aan dat veld 3 eigenlijk 
een deel is van een sportrecre-
atiegebied. Als je daarin wonin-
gen gaat bouwen, ga je eigenlijk 
een grens over, vinden zij. Vol-
gens hen zijn er andere locaties 
die beter en logischer zijn, waar 
Habeko ook mee bezig is.

Niet te spreken
Over het hele proces, de gang 
van zaken tot nu toe, zijn de 
bewoners ook niet te spreken. 
“Habeko kondigde vlak voor 
de zomervakantie een bewo-
nersbijeenkomst aan. Daar werd 
de eerste informatie over het 
nieuwbouwplan bekend ge-
maakt. “Later, in het verslag, 
lazen wij dat het een partici-

patiebijeenkomst was geweest, 
terwijl er van echte inspraak 
geen sprake is geweest” vertel-
len de commissieleden. Zij vin-
den dat echte inbreng en be-
trokkenheid niet aan de orde is 
geweest.
Naderhand heeft de commis-
sie zelf voor alle bewoners een 
bijeenkomst georganiseerd in 
De Juffrouw. Ook de architect 
was daarbij uitgenodigd en daar 
kwamen ook de vragen naar vo-
ren. Vragen zoals: Zijn er vol-
doende parkeerplaatsen? Hoe-
veel groen blijft erover? Wat 
gebeurt er met de bomen die er 
nu staan? Waarom is er hoog-
bouw gepland aan de noordzij-
de?

Gebruik maken van inspraak
Afgelopen weken heeft de be-
wonerscommissie zich gewend 
tot de gemeente Alphen. Ze heb-
ben ingesproken op een com-
missievergadering om zo hun 
geluid te laten horen. Komende 
raadsvergadering staat de brief 
van de bewoners op de agenda 
met nog veel vragen over vei-
ligheid, het dorpse karakter, de 
hoogbouw, de groenvoorzie-
ningen, de overlast tijdens de 
bouw en mogelijke bouwscha-
de en de onduidelijke verkeers-
situatie.

“Wij hopen dat we nog eens 

met alle betrokkenen om de ta-
fel kunnen zitten en alle vragen 
bespreken die er bij de bewo-
ners leven” zeggen Nienke Goes 
en Arjen van Dorp

Gemeenteraad
In de raadsvergadering van af-
gelopen week bleek dat het nog 
steeds de vraag is of de huizen 
er komen. De gemeente Alphen 
aan den Rijn, woningcorporatie 
Habeko en de voetbalclub zijn 
het wel eens met elkaar, maar 
de bewoners van de Warnaarka-
de blijven tegen. Fracties in de 
gemeenteraad scharen zich nu 
achter de bewoners. Het groen 
en de ontsluiting zijn de belang-
rijkste geschilpunten.

Daarnaast komt er hoogbouw 
van vier verdiepingen en vol-
gens afspraak mag er maar 
maximaal drie verdiepingen 
hoog gebouwd worden. Volgens 
Henk Goes (PvdA) is dat tegen 
de afspraak. Habeko heeft toe-
gezegd opnieuw in gesprek te 
gaan met de gemeente over het 
ontwerp van het plan, daarbij 
moeten ook afspraken gemaakt 
worden over hoe het verkeer.

Sinds deze zomer plotseling het 
bericht tot hen kwam dat wo-
ningbouwvereniging Habe-
ko een plan heeft gemaakt om 
op het voetbalveld aan de Hee-
renlaan (veld 3) huizen te gaan 
bouwen, hebben zij de handen 
ineen geslagen. Samen zijn ze 
nu verenigd in de ‘Bewoners-
commissie Burg. Warnaarkade’. 
Met twee leden van de commis-
sie, Nienke Goes en Arjen van 
Dorp bespraken wij de stand 
van zaken.

Vreemde en gevaarlijke situaties
“Het is toch wel vreemd” zegt 
Arjen van Dorp, “dat waar de 
gemeente te kort geschoten is 
bij de aanleg van de wijk Wei-

delanden en daar het bouwen 
van sociale huurwoningen heeft 
nagelaten, dat dit hier achter 
onze huizen nu goed gemaakt 
moet worden.” Het plan is na-
melijk om op dit voetbalveld 58 
woningen, waarvan 51 sociale 
huurwoningen en 7 koopkavels, 
te gaan bouwen in de vorm van 
appartementen, starters- en een-
gezinswoningen. De bewoners-
commissie vindt het vreemd dat 
wat in de Weidelanden nagela-
ten is, nu op deze plek gecom-
penseerd moet worden.

