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makelaardij

Bel voor een gratis waardebepaling
T 0172 - 53 49 41 - INFO@VDSM.NL

KIEST U OOK 
DÉ BESTE

MAKELAAR

Nieuwe en gebruikte auto’s
Service en reparatie (alle merken) 

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl

Nieuwe en gebruikte auto’s

de
airco

dokter

de
airco

dokter

Van 
Elswijk
Auto’s

Van 
Elswijk
Auto’s

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

Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 57e jaargang nr. 2722 • Woensdag 28 oktober 2020

'Maatjes' tijdens de basisschooljaren!

Voorafgaand aan de 
herfstvakantie was het 
Kinderboekenweek met 
als onderwerp: "En toen? 
Op reis naar het verle-
den". 

Natuurlijk liet het team van 
O.B.S. de Springplank deze kans 
niet voorbijgaan om met dit his-
torische thema aan de slag te 
gaan. Tijdens de Kinderboeken-
week werd er extra voorgelezen 
en er werd een gezellige boe-
kenhoek gemaakt waarin een 
aantal bekroonde kinderboe-
ken en boeken van vroeger uit 
de schoolbibliotheek te bewon-
deren waren. Ook werden er 
in deze hoek boekentips gege-
ven en waren er een aantal ge-
bruiksvoorwerpen van vroeger 
te zien. Want welk kind weet 
nog wat een telefoon met draai-
schijf is? En wat doe je met een 
pijp?

Onderlinge hulp
Op De Springplank worden jon-
gere kinderen aan het begin van 
het schooljaar gekoppeld aan 
oudere kinderen, deze kinderen 
worden dan maatjes van elkaar 
en kunnen van elkaar leren. Zo 
ook in deze Kinderboekenweek. 
Er werd niet alleen voorgele-
zen door de leerkrachten, maar 
ook de oudere maatjes lazen de 
jongere kinderen voor. Wat een 
leesplezier, precies waar de Kin-
derboekenweek voor bedoeld is!

Kinderboekenweek en maat-
jesdag O.B.S. De Springplank

Maatjesdag is traditie
Traditioneel werd de Kinder-
boekenweek afgesloten met een 
Maatjesdag, die in het licht stond 
van een onderwerp dat aansluit 
bij de Kinderboekenweek. Dit 
keer was het thema dinosauri-
ers, omdat dino's bij kinderen 
altijd enorm tot de verbeelding 
spreken. De dag begon met een 

kort filmpje over dino's. Daarna 
haalden de oudere maatjes de 
jongere maatjes op om samen 
te gymmen, te knutselen, spel-
letjes op de iPad te spelen en te 
bouwen. In de groepen 1 en 2 
zijn er veel materialen waarmee 
je een dino kunt maken. Denk 
hierbij aan Lego, Kapla, Hamer-
tje Tik, kralenplanken en klei. In 

de zandtafel konden dinobot-
ten gezocht worden. Genoeg te 
doen dus! Er was maar één na-
deel. . . de kinderen waren zo in 
de ban van de dino's dat er bui-
ten op het schoolplein vele di-
nogeluiden te horen waren. 

Hoe die geluiden vroeger pre-
cies klonken? Dat weet nie-

mand. Maar de kinderen van de 
Springplank wisten er wel raad 
mee! 

Afsluiting in stijl
Tenslotte werd de dag geheel 
in stijl afgesloten met het Kin-
derboekenweeklied van Kinde-
ren voor Kinderen. Het werd 
een geslaagde Maatjesdag voor 
iedereen aan het eind van een 
boeiende Kinderboekenweek!

Corona nieuws “Actief Rijnwoude” 
Kondigden we 2 weken geleden nog aan dat e.e.a. toch nog doorgaat, nu moeten 
we helaas mededelen dat we even met alle reguliere activiteiten en diensten ge-
stopt zijn. 

De overheid wil zo min mo-
gelijk verplaatsingen. Wanneer 
wij activiteiten aanbieden gaan 
mensen zich natuurlijk verplaat-
sen. Vandaar dat we de pijnlijke 
beslissing hebben moeten ne-
men om alles even “on hold” te 
zetten .Hopelijk duurt dit alle-
maal niet te lang.

Natuurlijk zijn wij wel hard aan 
het nadenken wat voor soort an-
dere activiteiten/diensten wij nu 
nog kunnen aanbieden. Wij ho-
pen u binnenkort hier meer over 
te kunnen informeren. In ieder 
geval starten we per direct met 
een nieuw Maaltijdproject 
(zie elders in deze Groene Hart Koerier)

Heeft u als inwoner van Rijn-
woude ideeën over wat wij ver-
der nog zouden kunnen oppak-

ken, laat ons dat dan weten!

Het Actief Rijnwoude team
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Zo kies je
een persoonlijk
grafmonument

0174 - 226 860
info@degedenkgroep
0174 - 226 860

Verbreepark 21
2731 BR Benthuizen

www.degedenkgroep.nl

24 uur per dag 
bereikbaar! 

www.rouwloods.nl
info@rouwloods.nl
06-30145349

Ik loods je er 
graag doorheen 
Saskia Wester

Familieberichten

 “Ik heb veel steun aan mijn geloof. 
Ik probeer een goed mens te zijn. En de 
kerk steunt me daarbij. Met elkaar zijn 
we er voor iedereen en voor elkaar. 
 Samen bidden we voor vrede in 
de wereld en nemen we initiatieven om 
behoeftige mensen in onze omgeving een 
handje te helpen. Dat geeft het leven zin 
en mij een goed gevoel. 
 Ik wil straks een eenvoudige begra-
fenis en wat er dan van mijn spaarcentjes 
over blijft, is voor het goede doel. Als ik 
straks voor onze schepper sta wil ik het 
een beetje goed gedaan hebben.”
 Truus van Haveren

straks voor onze schepper sta wil ik het 
een beetje goed gedaan hebben.”
 Truus van Haveren

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

ammonietuitvaart.nl

Via deze weg willen wij u bedanken voor uw deelneming welke 
wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van mijn lieve 
man, onze (schoon)vader en opa
 

 Jan de Gelder 
 
De vele reacties, kaarten en bezoeken waren hartverwarmend.
 
Ria de Gelder-Luiten
kinderen en kleinkinderen
Hazerswoude-Dorp

SPONSOR EEN KERSTPAKKET
Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om in december een kerstpakkettenactie als gezamen-
lijke 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 hier-
mee een steuntje in de rug geven.

Elk jaar werden er lekkere producten meegenomen naar de kerk zodat wij er gemiddeld 65 pak-
ketten 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 
verzoek en na vermelding van uw mailadres ontvangt u nadien een factuur. 
Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114.

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 adres-
gegevens 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 
vrijwilligerswerk. 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 brieven-
bus op Lagewaard 75. 
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Moeten deze tuinen echt plaats-
maken voor parkeerplaatsen?
‘Tegels eruit en groen erin’ is het motto dat de ‘groene’ gemeente Alphen aan den 
Rijn uitdraagt. De eigenaar van het flatgebouw aan de Rhynenburchlaan in Ha-
zerswoude-Rijndijk denkt daar anders over. De tuinen moeten plaatsmaken voor 
parkeerplaatsen. 

tuinen aan de voorzijde en die 
aan de zijkant worden binnen-
kort ook geruimd om plaats te 
maken voor parkeerplaatsen.

Duurzaam én sociaal
Flatbewoonster Heleen van 
der Ark ziet het allemaal met 
lede ogen aan: “Aan de zijkant 
stond eerst alleen hoog gras 
met brandnetels. Dat stuk heb 
ik omgevormd tot een mooie 
tuin met zelfs een vijvertje. Er 
zitten veel insecten en vogels, 
maar ook egeltjes, salamanders 
en kikkers wonen er. 
Iedereen die langsloopt is vol 
bewondering en maakt een 
praatje met me als ik erin aan 
het werk ben. Zo heeft het tuin-
tje ook nog een sociale functie. 
Ik wilde me voor komend jaar 

zelfs opgeven voor de verkiezin-
gen van mooiste tuin van Alp-
hen.” 

Meedenken
Met hulp van de gemeente zet-
ten diverse groepen inwoners 
van Hazerswoude-Rijndijk zich 
in om hun ‘versteende’ straten 
te vergroenen. Wat aan de ene 
kant wordt verbeterd, wordt op 
deze wijze via andere weg teniet 
gedaan. Heleen weet niet hoe 
zij de verhuurder van de flat tot 
een andere keuze kan bewegen. 

Hulp
Heb jij een idee hoe de flatbe-
woners kunnen afdwingen dat 
de tuinen blijven?  
Stuur dan een e-mail aan 
heleen1955@gmail.com. 
 

Heleen van der Ark vol trots over haar met liefde en aandacht aangelegde tuin

Aan het begin van de Rhynen-
burchlaan staat een flatgebouw 
dat eigendom is van een parti-

culier verhuurbedrijf. Zij zijn 
begonnen met renovatie van het 
complex. Een van de drie voor-

tuinen is daarvoor al leegge-
haald, zodat er bouwcontainers 
kunnen staan. De andere twee 

ACTIEF RIJNWOUDEACTIEF RIJNWOUDE

In deze (nieuwe) Corona-tijd is het voor veel mensen lastig 
om gezond te blijven eten. 
Daarnaast willen mensen best regelmatig een maaltijd 
bereiden voor een buurtgenoot. 
Actief Rijnwoude wil deze mensen met elkaar in contact 
brengen.

U maakt zelf afspraken over:
✓ Hoe vaak in de week / op welke dagen?
✓ Een (eventuele) � nanciële vergoeding?
✓ Speci� eke eet wensen / beperkingen?
✓ Wordt de maaltijd gebracht of opgehaald?
✓ Bij wie wordt de maaltijd opgegeten?

Wilt u meedoen met dit project? 
Neem dan contact op met de kerncoördinator van de 
kern waar u woont:

Maaltijd-project
“EET EEN HAPJE MEE MET JE BUUR...”
“LAAT JE BUUR EEN HAPJE MEE-ETEN”

(nieuw Corona Project)

Kerncoordinator Benthuizen:  Bernard@actief-rijnwoude.nl 06-29508442
Kerncoordinator Koudekerk:  Jolandevwetten@hotmail.com 06-22168847
Kerncoordinator Haz. Dorp:  Linda@actief-rijnwoude.nl 06-45094267
Kerncoordinator Haz. Rijndijk:  Saskia@actief-rijnwoude.nl  06-24223400

YOU’RE INVITED

3 november
Trainster Annemarie en huidspecialiste Armanda 
zullen je tijdens een persoonlijke huidanalyse en 
huidscan informeren over de mogelijkheden om 

jouw pigmentprobleem op te lossen!

