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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!
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70 jaar zijn ze al getrouwd... Jan en Bea van der Kraats

Geen goud.... geen diamant... maar nu

platina...!!! bruidspaar in 
Hazerswoude-Dorp

Gouden en diamanten huwelijken komen nog wel eens voor, 
maar zelden bereikt een echtpaar het platina. Jan en Rika van 
der Kraats haalden dit wel. Zij hopen op 9 november 70 jaar ge-
trouwd te zijn. Een heel bijzondere gebeurtenis.

Jan van der Kraats komt oor-
spronkelijk uit Waddinxveen. 

Al van af zijn vroege jeugd werk-
te hij bij de boer. In 1950 trouw-

de hij in Waddinxveen met zijn 
Rika. Ze betrokken een huisje 
dat zij “voor een knaak” huur-
den. Ze waren gelukkig daar, 
vooral met alle dieren rondom 
hun huisje. Dat bleef ook zo toen 
zij verhuisden naar Hazerswou-
de-Rijndijk waar een belangrijk 
deel van de tuin weer werd in-
genomen door de vogeltjes, kip-
pen en duiven. 

Niet allemaal zonneschijn
Drie kinderen kreeg het echtpaar 
Van der Kraats. Helaas overleed 
zo’n tien jaar geleden hun zoon. 
Alweer geruime tijd wonen Jan 
en Rika nu aan de Hazelhof in 
Hazerswoude-Dorp.

Als je aan hun vraagt wat de for-
mule is om 70 jaar getrouwd te 
zijn dan zullen ze zeker zeggen: 
"op tijd je mond houden".

Bezig blijven!
Jan van der Kraats kent men 
eerder van “de man op klom-
pen” want inderdaad op klom-
pen gaat hij nog elke dag naar 
de moestuin.

Rika van der Kraats is nog steeds 
heel handig ze breit op een ie-
ders verzoek truien en vesten 
met de moeilijkste patronen en 
al het werk in huis doet ze nog 
steeds heel precies.

Helaas is het door de bijzonde-
re tijden niet mogelijk om hun 
platina huwelijk met iedereen 

te vieren, maar een kaartje voor 
deze bijzondere mijlpaal zullen 
ze zeker waarderen.

Hun adres is: Hazelhof 20, 2391 
AP Hazerswoude-Dorp.

Ondanks alle beperkingen wensen 
wij het echtpaar Van der Kraats een 
fantastische dag toe.

 

Hiermee wil ik 
iedereen bedanken 

voor de vele 
felicitatiekaarten op 
mijn 90e verjaardag.

Jan van der Kraats
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Familieberichten

 “Ik woon sinds 1962 in Nederland. 
Mijn man Harold kon hier een prima 
baan krijgen bij Buitenlandse Zaken in 
Den Haag. Voor ons een unieke kans op 
een mooie toekomst. 
 Harold en ik kregen vier jongens 
en drie meisjes. We zijn een heel geluk-
kig gezin en al onze kinderen hebben het 
goed. Toch hebben wij altijd een gevoel 
van heimwee naar Indonesië. 
 Als ik overleden ben word ik 
gecremeerd. Onze kinderen gaan naar 
Bali om bij Kubutambahan mijn as over 
de rijstvelden uit te strooien. Ik ben geen 
mens voor in de Hollandse klei.”
 Nanda Gatsonides

de rijstvelden uit te strooien. Ik ben geen 
mens voor in de Hollandse klei.”
 Nanda Gatsonides

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

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

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

Er is een einde gekomen aan het leven 
van onze lieve vader, schoonvader en opa

Piet van Rijn
* Alphen aan den Rijn, 25 juli 1926

† Alphen aan den Rijn, 16 oktober 2020
 

Weduwnaar van Anny van Rijn-Meijer

Hetty en Hans †
Peter en Julia
Astrid

Tom en Joke
Sanne en Mourad
 Dayan, Misam
Mats en Jolieke

Marcel en Luus
Tim en Suzanne
Ilse en Barry
 Liz, Niek

Wilbert en Lia
Milou
Yolin

Sandra en Ton
Daan en Eline
Lotte en Wouter
Guus en Lisan

Een speciaal woord van dank willen wij richten 
aan de medewerkers en vrijwilligers van 

verpleeghuis Oudshoorn, Bospad 10 voor de 
liefdevolle verzorging.

Correspondentieadres:
Hooftstraat 55b
2406 GD  Alphen aan den Rijn

De uitvaartdienst heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

    Na een bruisend leven stilletjes 
van ons heengegaan 

     onze lieve Moeder, Schoonmoeder, 
Oma en Omi

Jenny van der Draaij – Slingerland
 Weduwe van A van der Draaij

* Ridderkerk, 27-05-1929
† Leiderdorp, 30-10-2020

  Elly
  Jacqueline en Paul
  Noa, Elisa

  Wim en Cora
  Manon en Kees
  Damian, Melanie
   
  Yvonne en Berend
  Chris, Ben, Noor, Deva

Correspondentieadres:
W.G. van der Draaij
Steenbokstraat 24
2394 PC Hazerswoude-Rijndijk

De crematie vindt plaats in besloten kring.

“Tot U, HERE, hef ik mijn ziel op;
Mijn God, op U vertrouw ik”.

Ps. 25: 1, 2

Wetend dat zij nu voor eeuwig Thuis is  
bij haar hemelse Vader en dankbaar dat 
wij haar zo lang in ons midden mochten 
hebben, namen wij afscheid van  
onze liefdevolle, zorgzame moeder, 
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

AAlie Bol - Verburglie Bol - Verburg
sinds 3 april 2013 weduwe van Jan Bol

* Zegveld, † Hazerswoude,
15 februari 1923  29 oktober 2020

IJsbrand en Trees
Adrie en Manfred
Janny en Leen
Dirk en Marian
Cor en Gita
Wil en Jan
Henk en Elske
Edith
Wim en Riëtte
Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Anna van Saksenlaan 9
2391 DG  Hazerswoude

De dankdienst voor haar leven vindt  
in besloten kring plaats op woensdag 
4 november om 13.30 uur in De Korenaar 
in Hazerswoude-Dorp. U kunt de dienst 
met ons meebeleven via 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10080
Aansluitend is de begrafenis op de 
algemene begraafplaats in Hazerswoude.

In verband met de huidige corona-
maatregelen is er geen bezoek mogelijk 
en is er een digitaal condoleanceregister 
geopend: 
www.baeldeuitvaarten.nl/condoleren met 
code ABol
Wij stellen uw reactie hier, of via de post, 
erg op prijs.

Wij zijn de medewerkers van Driehof 
heel dankbaar voor de liefdevolle
verzorging en aandacht die onze 

moeder ontvangen heeft.

José Derks - Smit
weduwe van Jan Derks

Josanne en Coen
   Lauren
Jeanette
   Elyse
Jaap en Isabelle
   Lexie
   1  

De crematieplechtigheid zal  
gelet op de huidige maatregelen in 

besloten kring plaatsvinden.

5 Meppel, 27 oktober 1958 
-

c Leiden, 28 oktober 2020

Correspondentieadres:  
Rhynenburcherlaan 63  

2394 CS   Hazerswoude-Rijndijk

Maar vroeg of laat 
verschijnt het land 

dat elk verstand 
te boven gaat,  

 
waar ik, volmaakt, 
opnieuw ontmoet 

wie ik voorgoed 
was kwijtgeraakt
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Thuis in uw dorp!2020

Even voorstellen: 

Deniece Freire Semedo

“Ik woon met mijn twee zoontjes in Vlaardingen. De 
afgelopen jaren heb ik bij verschillende grote en middel-
grote woningcorporaties gewerkt in Alkmaar, Schiedam 
en Rotterdam. Uitdagende werkplekken waar ik veel heb 
geleerd. Al die kennis en ervaring komen nu samen in 
mijn functie als senior woonconsulent bij Habeko. Wat 
mij vooral aanspreekt zijn de korte lijnen binnen de orga-
nisatie en het directe contact met de huurders. Ik merk 
dat ik echt iets kan betekenen voor mensen.”

Extra aandacht voor huurders
“Door corona werken mijn collega’s en ik vaker vanuit 
huis. Niet echt handig als je net op een nieuwe werkplek 
bent begonnen, merk ik. Daarom ga ik toch regelmatig 
naar kantoor in Hazerswoude-Dorp en ontdek steeds 
meer over het werkgebied van Habeko. Ik wil zo graag 
de kernen beter leren kennen en natuurlijk de inwo-
ners en onze huurders. Ik vind alles leuk en interessant! 

Verder sta ik te popelen om projecten op te starten. 
Bijvoorbeeld projecten rondom leefbaarheid. Activitei-
ten waar onze huurders plezier aan beleven. Die extra 
aandacht, dat vind ik zo belangrijk. Een leuke attentie bij 
de sleuteloverdracht, of juist een bedankje voor huurders 
die al langere tijd bij ons huren. Ik denk ook aan onze 
oudere huurders, die door corona toch meer te maken 
krijgen met eenzaamheid. Hoe gaat dat dit jaar met  
Sinterklaas en Kerst? Het past bij Habeko om deze  
huurders te laten weten dat ze niet alleen zijn.”

Echte voetbalmoeder
“Als ik niet werk, breng ik veel tijd door in de keuken. Ja, 
ik houd van koken. Als het niet voor mijzelf is, dan graag 
voor anderen! Verder ben ik regelmatig te vinden op het 
voetbalveld. Mijn zoontjes voetballen alle twee en ik sta 
langs de lijn aan te moedigen. Best fanatiek ook; ik ben 
een echte voetbalmoeder!”

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl

no
ve

m
be

r 2
02

0

Deniece Freire Semedo (33) versterkt sinds 1 oktober het team van Klant & Woning. Deze enthousiaste senior woonconsulent voelt zich nu al 
thuis bij onze organisatie en kan niet wachten om de kernen en de huurders beter te leren kennen.

Nieuwe baan voor  
Marcel van Kasterop

Marcel van Kasterop neemt na 22 
jaar afscheid van Habeko wonen. 
Voor veel huurders en relaties is hij 
een bekend gezicht en voor ons een 
zeer gewaardeerde collega. 

Marcel heeft op verschillende 
afdelingen binnen onze organisatie 
gewerkt. In 2018 maakte hij een 
overstap van de afdeling Financiën 
naar Klant & Woning. Nu is het  
tijd voor een nieuwe uitdaging.   
Donderdag 5 november is zijn 
laatste werkdag bij Habeko. 

Wij wensen Marcel heel veel succes 
met zijn nieuwe baan!