“Het is daarbij ook een ge-
bied dat moeilijk te ontslui-
ten is” geeft Nienke Goes aan. 
“De Warnaarkade is op zich al 

onmiddellijke spoed dat -gelet op de betrokken 
belangen- vereist, ook een voorlopige voorziening 
vragen bij de president van de rechtbank, postbus 
20302, 2500 EH te Den Haag.

Vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat, op grond van art. 22 Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen, ontheffing voor het 
vervoeren van gevaarlijke stoffen binnen de 
gemeente is verleend. Schenk Papendrecht B.V. 
heeft tot 31 december 2021 ontheffing gekregen 
voor het vervoeren van Butaan en Propaan (autogas) 
naar diverse adressen binnen de gemeente Alphen 
aan den Rijn.

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 25 november 2020 ter 

inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. 
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden, 
binnen zes weken na deze bekendmaking, een 
gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij 
burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn. De indiener van het bezwaarschrift kan, als 
onmiddellijke spoed dat -gelet op de betrokken 
belangen- vereist, ook een voorlopige voorziening 
vragen bij de president van de rechtbank, postbus 
20302, 2500 EH te Den Haag.

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend 
voor het in gebruik nemen van openbaar gebied 
binnen de gemeente. Willems Vastgoedonderhoud 
heeft ontheffing gekregen om van 11 november 
2020 tot en met 19 april 2021 diverse objecten te 

plaatsen in het openbaar gebied aan de Akkerwinde 
en Boterbloemweg in Alphen aan den Rijn. 
 
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 19 oktober 2020 ter 
inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis. 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen 
zes weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn. Als 
onmiddellijke spoed dat vereist, gelet op de 
betrokken belangen, kan de indiener van het 
bezwaarschrift ook een voorlopige voorziening 
vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 
20302, 2500 EH te Den Haag.

Bezwaarclausule

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

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

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

meester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 

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

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

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

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

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

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

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

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

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

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

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

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

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit 

actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Colofon 
Week in beeld is onder redactie van Gemeente Alphen aan den Rijn en 

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

De Raad in beeld is onder redactie van de griffie van de gemeenteraad  

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

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

Lees het gemeentenieuws op https://www.allesinalphen.nl

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

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

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

istockphoto e.a.).
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Kleine advertenties

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

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 Raadhuisplein 1 - 2 • 2391 BJ Hazerswoude
Telefoon 0172-588650 • fax 0172-587292

TE KOOP

HERBRUIKBARE MONDKAPJES te koop in 2 
maten.  Ze zijn gemaakt van 100% katoen en 
vele malen wasbaar. 
Voor 5 Euro ben je de eigenaar en het gehe-
le bedrag komt ten goede aan het onderhoud 
van de monumentale kerkgebouwen in Koude-
kerk aan den Rijn. Bestellen via 071 3413114

GROTE POMPOENEN VERKOOP  Halloween 
Landlustweg t.o. nr.7
Alphen ad Rijn/Koudekerk Tel. 0640197889

DIVERSEN 
In Benthuizen wordt een VOEDSELBOS opge-
zet. De ontwikkelingen zijn te volgen op www.
voedselbosbenthuizen.nl 

Weinig rimpels en veel grijze haren, 22 okto-
ber tel je alweer 65 jaren! 
Gefeliciteerd JAN BUITENHUIS!  Liefs van ons

GEVRAAGD

OUDE SPEELGOEDAUTO'S uit de jaren 50 
/60 /70. Heeft u een doos staan? Koop het 
graag van u. Ook antiek blikken speelgoed 
en oud lego is welkom. tel. 0640022896

Wij zijn hard op zoek naar allerlei soorten 
gezelschapspellen.  Ophalen kan ook na 
contact met Marloes Rhijnsburger.

Basisschool  De Tweeklank 
Da Costasingel 42 Hazerswoude-Rd Of 
stuur een mail m.rhijnsburger@ wijdeve-
nen.nl 

Historisch Museum 
Hazerswoude-Dorp
tijdelijk gesloten.
Het Historisch Museum Hazerswoude is vanwege de nieu-
we corona maatregelen tijdelijk gesloten vanaf zaterdag 17 
oktober 2020 t/m zaterdag 7 november 2020. 

De afgelopen maanden zijn er toch alweer vele bezoekers op de zater-
dag middagen geweest om de expositie over de bevrijding 75 jaar gele-
den te bezichtigen.  

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

Uitnodiging 
algemene ledenvergadering 
Habeko wonen
Conform de huidige regelgeving heeft de ledenvergadering bij 
verenigingen adviesrecht ten aanzien van voorgenomen besluiten 
waarvoor goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist. 
Via een ledenvergadering stellen wij de leden in de gelegenheid advies 
uit te brengen over deze besluiten.  