Geef je snel op via:
E-mail: info@schoonheidssalonesthetica.com

of bel: 06-24600902

ESTHETICA
Schoonheidssalon

specialist in huidverbetering en anti-aging
Bentweg 2A, 2391 JH Hazerswoude-Dorp (het groene hart)

Wij werken volgens strikt corona protocol 
afspraak maken is noodzakelijk.
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Column Hoop & Troost van de oude dorpskerk Benthuizen in Groene Hart Koerier

Donker of
Licht?
Het zijn donkere tijden. De co-
ronabesmettingen nemen in 
een hoog tempo toe. Mensen 
worden ziek en er overlijden 
mensen aan het coronavirus. 

We zijn aan regels van de over-
heid gebonden en dat maakt ons stil en klein. Zet ons aan het den-
ken over leven, ziekte  en dood.

Aan u en jou de volgende vragen: Was er in deze crisistijd behoef-
te om het Halloween feest te vieren? Kunnen we überhaupt van de 
dood een feest maken? Is dat niet tegenstrijdig met de vele mensen 
die naasten hebben verloren aan de corona?
Of zoeken we in deze tijd hoop & troost? Juist in deze tijd mogen 
we verkondigen dat Jezus het Licht der wereld is. Licht in een don-
kere wereld! Is dat niet wat we nodig hebben?
De keuze is aan u of jou. Een keuze voor het donker? Of een keuze 
voor het Licht?

We staan klaar om het Licht door te kunnen geven in deze crisis-
tijd! Vanuit de liefde van Christus een helpende hand zijn of ge-
woon een open gesprek in uw/jouw eenzaamheid? Neem vrijblij-
vend contact op met: zorgteam@hervormdbenthuizen.nl

Een hartelijke groet vanuit de oude dorpskerk en welkom om in onze 
online diensten de boodschap van het Licht der wereld te volgen.  
(www.hervormdbenthuizen.nl)

Betrokken bij een onge-
val met (blijvend) letsel?
Slachtoffers van een ongeluk ervaren vaak een drempel om een advocaat te bena-
deren die kan ondersteunen bij de afhandeling van de gevolgen ervan. De advoca-
ten van Munneke Lourens staan slachtoffers bij, juist als je leven op zijn kop staat 
door een ongeval.  

Ontzorgen
We spreken over het onderwerp 

letselschade met advocate Mo-
nique Snijder van het kantoor 

Munneke Lourens letselscha-
de advocaten uit Alphen. “In 

Foto: ANWB

de gemeente Alphen aan den 
Rijn komen aanrijdingen tussen 
een auto en een fiets op een ro-
tonde regelmatig voor”, vertelt 
Snijder. “Het feit dat er veel ro-
tondes zijn en er verschillende 
voorrangsregels worden gehan-
teerd draagt bij aan het aantal 
ongelukken. 
Recent voorbeeld is een nog 
jonge moeder die ernstig been-
letsel heeft overgehouden aan 
een aanrijding. Zij kan nu niet 
voor haar kind zorgen en ook 
niet werken. Wij ondersteunen 
haar nu in de verdere afhande-
ling van de schadeclaim en ne-
men zorgen uit handen rond het 
regelen van de financiën voor 
de dagelijkse hulp. Zo kan deze 
moeder zich vooral richten op 
haar herstel.”

Regievoering
Snijder: “Slachtoffers van een 
ongeval bevinden zich al in 
een emotioneel kwetsbare po-
sitie. Dan de strijd moeten aan-
gaan met een professionele par-
tij als een verzekeraar creëert 
meteen al een ongelijk speel-
veld. Het gaat in veel gevallen 
om complexe en langdurige tra-
jecten, waarin wij de noodza-
kelijke strijd namens onze cli-
enten voeren. Voor ons is de 
opluchting en blijdschap op de 
gezichten bij een positieve af-
loop waarvoor we het allemaal 
doen!” 
In het hele proces is de letsel-
schade advocaat de regisseur. 
Zij zorgen ervoor dat de nood-

zakelijke informatie over wat er 
is gebeurd beschikbaar komt, 
dat het schadedossier goed en 
volledig wordt opgebouwd en 
de contacten met de betrokken 
instanties plaatsvinden. “Onze 
voornaamste taak is om het 
slachtoffer alles zo goed moge-
lijk uit te leggen, te beschermen 
en daar waar we kunnen te ont-
zorgen.” 

Gratis eerste advies
Volgens Snijder leeft er vaak 
een onjuist beeld dat je meteen 
al moet betalen voor het eerste 
contact met een advocaat. “Het 
eerste gesprek met een advocaat 
van ons kantoor is echter altijd 
kosteloos. Wij maken na zo’n 
eerste contact een inschatting of 
het zinvol is om een zaak te be-
ginnen. Ook voor de kosten die 
daarna volgen geldt dat de aan-
sprakelijke partij die moet beta-
len. Geld hoeft dus geen beper-
king te vormen om een zaak te 
beginnen als je in je recht staat.”  

Informatie
Meer informatie over rechts-
hulp van Munneke Lourens bij 
letselschade door een ongeval in 
het verkeer of op het werk, let-
sel bij sport en spel, door die-
ren, na een medische behande-
ling is te vinden op de website 
www.munnekelourens.nl. 

U kunt ook via e-mail of telefo-
nisch contact opnemen:  info@
munnekelourens.nl, 0172 44 70 
70. 
 

Kerstmarkt bij de kringloop: 
‘Het lijkt hier wel een tuincentrum’
Heb je al plannen voor zaterdag 31 oktober? Zeg die dan maar af want de opening 
van de kerstmarkt wil je niet missen! Dan staan er namelijk bakken vol kerstballen, 
engelenhaar, slingers en mokken voor zalige warme chocomelk op je te wachten. 

En zie je even door de bomen 
het bos niet meer? Nou, dan 
heb je onze kerstbomenshow 
nog niet gezien! Je verwacht 
het misschien niet, maar ook 
kunstbomen die al een ander 
huis hebben gehad, kunnen er 
nog prachtig en vol met naalden 
uitzien. De laatste jaren orga-
niseerden we de kerstmarkt in 
een aparte hoek van de winkel. 
Dit jaar is de opzet ruim en ver-
spreid door de hele winkel zo-
dat iedereen in alle veiligheid 
kan smullen van al dat moois. Je 
kunt er wel een middagje voor 
uit trekken voordat je alles hebt 

gezien. We durven rustig te be-
weren dat je bij onze kerstmarkt 
kunt slagen voor al je kerstacces-
soires! 
Als je vindt dat je wel genoeg 
spullen voor je huis hebt ver-
zameld, wandel je gewoon 
even door naar de kledingaf-
deling. Kun je jezelf versieren 
met een feestelijk outfitje. Elk 
jaar iets nieuws kopen dat je al-
leen met kerst draagt is zonde, 
toch? Waarom dan geen twee-
dehandsje? Beter voor het mi-
lieu, en zeg nou zelf: ook best 
lekker voor je portemonnee. 
Ben je begonnen bij Kringloop 

Hazerswoude? Goed idee, dan 
kun je daarna je hart ophalen bij 
Kringloop Alphen, daar is het 
ook volop kerst! Eerst in Alphen 
geweest? Ga dan nog even door 
naar Hazerswoude, daar staan 
weer heel andere kerstspullen 
op je te wachten. Je valt van de 
ene in de andere verbazing. Zo 
veel spullen, het lijkt wel een 
tuincentrum!
 

Zaterdag 31 oktober 2020 
bijKringloop Alphen - 

Energieweg 13 en Kringloop 
Hazerswoude – Rijndijk 53a 

vanaf 09.30 uur
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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 1 november   09.30 uur Prop. A.P. 

Pors, Wekerom; 18.00 uur Ds P. Baas, Houten. 
Woensdag 4 november  19.30 uur Ds G.D. 
Kamphuis, Ridderkerk (Dankdag)

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 1 november 10.00 uur Dhr. M.J. Luteijn, 

Waddinxveen. Voor info zie https://www.pkn-
dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente Zondag  1 november  09.30  uur Leesdienst,   
15.00 uur Ds A.T,. Huijser. Woensdag 4 
november  09.30  en 16.30 uur Ds W. Silfhout  
Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 1 november  09.30 uur Communieviering. 

Voorg. Past. Lâm. Maandag 2 november  14.30 - 
16.00 uur Openstelling kerk. 19.30 uur Gebedsdienst 
Allerzielen alleen voor genodigden. Voorg. Past. Lâm. 

 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 1 november 10.00 uur Ds C.C.A.Melgers. 

De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 1 november 09.30 uur Ds A.B. van 

Campen (H.A.), 18.30 uur Ds A.B. van Campen 
(Dankz. H.A.) Woensdag 4 november  19.30 uur 
Ds A.B. van Campen. 

 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 1 november om 10.00 
uur wordt de dienst in de Brug-
kerk geleid door pastor Lisette 
van der Meijden uit Ede. Om de 
dienst bij te wonen dient u zich 
vooraf aan te melden via scri-
ba@pknkoudekerk.nl. Volgens 
de huidige corona-regels mo-
gen 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. 

DANKUUR VOOR 
GEWAS EN ARBEID 

Woensdagavond 4 november 
om 19.30 uur wordt in de Brug-
kerk de dankstond voor gewas 
en arbeid gehouden. De viering 
wordt geleid door dominee 
Willem Biesheuvel. Vooraf aan-
melden is verplicht.

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 
28 oktober is de Ontmoeting-
kerk open en op woensdag 4 
november de Brugkerk.
 

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 

OPENSTELLEN VAN DE 
KERK 1 NOVEMBER  

In onze parochie kennen we 
ook de zielenlijst, een gebruik 
uit de voormalige Michael pa-
rochie in Het Zwaantje, Op die 
lijst staan namen van mensen 
die al wat langer geleden zijn 
overleden en die namen noe-
men we op Allerzielen. Op zon-
dag 1 november zullen we aan-
dacht geven aan de zielenlijst 
en we doen dit in een samen-
komen om 11.00 uur en om 
15.00 uur in de Bernarduskerk. 
Als u daarbij wilt zijn of als u 

nog graag iemand genoemd 
wilt hebben kunt zich hiervoor 
aanmelden bij het secretari-
aat van onze parochiekern. Per 
mail of even bellen.