Deniece

Winnaar Tuinwedstrijd 
Steen eruit, Plant erin
In augustus hebben wij u uitgedaagd om uw voor- of achtertuin te vergroenen. Stenen 
eruit en planten erin, dat is goed voor het milieu en nog gezellig ook. Allereerst willen 
wij de huurders bedanken, die voor- en na-foto’s van hun tuin hebben ingestuurd! Er is 
flink wat werk verzet met mooie resultaten. Zoals ook in de achtertuin van meneer en 
mevrouw Methorst uit Hazerswoude-Rijndijk. 

Zij zijn dan ook de winnaars van onze tuinwedstrijd. Hun achtertuin was helemaal 
bestraat. Een groot deel van de tegels is weggehaald en vervangen door graszoden. In 
de nieuwe borders langs de schutting staan vrolijke bloeiers. Er zijn nog genoeg tegels 
over voor een gezellig zitje op een zonnige plek.  Al het harde werk levert het echtpaar 
een cadeaubon op van 
100 euro voor een 
tuincentrum in de buurt. 
Zo werd het dubbel 
feest bij meneer en 
mevrouw Methorst, 
want ze zijn ook 
50 jaar getrouwd. 

Habeko feliciteert het 
echtpaar met dit mooie 
jubileum en wenst 
ze nog veel plezier 
in hun gezellige én 
milieuvriendelijke tuin.

Bekijk nu de uitkomsten 
van onze enquête
op www.sbhw.nl

Marcel

DOE
MEE

Uw bezittingen goed verzekerd? 
Met een inboedelverzekering voor een huurwoning bent u verzekerd voor schade aan
uw spullen bij bijvoorbeeld brand of diefstal. Zoals de tv, meubels, kleding en andere
kostbare of dierbare spullen. Deze verzekering 
moet u wel zelf afsluiten. Als huurder hoeft u 
géén opstalverzekering af te sluiten. Die valt onder 
de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar 
en dat is Habeko wonen. Tot slot kunt u via 
Habeko een glasverzekering afsluiten. Dit kost 
€ 1,40 per maand. 

Wilt u meer weten over verzekeringen? 
Neem dan contact met ons op. 
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Column Hoop & Troost van de oude dorpskerk Benthuizen in Groene Hart Koerier

Kiezen
We zitten in de week van de 
verkiezingen. En wat kan een 
keuze lastig zijn. In de Verenig-
de Staten moeten ze kiezen, 
maar de tegenstellingen zijn 
nog nooit zo groot en scherp 
geweest. We vragen ons af hoe 
de gekozen president van dat 
land straks weer een eenheid 
kan maken? Een lastig vraagstuk omdat de tegenstellingen zo op 
scherp zijn gezet.

We hebben zelf ook veel keuzes te maken in ons leven. Maar er zijn 
ook zaken waar we niet voor kunnen kiezen maar die ons overko-
men. Denk aan een ziekte of aan de huidige pandemie met het co-
ronavirus. Niemand heeft daarvoor gekozen, maar het is wel een 
keuze hoe we omgaan met de gevolgen hiervan. 

Kiezen we in deze crisis ervoor om de tegenstellingen op te zoeken 
en de schuld bij een ander te leggen en vooral te vertellen wat de 
ander (overheid?) niet goed gedaan heeft? Of kijken we ernaar hoe 
we samen als dorp dit probleem zo goed mogelijk kunnen door-
staan door er te zijn voor de ander en samen dit probleem klein te 
maken.

De oude dorpskerk is geen afgesloten gemeenschap voor alleen de 
eigen kerkleden. We zijn een kerk met een open deur. We hebben 
wel een duidelijke keuze gemaakt in ons leven en dat is om Chris-
tus te dienen. Daarmee staan we niet apart van iedereen die niet ge-
looft, maar deze keuze maakt ons juist klein en dienend: er te zijn 
voor de ander. En deze liefde mogen we doorgeven aan alle bewo-
ners van het dorp, ongeacht wie u of jij bent. 
Want we zijn ervan overtuigd dat de liefde tot elkaar ervoor gaat 
zorgen dat we samen door deze moeilijke periode heen komen.

Lukt het niet meer om alleen te zijn? Is er een helpende hand no-
dig of gewoon even een open gesprek?  Kies dan ervoor om contact 
met ons op te nemen:  zorgteam@hervormdbenthuizen.nl

Een hartelijke Hoop & Troost groet uit de oude dorpskerk 
www.hervormdbenthuizen.nl

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/.

Kledinginzameling van 
Stichting ZoBeRo.
Helaas zijn ook voor Stichting ZoBeRo de gevolgen van de Co-
rona-crisis zichtbaar en voelbaar. Ons jaarlijkse transport in het 
najaar 2020 kan vanwege de huidige situatie niet plaatsvinden. 

Gezien de onzekerheid over de verschillende grensovergangen, het 
virus dat weer oplaait en de verantwoordelijkheid die we voelen 
voor onze chauffeurs.  We zien te veel risico’s die voor zorgen en 
onveiligheid kunnen zorgen. Tegelijkertijd voelen we, juist nu, de 
nood om onze broers en zussen daar te ondersteunen. U zult be-
grijpen dat dit geen gemakkelijk besluit is geweest.
Met het schrijven van dit stukje is er een transport van twee vracht-
wagens onderweg met de materialen die we hadden staan zodat er 
toch wat materialen voor de winter invalt bij de armere bevolking 
van Roemenië aankomt.
 
De kleding mag gebracht worden in Moerkapelle aan de Bredeweg 
22, op het voormalig terrein van Blonk. Dit kan op de eerste zater-
dag van de maand tot en met december, 's ochtends tussen 9 en 11 
uur. Wat we vragen is kleding, linnengoed, gordijnen en schoenen.  

Dit alles schoon en heel!!
Om de financiën te ondersteunen is een gift van harte welkom op 
NLRABO0325944776 onder vermelding van transport 2021.
Wanneer er teveel kleding binnen komt, moeten we in verband 
met de beperkte opslag die ons ter beschikking staat, een stop in-
brengen. 
Voor informatie kunt u mailen naar info@zobero.nl of bellen 
naar 0793412839.
Met vriendelijke groet, Stichting ZoBeRo

Nacht van het Licht

Afgelopen weekend werd er 
overal Halloween gevierd.  
In de Hervormde kerk in Hazerswoude brandden 
deze nacht alle lampen in de kerk.  Ook in verschil-
lende huizen lieten de bewonders deze nacht het 
licht branden. Om zo te laten zien dat we het Leven 
vieren. Jezus is het Licht van de wereld en heeft de 
duisternis/de dood overwonnen. 

Uitslag prijsvraag POR
Een aantal weken geleden had de POR een prijsvraag uitgeschreven: Hoeveel mensen boven de 65 jaar 
wonen er in Rijnwoude. Het antwoord moest zijn:
In 2019 woonden ongeveer 4.092 65-plussers in Rijnwoude (van de 19.020 inwoners is dit 21,5%). 

Over de kernen verdeeld:
• Benthuizen:                    18,25%,  3.555 inwoners,  dus    649  65-plussers.
• Hazerswoude-Dorp:       21,52%,  5.925 inwoners,  dus  1.275  65-plussers.
• Hazerswoude-Rijndijk:   19,17%,  5.435 inwoners,  dus  1.042  65-plussers.
• Koudekerk a/d Rijn:        27,44%,  4.105 inwoners,  dus 1.126   65-plussers.

Uit de goede inzendingen mochten we 3 mensen verblijden met een prijs. 
De gelukkigen waren:
Annie Verkleij (waardebon van  50 euro)
Ans de Vogel (waardebon van 35 euro)
Kim Vis (waardebon van 25 euro)

Inmiddels hebben deze mensen hun prijs in ontvangst mogen nemen.
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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 8 november   09.30 uur Prop. G.R. 

Mauritz, Cillaarshoek (Voorber. H.A.) 18.00 uur Ds 
C. Boele, Polsbroek 

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 8 november 10.00 uur Dienst vervallen 

Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag  8 november  09.30  uur Ds G. Clements; 

18.00 uur Leesdienst. Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 8 november  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 8 november 10.00 uur Ds Annelies 

Molenaar, Lisse (Dankdienst). De dienst is online 
te volgen via kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 8 november 09.30 uur Ds W.G. van den 
Top, Ede; 18.30 uur Ds J. Henzen, Wateringen 
(Jong. dienst). 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 

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 Wil-
lem Biesheuvel. Vooraf aanmel-
den is verplicht via scriba@pkn-
koudekerk.nl 

KERKDIENST 
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zondag 8 november 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. Er kunnen max. 
30 personen de dienst bijwo-
nen. Tevens wordt men ver-
zocht een mondkapje te dra-
gen 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 persoonlijk 
te spreken. Op woensdag 4 no-
vember is de Brugkerk open en 
op woensdag 11 november 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 8 NOVEMBER
Op zondag 8 november is er 
een Eucharistieviering in de 
Bernarduskerk waarin de pas-
tores Visser en Zuidersma voor-
gaan. Tijdens de kerkdiensten 
mogen maar 30 personen aan-
wezig zijn. Dus meldt u aan, als 
u erbij wilt zijn. 

OPENSTELLEN VAN DE 
KERK 15 NOVEMBER  

De kerk is open vanaf 11.00 uur 
en Nico Wesselingh speelt or-
gel. Om ongeveer11.30 uur vol-
gen, na een kort welkom, een 
gebed, een gedicht of een le-
zing en afsluitend nog wat or-
gelspel. Dit duurt ongeveer een 
kwartier en draai je stoel daar-

na eens naar elkaar toe en pro-
beer, op gepaste afstand, een 
praatje te maken met iemand 
die in de buurt zit. Een kleine 
start van een andere manier 
van samenkomen. 

AANMELDEN VOOR DE VIE-
RINGEN EN INTENTIES 

Volgens de coronarichtlijnen 
van het Bisdom is het nodig, 
dat u zich aanmeldt voor de vie-
ringen. We proberen de ander-
halve meter maatregel te hand-
haven en er mogen slechts 30 
personen in de kerk aanwezig 
zijn. U kunt zich via: hh.michael-
bernardus@heiligethomas.nl. 
voor een viering aanmelden of 
bellen naar 071-3414210, want 
gelukkig neemt Annie van Dijk 
altijd de telefoon op. Het is een 
doorgeschakeld nummer, dus 
even geduld en de telefoon een 
aantal keren laten overgaan om 
contact te maken.

MONDKAPJES 
Ook bij de parochie komen vra-
gen over het gebruik van mond-
kapjes in de kerk. Bij het komen 
en gaan in de kerk is het ver-
plicht, 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 

GERARDUSKALENDER: 
“ELKE DAG EEN 
BEETJE SPIRIT!” 