De ledenvergadering vindt plaats op 16 november 2020 om 13.00 uur. 
De wijze waarop deze vergadering plaatsvindt, wordt later bepaald. 

Wilt u als lid van de vereniging gebruik maken van deze gelegenheid? 
Meld u zich dan uiterlijk 5 november 2020 aan bij mevrouw J. Kerkvliet, 
telefoonnummer 0172-583125. 
Of mailt u naar j.kerkvliet@habekowonen.nl met vermelding van uw 
naam en adres. 
U vindt de voorgenomen besluiten die ter bespreking komen tijdens 
de ledenvergadering, vanaf 6 november 2020 op de website van 
Habeko wonen bij ‘Vereniging’. Het museum is nu bezig om een expositie over de Hazerswoudse zangkoren voor te bereiden. Er 

is in het museum al heel wat materiaal over de koren beschikbaar maar indien u nog informatie 
of foto’s over de koren beschikbaar heeft wil men dit graag scannen. 
Stuur dan een berichtje naar conservator@museumhazerswoude.nl 

           Jongeren koor de Groenvinken Hazerswoude-Rijndijk o.l.v. Hr. Schrama

Wilt u  in deze lastige tijd 
nog een  beetje plezier,

Laat dan Uw maaltijden verzorgen 
door Café de Egelantier

Dinsdag t/m zondag
Iedere week zolang de crisis duurt
open  voor afhalen en bezorgen.

Zie www.egelantier.com

Uitverkoop BIER v.d. Tap
Omdat het café gesloten is gaat de 

biervoorraad van de tap in de uitverkoop. 
Halve en hele literflessen kunnen worden 
afgehaald! Meer info op onze website!

BEZOEK AAN 
BIBLIOTHEEK RIJN 

EN VENEN? 
RESERVEER EEN 

TIJDSLOT!
Vanaf woensdag 21 oktober zijn de 
vestigingen van de Bibliotheek Rijn en 
Venen alleen te bezoeken na het reser-
veren van een tijdslot. 

Dit is in verband met de nieuwe maatregelen 
rondom het corona-virus.

Bezoek reserveren 
Voor alle vestigingen van Bibliotheek Rijn en 
Venen kan er een tijdslot gereserveerd wor-
den via www.bibliotheekrijnenvenen.nl. Men-
sen die het lastig vinden om een online reser-
vering te plaatsen kunnen telefonisch contact 
opnemen met de Bibliotheek via 0172-475771 
optie 1. 
Het eerste tijdslot van de dag is beschikbaar 
voor bezoekers met een mindere gezondheid. 

KADE 10
Het nieuwe Grand Café KADE 10 in de Biblio-
theek in Alphen aan den Rijn is vanwege de 
maatregelen tijdelijk gesloten.

Mondkapjes
In alle vestigingen is het dragen van een mond-
kapje verplicht voor personen van 13 jaar 
of ouder. In Bibliotheek Alphen gold dat het 
mondkapje af 
mocht op ge-
rese r vee rde 
werkplekken. 
Het dra-
gen van een 
m o n d k a p -
je is vanaf nu 
ook daar ver-
plicht.  
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Naar een groenere leef-
omgeving in Koudekerk
De Werkgroep Duurzaam Koudekerk wil graag in de eigen omgeving een steentje 
bijdragen aan een duurzamere samenleving. Vorige maand was er een artikel over 
afval en opruimen, deze week  aandacht voor meer groen in onze omgeving.

Ook Nederland krijgt steeds 
meer te maken met extreme 
weersomstandigheden: het is te 
heet, te droog, of er valt te veel 
regen in korte tijd. Hierdoor 
verdwijnen plant- en diersoor-
ten en wordt de omgeving ook 
voor de mensen minder aange-
naam. Maar we kunnen er met 
elkaar voor zorgen dat de gevol-
gen van klimaat- en weersver-
anderingen minder schadelijk 
zijn voor mens, dier en natuur. 