2 NOVEMBER ALLERZIELEN  
‘Voor wie steek jij een kaars-
je op?’ Deze vraag wordt eind 
oktober/begin november vaak 
gesteld. In de Kerk wordt al 
meer dan duizend jaar op 2 no-
vember de Dag van Allerzie-
len gehouden. Ook dit jaar…, al 
kan de Allerzielenviering 2020 
door de dreiging vanwege het 
coronavirus niet op de gebrui-
kelijke wijze plaatsvinden. We 
mogen maar met 30 personen 
tegelijk in een kerkgebouw zijn, 
er moet anderhalve meter af-
stand gehouden worden van 
elkaar, en buiten op de kerk-
hoven en begraafplaatsen mo-
gen niet meer dan vier perso-
nen bij elkaar staan. Dat maakt 
het voor de parochie moeilijk 
om op Allerzielen een grote 
bijeenkomst te houden. Er zal 
daarom dit jaar op 2 november 
geen bijeenkomst met zege-
ning van de graven en de urnen 
zijn op de begraafplaatsen van 
Koudekerk en aan de Provin-
ciale weg. Uiteraard zijn deze 
plekken, zoals iedere dag, voor 
eigen bezoek toegankelijk. Op 
2 november is er een viering 
alleen voor genodigden. De fa-
milies, van de overledenen van 
het afgelopen jaar, die dit be-
treft hebben hierover een brief 
gehad. Wij hopen voor alle pa-
rochianen dat de Dag van Al-
lerzielen ondanks alle maatre-
gelen een troostvolle dag mag 
zijn.

ZONDAG 8 NOVEMBER
Op zondag 8 november is er 
een Eucharistieviering in de 
Bernarduskerk waarin pas-
toor Visser voorgaat. Zoals u 
waarschijnlijk heeft gelezen 
en gehoord, mogen er tijdens 
kerkdiensten nog maar 30 per-
sonen aanwezig zijn. Dus meldt 
u aan, als u erbij wilt zijn. He-
laas: vol is vol, maar dan kun-
nen we u op de lijst zetten voor 
de volgende viering.

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

Collecte 
Alzheimer Nederland
In de week van 1 tot en met 7 november vindt de collecte van 
Alzheimer Nederland plaats. In veel plaatsen gaan collectanten 
deur aan deur om geld in te zamelen. In verband met het coro-
navirus is in onze regio is de wijze van collecteren aangepast.

AANGEPASTE WIJZE VAN COLLECTEREN
In Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Kou-
dekerk gaan dit jaar geen collectanten met collectebussen langs de 
deur. In plaats daarvan wordt een flyer huis-aan-huis verspreid. 

In de flyer wordt opgeroepen om te doneren aan Alzheimer Neder-
land. Daarin staat ook hoe men dat kan doen. 

Voor wie de flyer niet mocht hebben ontvangen: dit kan via de 
online collectebus op www.onlinevooralzheimer.nl of door over-
schrijving per bank: NL86 RABO 0375 2534 83 onder vermelding 
van “Collecteweek 2020”. 

Voor een toekomst zonder dementie
De jaarlijkse collecteweek in november is ontzettend belangrijk 
voor het werk van Alzheimer Nederland. Dan wordt geld opge-
haald voor een toekomst zonder dementie en betere ondersteuning 
van mensen met dementie en mantelzorgers. 

Juist in deze tijd wordt pijnlijk duidelijk hoe nodig het werk van 
Alzheimer Nederland is. De groep mensen met dementie groeit 
snel en is erg kwetsbaar. Gelukkig willen ook steeds meer mensen 
bijdragen. De opbrengst van de collecte stijgt al 6 jaar op rij. Daar-
door kan er elk jaar meer geld naar onderzoek.

Geen oliebollenverkoop in Koudekerk
De jaarlijkse Bazaar van de Protestantse kerken in Koudekerk/Hazerswoude Rijndijk was al gro-
tendeels afgelast, maar nu blijkt ook het voornemen om dan toch oliebollen te verkopen niet door 
te kunnen gaan. Door de steeds verder verslechterende Coronacijfers was het niet mogelijk om de 
vereiste vergunning rond te krijgen. 

Wat nog wel blijft is de speciale 
Grote Verloting. Er zijn 200 lo-
ten van € 50,00 uitgegeven met 
een hoofdprijs van € 440,00 aan 
VVV-kaarten. Er zijn nog loten 
verkrijgbaar; stuur een email 

naar peter.van.poelje@pknkou-
dekerk.nl. U kunt ze ook nog 
kopen in Onder Dak op dins-
dagavond 3 november tussen 
19:00 en 21:00 uur en donder-
dag 29 oktober en 5 november 

tussen 10:00 en 12:00 uur. De 
trekking van de winnende lo-
ten is op zaterdagmiddag 7 no-
vember om 16:00 uur en kan 
live gevolgd worden op http://
www.kerkdienstgemist.nl/.
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www.bakkerammerlaan.nl

Iedere dag voordeel: 
elk 2e brood voor 1,60

Hazelnoot-speculaas     
slagroomtaartje                                          
Zoete koeken, van                  
koffiebroodje tot muffin                                        

5,95
                                                                     

de 2e voor  1,- 

De aanbiedingen gelden van 29 oktober t/m 4 november

Ambachtsplein 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:
Boerenham

Gebraden
gehakt

Gekookte 
worst

4.49
Weektopper!

Kip 
Indian

schnitzel 
4 stuks

5.98
Uit eigen keuken:

Deense 
broodjes 

2 stuks

5.00

Vlugklaarpakket:

4 Bacon
burgers
4 Blinde 
vinken

7.98
Weekendtip!

Varkens
vlees 

500 gram

6.98
Menubox!

4 Hamburgers
4 Italiaanse bollen

sla, ui, tomaat, 
komkommer saus 
cheddar compleet

16.98
100 gram

1.49
Aanbiedingen zijn geldig van 

26 t/m 31 oktober 2020

Chauffeur/Medewerker 
Logistiek en Magazijn

Betaald - 38 uur
Je haalt goederen op bij klanten en bezorgt verkochte goederen. Je transporteert 
goederen tussen de vestigingen. Je draait mee op de innamepunten, houdt ze 
netjes, organiseert de goederenstroom en helpt klanten bij het laden en lossen. Ook 
ondersteun je de collega’s van de sorteerafdeling, helpt bij het bevoorraden van de 
winkel en spring je in waar nodig. Je hebt een aanpakmentaliteit en een klantvriendelijke 
instelling. Uiteraard heb je minimaal rijbewijs B en een zeer goede fysieke conditie.

Stichting Kringloop 
Alphen aan den Rijn
Voor onze uiteenlopende activiteiten zijn wij per direct op zoek naar twee 
enthousiaste en kwaliteitsgerichte collega’s: 

●
●

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

●
●

Enthousiast? 
Kijk dan voor de volledige vacatureteksten op www.
kringloopalphen.nl! Stuur je sollicitatiebrief met cv 
uiterlijk 15 november 2020 ter attentie van Marion 
Bakker via de mail naar sollicitatie@kringloopalphen.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Wij bieden:

Oproepkracht Medewerker Verkoop
Betaald - 0 uur

Je stelt je beschikbaar om het verkoopteam te ondersteunen op het moment dat 
er extra bezetting gewenst is. Je bent dan samen met de andere medewerkers 
verantwoordelijk voor uitvoer van de dagelijkse werkzaamheden die behoren bij de 
verkoop in kringloopwinkel Alphen of kringloopwinkel Hazerswoude. Je weet van 
aanpakken en hebt een klantvriendelijke instelling. 

Een warm welkom in de aangepaste & 
verruimde Verswinkel G.J. van der Kooy

SPECIAAL DEZE WEEK:
• Goudreinette appels - per kilo € 1,49 

• Mandarijnen vol sap - 10 + 5 stuks GRATIS

• Verse spruitjes - per 500 gram € 0,59

• Frieslander aardappels - 10 kilo € 4,99

• Gaultheria (bergthee) - Per stuk € 1,99 of 5 voor € 7,50

• Potgrond 20 liter - 7 zakken voor € 10,00

• Tuinaarde 30 liter - 10 zakken voor €12,50

DE GROOTSTE SORTERING 
STOOKDROOG HAARDHOUT VAN DE REGIO

• Per m3 haardhout vanaf € 55,00

• Elzenhout nu 3 zakken voor € 10,00 of 20 zakken voor € 55,00

• NIEUW houtpellets korrels 100% dennenhout 
15 kilo per zak € 4,99 (5KWH/KG) hele pallet à 70 zakken € 295,00 

Uniek - persoonlijk & lekker, dat zijn de fruitmanden, 
cadeaupakketten, kerstpakketten & relatiegeschenken,

Bij Verswinkel G.J. van der Kooy vandaan!