De Gerarduskalender, uitge-
bracht door het klooster in Wit-
tem, is een scheurkalender met 
elke dag op de voorkant een 
spreuk, die opbeurt of aanzet 
tot nadenken, onder het mot-
to: “Elke dag een beetje spirit!”. 
Ook de tijden van zonsopgang, 
zonsondergang en de maan-
standen zijn erop genoteerd. 
Op de achterkant staan we-
tenswaardigheden of grapjes 
vermeld. De kalender is te koop 
voor € 7,95 in de Bernardus-
kerk tijdens openstelling en bij 
Ria Heemskerk, telefoon: 071-
3414927.

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 collec-
te wilt geven in de collectebus 
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 binnenge-
komen.

SCHOENENDOOSACTIE 
Misschien heeft u er al iets over 
gelezen in het parochieblad of 
op de site van de parochie Hei-
lige Thomas. Met een simpele 
schoenendoos kunt u een kind 
in of uit een oorlogsgebied, zo-
als Sierra Leone, Afghanistan of 
het vluchtelingenkamp op Les-
bos erg blij maken. In de pa-
rochie verzamelen we de do-
zen, die naar een verzamelpunt 
gaan en van daaruit wordt al-
les verzonden.  Als u mee wilt 
doen, dan kan ik een folder bij 
u brengen. Of kijk op schoenen-
doosactie.nl. 
Hoe werkt het? 
U maakt een schoenendoos 
voor een jongen of meisje van 
2 tot 4 jaar, van 5 tot 9 jaar of 
van 10 tot 14 jaar. U versiert 
de doos met leuk papier (geen 
sint- of kerstpapier). Dan gaat 
u de doos vullen met handige 
en leuke spullen b.v. schriften, 
pennen, gum, puntenslijper, 
set kleurpotloden, potloden, 
een knuffel of een klein auto-
tje, stukje zeep, een tandenbor-
stel of tandpasta. Je kunt er ook 
een leuke pet, sokken, een paar 
slippers of een (plastic) beker in 
doen. Denk zelf maar even na 
wat kinderen van de leeftijd, die 
u in gedachten heeft, leuk vin-
den en kunnen gebruiken, of 
vraag even raad aan de buur-
kinderen of de kleinkinderen. 
Er zijn dingen, die er niet in mo-
gen: geen snoep, geen speel-
goed, waar batterijen in moe-
ten of oorlogsspeelgoed, geen 
varkensknuffel en spullen, die 
kunnen lekken, zoals een bel-
lenblaas of spullen, die snel uit-
drogen, zoals stiften, lijm of klei. 
Ik denk, dat als u er creatief 
over na gaat denken, u een hele 
leuke doos kunt vullen. Mis-
schien een tip: doe het met ie-
mand samen, dat is misschien 
nog wel gezellig, nu kaartclub-
jes en zangkoren vervallen Op 
anderhalve meter moet dat luk-
ken. Bel even als de doos ge-
vuld is, dan halen wij die graag 
bij u op. Als u er dan ook nog € 
5,- bij wilt doen voor het verzen-
den, dan zijn wij u zeer dank-
baar. Namens de werkgroep di-
aconie, Tineke Heemskerk – de 
Boer, 071-3413723 of mail naar 
fam.heemskerk@planet.nl

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).

(N) U ZIJT WELLEKOME
Een levende adventskalender. 
Vorig jaar was er op alle dagen van de adventstijd een adres waar 
mensen uit Hazerswoude-Dorp welkom waren voor een kop kof-
fie of thee, georganiseerd door de 3 kerken in Hazerswoude-Dorp. 
En wat was het een succes en we zeiden vol overtuiging:  volgend 
jaar weer! Maar als we dit jaar de deuren weer gastvrij openzet-
ten, zijn we bang dat corona mee naar binnenwandelt en dat wil 
natuurlijk niemand. Daarom helaas, dit jaar niet, maar we zijn vol 
vertrouwen dat we dit in 2021 wel kunnen organiseren en u weer 
van harte welkom bent.
  Mieke den Haan, Protestante Gemeente de Korenaar
  Jeroen van Gool, Hervormde Gemeente    
  Conny van Dijk, R.K. kerk  H.H. Engelbewaarders
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www.bakkerammerlaan.nl

Op vrijdag 6 november                                               
heropenen wij onze                                                                  

geheel vernieuwde winkel                             
in Hazerswoude-Dorp!

Roomboter                    
amandelstaaf                                         

Speculaas, 200 gram                                               

De aanbiedingen gelden van 5 t/m 11 november

4,-
2,50Ambachtsplein 3, 2391 BD  Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858

info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De Vrieslijk l ij

Verse kipfiletVerse kipfilet

Java roerbak
Roerbakschotel van malse brokken
varkenshaas met verse stoofgroenten
en satémarinade.

Verse kipfiletrse kipfiletr

Vleeswarentrio:

Grillham
Varkens
rollade

Grillworst

4.49
Uit eigen keuken:

Diverse 
soorten

soep
1 liter

3.98
Altijd lekker:

Stoof
vlees

500 gram

6.98

Verse kipfiletrse kipfiletr

Vlugklaarpakket:

4 Stroganof-
burgers
4 Herfst
burgers

7.98
Boxtopper!

Shoarma
pakket
4 broodjes, 

shoarmavlees
sla en saus

7.98
Weekendtip!

Varkens-
haas

spiesjes
4 stuks

6.98
100 gram

1.89
Aanbiedingen zijn geldig van 

2 t/m 7 november 2020

haas

BRIL
VAN DE MAAND
NOVEMBER

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Aanbiedingen geldig t/m 30 november 2020

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1,0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 16,99

€ 19,99 € 18,99

Bacardi  
Mango 

1,0L

Disaronno 
Amaretto 

1,0L

€ 17,99

Pallini 
Limoncello 

1,0L

€ 19,99

€ 24,99

€ 14,99
Busker 

Irish 
Whiskey 

Single Malt 
0,7L

Licor 43 
Spaanse 

 likeur  
1,0L

Bols 
 Vodka 

1,0L

€ 13,99

Finlaggan 
Old Reserve 
Single Malt 

0,7L

Clan 
MacGregor 

Scotch  
Whisky 

1,0L
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Compl-gressie
Van achteren kijk je een koe in de kont... (Sommigen zeggen ‘in zijn 
kont’, maar dat kan natuurlijk niet, orde moet er zijn.) Het is inder-
daad een waarheid als een koe! Recente absurde ontwikkelingen 
doen je niet zelden versteld staan over de stompzinnigheid van de 
mens. Als je de zaak echter enige decennia later zou bekijken, kom 
je waarschijnlijk tot de conclusie dat ‘het’ toch niet zo ongelooflijk 
vreemd was.
Als je de speeches van Hitler (via YouTube) afluistert, denk je di-
rect: hoe is het in vredesnaam mogelijk dat ‘men’ naar die gek ge-
luisterd heeft. Nu weten we wel degelijk dat niet alleen het uit-
gekiende retorische geweld van ene Adolf de oorzaak was van de 
opkomst van een duivels systeem; er speelden meer factoren een 
rol: angst, wraakzucht, racisme, fascisme en antisemitisme smeed-
den een satanisch complot. 
Over ‘complot’ gesproken. Complotdenkers zijn er altijd geweest; 
overal en altijd is de mens bang geweest voor immorele en wrede 
machthebbers. Om die angst te beheersen, smeedt men complot-
theorieën; het onbekende is altijd unheimisch. Die theorieën waren 
naderhand (ja, ja!) gemakkelijk te ontmantelen.
Ik heb echter het onbehaaglijke vermoeden dat de complot-gekte in 
deze eeuw een epi/pan?demie dreigt te worden. Bill Gates - een niet 
onbemiddelde jongen - wil geld ter beschikking stellen ten einde 
de productie van het ‘vaccin-tegen...’ betaalbaar te houden. Ogen-
blikkelijk klimmen er verdwaasden in de pen om rijke Billie te be- 
tichten van slinkse streken. Hij zou via het vaccin een chip in wil-
len brengen om ons altijd en overal in de gaten te houden.... laat dat 
maar aan Bill over.
Aanvankelijk denk je dat het onderwijs all over the world aan een 
bedenkelijke devaluatie onderhevig is: als je zoiets gelooft, moet het 
toch faliekant mis zijn met de door jou genoten opleiding. Je zou 
verwachten dat de complotmaniakken stil in een hoekje gaan mok-
ken over die verraderlijke buitenwereld... maar nee hoor, het publi- 
citeitsgeile volkje manifesteert zich heel nadrukkelijk op alle plei- 
nen en podia en mochten er onverhoopt geen tv-camera’s aanwezig 
zijn, dan is er altijd nog het egotrippertje bij uitstek: de selfie. 
Hoe gek kan je worden. Je weet het, als men je argeloos noemt, 
ziet men je uiteindelijk als een onnozele hals. Een normaal gezond 
mens moet over een dosis argwaan beschikken; je laat je niet zom-
aar oren aannaaien. Oké, daar kan ik nog in méégaan: als een beleid 
ge-kenmerkt wordt door weinig transparantie en repressie, is arg-
waan moreel verantwoord en een vorm van verantwoord burger-
schap. Wat ik echter niet begrijp, is die overal om zich heenslaande 
agressie. Het lijkt erop dat in artikel één van de grondwet ook de 
vrijheid van agressie is vastgelegd.
Ja Wist, dat is gemakkelijk... een bepaalde misstand constateren. 
Maar wat doe je ertegen? Stel je voor dat ik Paulus citeer en zeg: ‘De 
overheid draagt het zwaard niet zonder reden!’ Ik veronderstel dat 
de rapen dan gaar zijn.
Het is usance tandpasta te ‘verrijken’ met fluoride: minder gaatjes. 
Het lijkt me zinvol tarwebrood te ‘verrijken’ met de rustgevende 
kruiden valeriaan, passiebloem, kamille, hop en Sint-janskruid: 
minder opgewonden standjes. 
Mochten die standjes na de dagelijkse boterham nóg spastisch 
reageren, dan is tbs met dwangverpleging de laatste optie.

Wist

Cursiefje

25ste Dorcas Voedselactie in aangepaste vorm

‘Omdat wij om hen geven, altijd!’
Benthuizen,  Dorcas organiseert van 1 tot en met 8 november een aangepaste Dorcas Voedselactie. 
Vanwege het toenemend aantal corona-besmettingen in Nederland vindt de organisatie het niet 
veilig genoeg op producten in te zamelen in supermarkten en kerken. 