 Geef groen de ruimte
De vele verhardingen in onze 
buurten zorgen voor tal van 
problemen. “De straten en onze 
huizen warmen door de vele 
bestrating op en het regenwater 
kan niet weg en zorgt voor over-
stromingen. Of in de zomer is 
het te droog en hebben we juist 
geen regenwater om de tuin 
te besproeien”, vertellen Carla 
Glorie en Caroline Kerkaert na-
mens de werkgroep. “We wil-
len iedereen daarom oproepen 
om regenwater de ruimte te ge-

Kruidenspiraal. Foto: Carla Glorie
ven door tegels weg te halen.  
Elke steen, elke tegel die vervan-
gen wordt door gras, bloemen 
of planten helpt om onze buurt 
leefbaarder te maken, want zo 
kan het water de bodem indrin-
gen. Hierdoor is er ook minder 
stofontwikkeling, daalt de tem-
peratuur, vinden vogels, insec-
ten en kleine dieren een gro-
ter leefgebied, enzovoorts. Maar 
ook voor de mensen zelf is het 
goed. In onderzoek is aange-
toond dat een mens zich pret-
tiger voelt in een groene om-
geving en minder last heeft van 
stress. Kortom: je zet er een hele 
keten van positieve effecten mee 
in gang.”

Hoe pak je dat aan?
Carla, die ook moestuincoach 
is heeft nog wel enkele tips. “Je 
hoeft niet persé groene vingers 
te hebben om een start te ma-
ken. Gebruik gewoon je gezond 
verstand en ga aan de slag. Haal 
zoveel mogelijk tegels uit je tuin 
en vervang ze door bloemen of 

planten. Zelf planten uit-
zoeken in een tuincen-
trum is leuk en ze kun-
nen je er prima adviseren 
welke planten geschikt 
zijn voor welke grond en 
aantrekkelijk voor insec-
ten. Zet er ook wat strui-
ken bij, die schuilplaats 
kunnen zijn voor bijvoor-
beeld egels.” Een deel van 
je tuin als moestuin in-
richten kan de werkgroep 
ook adviseren. “Ook kin-

deren vinden dat interessant. 
Want wat is nu leuker dan je ei-
gen aardbeien, appels en wor-
teltjes oogsten? Ook is het aan 
te raden om regenwater op te 
vangen voor de periodes van 
droogte. Of misschien heb je 
wel de ruimte voor een stukje 
groen dak? Je ziet tegenwoordig 
steeds meer daken met sedum. 
En zo kan ik nog heel veel din-
gen bedenken, die ook nog eens 
leuk zijn om uit te voeren”, al-
dus Carla. 

Projecten en subsidies
Heb je zelf geen groene vingers, 
of weet je niet zo goed waar te 
beginnen? Er zijn tal van projec-
ten en organisaties in de buurt 
die kunnen helpen met raad en 
daad. Neem bijvoorbeeld eens 
een kijkje op de websites van 
IVN, Groei & Bloei, Velt, Na-
tuurmonumenten of Operatie 
Steenbreek.
De gemeente Alphen aan den 
Rijn geeft subsidie voor tal van 
maatregelen. Kijk voor meer 
info op de website van de ge-
meente onder het kopje 'subsi-
dies'.

Informatie
De werkgroep werkt nauw sa-
men met de gemeente in het ka-
der van het programma ‘Duur-
zaam Alphen aan den Rijn’. Wilt 
u reageren met vragen of op-
merkingen, dan kunt u mai-
len naar duurzaamkoudekerk@
gmail.com.

Aankomst Sinterklaas 
en Piet in Koudekerk 
afgelast! 
Nog voordat bij onze supermarkt de eerste pepernoten 
in de schappen waren gesignaleerd, was Sinterklaas al-
weer een van de onderwerpen van gesprek. Is Koude-
kerk een uitzondering of zijn er veel meer plaatsen in 
het Groene Hart waar de goedheiligman niet aankomt?

Het doorgaan van de intocht, waarbij net als voorgaande jaren de 
Sint met zijn Pieten met hun stoombot aanmeren aan Rijnoever bij 
Kapper Haarfijn aan de Hogewaard, was door corona al uiterst on-
zeker. Met de nieuwe maatregelen was het helemaal niet meer te 
doen, concluderen de organisatoren. 
Het Consulaat van Sinterklaas draagt ook een maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid in de strijd tegen het virus. ,,Een teleurstellende 
conclusie; het is begrijpelijk dat iedereen hier enorm van baalt.” 

Nu ook de regels op korte termijn niet versoepeld worden, kan de 
organisatie niet de   verantwoordelijkheid op zich nemen voor een 
dusdanig groot evenement, waar zoveel mensen op afkomen, toch 
nog door te laten gaan.