Geldig tot en met 2 november 2020. OP=OP

GROENTEKWEKERIJ EN 
VERSWINKEL G.J. VAN DER KOOY

Slootweg 10 - 2731 BZ Benthuizen
079-3315321 - 06-27451697

info@gjvdkooy.nl
www.gjvanderkooy.nl

Ook te volgen via Facebook

haas
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Op twee gedachten
Iedereen kent natuurlijk dat plaatje (of het verhaal) van de oude 
Abraham die met zijn zoontje Isaak de berg Moria beklimt. Abra-
ham gewapend met een staf en een mes en Isaak met een bos 
hout op het nog jonge en frêle ruggetje. ‘We hebben geen lam 
voor het offer, Pa!’ ‘De Heer zal zorgen voor een offerlam, mijn 
jongen.’ Zo gingen zij samen verder. Het verhaal eindigt gelukkig 
niet dramatisch, maar toch...
Het is het dilemma waar godsdiensten waarin een Hogere Macht 
een cruciale rol speelt je voor plaatsen. Geen normale vader zal 
erover piekeren zijn zoon te doden, maar Abraham is op de Mo-
ria onderhevig aan de absolute moraal die hem opgedrongen 
wordt door die Hogere Macht. Het zicht op de moraal van het 
gewone leven is hem ontnomen. 
Dat zoiets niet zonder risico blijft, moge duidelijk zijn.
Godsdiensten met zo’n ‘eigen-aardige’ Macht hebben nóg iets 
vreemds. Als aanhangers ervan bemerken dat anderen het niet zo 
nauw nemen met de in de groep aanvaarde voorschriften, is het 
wel degelijk geoorloofd geweld (met fatale afloop) tegen hen te 
gebruiken. In het Oude Testament zijn er voorbeelden te over van 
dit eigen-gereide en vooral wrede gedrag.
Het Christendom heeft in de loop der eeuwen ‘zijn’ normbesef 
aangepast’ aan de voor iedereen geldende maatschappelijke 
moraal: wat u niet wilt dat u geschiedt... Het is zonneklaar dat 
de Islam nog niet zo ver is. We weten allemaal dat de in 1989 
door Khomeinie uitgesproken fatwa inzake Salman Rushdie (De 
Duivels Verzen) geen incident was. De onthoofding van de le 
raar in Parijs door een geradicaliseerde moslim zou door de da 
der - mocht hij daarvoor de kans hebben gekregen - ongetwijfeld 
met verve verdedigd zijn: ‘als de Hogere Macht in zijn eer wordt 
aangetast, is er maar één vonnis mogelijk!’
Als je een optelsommetje maakt (dit klinkt emotieloos, maar zo 
bedoel ik het niet) kan je niet anders dan tot de conclusie komen 
dat deze absurde gedachtekronkel al heel wat slachtoffers heeft 
gemaakt. Als je het fenomeen een etiket op wilt plakken, kom je 
uit op het hinken op twee gedachten: de moraal van het dage-  li-
jkse leven én die absolute moraal. (Paul Cliteur noemt het he ter-
onomie.) 
Zolang een religie geen afstand neemt van deze dubbelzinnig-
heid, van deze dubbele moraal, blijft ze een levensgevaarlijke ide-
ologie en het is dan niet verantwoord te blijven pleiten voor die 
zo verbeten bevochten vrijheid van godsdienst.
Er is ‘dus’ werk aan de winkel voor politici. We moeten dan niet 
direct denken aan de jongens met de botte bijl; maatschappelijke 
misstanden los je niet met een vloek en een oorlogskreet op. Er 
is echter ook geen plaats voor zachte heelmeesters, die laten niet 
zelden etterende en stinkende wonden achter.
Ik heb echter het weinig vrolijk stemmende vermoeden dat er 
nogal wat politici rondlopen die zich beslist niet willen branden 
aan de inperking van grondrechten die iedereen vanzelfsprekend 
vindt. En daarbij komt nog dat voor het veranderen van artikelen 
in de grondwet enige(?) tijd nodig is.
Het onthoofden van een onderwijs-man op klaarlichte dag en 
(on)gewoon op straat... moet toch minstens een flink licht doen 
gaan branden. Het wordt tijd dat we dat licht zien!

Wist

CursiefjeEindelijk de oplossing voor 
mensen met een pigmentprobleem!
Iedere schoonheidsspecialist weet: hyperpigmentatie is een van de lastigst te behandelen aan-
doeningen. Niet alleen doordat er zoveel verschillende soorten zijn, maar ook doordat het aan 
de oppervlakte én in de diepere huidlagen voorkomt. Ook het fototype van de huid speelt een 
rol. Schoonheidssalon Esthetica claimt met het Spaanse merk MeLine een oplossing te bieden die 
werkt bij alle pigmentproblemen.
 

Hoe ontstaan pigmentvlekken? 
Huidspecialiste Armanda Gor-
dijn: “Hyperpigmentatie ontstaat 
door een overproductie van me-
lanine. Dit heeft diverse lichame-
lijke oorzaken – waaronder soms 
hormonale – en factoren als pig-
mentverschuivingen. De zon is 
een grote trigger. Hyperpigmen-
tatie is ongeacht een blanke of 
donkere huid een hardnekkig 
probleem. Een donkere huid heeft 
wel grotere en sterkere melanoso-
men dan een lichte huid en is dus 
überhaupt gevoeliger voor licht 
zoals UV en IR. We weten ook dat 
de donkere huid eerder geneigd 
is om pigment aan te maken bij 
trauma. Dit maakt uit voor de be-
handeling.”

Wat is de claim? 
Armanda: “MeLine bestaat uit 
verschillende soorten behande-
lingen, zowel professioneel als 
voor thuis. Het is voor zover ik 
weet de eerste en enige product-
lijn die alle soorten hyperpigmen-
tatie aanpakt. Het is geschikt voor 
elk fototype, elke pigmentsoort 
en elk lichaamsdeel. De behan-
delingen geven snelle en effec-
tieve resultaten die zijn bewezen 
door onderzoek dat zowel in vitro 
als in vivo is uitgevoerd. MeLine 
maakt onderscheid in fototype 
omdat de kenmerken daarvan van 
invloed zijn op de toe te passen 
werkstoffen. Om complicaties, 
PIH en overmatige pigmentaan-
maak te voorkomen, maakt het 
merk per behandeling een speci-
fieke selectie van de juiste werk-
stoffen in de juiste dosering.”

Hoe start je de behandelingen? 
Armanda: “Alle behandelingen 
beginnen met een prep: een solu-
tie op basis van onder andere zu-
ren die de epidermis beter door-
laatbaar maakt. Vervolgens start 
je de algemene melasma-/cloas-
mabehandeling met product 01, 
dat twee versies heeft: voor Fitz-
patrick I tot IV en voor Fitzpatrick 
IV tot VI. De combinatie van ac-
tieve ingrediënten vernietigt de 
melaninesynthese op een gecon-
troleerde manier en verstoort het 
proces van pigmentaanmaak. Het 

vernietigt het enzym tyrosinase, 
bouwt het pigment in de kerati-
nocyten af en versnelt de groei 
van epidermale cellen en de af-
stoot van gepigmenteerde cellen. 
Deze behandeling moet je na een 
maand herhalen. Daarna komt de 
ID-behandeling 01. Deze bestaat 
uit een ampul waarbij de inhoud  
met een needling-pen in de huid 
word gebracht. Deze behande-
ling is bedoeld om de extracellu-
laire matrix te herstructureren en 
het pigment van binnenuit af te 
breken.” Vervolgens de derde be-
handeling na 4 tot 6 weken deze 
behandeling is hetzelfde als de 
eerste behandeling.

Wat zijn de vervolgstappen? 
Armanda: “MeLine heeft specifie-
ke producten voor thuisgebruik 
die in synergie werken met de be-
handelingen en die ook verster-
ken. Ze hebben een verhelderend 
effect op de huid. Voor een goed 
resultaat zijn ze een verplicht on-
derdeel van het behandelconcept. 
De range bestaat uit twee versies 
dagcrème en nachtcrème 02, da-
gelijks te gebruiken samen met 
de re store om de huid te kalme-
ren. Voor hydratatie en herstel is 
er het product Moist 03 en voor 
de broodnodige zonbescherming 
is er de B.B. Cream 04, in twee 
versies. De Light is bedoeld voor 
Fitzpatrick I tot III en de Medium 
voor IV tot VI. De crèmes bieden 
optimale zonbescherming SPF 30 
en hebben een kleurtje om im-
perfecties te camoufleren.

Ze verbergen kleurverschillen, 
hydrateren en verhelderen de 
teint. Tot slot omvat de aanpak 
van MeLine nog een behandeling 
voor thuis in de vorm van het Pig-
ment Home Mask 05. Dit bevat 
actieve ingrediënten die de epi-
dermale celdeling stimuleert. Het 
vermindert pigmentophopingen 
en vernietigt de activiteit van me-
lanine in de melanocyten. Deze 
breng je  een week na de professi-
onele behandeling aan op een ge-
reinigde huid.”
De resultaten zijn zó goed, dat we 
daar niet omheen kunnen. Me-
Line past dan  goed bij Schoon-
heidssalon Esthetica. Wij nemen 
alleen producten op die echt aan-
toonbaar een wetenschappelijk 
bewezen werking hebben.”

3 november is er een demon-
stratie dag  Huidspecialiste An-
nemarie van Me Line is die dag 
aanwezig om u alle informatie 
te geven omtrent pigmentpro-
blemen en de oplossing hiervan. 
U kunt kosteloos een huidscan 
laten maken om uw pigment-
probleem in kaart te brengen. 
Bovendien als u deze dag een af-
spraak maakt krijgt u 15% kor-
ting op de behandeling en pro-
ducten.
Omdat wij strikt volgens het co-
rona protocol werken is het raad-
zaam om een afspraak te plan-
nen voor die dag.
Maak snel u afspraak en bel 06-
24600902 of mail naar info@
schoonheidssalonesthetica.com.  

Rechts het resultaat van 'Me Line' na 2 à 3 behandelingen
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Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  G e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

Hou vol! 

Denk mee over een duurzaam 
Alphen aan den Rijn 
Gemeente Alphen aan den Rijn vraagt de denkkracht van 
inwoners. In een online enquête kunnen mensen 
meedenken over oplossingen voor een duurzame 
toekomst van Alphen aan den Rijn. Wethouder duurzaam-
heid 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 in Alphen aan den Rijn
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 organisa-
ties 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 
veranderingen 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!
Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer tien 
minuten. U kunt de enquête op twee manieren openen. 
Via de website www.duurzaamalphen.nl of door de 
QR-code hieronder te scannen. Vult u de vragenlijst liever 
op papier in? Vraag deze dan aan bij onderzoeksbureau 
Citisens, via het (gratis) telefoonnummer 0800-75 75 755 
(bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur). 

WEEK 44 
28 oktober 2020

Beste ondernemers,

Nu de maatregelen om de verspreiding van het corona-
virus tegen te gaan weer zijn aangescherpt, voel ik de 
noodzaak om u een hart onder de riem te steken. Ondanks 
alle inzet, creativiteit en geduld zijn wij er nog niet in 
geslaagd om het coronavirus met elkaar te bedwingen. 
Dat is een hard gelag, want we zien vitale bedrijven die 
het zwaar hebben en ondernemers die een hoge rekening 
betalen voor een crisis die ons allemaal raakt. Toch hebben 
we begin dit jaar bewezen dat het kán, het virus terug-
dringen, dus laten we alles op alles zetten om die kente-
ring weer te maken. 

Twee weken geleden heeft het kabinet daartoe een ingrij-
pend pakket aan maatregelen afgekondigd. De impact 
daarvan is groot, zo blijkt ook uit de vele gesprekken die 
ik in de afgelopen weken en dagen met ondernemers heb 
gevoerd. Velen spreken van een zorgelijke situatie, zowel 
voor individuele ondernemingen als voor hun werkne-
mers. Gelukkig zijn er diverse steunpakketten waarmee 
het kabinet werkgevers en werkenden helpt om door deze 
moeilijke tijden heen te komen. Samen met de VOA en de 
EDBA proberen wij alle informatie hierover te stroomlijnen 
via het EDBA informatiepunt voor ondernemers  
(www.edbaalphen.nl/informatiepunt). Maak daar gebruik 
van, als u hulp nodig heeft!