Verfje nodig?
 

Ben jij lid van een vereniging of zitten je kinderen of kleinkinderen op een vereni-
ging? Kan het clubhuis wel een verfje gebruiken? Lastig, want onderhoud is kost-
baar en je wilt niet dat de contributie omhoog gaat.  

Wat goed dat je dit leest, want jij 
hebt mogelijk de sleutel in han-
den om dit te realiseren! Hoe? 
Door je vereniging als goed doel 
bij Stichting Kringloop Alphen 
aan te melden en wellicht wordt 
deze geselecteerd om een dona-
tie in ontvangst te nemen! 
 
Steunen van goede doelen
De kringloop bestaat doordat 
bewoners van Alphen en om-
streken de drukbezochte win-
kels weten te vinden. Schilde-
rijen, vazen, speelgoed voor de 
kinderen, serviezen of hele in-
boedels, iedereen weet wel iets 

van zijn of haar gading te vin-
den. Door al deze aankopen kan 
de kringloop voldoen aan één 
van haar belangrijke bestaans-
redenen: het steunen van goede 
doelen. ‘Hiervoor zijn we onze 
trouwe bezoekers van de kring-
loop dan ook zeer dankbaar’ al-
dus van Keeken, directeur van 
de stichting. 
 
Dus ken jij een vereniging, or-
ganisatie of een instelling die jij 
voor een donatie in aanmerking 
wilt laten komen? Laat het de 
kringloop weten!

Hoe gaat het in zijn werk? 
Haal bij één van de kringloop-
winkels van Stichting Kringloop 
Alphen een goede-doelenflyer, 
vul het in en lever het uiterlijk 
31 oktober 2020 bij één van hun 
kassa’s in. De hoofdvestiging 
van Stichting Kringloop Alphen 
bevindt zich op Energieweg 13 
in Alphen (tegenover de zend-
toren). Woon je in Hazerswou-
de-Rijndijk, dan kun je daar hun 
vestiging bezoeken op Rijndijk 
53a. De spelregels zijn te vinden 
op de sites van Stichting Kring-
loop Alphen: www.kringloop-
alphen.nl en www.kringloop-
hazerswoude.nl.

Voor het eerst in 25 jaar zal de 
organisatie in de landen zelf 
producten inkopen en daar ver-
spreiden. Dorcas roept heel Ne-
derland op om bij te dragen zo-
dat er 25.000 pakketten kunnen 
worden uitgedeeld aan de aller-
armsten in Albanië, Moldavië, 
Oekraïne en Roemenië. 

Voor 15 euro kan Dorcas een 
voedzaam pakket samen te 
stellen, inclusief handzeep. 
Mensen kunnen meedoen met 
de actie door een of meerdere 
voedselpakketten te doneren via 
www.dorcasvoedselactie.nl. Op 
diverse plekken in het land vra-
gen vrijwilligers die anders mee 
zouden helpen aan hun familie 
en vrienden om bij te dragen. 
Dorcas ondersteunt met de 
voedselpakketten de aller-
armsten. Veel van hen leven te-

ruggetrokken en in armoede. Ze 
staan er vaak alleen voor en ko-
men, vanwege gezondheidspro-
blemen of ouderdom de deur 
niet meer uit. De ontvangers 
van een pakket worden zorgvul-
dig door lokale partnerorganisa-
ties geselecteerd. Onze partners 
weten welke mensen hulp no-
dig hebben. 

‘Omdat wij om hen geven – al-
tijd!’
Met de Dorcas Voedselactie 
snijdt het mes aan twee kan-
ten. ‘Omdat wij om hen geven 
– altijd!’ is de boodschap van de 
actie dit jaar. Dorcas is er voor 
mensen in Oost-Europa als het 
koud is en als het allemaal niet 
meer gaat maar ook daarna blijft 
de organisatie betrokken. Dor-
cas helpt met het vinden van 
werk of het opstarten van een 

bedrijf. Zo biedt de organisatie 
bijvoorbeeld trainingen op het 
gebied van landbouw of stimu-
leert ze mensen om meer naar 
elkaar om te zien. Zo is de hulp 
van Dorcas straks niet meer no-
dig. 

Doneren
U kunt ook bijdragen aan de 
Dorcas Voedselactie door te ge-
ven via www.dorcasvoedselac-
tie.nl of via NL04 RABO 0106 
2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere 
o.v.v. Voedselactie.

Dorcas is een christelijke hulp- 
en ontwikkelingsorganisatie en 
werkt in Oost-Europa, het Mid-
den-Oosten en Afrika. De orga-
nisatie bestaat 40 jaar en richt 
zich op blijvende verandering in 
het leven van de allerarmsten.
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INGEZONDEN BIJDRAGE

Hartverwarmende droom!
Het zal u misschien geen snars interesseren wat er in de nachtelijke uren 
door mijn hoofd spookt maar ik droom wel eens. Soms over een onderwerp 
maar dit keer waren het er meer.
Een soort reis door de nacht zeg maar....

Energiereus. Ik droomde dat Vattenfall het grootste windpark op zee ter wereld 
ging demonteren. Ze beseften plotseling dat ze de Noordzee duurzaam naar de 
Filistijnen hebben geholpen voor de volgende generatie. Ook boden ze excuses 
aan richting bewoners van de Wieringermeer polder. Ook dat immense molen-
park bleek niet voor hen bestemd, maar voor datacenters van Google en Micro-
soft, de betere klanten zeg maar. Ook beloofde Vattenfall de 660 miljoen subsi-
die ( die men de komende vijftien jaar zou ontvangen ) over te maken naar de 
in grote nood verkerende voedselbanken. Hartverwarmend!

Brussel. Het volgende station was Brussel. Het Europees Parlement kondigde 
aan dat alle ambtenaren de helft van hun schamele salaris uit solidariteit maan-
delijks overmaken naar
de zuidelijke landen. Hartverwarmend. 

Klimaat. Opeens was ik op bezoek bij de minister van economische zaken 
en klimaat. Jaarlijks stijgt de bevolking mede door (arbeids)migranten met 
100.000 mensen (CBS) vertelde ik hem. Daarom had hij een bijscholingscursus  
gevolgd. Mede daardoor was hij er achter gekomen dat wanneer je 17 miljoen 
mensen (plus miljoenen autò s en fietsen) met windmolens en zonnepanelen 
van stroom wil voorzien,  je dan heel Nederland vol moet bouwen, gelet op het 
geringe rendement . Hij zei dat binnenkort alle wind en zonneparken worden 
ontmanteld. Hartverwarmend.

Greenpeace. Daarna droomde ik over Greenpeace. Ze maakten alle biomassa-
centrales onklaar door ze te blokkeren met enorme rotsblokken. Dit deden ze 
omdat die centrales nog meer stikstof uitstoten dan alle boerenbedrijven bij el-
kaar. Hartverwarmend.

Landbouw. Vervolgens was ik ineens bij het ministerie van Landbouw. Een 
klimaatpaus schreeuwde daar: willen jullie meer of minder boeren? Een leger 
ambtenaren riep: minder…minder…minder! Hij werd door de rechter veroor-
deeld tot het maken van een reis ( op eigen kosten) naar Soedan, Zimbabwe, 
Bangladesh, en Jemen. Eenmaal terug vloog hij hevig ontdaan op Carola Schou-
ten af die net bezig was aan haar uitleg van de stikstofwet. Hij fluisterde in haar 
oor: stop die hetze tegen de boeren want miljoenen mensen lijden honger! Ter-
wijl de microfoon nog aan stond ( dat wist ze niet ) zei ze: persoonlijk wil ik 
dat wel maar de overheid wil dat er zo veel mogelijk boeren failliet gaan zodat 
we woningen kunnen bouwen. Wij noemen dit voortschrijd(n)end  inzicht. 
Arme Carola, nu had ze onbedoeld een Staatsgeheim onthult wat heel Neder-
land kon horen. Hartverwarmend.

TV. Ik zette de TV aan. Bleek dat giro 555 was opengesteld om geld in  te za-
melen voor de onevenredig getroffen horeca vanwege Corona. In mum van tijd 
was er 555 miljoen Euro ingezameld waaruit toch maar blijkt dat we het samen 
doen. Hartverwarmend.

GGD. Opeens zag ik een lange rij mensen voor een locatie van een GGD. Ik 
dacht dat men zich wilde laten testen. Bij navraag bleek het om virus ontken-
ners te gaan die allemaal een formulier hadden ondertekent. Daarop was ver-
meld dat ze niet behandeld hoeven te worden als ze de ziekte Corona zouden 
krijgen. Hartverwarmend. 

Malieveld. Tot slot was ik op het Malieveld. Daar ontmoette ik twee heren. Het 
bleken Geert Wilders en Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet te zijn. En dat 
(zoals het hoort in een democratie) beiden zonder beveiliging.  Ik vroeg naar 
de reden van hun samenzijn. Ze waren op advies van een regerende democra-
tische partij een verbindend gesprek aangegaan. En zijn jullie er uit vroeg ik? 
Deels wel zeiden ze. We hebben allebei een uitgesproken mening zoals ieder-
een weet. Toch zijn we er samen achter gekomen dat geen enkele persoon of 
groepering aan anderen zijn/haar overtuiging zodanig mag opdringen waar-
mee je andersdenkenden kan dwingen om die te gehoorzamen. Ook wij niet. 
Dit is vastgelegd in de Grondwet. We hebben een compromis gesloten. Zodra 
het weer toegestaan is om Sinterklaasoptochten te houden, kunnen we beiden 
er mee leven (indien de diversiteit wens in acht wordt genomen) waardoor de 
groep tenminste uit een aantal zwarte pieten kan bestaan. Hartverwarmend. 
Plots werd ik wakker.

Marco had gelijk. De meeste dromen zijn bedrog. ( Is ie zelf nu ook achter trouwens )

Mailadres bij de redactie bekend. 

 

Scouting Rheijnewoud bestaat 10 jaar. We vieren een heel jaar feest. 
Zorg dat je erbij bent. Mis het niet. 

Gedurende het clubjaar is er een jubileumprijsvraag. Iedere maand een nieuwe 
opdracht. Volg de informatie in de Groene Hart Koerier en op onze website, 
Facebookpagina en op Instagram. 

Opdracht:  Vind de zin die overblijft nadat je de woorden in het diagram hebt 
weggestreept. 
 