We hopen dat volgend jaar Sint en Piet weer met de m.s. Spanje zul-
len aanmeren op de kade aan de Hoogewaard in ons dorp. 
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Shirtsponsor van MO11-1 is Forever 
Green en zij zijn onder het sterke la-
bel Forever Green® biedt Quality Green 
Plants haar klanten jaarrond groenblij-
vende tuinplanten waaronder Ilex crenata 
Luxus® Hedge & Globe, Buxus vormen, 
Coniferen en miniatuur kerstbomen (Pi-
cea Conica). Met een team van professi-
onals kunnen ze jaarrond een uitstekend 
programma planten en concepten aan-
bieden voor Tuincentra, Bouwmarkten 
en supermarkt retail. Het bedrijf is ge-
vestigd op de Gemeneweg 14 te Hazers-
woude Dorp

Vier nieuwe shirtsponsors voor 
HAZERSWOUDSE BOYS!HAZERSWOUDSE BOYS!

Foto boven: Hoofdsponsor van de Vrou-
wen 1 is Munzur Bakkerij Pizza & 
Grillhuis en men kan online via www.
pizza-munzur.nl een menu laten bezor-
gen of afhalen in de zaak gevestigd op het 
Ambachtsplein 14 te Hazerswoude Dorp

Shirtsponsor van JO 12-1 is Loodet B.V. 
en is als specialist in het op-en overslaan, 
sileren en ompakken van food, feed ADR 
en niet ADR geclassificeerde vaste goede-
ren en neemt het gehele logistieke pro-
ces van opslag en overslag en transport 
uit handen. Een correcte en efficiënte af-
handeling van de goederenstromen is hun 
zorg. Zo nemen we zij u veel werk uit 
handen. Het naleven van de juiste wet- en 
regelgeving is voor hun als BRZO/VR-
plichtig bedrijf immers dagelijkse kost 
en is gevestigd op de Hazeldonk 6803 te 
Breda.

Shirtsponsor van JO11-1 is Smits Ze-
venhuizen en is een innovatief internati-
onaal georiënteerd bedrijf en zijn actief in 
de productie en verwerking van diervoeder 
en kaas. Het bedrijf houdt zich bezig met 
het ophalen van rest- en zijstromen uit de 
levensmiddelenindustrie. De opgehaalde 
producten, zoals snoep, koek, chocolade, 
kaas e.d. die tijdens het productieproces 
vrijkomen, worden vervolgens binnen het 
bedrijf verwerkt. Het bedrijf heeft twee 
afdelingen, de afdeling Food haalt pro-
ducten op die geschikt zijn voor mense-
lijke consumptie. De afdeling Feed haalt 
de producten op die tot hoogwaardig vee-
voer verwerkt worden. Het bedrijf is ge-
vestigd op de Zuidelijke Dwarsweg 17 te 
Zevenhuizen.

MS collecteweek (16-21 november 2020):
Collectanten gezocht in 
Hazerswoude, Koudekerk
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huis-
collecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek 
naar collectanten in Hazerswoude, Koudekerk (ALPHEN AAN 
DEN RIJN). Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
 
Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit jaar anders uit. 
Collecteren mag van de overheid, maar het is niet vanzelfsprekend 
dat onze collectanten allemaal langs de deur gaan. Daarom biedt 
het Nationaal MS Fonds andere manieren van collecteren aan haar 
collectanten. Collectanten kunnen een donatieflyer met QR-code 
door brievenbussen in hun omgeving doen. Ook is het mogelijk om 
online te collecteren met een digitale collectebus. Meer informatie 
hierover vindt u op www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collec-
teren-in-coronatijd/
 
Lia (zie foto) collecteert al tien jaar
Iedere collectant heeft zijn of haar eigen reden om zich in te zetten 
in de strijd tegen MS. Zo ook Lia, die inmiddels alweer tien jaar col-
lecteert voor het Nationaal MS Fonds. Haar man kreeg in 2002, na 
een aantal jaar van vage klachten, de diagnose MS. De impact op het 
gezin was groot. ‘Hij was 52 en een sterke en ondernemende man. 
Na de diagnose stortte zijn wereld in. Hij kon niet accepteren dat hij 
ziek was. Door concentratieproblemen en vermoeidheid moest hij 
al vrij snel zijn werk als assurantieadviseur opgeven. Hij voelde zich 
afgeschreven. Die periode heeft een wissel op het gezin getrokken. 
En nog. Mijn man heeft veel last van vermoeidheid en kan nog maar 
een meter of twee, drie lopen. Hij gaat ook cognitief achteruit. Om 
daar een weg in te vinden, is een proces. Als partner kun je je mach-
teloos voelen. Door te gaan collecteren, had ik het gevoel dat ik toch 
iets kon bijdragen.’
 
MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Nationaal 
MS Fonds. Met de opbrengst van de collecte wordt onder andere on-
derzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van le-
ven voor mensen met MS gefinancierd. Dit onderzoek mag niet stil 
komen te liggen, MS staat immers ook niet stil. Helpt u mee? Word 
collectant.
 
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Uit Raadspraak... 
nieuwsbrief van de 
gemeenteraad
BESTEMMINGSPLAN ITC HAZERSWOUDE DORP
De eerder vastgestelde visie op de doorontwikkeling van het be-
drijventerrein International 
Trade Centre in Hazerswou-
de-Dorp is nu vastgelegd in 
een gewijzigd bestemmings-
plan. Hiermee kan het over-
wegend sierteeltgerelateerde 
bedrijventerrein zich ont-
wikkelen in de richting van 
een modern gemengd be-
drijventerrein.
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Uitslag van de ludieke winactie in onze dor-
pen Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan 
den Rijn rond de Zonnebloemloterij van 2020
Dit jaar verliep de lotenverkoop door Corona anders dan anders. Onze afdeling 
Rijnwoude-Noord moest dus creatief zijn om, in plaats van de in andere jaren zo 
succesvolle huis- aan- huisverkoop, toch flink wat loten te verkopen.

Uit Raadspraak... 
nieuwsbrief van de 
gemeenteraad

Een compilatie van de winnaars van de "dorpsprijzen".

Wij startten daarom op 17 juni 
een ludieke winactie waaraan 
veel dorpsgenoten enthousi-
ast hebben deelgenomen. In het 
kader van de Nationale Zieken-
dag werden er in september zo-
wel op de markt in Hazerswou-
de-Rijndijk als bij de stand voor 
de AH in Koudekerk veel loten 
verkocht. Ook digitaal zijn er 
loten verkocht, maar het blijkt 
dat persoonlijke benadering de 
voorkeur heeft in onze dorpen.
Het was hartverwarmend dat 
zoveel mensen één of meer 
loten kochten. Hartelijk be-
dankt!!!!

Deelopbrengst
Van ieder verkocht lot ontvangt 
onze Zonnebloemafdeling € 
1,50. Daarmee kunnen wij al-
lerlei leuke ontmoetingsmo-
menten en uitstapjes blijven or-
ganiseren. In het afgelopen half 
jaar hebben wij geprobeerd om 
ondanks de beperkingen door 
Corona toch contact te houden 
met onze gasten door het bren-
gen van een mooie plant of een 
kaart, het lunchen met een klei-

ne groep bij vrijwilligers thuis 
of het lopen van een rondje om 
de Zegerplas met 2 gasten waar-
bij de nieuwe eigen rolstoelen 
van onze afdeling goed van pas 
kwamen. Na zo’n rondje werd 
er tot besluit op een terras geno-
ten van een hapje en een drank-
je. De winactie om bij het kopen 
van 5 loten een bos bloemen of 
een taart te kunnen winnen is 
onlangs afgerond. De winnaars 
van de landelijke loterij zijn be-
kend gemaakt op 12 oktober jl. 
en op diezelfde dag hebben wij 
met behulp van een bingospel 
uit iedere groep van 20 perso-
nen een winnaar laten rollen. 
Op de bovenstaande foto ziet 
u een compilatie van de mees-
te winnaars. Er waren 17 geluk-
kigen.

De winnaars zijn: Janny v.d. 
Meijden, Diny Vonk, Jacqueline 
van Paridon, Fam. Jongerbloed, 
Liesbeth Groen, Ria Heems-
kerk,  Mevr. van Haastert, 
Anita Binnendijk, Fam. Keek-
stra, Mendel Kuijper, Anne-
miek Boxma, Jan Kransse, Mevr. 

Meijer, Trees de Groot, de heer 
van Egmond, Gerrit de Boer 
en Suzan Kuijper.  
 
Ook prijs in landelijke loterij
Daarnaast is er een prijs van € 
15,- gevallen op lotnummer 
0033845 waarbij het gaat om 
de laatste 3 cijfers. Dit lot is ver-
kocht tijdens de huis- aan- huis-
verkoop in een aantal straten in 
Hazerswoude-Rijndijk. Kijk uw 
lotnummer(s) als u loten aan de 
deur hebt gekocht dus goed na.
Wij zijn ontzettend blij dat Bak-
kerij van Kempen en Bloemis-
terij Bij Ons in Koudekerk aan 
den Rijn en de Jumbo in Ha-
zerswoude-Rijndijk de prijzen 
hebben gesponsord. Geweldig! 
Winkeliers hartelijk dank voor 
jullie betrokkenheid en de fijne 
samenwerking.