Deze crisis vraagt veel van uw veerkracht en doorzettings-
vermogen, en dat geldt voor ondernemers in uiteenlo-
pende branches en sectoren. Waar sommigen de deuren 
moeten sluiten, loopt bij anderen de klandizie terug. De 
markt verandert en de ruimte om daarop in te spelen is 
beperkt. Werknemers en klanten tonen zich vaak begripvol 
en flexibel, maar soms ook niet. Dan sluipt er een soort 
laksheid in, die we ons helaas niet kunnen veroorloven. 
We moeten strikt zijn en streng blijven, juist nu, om te 
voorkomen dat de tweede golf onze samenleving over-
spoelt. 

Hoewel ik helaas geen pasklaar antwoord heb op al die 
uitdagingen, wil ik wel benadrukken hoe groot mijn waar-
dering is. Al die ondernemers die positief blijven, die hun 
bijdrage leveren om het coronavirus onder controle te 
krijgen en die zich inspannen om onze gemeente levendig 

te houden: hartelijk dank daarvoor, en hou vol. Mocht u 
zorgelijke signalen opvangen of hulp nodig hebben, laat 
het mij dan weten. Samen met de VOA, de EDBA en de 
winkeliersverenigingen blijven we zoeken naar perspec-
tieven voor betere tijden. Als we ons nu allemaal aan de 
maatregelen houden, komen die zeker weer in zicht. Laten 
we dat doel voor ogen houden en elkaar daarin steunen.

Wethouder Gerard van As
Economische Zaken

Meld uw VvE aan voor een 
gratis energiescan: er zijn 
er tien beschikbaar
Om Vereniging van Eigenaars (VvE’s) te helpen te 
verduurzamen, biedt Gemeente Alphen aan den Rijn 
hen een gratis energiescan én begeleiding bij het 
besluitvormingsproces aan. Inmiddels hebben twintig 
VvE’s van dit aanbod gebruik gemaakt. Het goede 
nieuws is dat we nóg tien energiescans inclusief bege-
leiding kunnen aanbieden. Heeft uw VvE interesse? 
Wacht niet langer en meld uw VvE meteen aan voor 
een gratis energiescan. De besluitvorming over het 
uitvoeren van energiebesparende maatregelen kan 
dan plaatsvinden in uw eerstvolgende Algemene 
Ledenvergadering. De energiescan is alleen bedoeld 
voor VvE’s in Gemeente Alphen aan den Rijn met 
minimaal tien appartementen/woningen.

Waarom een energiescan?
Erik van Zuylen, wethouder Duurzaamheid, is enthou-
siast over de energiescan voor VvE’s: “Een duurzame 
woning betekent een lagere energierekening en meer 
wooncomfort Bovendien is een lager energieverbruik 
beter voor het milieu.” Een deskundig adviseur komt 
langs en brengt in kaart welke maatregelen uw VvE 
het beste kan nemen om energie te besparen of op te 
wekken. De energieadviseur helpt ook bij het nemen 
van beslissingen voor duurzame maatregelen.

Aanmelden voor een energiescan
Voor meer informatie en de voorwaarden mailt u naar 
kgriffioen@alphenaandenrijn.nl onder vermelding van 
‘energiescan VvE’s’. We beoordelen aanmeldingen op 
volgorde van binnenkomst.

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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Deelnemende fietshandelaren

-   Atlas Fietsen, Provinciepassage 59, 
Alphen aan den Rijn

-   Bakker Fietsen, Bloemhofstraat 
39-43, Alphen aan den Rijn

-   Gek van Fietsen, Frederik 
 Hendrikstraat 2, Alphen aan den Rijn
-   Van der Louw Tweewielers, 
 Hooftstraat 225, Alphen aan den Rijn
-   Fietspoint Oldenburger, 
  De Verbinding 1, Alphen aan den Rijn 

(actiedag geldt tot 17.00 uur)
-   Bike Totaal Samplonius, Ouvertureweg 

141-143, Alphen aan den Rijn
-  Stuifzwam Fietsen, Stuifzwam 8-10, 

Alphen aan den Rijn
-   Profile Hans Janssen, Dorpsstraat 91, 

Benthuizen
-   Hoogduijn Tweewielers, Burgemeester 

Colijnstraat 53, Boskoop
-   Theo van Zanten Tweewielers, 
 Dorpsstraat 176, Hazerswoude-Dorp
-   Bike Totaal Van der Post, Frederik van 

Eedenplein 4a, Hazerswoude-Rijndijk

Val op in het donker!
De dagen worden korter, en steeds vaker heb je  
's ochtends of 's avonds je licht nodig op de fiets. 
Dan is het van belang dat die het ook doet. Om 
daarvoor te zorgen organiseren de Fietsersbond,  

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en gemeenten in de 
regio Holland Rijnland, in samenwerking met 
rijwielhandelaren, weer een fietsverlichtingsactie.

Voordelig laten repareren
Op zaterdag 31 oktober kunnen fietsers bij de deel-
nemende rijwielhandelaren terecht om hun verlich-
ting gratis te laten controleren. Als reparatie nodig 
is, hoeft alleen voor het materiaal betaald te 
worden, geen arbeidsloon dus. In de week na de 
actiedag, van 2 tot en met 7 november, geven de 
deelnemende rijwielhandelaren tien procent korting 
op de totale kosten (materiaal + arbeidsloon) voor 
de reparatie van de verlichting.

Vanwege corona staat er dit jaar geen stand van de 
Fietsersbond in het centrum van Alphen aan den 
Rijn. Gelukkig kan de actie bij de rijwielhandelaren 
wel gewoon doorgaan. Want ook in coronatijd kun 
je nog prima fietsen. Het is wel van belang dat je 
dat veilig kunt doen. Met het licht aan wordt je 
eerder gezien door het andere verkeer, en kunnen 
ongelukken worden voorkomen.

Voorkom een boete 
Ook niet onbelangrijk: de BOA's en de politie voeren 
in het winterseizoen gerichte controles uit op het 
voeren van fietsverlichting. De boete voor fietsen 
zonder licht bedraagt €55.

Publicaties
Bestemmingsplan International Trade 
Centre Hazerswoude-Dorp - eerste 
herziening
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat de gemeenteraad op 15 
oktober 2020 het bestemmingsplan International 
Trade Centre Hazerswoude-Dorp - eerste herzie-
ning (gewijzigd) heeft vastgesteld. 

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het bestemmingsplan, met identificatienummer 
NL.IMRO.0484.HDictterrein1her-VA01, en de bijbe-
horende bijlagen liggen vanaf 29 oktober 2020 
gedurende zes weken ter inzage bij de informatie-
balie in het gemeentehuis. U kunt het plan ook 
digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(bijvoorbeeld door het invoeren van een adres en 
huisnummer of in geavanceerd zoeken de plannaam 
of het bovenstaande plan-ID-nummer in te voeren). 
Vanwege de coronamaatregelen wordt u aange-
raden om het bestemmingsplan digitaal te raad-
plegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u het 
plan op afspraak op het gemeentehuis inzien. Een 
afspraak kunt u maken via het algemene telefoon-
nummer (14 0172) of door een e-mail te sturen 
naar ROJuristen@alphenaandenrijn.nl.

Rechtsbescherming
Op het eerder ter inzage gelegen ontwerp van het 
bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. 
Wel zijn bij de vaststelling enkele kleine aanpas-
singen verricht, die in het vaststellingsbesluit staan 
vermeld. Gedurende de termijn van ter inzage 
ligging kan er beroep worden ingesteld tegen het 
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
door:
-  een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan 

worden verweten, dat hij of zij niet overeenkom-
stig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht zijn of haar zienswijzen naar voren heeft 
gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerp-
bestemmingsplan

-  iedere belanghebbende tegen de wijziging die de 
gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststel-
ling van het bestemmingsplan ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan

Het beroep richt u aan de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als er sprake is van een 
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen 
bij de voorzitter van de Afdeling. Er kan ook digitaal 
beroep en een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning worden ingediend. Daarvoor heeft u wel een 

elektronische handtekening (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
Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop 
van de beroepstermijn, tenzij naast het instellen 
van beroep ook een voorlopige voorziening is 
gevraagd. In dat geval treedt het besluit niet eerder 
in werking tot op dat verzoek is beslist.

Bekendmaking Ontheffing geluid 
(Bouwbesluit)
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn hebben het volgende besluit genomen: 
het verlenen van een ontheffing van het verbod op 
het veroorzaken van geluidshinder aan Horsman & 
Co Lisse B.V. voor werkzaamheden aan blok 3 van 
nieuwbouwproject De Harmonie aan de Stuyvesant-
laan in Alphen aan den Rijn. De werkzaamheden 
aan blok 3 mogen worden uitgevoerd op één 
werkdag in week 46 of week 47 vanaf 19.00 uur 
tot 02.00 uur van de volgende dag.

Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt 
het besluit en de daarbij behorende stukken op 

Lekker Lang Zelfstandig 
Een campagne voor en met inwoners
Misschien heeft u ze al wel gezien op straat, of op 
internet: posters en banners van Gemeente Alphen 
aan den Rijn waarin de voordelen van zelfstandig 
zijn en blijven voor senioren onder de aandacht 
worden gebracht. Maar is u ook iets opgevallen aan 
de mensen die op de foto staan in deze campagne? 

‘Echte’ mensen
Omdat deze campagne speciaal gericht is op de 
inwoners van Gemeente Alphen aan den Rijn, was 
het niet meer dan logisch om voor de foto’s alleen 
te werken met mensen die daadwerkelijk in de 
gemeente wonen. Dus als u dacht bij het zien van 
de posters ‘hé, die ken ik’, dan kan dat kloppen. 

Niet straks, maar nú
De campagne heeft als doel mensen bewust te 
maken en op tijd na laten te denken over hoe zij zo 

lang en prettig mogelijk zelfstandig kunnen blijven 
leven. Dat hebben de personen die in de campagne 
te zien zijn ook gedaan. Ze gaan er op uit, genieten 
van de kleine en de grote dingen en zijn zelf-
standig. Soms doordat ze een beetje hulp krijgen 
met bijvoorbeeld praktische zaken. 