H O K A M P N E R K O O M D 
B A C A D E M Y C B A W  U E 
K A S A M E N Y R B E  I  S W 
A N A M S G W U L  T  N  A  T S 
D I O R A S N E R E T N  U L 
R S W H N S I I N N N A O J 
E T L O S D E M G T E M C U 
D E H U I N A P L A A T S B 
N L M N I R O E T E D N O I 
O R G I S C O U T E T T J L 
K O N I N G S D A G M R I E 
E D O C R U U T S E B B O U 
A E X P L O R E R S A R E M 
W E L P E N R O O D T U O R 

Prijsvraag ronde 3, november 

WOORDZOEKER 

 
Zoek de onderstaande woorden in de woordpuzzel en streep ze weg. 
 

ACADEMY 
BAARN 
BESTUUR 
BRUNSSUM 
CODE 
DUINENMARS 
EXPLORERS 
HONSWYCK 
ISCOUT 
JUBILEUM 

KAMP 
KONINGSDAG 
LEIDING 
LOTEN 
LSW 
LUNTEREN 
MOOK  
MORTEL 
NISTELRODE 
OMMEN 

ONDERDAK 
ONSHONK 
OUTDOOR 
RSW  
SAMEN 
SCOUTS 
SEPTEMBER 
TEAM 
UITDAGING  
WELPEN 
 

 
De letters die overblijven vormen de zin die je als oplossing kunt invullen. 
 
Oplossing: 
 
.  .  .  .  .      .  .      .  .  .  .  .  .  .      .  .      .  .  .  .      .  .  .  .    
 
Stuur der oplossing  naar jubileum@scouting-rheijnewoud.nl.  
De oplossing moet vóór 31 oktober 2020, 24.00 uur binnen zijn.   
 
Onder de inzenders van het goede antwoord  wordt een prijs verloot. 
Maandprijs november : een scouting shopper met tote bag. 

De winnaar wordt in de Groene Hart Koerier en op onze website bekend gemaakt. 

Veel plezier                  
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En de winnaar van de kleurwed-
strijd van 'Griezelig Benthuizen' is ..
In het coronaverrassingspakket van Griezelig Benthuizen-bijCreaDo ontvingen alle 
ingeschreven deelnemers (48 kinderen) afgelopen week onder andere een 'doe-
boek' met daarin een kleurplaat voor de kleurwedstrijd. 

De winnaars van deze kleur-
wedstrijd, VAN HARTE GEFE-
LICITEERD, 'Mitch en Ryan'. 

Expositie
Wilt u de kleurplaten bewon-
deren van deze wedstrijd? Stap 

dan even binnen bij de winkel 
Fa. Hijdra. in Benthuizen waar 
de kleurplaten zijn opgehangen. 

Tot de volgende editie volgend 
jaar, Dorien van Bavel - bijCre-
aDo.

Op dinsdag 28 oktober zijn alle 
kleurplaten bewonderd door de 

jury en twee winnaars getrok-
ken. De jury bestond uit o.a. 

Sonja, Erika, Marco & Jolanda 
Hijdra. 

“Houdt Rijnwoude schoon--
--door fit te blijven”

(Nieuw Corona project)
Fit blijven is belangrijk, zeker in deze moeilijke (Corona) tijden. 
Daarnaast zien we dat er (nog steeds) overal rotzooi wordt achter-
gelaten op straat (Onze nieuwste ergernis: de afgedankte mond-
kapjes).

Deze 2 ontwikkelingen gaat Actief Rijnwoude bij elkaar brengen. 
Gaat u mee doen? U wordt/blijft op deze manier fit en uw directe 
(woon)omgeving knapt er weer een beetje van op.

Actief Rijnwoude zorgt voor de grijpstokken, hesjes, handschoe-
nen en vuilniszakken en u gaat heerlijk sportief uw eigen omge-
ving “opschonen”.  Leuke “opruimfoto’s” kunt u bij ons inleve-
ren, wij proberen deze te publiceren in de Groene Hart Koerier. 
En degene die de origineelste foto maakt en opstuurt ontvangt 
ook nog een leuke prijs.

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

Slim & duurzaam Sinterklaas vieren onder het motto:

Ruilen is het nieuwe kopen
De geur van pepernoten hangt alweer geruime tijd in de lucht en pakjesavond staat 
bijna voor de deur. Iedereen gaat weer in de vijfde versnelling om alle cadeaus op 
tijd ingepakt en wel in huis te halen en dat gaat niet altijd zonder stress. 

Daarnaast draait de pinpas overuren en de feestmaand is al zo kostbaar. Worden we langzaam niet 
wakker op het gebied van overconsumptie? Speeltuin De Rode Wip organiseert daarom de Recycle Sint 
speelgoedruilmarkt op 18 en 19 november 2020. Locatie: online (of als de maatregelen dat toestaan op 
een locatie in Hazerswoude-Rijndijk). 

Dubbel voordeel
Speeltuin De Rode Wip wil verduurzamen en heeft het initiatief genomen een speelgoedruilmarkt te 
organiseren in Hazerswoude-Rijndijk. Daarnaast is ze extra blij dat de speelgoedstapel in eigen huis op 
de schop gaat en gereduceerd wordt tot datgene waar de kinderen echt mee spelen. Het overige speel-
goed krijgt een mooi tweede leven bij andere kinderen thuis en haar eigen kinderen worden weer 
verblijd met het ingebrachte speelgoed van anderen. Zo is de cirkel rond zonder nieuwe aankopen te 
hoeven doen. 

Ruilen is het nieuwe kopen!
Elif Algu, oprichter van Recycle Sint en eigenaar van Brand Social Impact bureau ‘Branding A Better 
World’  is het hier mee eens. Algu: ‘Overconsumptie is echt niet meer van deze tijd. Van ruilen komt 
huilen wordt altijd gezegd, maar wij hebben daarvan gemaakt: Ruilen is het nieuwe kopen. Vraag het 
aan elke ouder die je kent. Iedereen heeft teveel speelgoed. Soms ligt het nog maanden in de verpak-
king in de kast. Waarom zouden we dan nog nieuwe spullen kopen? Het is veel slimmer om te ruilen 
en zo ook nog eens een steentje bij te dragen aan het milieu.’

Duurzaamheid mag ook leuk zijn. Daarom is er Recycle Sint. Dat is niet alleen een groen initiatief, 
maar ook nog eens hartstikke gezellig, slim en -niet onbelangrijk- goed voor de portemonnee. 

Bekijk www.derodewip.nl/sint voor meer informatie en updates. 
Bezoek onze Facebook op 
www.facebook.com/recyclesinthazerswoude
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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

Publicaties
Definitief afwijkingsbesluit bouwen zes 
woningen Herman Heyermansstraat, 
Hazerswoude-Rijndijk
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen aan 
den Rijn maken bekend dat zij een omgevingsvergunning 
hebben verleend voor het bouwen van zes woningen op 
de locatie Herman Heyermansstraat ten zuiden van 
nummer 4 in Hazerswoude-Rijndijk. De omgevingsvergun-
ning is verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste 
lid, sub a, onder 30, juncto artikel 3.10, eerste lid, van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Waarom is een afwijkingsprocedure nodig?
De beheersverordening ‘Hazerswoude-Rijndijk 2018’ is 
het geldende planologische regime. Op het perceel rust de 
bestemming ‘Sport’. De aanvraag om hier woningen te 
realiseren is hiermee in strijd. Met het doorlopen van de 
uitgebreide afwijkingsprocedure wordt het oprichten van 
zes woningen juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. 
De omgevingsvergunning is voorbereid volgens afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het ontwerpbe-
sluit met bijbehorende stukken heeft vanaf 10 september 
tot en met 21 oktober 2020 voor iedereen ter inzage 
gelegen. Tijdens deze periode is een zienswijze ontvangen 
en een overlegreactie van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. Het plan is naar aanleiding hiervan aangepast en 
aangevuld waarna de zienswijze is ingetrokken. Verder is 
aan de opmerking van het hoogheemraadschap tegemoet 
gekomen. 

Ter inzage
De verleende omgevingsvergunning met bijbehorende 
stukken ligt vanaf 5 november 2020 gedurende zes weken 
ter inzage (tot en met 16 december 2020) bij de informatie-
balie in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal 
inzien op de website www.overheid.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl via het zoekvak ID onder 
vermelding van NL.IMRO.0484.V2020291HRheijerst-VA01.

Procedure
In de periode van terinzagelegging kan tegen het besluit 
tot verlening van de omgevingsvergunning beroep worden 
ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen 
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
tot het indienen van een zienswijze op het ontwerpbe-

sluit. Ook kan een belanghebbende gedurende de 
genoemde termijn beroep instellen tegen de door de het 
college bij vaststelling van het plan aangebrachte wijzi-
gingen. Het beroep richt u aan de Rechtbank Den Haag, 
postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een beroepschrift 
bevat de gronden van het beroep en het kenmerk van het 
besluit waartegen het zich richt. Verder is het beroep-
schrift gedateerd en voorzien van naam, adres en handte-
kening van de belanghebbende. Een beroepschrift heeft 
geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoed-
eisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen.

Verzoek verwijderen aanhangwagen
Op een parkeerterrein aan het Topaasplantsoen met de 
kruising van de Diamantstraat in Alphen aan den Rijn staat 
al langere tijd een aanhangwagen geparkeerd. Het gaat 
om een eenassige aanhanger zonder kenteken. De vrijheid 
van het verkeer wordt belemmerd omdat deze aanhang-
wagen al geruime tijd ongebruikt geparkeerd staat op een 
openbaar weggedeelte. Wij verzoeken de eigenaar van 
deze aanhangwagen zich binnen één week te melden bij 
team Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 
0172 óf deze aanhangwagen te verwijderen. Als dit niet 
gebeurt, verwijdert de gemeente deze aanhangwagen.

Verwijderen algemene gehandicapten-
parkeerplaats Laan der Continenten, Alphen 
aan den Rijn
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het 
verwijderen van een algemene gehandicaptenparkeer-
plaats aan de Laan der Continenten in Alphen aan den 
Rijn. Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen worden 
aangelegd bij maatschappelijke functies indien daar 
behoefte aan is. Op de betreffende locatie was voorheen 
de Rabobank gevestigd. In dit gebouw zijn nu apparte-
menten gevestigd. Door het verdwijnen van de maat-
schappelijke functie is besloten de algemene gehandi-
captenparkeerplaats te verwijderen. Dit besluit is 26 
oktober 2020 bekend gemaakt via de website 
www.officielebekendmakingen.nl. Bezwaar kan worden 
ingesteld binnen zes weken na publicatie.

Besluit maatwerkvoorschriften Lesta Hekwerk 
B.V., Duitslandlaan, Hazerswoude-Dorp
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt 
namens Gemeente Alphen aan den Rijn bekend dat een 
besluit is genomen om maatwerkvoorschriften vast te 
stellen voor Lesta Hekwerk B.V. op de locatie Duitsland-

WEEK 45 
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Volg ons ook via: 
https://www.alphenaandenrijn.nl

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

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

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

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

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

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.