Voor informatie over onze Zon-
nebloemafdeling Rijnwoude-
Noord kunt u contact opnemen 
met onze secretaris de heer Piet 
Franken. Telefoon: 071-3415232 
of E-mail: piet.franken@out-
look.com

Nieuwe burgemeester haakt aan bij jaarlijks spektakel

‘Iedereen kan bieden 
op kavels veiling 
Zoeterwoude’
De 46e Zoeterwoudse veiling wordt anders dan alle 
voorgaande edities. Belangrijkste verschil is, dat het 
aantal potentiële bieders veel malen groter is dan 
voorheen. ,,Meestal zaten er zo’n 150 á 200 belangstel-
lenden in de zaal. 

Zij zorgden jaar in jaar uit voor een opbrengst van om en nabij 
45.000 euro. Nu kan iedereen in en ook buiten Zoeterwoude mee-
doen en bieden op een van de ruim 210 kavels”, zegt voorzitter Pe-
ter Kortekaas van de organiserende werkgroep.

Zo heeft de Veiling met een Missie van de corona-nood een deugd 
gemaakt. Het jaarlijkse avondje veilen in het Muziekcentrum maakt 
dit jaar plaats voor een week veilen, maar dan online. Er worden 
veel mooie, aantrekkelijke en spectaculaire kavels aangeboden voor 
de veiling, die komende zaterdag (24 oktober om 12.00 uur) van 
start gaat. De kavellijst staat al op de site (https://veilingmeteen-
missie.onzeveilingonline.nl)
Er kan bijna een week lang op een of meer van de ruim 200 kavels 
worden geboden.

Origineel en eigenwijs
Op de lijst staan weer aantrekkelijke, originele, bijzondere en ei-
genwijze kavels. De werkgroep bedankt alle gevers hartelijk, want 
zonder kavels geen veiling, zo benadrukt Kortekaas. Opvallende 
nieuwkomer op de lijst is de onlangs geïnstalleerde burgemees-
ter Van Trigt: hij gaat tennisles geven aan een groepje kinderen en 
volwassenen. Op de lijst staan – voor elk wat wils - voorts ritjes in 
een bijzonder amfibievoertuig en een Rolls Royce, bezoek aan de 
RijnlandRoute, rondvaart in salonboot, dag machinaal slootwerk, 
fokkalf, cursus bierbrouwen, vissen op snoekbaars, dagdeel zeevis-
sen, biologische biest en optreden van het Shantykoor. En nog veel 
meer. 

Het was voor de werkgroep een pittige klus geweest om de vei-
lingsite tijdig klaar te hebben en ‘te vullen’ met een zeer uiteenlo-
pend aanbod. Kortekaas: ,,Het is geweldig om te ervaren hoeveel 
enthousiasme we nu al ervaren bij de gevers van de kavels. De vei-
ling leeft nu al.” De werkgroep is dan ook razend benieuwd hoe 
belangstellenden in en buiten Zoeterwoude op deze bijzondere vei-
ling gaan reageren én bieden.

Niets aan de strijkstok
De volledige veilingopbrengst wordt besteed in regio’s waar vrij-
willigers uit Zoeterwoude bij betrokken zijn. Denk aan projecten 
in Brazilië, India, Malawi, Nepal, Indonesië en Tanzania. De hulp 
richt zich vooral op verbetering van onderwijs, gezondheidszorg, 
educatie, opvang en leefomstandigheden. ,,We veilen dit jaar an-
ders, maar wat niet is veranderd: er blijft niets aan de strijkstok 
hangen. Alles gaat naar het goede doel. Juist dat is voor veel men-
sen reden om mee te doen”, aldus Kortekaas.

HUISARTSENPOST (HAP) 
Op 29 september hebben diverse raadsleden (digitaal) gesproken 
met een vertegenwoordiging van de Stichting Samenwerkende 
Huisartsendiensten Rijnland (SHR) en de Doktersdienst Duin- en 
Bollenstreek (DDDB) over de plannen voor de herinrichting van 
de nachtzorg van de huisartsenspoedposten in de regio Zuid Hol-
land Noord. 
Daarbij is ook gesproken over de maatschappelijke onrust die daar-
over is ontstaan. In verband met de voorgenomen fusie tussen de 
SHR en de DDDB, is de discussie over spoedzorg in de nacht naar 
een later tijdstip in 2021 verschoven.

U kunt weer een 
maaltijd laten 
bezorgen door
't Haasje of de 

Egelantier.
Zie de advertenties 
elders in deze GHK 
of op de site van de 

restaurants
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Bij deze tempe-
raturen stoppen 
met zwemmen?  
Nee hoor, geen denken 
aan!  De échte, doorge-
winterde die-hards uit 
Rijnwoude laten zich 
niet kisten door het kille 
herfstweer. 