U hoeft het niet alleen te doen
De gemeente helpt daarbij samen met haar 
samenwerkingspartners. Het gaat hierbij om onder-
werpen variërend van verhuizen, verbouwen, hulp, 
vrijwilligerswerk, gezellige activiteiten of een 
cursus aan de slag met uw smart phone. Daarom 
zeggen we, net als in de campagne; Tot straks, op 
www.lekker-lang-zelfstandig.nl.
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afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-
Holland, Thorbeckelaan 5 in Gouda (telefoon 088 
54 50 000). Dit besluit is geregistreerd onder 
kenmerk 2020274990.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
datum van verzending van het besluit daterend van 
21 oktober 2020 een bezwaarschrift indienen. Het 
bezwaarschrift moet worden gestuurd naar het 
college van burgemeester en wethouders van 
Gemeente Alphen aan den Rijn (postbus 13, 2400 
AA Alphen aan den Rijn). Aan de behandeling van 
het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen 
kosten verbonden. Het indienen van een bezwaar-
schrift betekent niet dat het besluit niet geldt. Bij 
spoedeisende belangen kan een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd bij de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Den Haag sector 
Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 
Als om een voorlopige voorziening wordt verzocht, 
geldt het besluit pas nadat op het verzoek is beslist. 
Voor de behandeling van het verzoek is griffier-
recht verschuldigd. U kunt een voorlopige voorzie-
ning ook digitaal aanvragen bij genoemde recht-
bank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

Vergunningen
15 tot en met 21 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
- Aalhorst 112 
  plaatsen dakkapel op achtergeveldakvlak 

(V2020/842) 
-   in de nabijheid van Churchilllaan 2A (in de 

openbare ruimte) tijdelijk plaatsen gronddepot 
en uitweg voor reconstructie project 
Burgtenbuurt (V2020/843) 

-  Norbertijnenlaan 15 
  plaatsen overkapping verbonden aan garage 

(V2020/849) 
-  Triviumlaan 1 
 plaatsen veranda achter in tuin (V2020/851) 
-  Energieweg 27 
 plaatsen vier silo's (V2020/852) 
-  Toussaintstraat 49 
  toevoegen twee bovenwoningen in bestaand 

pand (V2020/853) 
-  Hooftstraat 77 
  veranderen winkelruimte naar woonruimte op 

begane grond (V2020/854) 
-  Aardster 197 
  vergroten badkamer door uitbouw op balkon 

(V2020/855) 
Benthuizen
-  naast Dorpsstraat 80 (sectie B, perceel 3413) 
  plaatsen damwand voor mogelijkheid bouwen 

(V2020/848) 
Boskoop
-  Voshol 39 
 bouwen nieuwe loods (V2020/844) 
Hazerswoude-Dorp
-  in de openbare ruimte nabij Westeinde 2 
 vervangen bestaande damwand (V2020/846) 
-  Rietveld 21 
 bouwen villa aan het water (V2020/850) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 137 
 plaatsen terrasoverkapping (V2020/845) 
Koudekerk aan den Rijn
-  Hondsdijk 23 
 vernieuwen inrit met nieuwe brug (V2020/856) 

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
-  Dorpsstraat 90 (15-10-2020) 
  plaatsen dakkapel op achtergeveldakvlak 

(V2020/675) 

Alphen aan den Rijn
-  President Kennedylaan 1 (19-10-2020) 
  tijdelijk plaatsen gronddepot voor 

herinrichtingswerkzaamheden (V2020/725) 
-  Kaninefatendreef 40 (19-10-2020) 
 realiseren dakopbouw eerste verdieping 
 (V2020/758) 
-  Olympiaweg 3A (20-10-2020) 
  tijdelijk plaatsen mobiele barcontainer en 

stellage voor camera (V2020/749) 
-  Eendenkooi 42 (21-10-2020) 
 plaatsen luifel boven voordeur (V2020/816) 
-  Olympiaweg 6 (21-10-2020) 
  tijdelijk plaatsen acht pagodetenten naast 

kantine (6 mnd.) (V2020/765) 
-  Van Lennepstraat 93 (21-10-2020) 
  plaatsen nokverhoging op achterdakvlak 

(V2020/804) 
Boskoop
-  Azalealaan 71 (20-10-2020) 
  plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 

(V2020/795) 
-  Babsloot 22 (20-10-2020) 
 plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/822) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 272 (15-10-2020) 
 bouwen woning (V2020/347) 
-  Rijndijk 166A (16-10-2020) 
  plaatsen extra raam in woonkamer naar balkon 

(V2020/838) 
Koudekerk aan den Rijn
-  Dorpsstraat 70 (16-10-2020) 
  bouwen garage en botenhuis, inclusief 

gastenverblijf (V2020/304) 

Geweigerde vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Hofzichtstraat 7 (20-10-2020) 
  verbouwen bedrijfspand tot dertig 

appartementen (V2020/299) 

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

Verlengen beslistermijn
Boskoop
-   Insteek (sectie K, perceel 244) 
 bouwen bedrijfsloods (V2020/723) 
Hazerswoude-Dorp
-  Oostgerepolder 6 
 vervangen bestaande brug (V2020/657) 

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen van onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en), met de bijbeho-
rende borden:
Alphen aan den Rijn
- Cantatestraat 52 
Hazerswoude-Rijndijk
- Helene Swarthplantsoen 96 

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.

Verlenen ontheffing voor het parkeren op 
trottoir aan Polderpeil
Burgemeester en wethouders hebben besloten 
ontheffing te verlenen voor het parkeren op het 
trottoir voor de woning aan het Polderpeil. De 
ontheffing is verleend voor drie jaar. Voor de 
volgende woningen is ontheffing verleend: Polder-
peil 306, 310, 314, 316, 318, 322, 324, 326, 366, 
368, 372, 374, 376, 382, 386, 390 en 392. Belang-
hebbenden kunnen tegen dit besluit volgens de 
artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen zes weken na de openbare bekendma-
king van dit besluit, een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders 
van Alphen aan den Rijn. U kunt bezwaar maken 
via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. 

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 (in verband met de 
coronamaatregelen: kijk op de website voor de laatste informatie over de vorm (fysiek of 
digitaal) en de opzet van de raadsvergadering)

•  Programmabegroting 2021

Donderdag 5 november 2020, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein, 20.00 uur 
(digitaal)

• Nota grondbeleid 2020-2023
• Korte bespreking collegebesluit ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Steekterpoort II AadR
•  Korte bespreking collegememo beantwoording vragen stavaza herontwikkeling schoollocaties 

Benthuizen

Donderdag 5 november 2020, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein, 20.00 uur 
(digitaal)

•  Kort informatiemoment over de doordecentralisatie maatschappelijke zorg in Holland Rijnland 
verband

• Bespreken collegebesluit tiny houses

Donderdag 5 november 2020, informatiemarkt digitale veiligheid, 21.00 – 22.15 uur 
(digitaal)

Alle bijeenkomsten en vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. 
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: www.alphenaandenrijn.nl/raadspraak, de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad.

De gemeenteraad 
vergadert tijdelijk 
deels digitaal vanwege 
het coronavirus

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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Oproep 
VIJK 40 jaar!!
Vereniging IJsclub Koudekerk bestaat 40 jaar. Daarom 
wordt er een jubileum clubblad gemaakt. Daarin wil-
len we zo veel mogelijk (voormalige) vrijwilligers la-
ten 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 gegevens: naam, 
periode vrijwilligerswerk, in-
houd vrijwilligerswerk. De foto 
mag recent zijn, of juist uit de pe-
riode 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 brieven-
bus op Lagewaard 75. 

Met pensioen na 50 jaar elektromonteur bij ETB A. Hogenes

Erehaag voor Henk Vonk 
op zijn laatste werkdag

door Diana Baak

Op zijn 16e begon Henk Vonk (66) als leerling elektromonteur bij Arie Hogenes zelf, toen nog 
in Koudekerk aan den Rijn. Vijftig jaar later is hij door collega’s op zijn laatste werkdag feeste-
lijk onthaald bij het kantoor in Alphen aan den Rijn. Het werk was Henk zijn lust en zijn leven.

Afscheid in coronatijd: de familie Vonk bij elkaar en collega’s er op afstand omheen. Fotocollage Diana Baak

Henk is volgens zijn collega’s al-
tijd wel in voor een feestje en 
iemand die van gezelligheid 
houdt. Ze hadden hem dan ook 
een mooi feest als afscheid ge-
gund.  Vanwege corona kan dat 
helaas niet. Om hem toch alle 
eer te betonen wachtten zo’n 20 
collega’s en familie Henk aan 
het einde van zijn laatste werk-

dag voor de werkplaats op, na-
dat hij voor de laatste keer zijn 
werkbusje had geparkeerd. 

Boekje open over Henk
“Ik werk nu anderhalf jaar bij 
Hogenes en ken hem dus nog 
niet zo lang”, vertelt Robert 
Franke, algemeen directeur bij 
Hogenes. “Maar zijn collega’s 

hebben hun herinneringen aan 
Henk op papier gezet en daar-
van is een mooi boekwerk sa-
mengesteld dat wij hem bij zijn 
afscheid hebben overhandigd. 

Als je dat doorleest krijg je een 
mooie schets van wie Henk is in 
al zijn betrokkenheid bij werk, 
gezin en vrijwilligerswerk.”

Hart voor de zaak
Franke: “Een ding is duidelijk 
en dat is dat Henk altijd voor 
meer dan 100% voor zijn werk 
is gegaan. Zijn vrouw Elly en 
dochters Milou en Wendy heb-
ben hem ook alle ruimte gege-
ven om altijd klaar te staan voor 
de klanten van Hogenes. Want 
soms waren er klussen in het 
buitenland en er werden ook 
avond- en weekenddiensten ge-
draaid. Nee, Henk was nooit 
te beroerd om zo nodig over 
te werken.   Die gedrevenheid 
voor het werk en zijn tempe-
rament maakte ook dat hij het 
altijd goed liet merken als er 
iets tegenzat. Dan kon hij flink 
mopperen. Maar als het werk af 

was stond er altijd weer een te-
vreden lach op zijn gezicht.”

Tijd voor wat anders
Henk is al heel lang vrijwilliger 
bij de zwemclub in Koudekerk, 
waar hij scheidsrechter is bij het 
waterpolo. “Henk is afgelopen 
jaar al minder uren gaan wer-
ken en heeft al een beetje kun-
nen wennen aan meer vrije 
tijd”, vertelt Franke verder. “Met 
lekker wandelen met zijn hond-
jes, klussen bij zijn dochters, 
de zwemclub en nieuwe acti-
viteiten komt er zo een ande-
re invulling van de week. Want 
Henk is niet de man om stil te 
zitten. Wij wensen hem een 
mooie tijd toe.”
 
 

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!