Wilt u als (startende) ondernemer in de gemeente 
Alphen aan den Rijn hulp of advies? Loopt u met vragen 
over het ondernemerschap? Kom naar het open inloop-
spreekuur voor ondernemers in ondernemershuis 
I-Flow.

Gratis advies
Gemeente Alphen aan den Rijn en het Ondernemers-
klankbord houden éénmaal in de twee weken speciaal 
voor ondernemers een gratis spreekuur om antwoord te 
geven op uw vragen. De adviseurs en specialisten stellen 

hun tijd, kennis en ervaring ter beschikking. U kunt 
advies krijgen bij de start van een bedrijf, financiering, 
opvolging, bedrijfsbeëindiging of het voorkomen van 
een faillissement.

Wanneer en waar?
Het (coronaproof) spreekuur wordt op oneven weken op 
de vrijdag gehouden van 14.00 uur tot 16.00 uur in I-Flow 
ondernemershuis Europaplein 10, 2408 GXX Alphen aan 
den Rijn. Een afspraak maken is niet nodig. Kijk voor meer 
informatie op www.ondernemersklankbord.nl/spreekuren.

Inloopspreekuur voor ondernemers
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laan 1 in Hazerswoude-Dorp. De voorschriften 
hebben betrekking op geluid. De procedure heeft 
het kenmerk 2020162840.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter 
inzage bij Gemeente Alphen aan den Rijn. In 
verband met het coronavirus kunt u het gemeente-
huis alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. De inza-
geperiode is zes weken en start op 5 november 
2020, de eerste werkdag na de publicatiedatum 
van deze bekendmaking. Een dag na de start van 
inzageperiode start de beroepstermijn. De inzage-
periode en beroepstermijn eindigen zes weken na 
de start van de beroepstermijn.

Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het 
besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Den Haag, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U 
kunt alleen beroep instellen wanneer u gereageerd 
heeft op het ontwerpbesluit of als u dat buiten uw 
schuld niet heeft gedaan. De termijn begint op de 
dag na het ter inzage leggen van het besluit. Het 
beroepschrift moet worden ondertekend en moet 
ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een 
omschrijving van dit besluit en de motivering van 
het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie 
van het bestreden besluit mee te sturen en aan te 
geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u 
bereikbaar bent. U kunt ook digitaal beroep indienen. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektroni-
sche handtekening (DigiD). Kijk op de website 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer 
informatie over het digitaal indienen van beroep. 
Aan de behandeling van een beroep zijn kosten 
verbonden. Het indienen van beroep schort de 
werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening
Hebt u een beroepschrift ingediend en meent u dat 
uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op 
uw beroep niet kunt afwachten? De Algemene wet 
bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een 
verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij 
de voorzieningenrechter van de rechtbank (postbus 
20302, 2500 EH Den Haag). U kunt ook digitaal een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektroni-
sche handtekening (DigiD). Kijk op de website 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer 
informatie over het digitaal indienen van een 
verzoek om voorlopige voorziening. Aan de behan-
deling van een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden.

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

Maatwerkvoorschriften Aannemersbedrijf 
Peter van der Vlist BV, Alphen aan den 
Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn 
bekend dat een besluit is genomen om maatwerk-
voorschriften vast te stellen voor Aannemersbedrijf 
Peter van der Vlist BV betoncentrale en zand- en 
grindhandel op de locatie Hoorn 406 in Alphen aan 
den Rijn. De voorschriften hebben betrekking op 
geluid. De procedure heeft het kenmerk 
2019715809. Het besluit is verzonden op 26 
oktober 2020.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie 
of om uw vragen te stellen, via telefoonnummer 
088 - 54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een 
telefoontje veel kan worden verduidelijkt. Komen 
we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaar-
schrift indienen. Dit kan als u belanghebbende 
bent. Dit mag overigens ook direct, zonder eerst te 
bellen. Een bezwaarschrift kunt u indienen binnen 
zes weken na de dag waarop dit besluit is toege-
zonden of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het 
indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig. 
Uw bezwaarschrift kunt u bij voorkeur digitaal 
indienen via de website van de gemeente: 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U heeft hiervoor 

uw elektronische handtekening (DigiD of eHerken-
ning) nodig. U kunt u bezwaarschrift ook per e-mail 
indienen via gemeente@alphenaandenrijn.nl of per 
post sturen naar College van burgmeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v. Bezwaar-
schriftencommissie, postbus 13, 2400 AA Alphen 
aan den Rijn. Zet in elk geval in uw bezwaarschrift: 
-  uw naam, adres en handtekening
-  de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
-  een omschrijving en het kenmerk (nummer) van 

het besluit waar u bezwaar tegen maakt
-  de redenen waarom u bezwaar maakt
-  indien mogelijk het telefoonnummer en e-mail-

adres waarop u bereikbaar bent
Om u sneller van dienst te kunnen zijn, is het 
handig als u een kopie meestuurt van het besluit 
waar u bezwaar tegen maakt.

Voorlopige voorziening
Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat 
uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op 
uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene 
wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om 
een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen 
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
(postbus 20302, 2500 EH Den Haag). U kunt ook 
digitaal een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
voor meer informatie over het digitaal indienen van 
een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de 
behandeling van een verzoek om voorlopige voor-
ziening zijn kosten verbonden.

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

Ontwerpbesluit aanvraag omgevings
vergunning ET B.V., Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn 
bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de 
aanvraag met kenmerk 2020216994. Dit betreft 
het verzoek van ET B.V. voor het starten van een 
bedrijf in luchtbehandelingstechniek op de Hoorn 
410 in Alphen aan den Rijn. In het ontwerpbesluit 
wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbe-
sluit betreft de volgende onderdelen: het oprichten, 
veranderen of in werking hebben van een vergun-
ningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij 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 5 
november 2020, de eerste werkdag na de publica-
tiedatum van deze bekendmaking.

Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze 
over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U 
kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 
2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. 
Vermeldt u daarbij het kenmerk 2020216994. Na 
afloop van de inzagetermijn wordt een definitief 
besluit genomen. Bij de bekendmaking van het 
definitieve besluit informeren wij u nader over de 
vervolgprocedure.

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 
Activiteiten besluit milieubeheer. Een milieuvergun-
ning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met 
een melding van de activiteiten:
-  A. Kerkvliet, Zuiddijk 5 A in Hazerswoude-Dorp: 

het starten van een agrarisch bedrijf
-  Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn, Maat-

schapslaan 1 in Alphen aan den Rijn: het starten 
van het recyclen van ramen, afvoeren en herge-
bruik van materialen

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 bo-
demenergiesystemen buiten interferentie-
gebieden of het lozen grondwater, hemel-
water of afvalwater anders dan vanuit een 
inrichting, is een vergunning niet altijd no-
dig. In die gevallen kan worden volstaan 
met een melding van de activiteiten. Burge-
meester en wethouders hebben de volgende 
melding ontvangen:
-  Nathan Projects B.V., Omloop 11 in Boskoop: 

het aanleggen van een gesloten bodemener-
giesysteem buiten inrichtingen

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 instel-
len. De stukken liggen niet ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplan Rijndijk 83, 
Hazerswoude Rijndijk, uitbreiding 
bedrijfsruimte 
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat zij op 27 oktober 
2020 het ontwerpbestemmingsplan Rijndijk 83 in 
Hazerswoude-Rijndijk, uitbreiding bedrijfsruimte 
hebben vastgesteld. 

Wat houdt het bestemmingsplan in?
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op 
het plangebied dat ongeveer in het midden ligt van 
het bebouwingslint tussen Leiden en Alphen aan 
den Rijn, dat wordt gevormd door de Oude Rijn en 
de aangrenzende wegen. Op korte afstand en ten 
oosten van het plangebied ligt de kern Hazers-
woude-Rijndijk. De Oude Rijn ligt circa 40 meter 
ten noorden van het perceel. Ten zuiden van het 
bedrijfscomplex ligt de Polder Groenendijk. Op een 
afstand van 350 meter tot de perceelsgrens van het 
bedrijfscomplex ligt de N11 en de spoorlijn ligt op 
een afstand van 235 meter. Het plan is om uit te 
breiden met een bedrijfsruimte (6.390 m2). Er 
wordt in de beschermingszone van de molenbio-
toop gebouwd, hiervoor heeft Provinciale Staten 
van de provincie Zuid-Holland op 9 juni 2020 een 
ontheffing van de Verordening Ruimte verleend. 

Inzage
Van 5 november 2020 tot en met 16 december 
2020 zijn het ontwerpbestemmingsplan met het 
identificatienummer NL.IMRO.0484.HRrijndijk83-
ON01 en de ontheffing van de provincie Zuid- 
Holland d.d. 9 juni 2020, kenmerk PZH-2020-
741425769, en de bijbehorende bestanden in te 
zien bij de informatiebalie in het gemeentehuis in 
Alphen aan den Rijn. U kunt het ontwerpplan en de 
ontheffing van de provincie ook digitaal inzien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (bijvoorbeeld door het 
invoeren van een adres en huisnummer of in 
geavanceerd zoeken de plannaam of bovenstaande 
plan-ID-nummer in te voeren). Vanwege de corona-
maatregelen wordt u aangeraden om het ontwerp-
bestemmingsplan digitaal te raadplegen. Bent u 
daartoe niet in staat, dan kunt u het plan op 
afspraak op het gemeentehuis inzien. Een afspraak 
kunt u maken via het algemene telefoonnummer 
(14 0172) of door een e-mail te sturen naar 
ROJuristen@alphenaandenrijn.nl.

Hoe kunt u reageren?
Binnen bovenstaande termijn van ter visieligging 
kan iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling 
gemotiveerd een zienswijze over het ontwerpbe-
stemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
-  Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze 

bestemmingsplan indienen’, te raadplegen via 
https://www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor 
heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegege-
vens in. In het formulier geeft u duidelijk aan dat 
het gaat om het ontwerpbestemmingsplan 
Rijndijk 83, met zaaknummer330787. 

-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar 
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In uw 
reactie vermeld u duidelijk uw naam, adres en 
contactgegevens en geeft u aan dat het gaat om 



12 Groene Hart Koerier
woensdag 4 november 2020

het ontwerpbestemmingsplan Rijndijk 83, 
330787.

-  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of nadere informatie kunt u contact 
opnemen met Officemanagement Ruimte op tele-
foonnummer 14 0172. 