Bij een luchttemperatuur van 
rond 13 graden C. en een mis-
schien wat koele temperatuur 
water van eveneens 13 graden 
C., duiken ’s morgen nog steeds 
een aantal dames en heren van 
de Morningswimmers  even 
de Rijn in en zwemt een aan-
tal baantjes ‘over & weer’. Pet-
je af hoor! De groep startten in 
maart april en zwom gedurende 
de warme, soms hete zomer ’s 
morgens rond 8 uur haar baan-
tjes in de Rijn. Een uitstekende 
manier om de spieren even soe-

pel en los te krijgen op de vroe-
ge ochtend. We begonnen met 
5 - 6 mensen, gedurende de zo-
mer groeide het aan tot ca. 19 
mensen. Daar het PWA – bad en 
de baden in de regio dicht wa-
ren, was én is dit een uitstekend 
alternatief. Op moment zijn er 
nog zes, soms een meer of min-
der, die de duik in het water 
aandurven. Misschien wel niet 
zo lang meer als in de zomer, 
maar ze doen het toch maar 
even: Chapeau!   Bent u enthou-
siast en zou u het ook nog eens 
willen proberen? Kom gerust 
eens even buurten; de Rijn is 
nog lang niet overbevolkt! We 
zwemmen door de week om 8 
uur, ’s zondags om 9 uur. Aan 
het Jaagpad, net achter het voor-
malige Chinese restaurant. U 
bent van harte welkom! 

Laat 1.000 hoogstam
fruitbomen groeien
Organisaties voor landschapsontwikkeling en beheer hebben samen met gemeente Alphen aan 
den Rijn een project opgezet om karakteristieke en cultuurhistorische hoogstamboomgaarden in 
stand te houden en nieuwe boomgaarden in te richten.

Deze boomgaarden geven ka-
rakter en eigenheid aan een 
landschap. Met hun grillige 
groei, het loof hoog op de stam-
men en de prachtige bloei in 
het voorjaar zijn de fruitbomen 
ware pareltjes in het landschap. 
Helaas zijn er steeds minder 
hoogstamfruitboomgaarden. De 
teloorgang is een gemis voor 
het landschap én de biodiversi-
teit. Daarom wordt de aanschaf 
van hoogstam fruitbomen gesti-
muleerd. Ook worden cursus-
sen onderhoud hoogstamfruit-
boomgaarden georganiseerd.

De aanschaf van een echte hoog-
stam fruitboom kost, inclusief 
materiaal voor ondersteuning 
en bescherming, per boom 
rond 100 euro. Voor een eigen 
bijdrage van 20 euro per boom 
kunnen nieuwe bomen worden 

aangeschaft of vervangen in de 
gemeenten die behoren tot het 
gebied van Holland Rijnland en 
de Rijn- en Veenstreek. Het pro-
ject heeft een looptijd van drie 

jaar en het doel is om 1.000 bo-
men te planten. Het totaalbudget 
bedraagt daarmee ruim 100.000 
euro. Een deel van benodigde 
financiële middelen is nu reeds 

beschikbaar en een deel moet 
nog worden geworven. Voor 
wie in aanmerking wil komen 
start de inschrijving vanaf he-
den; en vanwege de aanplant in 
het najaar sluit de eerste ronde 
per 29 oktober 2020.
Naast het faciliteren van de aan-
koop van bomen zullen de sa-
menwerkende organisaties ook 
wandel- en fietsroutes uitzet-
ten langs de boomgaarden zo-
dat iedereen deze pareltjes kan 
bewonderen. Dat is vooral een 
aanrader in de bloesem- en 
oogsttijd. 

Heeft u interesse in een nieuwe 
hoogstamboomgaard of nieu-
we aanplant in een bestaande 
boomgaard? Neem dan contact 
op met één van onderstaande 
adressen, u ontvangt dan verde-
re informatie. 

Stichting Landschapsfonds Al-
phen aan den Rijn en omstre-
ken, 
Michiel Gerritsen, 0612980647, 
secr@landschapsfondsalphen.nl
Collectief De Groene Klaver, 
secretaris@degroeneklaver.nl

Geen zin om te koken, maar hoe 
moet dat dan in deze coronatijd?

Bestel een heerlijke afhaal- of bezorgmaaltijd bij 't Haasje. 
Hazerswoude-Rijndijk of De Egelantier in Hazerswoude-Dorp!