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 ei-
genaar en het gehele bedrag komt ten goede 
aan het onderhoud van de monumentale kerk-
gebouwen in Koudekerk aan den Rijn. Zie ook 
het artikel op pag. 13 van deze GHK
 Bestellen via 071 3413114

DIVERSEN 
Graag wil ik iedereen BEDANKEN voor de over-
weldigende belangstelling voor mijn verjaar-
dag in welke vorm dan ook. Gijs den Hertog

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

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 

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!

Halloween Hazerswoude-
Rijndijk afgelast, maar .....
Na de omliggende dorpskernen heeft ook Hazerswoude-Rijndijk 
besloten Halloween te schrappen en te verzetten naar volgend jaar. 
Eveneens zal het ‘Nachtje Slapen’ in de bibliotheek en Sint-Maarten 
niet doorgaan. 

“Helaas hebben wij dat besluit moeten nemen na overleg met de ge-
meente, “ vertelt Richard Brommers van speeltuin De Rode Wip en 
Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk. “Met Halloween en Sint-
Maarten vraag je mensen – en dus ook volwassenen – op straat te gaan 
voor een evenement en dat is gezien de huidige situatie niet toegestaan. 
Het ‘Nachtje Slapen’ had in principe kunnen doorgaan, maar dan had-
den we de kinderen geen eten en drinken mogen geven. En ja, dan kan 
je het net zo goed niet laten doorgaan. Alles wordt verzet naar een mo-
ment in het nieuwe jaar.”

Toch probeert de speeltuin met een beetje creativiteit toch iets leuks te 
doen. “In plaats van te kijken naar wat NIET mogelijk is, kijken we naar 
wat WEL mogelijk is, met het oog op de regels vanuit het RIVM”, licht 
Brommers toe. “Zo gaan we voor de Halloween Home-Edition, verge-
lijkbaar met de Berenjacht die we eerder organiseerden. Nu vragen we 
inwoners van onze dorpskern hun raam, huis en/of tuin te versieren in 
Halloweenthema. Van 25 t/m 31 oktober kunnen kinderen dan zelf op 
pad om huizen te spotten. Inwoners kunnen zich aanmelden via info@
derodewip.nl of appen naar 06-83428041 om hun adres door te geven. 
Deze adressen komen te staan op onze Facebook en website. Iets soort-
gelijks gaan we ook doen met de Kerst, maar daarover later meer.”

“Een ander coronaproof evenement is ‘KEI-TOF’, vertelt Chantal Brom-
mers van het Activiteitenteam. “Het idee is simpel: je beschildert en 
vernist een kei en verstopt die ergens in Hazerswoude-Rijndijk. Degene 
die de steen vindt maakt er een foto van en deelt dit op onze Facebook-
groep. Vervolgens verstop je de kei op een ander plekje in Hazerswoude, 
maar dat mag ook gerust Koudekerk aan den Rijn, Benthuizen of Ha-
zerswoude-Dorp zijn,” vertelt Chantal enthousiast. De bedoeling is dat 
deze zwerfkei steeds verder wordt verspreid. Behalve dat je de kei veran-
dert in een kunstwerk kan je er ook een leuke boodschap op zetten. De 
speeltuin heeft heel veel keien, dus ga niet in de tuin van de buurman 
winkelen, maar neem even contact op met ons, ” lacht Chantal. “We 
hebben er meer dan genoeg.”

Aanmelden voor de Halloween Home-Edition kan via info@derode-
wip.nl of 06-83428041. Informatie over ‘KEI-TOF’ vind je op www.
derodewip.nl/kei-tof en de Facebookgroep www.facebook.com/
groups/keitofhazerswoude

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

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

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

Energieweg 13
A l p h e n  a a n  d e n  R i j n
tegenover  de Zendtoren

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Nicole
Vriesekoop

Behandeling 

volgens afspraak

Willem Kloosstraat 4

Hazerswoude-Rd

Tel. 06-22072100

Bent u betrokken geweest bij een ongeval en 
heeft u letsel opgelopen?  Dan kunt u wellicht 

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

volledig vergoed door de aansprakelijke partij. 
Dan kost dit u dus niets.

Neemt u contact op met Manon Zintel voor een 
kosteloos en vrijblijvend advies! 

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

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

Halloween Home EditionHalloween Home Edition
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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. 

Alle (kleine) beetjes helpen..

Achter de naaimachine 
voor het goede doel!
Wanneer binnen een dorpsgemeenschap alle krachten worden gebundeld om "iets" voor elkaar 
te krijgen, blijkt steeds weer dat verbluffende resultaten kunnen worden behaald. Dit is dan een 
optelsom van heel veel kleinere initiatieven. Zo dacht ook Lineke Hogenes die in het verleden al 
vaker blijk heeft gegeven een scherp oog te hebben voor wat echt belangrijk is...

De mondkapjes van Lineke Hogenes, handgemaakt en vele malen wasbaar!

Lineke:"Al heel wat jaren zorgen 
kerkrentmeesters voor het orga-
niseren en financieel haalbaar 
maken van het onderhoud van 
de monumentale kerkgebouwen 
in onze gemeente. Ook die zijn 
blij met de vele initiatieven die 
we met z'n allen hiervoor ont-
plooien. Zo ook deze keer"

Nieuwe items in het zwerfvuil 
Lineke vertelt:" Allemaal hoop-
ten we dat de tweede Corona-
golf uit zou blijven, maar helaas 
bleek het tegendeel het geval te 
zijn. Een aantal keer per week 
fiets ik naar Alphen aan den Rijn 
en zie tot mijn schrik en verba-
zing, dat er, naast alle rommel 
die uit nonchalance wordt weg-
gegooid, ook mondkapjes de 
bermen “sieren”. Dan gaat het 
hier natuurlijk om de zgn. 'weg-
werpkapjes' wat dan door de ge-
bruikers erg letterlijk wordt ge-
nomen! Zo kwam ik op het idee 

om zelf herbruikbare mondkap-
jes te gaan maken en het geld 
dat dit oplevert, te doneren aan 
de kerkrentmeesters ten behoe-
ve van het onderhoud van de 
monumentale kerkgebouwen'. 
Ik heb echt niet de gedachte dat 
dit initiatief veel geld voor dit 
doel zal opleveren, maar uiter-
aard is het in deze "alle beetjes 
helpen"

Handgemaakt
"Voor een handgemaakt mond-
kapje, dat ik maak van natuur-
lijke materialen zoals katoen en 
linnen, was-, strijk-en herbruik-
baar is vraag ik 5 euro en dat ge-
hele bedrag stort ik op de reke-
ning van de kerkrentmeesters. 
Ze zijn verkrijgbaar in medi-
um en large, op verzoek ook in 
small, in verschillende dessins 
of effen, van mooie, goed was-
bare stoffen. Sterker nog, als u 
nog mooie stoffen hebt liggen 

die u niet (meer) gebruikt, dan 
zijn die bij mij van harte wel-
kom. 
Ik kan er desgewenst een "per-
soonlijk" mondkapje van ma-
ken! U ondersteunt dan niet al-
leen het goede doel, maar heeft 
ook nog eens een mondkapje 
naar eigen keuze"!

Bestellen
"De kapjes kunnen besteld wor-
den door mij te bellen: 071-34 
131 14 of te mailen: a.hogenes@
hetnet.nl

Als deze Groene Hart Koerier in 
de bus valt zijn er vast nog an-
dere aktiviteiten voor dit goe-
de doel in de planning. Daar 
houden ze contact met mij zo-
dat daar ook een 'mondkapjes-
verkoop' kan. Inmiddels is er 
een flinke voorraad gemaakt, 
dus....... graag tot aan de telefoon 
of op mijn mailadres"!

Geen oliebollenverkoop in Koudekerk
De jaarlijkse Bazaar van de Protestantse kerken in Koudekerk/Hazerswoude Rijndijk was al gro-
tendeels afgelast, maar nu blijkt ook het voornemen om dan toch oliebollen te verkopen niet door 
te kunnen gaan. Door de steeds verder verslechterende Coronacijfers was het niet mogelijk om de 
vereiste vergunning rond te krijgen. 

Wat nog wel blijft is de speciale 
Grote Verloting. Er zijn 200 lo-
ten van € 50,00 uitgegeven met 
een hoofdprijs van € 440,00 aan 
VVV-kaarten. Er zijn nog loten 
verkrijgbaar; stuur een email 

naar peter.van.poelje@pknkou-
dekerk.nl. U kunt ze ook nog 
kopen in Onder Dak op dins-
dagavond 3 november tussen 
19:00 en 21:00 uur en donder-
dag 29 oktober en 5 november 

tussen 10:00 en 12:00 uur. De 
trekking van de winnende lo-
ten is op zaterdagmiddag 7 no-
vember om 16:00 uur en kan 
live gevolgd worden op http://
www.kerkdienstgemist.nl/.
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Provincie boos op Gemeente 
over N207 en N209
Voor zover bekend is er voor het eerst een meningsverschil tus-
sen het Gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn en de Provincie 
Zuid-Holland. De Leidsche Courant van 16 oktober had de primeur. 

Belangrijk voor ons als inwoners van Alphen a/d Rijn, want de Provincie, lees de 
gedeputeerde voor Verkeer en Vervoer, trekt zich al jaren niets aan van bezwaren 
tegen het nauwelijks verhulde Provinciale plan om Rijksweg 20 vanaf Gouda dwars 
door het Groene Hart naar de A4 te trekken. Dat plan lost geen verkeersknelpunten 
in de gemeente op, maar trekt veel doorgaand verkeer aan. Omdat er grote onrust 
is ontstaan over deze plannen, heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn een 
Raadswerkgroep Verkeer Boskoop/Hazerswoude ingesteld.  

Aanleiding boosheid
Wethouder van Velzen heeft vorige maand de Provincie laten weten dat de Ge-
meente de Provinciale verkeersplannen voor de N209 door Hazerswoude-Dorp af-
wijst. De Provincie vindt het “hoogst merkwaardig, want de wethouder is steeds 
nauw betrokken geweest bij de planvorming”(....) “We hebben de plannen met de 
wethouder samen opgesteld en hij heeft ermee ingestemd”. 

Dat een Gemeenteraad en de verantwoordelijk wethouder wèl naar inwoners luis-
teren is in de ogen van de Provincie “hoogst merkwaardig”.  Regentesk gedrag van 
Gedeputeerde Staten dat een eeuw en meer geleden normaal was, maar anno 2020 
echt niet meer kan. Ons College vervult terecht haar rol tussen inwoners en Pro-
vinciebestuur. Ze toont lef om “nee” te zeggen en met alternatieven te komen die 
wel draagvlak krijgen. Ik word wel wat nerveus van de reactie van de wethouder in 
de LC op een agressieve vraag van de gedeputeerde om een nieuwe brief met zijn 
steun aan het Provinciale plan: “De brief duidt niet op een meningsverschil met de 
Provincie. De brief is om puur formele redenen gestuurd”. 