Alleen degenen die tijdig zienswijzen indienen, 
kunnen later beroep instellen tegen de 
vaststelling van het bestemmingsplan. 

Vertrokken met onbekende bestemming?
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande 
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer 
woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisre-
gistratie Personen (BRP) staan ingeschreven:
-  B. Şahin, Lupinesingel 130, Alphen aan den Rijn
-  D. Szumacher, Lage Weide 37, Boskoop
-  P.F. Mehmedeliev, Vliestroom 23, Alphen aan den 

Rijn
-  E.A. Angelov, Vliestroom 23, Alphen aan den Rijn
-  J.K.V. Dhorai, Jupiterstraat 68, Alphen aan den Rijn
-  R.H. Tangi, Afrikalaan 165, Alphen aan den Rijn
-  M. Wikłacz, Hof van Spreij 15 Zwammerdam
-  J.F. Tokarz, Hof van Spreij 15 Zwammerdam
-  D. van Zundert, Australiëlaan 13, Alphen aan den 

Rijn
-  M.P. Nowak, Hoogeveenseweg 9 R, Boskoop
-  R. Koryciński, Westpark 60, Boskoop
-  J.J. Miziołek, Hoogeveenseweg 7 G, Boskoop
-  S.A. Lysko, Hoogeveenseweg 5 E, Boskoop
-  C.J. Vos, Eikenhorst 331, 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 telefoonnummer 14 0172. Als de gemeente na 
twee weken geen reactie heeft ontvangen en er 
geen woonadres bekend is, neemt zij bovenge-
noemde personen op in de BRP als vertrokken met 
onbekende bestemming. Het besluit tot uitschrij-
ving met onbekende bestemming wordt gepubli-
ceerd op 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.

Vergunningen
22 t/m 28 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.
Aarlanderveen
-  naast Nieuwkoopseweg 7A (sectie A, perceel 

3343)  
plaatsen hobbykas (V2020/867) 

Alphen aan den Rijn
-  Herfstlaan 21  

plaatsen fietsenberging (V2020/857) 
-  Helmhof 60  

vervangen bestaande brug (b095) (V2020/858) 
-  Kromme Aarweg 3  

vervangen bestaande brug (b076) (V2020/859) 
-  Compierekade 1  

vervangen bestaande brug (b165) (V2020/860) 
-  Norbertijnenlaan 13  

plaatsen vlaggenmast voortuin (V2020/861) 
-  Hofzichtstraat 7  

realiseren 30 woningen in hoofdgebouw 
(V2020/863) 

-  Marnixstraat 27  
doorbreken draagmuur tussen keuken en 
woonkamer (V2020/866) 

-  Stationsstraat 6  
vervangen huidige berging inclusief 
terrasoverkapping achtertuin (V2020/874)

-  Paddestoelweg 36  
vervangen gevelkozijnen en panelen, vergroten 

berging (V2020/876) 
-  Eendenkooi 14  

plaatsen dakopbouw (V2020/872) 
-  Eendenkooi 20  

plaatsen dakopbouw (V2020/878) 
-  Boskoopseweg 14  

bouwen docking-station voor laden 
batterijcontainers (V2020/847) 

Boskoop
-  Rozenlaan 45  

bouwen berging/tuinkamer (V2020/865) 
-  Sijsjespeer (2) (Waterrijk, kavel 319)  

bouwen woning (V2020/869) 
-  Omloop 4  

aanleggen dam met betonplaten erover 
(V2020/871) 

-  plan Waterrijk (sectie D, perceel 5522, kavel 315)  
bouwen woning en aanleggen inrit (V2020/873) 

-  Wijkdijk 56  
realiseren B&B (V2020/862) 

Hazerswoude-Dorp
-  Loeteweg 15  

plaatsen oude schuur uit 1920 (V2020/864) 
-  Voorweg 81  

bouwen vrijstaande villa (V2020/870) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Helene Swarthplantsoen 9  

plaatsen kleine windturbine (V2020/879)
Koudekerk aan den Rijn
-  Hondsdijk 32  

bouwen bijgebouw (V2020/868) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Zaagmolenweg 2A (23-10-2020)  

plaatsen erfafscheiding (V2020/703) 
-  Pijperhof 12 (23-10-2020)  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/772) 
-  Charlotte van Pallandtlaan 18 (26-10-2020)  

aanbrengen schoeiing met vlonder waterkant 
(V2020/821) 

-  Rijnkade 5 (27-10-2020)  
herbouwen en restaureren rijksmonument 
(V2020/788) 

-  Rijnkade 6 (27-10-2020)  
herbouwen en restaureren rijksmonument 
(V2020/791) 

-  Junostraat 1 (28-10-2020)  
uitbreiden woning aan zijgevel en plaatsen 
erfafscheiding (V2020/794) 

Boskoop
-  Laag Boskoop 120 (28-10-2020)  

vervangen bestaande schuur (V2020/830) 
-  Oase-Kalverdans (sectie D, perceel 5660, kavel 

10) (28-10-2020)  
bouwen woning (V2020/623) 

Hazerswoude-Dorp
-  Engelandlaan 70 (22-10-2020)  

realiseren dakterras (V2020/740) 
-  Noorddijk 1 (27-10-2020)  

vergroten bestaande balkon achterzijde 
(V2020/839) 

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 5 november 2020, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein,  
20.00 uur (digitaal, met rechtstreekse uitzending)

•  Bespreken collegebesluit tiny houses 
•  Debat 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 - 21.00 uur (digitaal)

•  Informatiemoment over de doordecentralisatie maatschappelijke zorg in Holland Rijnland verband

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

•   Bespreken collegebesluiten regionale samenwerkingsverbanden en de positionering van  
Alphen aan den Rijn

Donderdag 12 november 2020, informatiemarkten: bouwplannen gemeentebreed (20.45-
21.00 uur), fietsmaatregelen (21.00-21.45 uur), inclusie (21.15-22.15 uur) en bus in/uit 
centrum (22.00-22.45 uur) (digitaal, met live-uitzending)

Raadswerkgroep Verkeer Boskoop-Hazerswoude
De gemeenteraad heeft vóór de zomer de Raadswerkgroep Verkeer Boskoop-Hazerswoude ingesteld. 
Deze heeft zich gebogen over de diverse varianten die kunnen bijdragen aan het oplossen van de 
verkeersproblematiek in Hazerswoude-Dorp. Op www.alphenaandenrijn.nl/raadswerkgroepverkeer 
vindt u meer informatie over het proces en de inhoud van de besluitvorming (lokale maatregelen N207-
zuid/Beter Bereikbaar Gouwe). Op maandagavond 9 november van 20.00 tot 22.00 uur is er een online 
bijeenkomst (webinar) waarin de diverse varianten voor lokale maatregelen voor de korte termijn in en 
om Hazerswoude-Dorp worden toegelicht. Inwoners krijgen daarna de gelegenheid vragen en/of 
opmerkingen kenbaar te maken, zodat de gemeenteraad deze input bij zijn oordeelsvorming kan 
betrekken. Meer informatie over deelname aan het webinar vindt u op de website.

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 Raad-
spraak, de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad, via www.alphenaandenrijn.nl/raadspraak.

De gemeenteraad 
vergadert tijdelijk 
deels digitaal vanwege 
het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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Rijndijk 177, 2394 CB  Hazerswoude-Rijndijk
info@t-haasje.nl - www.t-haasje.nl

Telefoon 071 3414730

AFHAAL/BEZORG KEUZEMENU à 27,50
• Visdrieluik van gerookte zalm, -paling en Hollandse garnalen

 of
• Fazantpaté en croûte met compote van appel en cranberry 

of
• Zachte geitenkaas op peren-bietensalade met 

honingdressing 

********************
• Gebakken zeebaarsfi let met romige dillesaus

 of
• Varkenssteak met krokante kaas-kruidenpanade en 

rode wijnsaus 
of

• Reepeper met gegratineerde aardappelpuree en rode kool

********************
• Hazelnotenbavaroise met frambozensorbetijs en 

notenkletskop
 of

• Soesjes gevuld met Zwitserse room, chocoladesaus en 
vanille-roomijs

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

Over 2 weken nieuw menu! Minimaal 1 dag vooraf bestellen!

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.).

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

Verlengen beslistermijn
Boskoop
-  Valkenburgerlaan 3  

transformeren kantoorpand naar zes 
appartementen (V2020/683) 

Vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat op grond van art. 22 Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen aan Primagaz Neder-
land B.V. van 1 januari 2021 tot en met 31 december 
2021 ontheffing voor het vervoeren van gevaarlijke 
stoffen binnen de gemeente is verleend.
 

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 9 december 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. U kunt bezwaar maken via 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. De indiener 
van het bezwaarschrift kan, als onmiddellijke 
spoed dat -gelet op de betrokken belangen- vereist, 
ook een voorlopige voorziening vragen bij de 
voorzieningenrechter, postbus 20302, 2500 EH te 
Den Haag.

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen en verwijderen van de onderstaande 
individuele gehandicaptenparkeerplaats(en). Er 

wordt een individuele gehandicaptenparkeerplaats, 
met de bijbehorende borden, verwijderd in: 
Alphen aan den Rijn
- Briljantstraat 448 
Er wordt een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats, met de bijbehorende borden, gerealiseerd in:
Alphen aan den Rijn
-  Krammer 10 
-  Ouvertureweg 48 

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.
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Beste inwoners van Rijnwoude,
Voor iedereen is het een lastige tijd. Wij willen u zo goed 
mogelijk ondersteunen waar kan. Zie onderstaande projecten 
voor de komende periode. Heeft u zelf nog een goed idee, 
neem dan contact met ons op!
   

BELMAATJE 1 OP 1

Ontzettend
bedankt!
Aan alle huurders die onze enquête hebben ingevuld.

In september vroegen wij de huurders/bewoners van Habeko wonen om een 
korte, digitale enquête in te vullen. Het doel van de enquête is meer informatie  
te krijgen van onze achterban. Zo kunnen wij onderwerpen die bij huurders/ 
bewoners leven, bespreken met Habeko wonen. Bijna 22% van de verstuurde  
vragenlijsten hebben wij retour ontvangen. Dat is een bijzonder mooi resultaat, 
waar we best trots op zijn! Uw respons heeft veel bruikbare informatie  
opgeleverd. Daar gaan we zeker mee aan de slag.

De resultaten van de enquête staan op onze website, www.sbhw.nl.  
Heeft u geen internet en wilt u toch beschikken over de resultaten? 
Stuur dan een briefje naar ons postadres (SBHw, p/a Dorpsstraat 50,  
2391 BJ  Hazerswoude-Dorp). U krijgt de resultaten dan thuisgestuurd.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u iets doorgeven, vul dan het contact- 
formulier in op onze website. Of stuur een briefje naar ons postadres.