Ingewikkeld?
In de GHK van vorige week leggen wethouder van Velzen en voorzitter van de 
Raadswerkgroep Peter Versteeg uit dat het oplossen van knelpunten ingewikkeld 
is. Dat is het niet, maar de Provincie heeft het ingewikkeld gemaakt door een nooit 
onderbouwde noodzaak van de N207 Zuid centraal te stellen. Het enorme knelpunt 
in Boskoop is in een apart project gezet dat met een buitengewoon ingewikkelde 
benadering over 30 jaar pas is opgelost. In Hazerswoude-Dorp wordt alleen de 
doorstroming van de N209 aangepakt en mogen de inwoners nog 30 jaar stikken 
in de herrie en uitlaatgassen, eindeloos voor het verkeerslicht wachten en via ro-
tondes door smalle straatjes of het net opgeknapte parkje langs de Frans Halsstraat 
van en naar hun huis rijden. 

Wethouder van Velzen laat in deze krant vorige week weliswaar optekenen “dat 
uit verkeersonderzoeken blijkt dat het drukker wordt op de wegen in de regio tus-
sen Alphen aan den Rijn en Gouda waardoor de dorpen minder goed bereikbaar 
en minder prettig om te wonen worden”. Maar aan de meetbare knelpunten op 
de Zijde in Boskoop door een Provinciale brug zonder alternatief van een Noor-
delijk aquaduct en een door de Provinciale N209 gespleten Hazerswoude-Dorp 
zonder alternatief met een lange tunnel of een westelijke omlegging wordt de ko-
mende 30 jaar NIETS gedaan. 

PIP snelweg van tafel
Het aanleggen van een Rijksweg is geen taak van een Provincie. Maar uit het 1750 
pagina’s dikke “Provinciaal Inpassings Plan“ blijkt dat slechts één knip met de vin-
gers nodig is om er een 2x2 snelweg van te maken, zoals dat indertijd met de N11 
gebeurde. Dat staat haaks op de kersverse startnotitie van GS voor een gezonder 
en veiliger leefomgeving!  
Dit PIP moet van tafel tot de echte knelpunten in Boskoop en Hazerswoude-Dorp 
met voorrang en gedragen oplossingen worden aangepakt. Meer op https://www.
molenberaad.nl/ 

Robert Hagendoorn

Ingezonden bijdrage

Maaltijd-project
“Eet een hapje mee met je buur..”

(nieuw Corona Project)
In deze (nieuwe) Corona-tijd is het voor veel mensen best lastig om gezond te blij-
ven eten. Misschien voelt u zich wel aangesproken. Ongetwijfeld wonen in uw 
buurt mensen die wel een “extra” hapje willen koken en u dat kunnen/willen 
aanbieden. 

Wilt u hiervan gebruik maken dan is dat vanaf heden mogelijk
Wat is de bedoeling: Wanneer u zich aan meldt voor dit project dan brengen wij 
u in contact met een buurt/wijkgenoot die graag u een hapje mee wilt laten eten. 
Actief Rijnwoude zorgt voor de verbinding. 
U maakt zelf afspraken over:
- Hoe vaak in de week / op welke dagen?
- Een (eventuele) financiële vergoeding?
- Specifieke eet wensen / beperkingen?
- Wordt de maaltijd gebracht of opgehaald?
- Bij wie wordt de maaltijd opgegeten?

Natuurlijk is het fijn dat, wanneer de maaltijd wordt “overgedragen” er ook tijd is 
voor een praatje (uiteraard op 1 ½ meter afstand).
Lijkt u dit een leuk project, wilt u hieraan ook meedoen?  Neem dan contact op 
met de kern coördinator van de kern waar u woont:

Maaltijd-project
“Laat je buur een hapje mee-eten”

(nieuw Corona Project)

In deze (nieuwe) Corona-tijd is het voor veel mensen best lastig om gezond te 
blijven eten. Actief Rijnwoude is daarom op zoek naar huishoudens die dit 
wel (gemakkelijk) doen en hun buurt / wijkgenoot  “een hapje “willen mee 
laten eten.

Wat is de bedoeling: Wanneer u zich aan meldt voor dit project dan brengen wij 
u in contact met een buurt/wijkgenoot die graag een hapje wilt mee eten. Actief 
Rijnwoude zorgt dus voor de verbinding. 
U maakt zelf afspraken over:
- Hoe vaak in de week / op welke dagen?
- Een (eventuele) financiële vergoeding?
- Specifieke eet wensen / beperkingen?
- Wordt de maaltijd gebracht of opgehaald?
- Bij wie wordt de maaltijd opgegeten?

Natuurlijk is het fijn dat, wanneer de maaltijd wordt “overgedragen” er ook tijd is 
voor een praatje (uiteraard op 1 ½ meter afstand).

Lijkt u dit een leuk project, wilt u ook iets voor iemand betekenen? Neem dan con-
tact op met de kern coördinator van de kern waar u woont:

Kerncoordinator Benthuizen: Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442.
Kerncoordinator Koudekerk: Jolandevwetten@hotmail.com / 06-22168847.

Kerncoordinator Haz. Dorp: Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267.
Kerncoordinator Haz. Rijndijk: Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400

Alternatief van het Molenberaad dat alle knelpunten zonder N207 Zuid oplost, 
de Provincie niets meer kost en alleen de Bodegravenboog in de planning van het Rijk wat naar voren haalt.
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WERKEN IN DE

LOGISTIEK
bij GROEN-Direkt Boskoop

we put the work in

WORKOUT

We bieden je een plek in ons gezellige 

team, een “groene gym” van 19.000m2

en goede arbeidsvoorwaarden. Je kunt 

met al je vragen of sollicitatie terecht bij 

Arjen Waltman 

06 206 257 50

arjen@groen-direkt.nl

www.GROEN-Direkt.nl

work in
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DANCE SPECIAL
Een superleuke dansles met 

Tessa als docente voor jongens 
en meisjes met een beperking die 

houden van bewegen.
Elke woensdag van 14:00 tot 14:45.

HIP HOP CHOREO & 
POPPING EN LOCKING

Dansles voor leerlingen uit groep 
7-8 en de middelbare school met 

Shivv als docent.
Elke donderdag van 17:00 tot 17:55.

AANMELDEN  EN MEER INFO OVER DANCE DEPARTMENT: INFO@DANCEDEPT.NU

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

LIJKT HET JE LEUK OM 
TE GAAN DANSEN?
Meld je dan aan voor een gratis proefles bij Dance Department!

Vanaf maandag 26 oktober nieuw op ons rooster te vinden:

KLEUTERS
Dansles voor leerlingen groep 1 & 2 

met Tessa als docente.
Elke woensdag van 14:45 tot 15:30.

BOYS ONLY
Hip hop / breakdance voor jongens 

met Shivv als docent.
Elke donderdag van 16:00 tot 16:55.

PEUTERS
Dansles voor jongens en meisjes 

van 2-3 jaar met Tessa als docente.
Elke vrijdag van 10:30 tot 11:15.

Fietsverlichtingsactie
Op zaterdag 31 oktober wordt de jaarlijkse fietsverlichtingsactie gehouden. Op die 
dag kunnen fietsers bij tientallen rijwielhandelaren in onze regio hun verlichting 
gratis laten controleren, en zo nodig
laten repareren.

De dagen worden korter, en 
steeds vaker heb je 's ochtends 
of 's avonds je licht nodig op de 
fiets. Dan is het van belang dat 
die het ook doet.

Om daarvoor te zorgen orga-
niseren de Fietsersbond en ge-
meenten in de regio Holland 
Rijnland, in samenwerking met 
de rijwielhandelaren, weer een 

fietsverlichtingsactie.

Op zaterdag 31 oktober kun-
nen fietsers bij tientallen rij-
wielhandelaren, waarvan drie 

in de voormalige gemeente 
Rijnwoude, terecht om hun ver-
lichting gratis te laten controle-
ren. Als reparatie nodig is, hoeft 
alleen voor het materiaal be-
taald te worden - geen arbeids-
loon dus. 

In de week na de actiedag, van 
2 t/m 7 november, geven de 
deelnemende rijwielhandelaren 
10% korting op de totale kosten
(materiaal + arbeidsloon) voor 
reparatie van de verlichting.

Ook in deze coronatijd kun je 
nog prima fietsen. Het is van 
belang dat je dat veilig kunt 
doen. Met je licht aan kun je 
eerder gezien worden door het 
andere verkeer, en kunnen on-
gelukken worden voorkomen.
Ook niet onbelangrijk: de BOA's 
en de politie voeren in het win-
terseizoen gerichte controles uit 
op het voeren van fietsverlich-
ting. De boete voor fietsen zon-
der licht bedraagt EUR 55,-.

Meer informatie: www.fiet-
sersbond.nl/alphenaandenrijn

Deelnemende rijwielhandela-
ren in voormalige gemeente 
Rijnwoude:

* Profile Hans Janssen, Dorps-
straat 91, Benthuizen

* Theo van Zanten Tweewielers, 
Dorpsstraat 176, Hazerswou-
de-Dorp

* Bike Totaal Van der Post, Fre-
derik van Eedenplein 4a, Ha-
zerswoude-Rijndijk

BEZOEK AAN 
DE BIBLIO-

THEEK? 
RESERVEER 
EEN TIJDSLOT!
Vanaf woensdag 21 ok-
tober zijn de vestigingen 
van de Bibliotheek Rijn 
en Venen alleen te bezoe-
ken na het reserveren van 
een tijdslot. 

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

Bezoek reserveren 
Voor alle vestigingen van Biblio-
theek Rijn en Venen kan er een 
tijdslot gereserveerd worden via 
www.bibliotheekrijnenvenen.
nl. Mensen die het lastig vin-
den om een online reservering 
te plaatsen kunnen telefonisch 
contact opnemen met de Biblio-
theek 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 Bibliotheek in Alp-
hen aan den Rijn is vanwege de 
maatregelen tijdelijk gesloten.

Mondkapjes
In alle vestigingen is het dragen 
van een mondkapje verplicht 
voor personen van 13 jaar of ou-
der. In Bibliotheek Alphen gold 
dat het mondkapje af mocht op 
gereserveerde werkplekken. Het 
dragen van een mondkapje is 
vanaf nu ook daar verplicht.  