Wij zijn er voor u!

Mist u de koffie ochtendjes, 
het even samen zijn, de gezel-
lige kletspraatjes? Dat begrij-
pen wij helemaal. Helaas moe-
ten we nog even voorzichtig 
zijn en zijn de locaties waar wij 
normaal koffiedrinken nog ge-
sloten. Wel hebben wij een idee 
voor dat koffie momentje en 
gezellige kletspraatje, namelijk 
het project; Met wie belt u? Dit 
houdt in dat wij mensen aan el-
kaar koppelen die telefonisch of 
via beeldbellen met elkaar een 
bakkie koffie kunnen drinken 
en dat gezellige praatje alsnog 
kunnen houden.
Lijkt u dit leuk? Neem dan con-
tact met ons op en dan kunnen 
wij een koppeling maken.

LUISTERLIJN RIJNWOU-
DE JUIST NU !
Iedereen heeft ermee te maken, 
met de Corona crisis. Voor vele 
mensen betekent dit veel min-
der bewegingsvrijheid, minder 
activiteiten en veel minder be-
zoek. En natuurlijk vinden we 

dat moeilijk, missen we een 
kletspraatje of een luisterend 
oor.
Wij willen u daarom herinne-
ren aan de “Luisterlijn Rijnwou-
de”: u kunt op doordeweek-
se dagen iedere ochtend tussen 
9.00 uur en 12.00 uur bellen. U 
krijgt dan een medewerker van 
Tom in de Buurt aan de lijn. U 
kunt bellen voor een praatje, 
een luisterend oor of wellicht 
een hulpvraag waarmee zij u 
kunnen helpen. Het telefoon-
nummer is 088-9004567

KAARTJE STUREN
In samenwerking met de Drie-
hof heeft Tom in de buurt de ac-
tie "kaartje sturen" opgezet. Be-
woners van de Driehof hebben 
kaarten gemaakt om zelfstandig 
wonende ouderen in Rijnwoude 
in deze tijd een hart onder de 
riem te steken. Tom in de buurt 
gaat voor verspreiding van de 
kaarten zorgen.
Vindt u het leuk om ook de be-
woners van de Driehof te veras-

sen met een kaartje, stuur dan 
voor eind november een kaart-
je naar De Driehof. ( Dorps-
straat 27, 2391BB Hazerswoude 
dorp)  U mag het kaartje ook 
langs brengen op de locatie van 
Tom in de buurt (Joseph Hay-
dnlaan 5, Hazerswoude Rijn-
dijk), dan zorgen wij dat het bij 
de inwoners van de Driehof te-
recht komt.  Deze actie zullen 
wij voor de december feestda-
gen nogmaals herhalen. 
U maakt met een klein gebaar de we-
reld weer een stukje vrolijker

CREATIEVE WORKSHOP 
ONLINE
Wij bieden een coronaproof 
workshop aan u aan, live via 
onze facebookpagina Tom Inde-
buurt-Rijnwoude op maandag 
9 november om 13.00 uur. U 
kunt dus meedoen vanuit huis. 
Op deze manier kunnen we 
toch even creatief samen bezig 
zijn en het thuis gezellig maken. 
Wie doet er met ons mee? Houd 
onze facebookpagina in de ga-

ten, want wij zullen dit zeker 
nog een keer organiseren. 
Daarnaast zijn er nog de volgen-
de diensten waar u gebruik van 
kunt maken;
•  Boeken/puzzel ruilbeurzen: 

dichtbij, bij supermarkten 

ruilen van boeken. Dit is in 
iedere kern van Rijnwoude 

•  Mantelzorgondersteunings-
lijn: waar mantelzorgers te-
recht kunnen met vragen 
088-9004567, Tom in de 
buurt 

Hou ook onze website www.tomindebuurt.nl 
in de gaten!  Mvg Tom Team Rijnwoude

Zoeterwoudse veiling brengt 25 mille op
De 46e Veiling met een Missie, voorheen Missieveiling, in Zoe-
terwoude heeft een totaalbedrag opgeleverd van 24.640,-. De 
organiserende werkgroep was dik tevreden met de opbrengst.

De veiling, vanwege het coronavirus online gehouden, was een 
grote uitdaging en waarvoor de belangstelling maar moest worden 
afgewacht. ,,Het is ons alleszins meegevallen, vooral omdat via het 
scherm een bod doen heel andere koek is, dan in een volle, rumoe-
rige zaal”, zegt werkvoorzitter Peter Kortekaas.
Toch heeft de veiling de gemoederen bezig gehouden, het is op de 
slotavond zelfs topdrukte geweest op de site. Veel  bieders wilden 
aan het eind van de rit nog een laatste bod uitbrengen. In totaal zijn 
maar liefst 1.930 biedingen gedaan. 
Ook deze veiling waren er weer toppers, zoals een dag machinaal 
slootwerk (825), een M&O-diner (600), uitstapje met salonboot 
(575) en een fokkalf (540). Maar de vogelvoederhuizen van Chris 
Koek en de bijzondere excursies naar de Rijnland Route waren ook 
erg in trek. ,,We zijn blij dat we tóch hebben geveild en hopen tege-
lijkertijd dat de veiling volgend jaar weer in het Muziekcentrum op 
de gebruikelijke manier kan doorgaan”, aldus de voorzitter. 

Met de veilingopbrengst kan de financiële ondersteuning van projecten, waar 
inwoners van Zoeterwoude (of hun familie) bij betrokken zijn, worden voort-
gezet. Dat kan ook mede dankzij giften, die met enige regelmaat bij de veiling 
binnenkomen. Wie nog een gift wil overmaken: het rek.nr. is NL59 RABO 
037524100 t.n.v. de werkgroep Missie en Ontwikkeling in Zoeterwoude.
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HOOGVLIET.COM

 Ola Viennetta ijs 
Alle soorten 
 2 stuks 
Van /2.42 - /4.50
 Voor 1.21 - 2.25 

 Coca-Cola 
4 fl essen van 1.5 liter 
Van /7.49 - /8.36

4 FLESSEN 

 6.49 
SPAAR
  ZEGELS

Unox Cup a Soup, 
Good Noodles of Good Pasta 
Alle soorten 
2 stuks 
Van /1.18 - /2.90  
 Voor 0.59 - 1.45 

SPAAR
    ZEGEL

SPAAR
    ZEGEL

SPAAR
    ZEGEL

50%
KORTING

2e PRODUCT

 Campina magere 
fruitmelk, Yoki, 
Vifi t of Goedemorgen
 2 pakken van 1 liter 
Van /1.98 - /3.50
 Voor 1.48 - 2.62 

Multikorn of Waldkorn 
2 stuks  
Van /3.98
 Voor 1.99 

Multikorn of Waldkorn 
2 stuks  

SPAAR
    ZEGEL

 1+1
GRATIS 

 NU STUNT

 1+1
GRATIS 

 1+1
GRATIS 

 NU 

3.99
SOLA

TOPKWALITEIT
VANAF

11.99

TOT

75%
KORTING

    SPAREN
  VOOR SOLA
    PANNEN & 
OVENSCHALEN
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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

DIVERSEN 
Helaas GEEN BAZAAR dit jaar, dus ook geen 
rad van avontuur, maar ALTIJD PRIJS MET 
EEN MONDKAPJE van katoen of linnen, dat 
vele malen wasbaar is en bij mij te koop is 
voor 5 Euro. Dit bedrag komt geheel ten goe-
de aan het onderhoud van de beeldbepalende 
en monumentale kerkgebouwen in Koudekerk 
aan den Rijn. Te koop in de maten S, M en L. 
Mail naar a.hogenes@hetnet.nl of bel mij 
op nummer 071 34 131 14 De kapjes kunt 
u Coronaproef bekijken en afhalen 

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

GEVRAAGD
Ik ben op zoek naar een GARAGEBOX te koop 
in Benthuizen.

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!

KNIP UIT!!
Heeft u OUD IJZER 
of andere metalen.
Ik kom het GRATIS 

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂

Leiderdorp    www.meerburg.nl

Ingezonden brief
In Benthuizen horen ze het carilon niet meer luiden, 
maar ze weten wel waar de klepels hangen.

Het carillon in Benthuizen is stil, al sinds de strengere anti corona 
maatregelen drie weken geleden ingevoerd werden. Op waarschu-
wingen van bewogen burgers wordt door de gemeente niet gerea-
geerd. Langzaam beginnen we te vermoeden wat er aan de hand is. 
De oorzaak ligt in een ver verleden. Meer dan 50 jaar geleden was 
er een burger initiatief in Benthuizen om een carillon aan te schaf-
fen. Dat lukte en het werd geplaatst bij het Gemeentehuis tegenover 
de woning van één van de initiatiefnemers. 
Er volgde een feestelijke opening en ieder uur klonken in het dorp 
de tonen van de toenmalige muziek tot de eerst volgende zondag 
zich een ongelukkig incident voordeed. Om 9 uur die zondagmor-
gen werd er een melodie gespeeld uit de musical “my fair lady” 
waarin de vader van de bruid zich de vraag stelt of hij de kerk wel 
haalt. Een groot deel van de bevolking in Benthuizen was ontzet 
toen ze het merkten of er op attent gemaakt werden. Het carillon 
werd een paar maanden stil gezet om
gepaste muziek voor de zondag te vinden.  Toen dat aangeschaft 
was speelde het carillon weer en op zaterdagavond werd overge-
schakeld naar een serie met geestelijke liederen, iedereen happy, 
nou ja iedereen, er zijn zelfs rechtszaken gevoerd om het carillon 
het zwijgen op te leggen, maar dat mislukte. Het carillon is verbon-
den met de atoomklok en geeft daardoor exact de juiste tijd. 
Maar vergeet de klok op de kerktoren niet. Vroeger liep die vrijwel 
gelijk met het carillon, zelfs tijdens een hittegolf, waarin de tijd 
sneller verstrijkt, iets wat bij alle mechanische kerkklokken het ge-
val is, liep die in Benthuizen gelijk, dankzij koster Verweij die on-
danks de warmte naar boven ging om de klok gelijk te zetten. Te-
genwoordig scheelt het soms wel minuten en dus geeft het carillon 
de enig juiste tijd, maar die is stil. 
Sommigen denken dat er eerst een mondkapje voor het carillon ge-
maakt moet worden, maar navraag bij de fabrikant leerde dat dan 
iedere klok van een mondkapje voorzien moet worden, de klok vals 
wordt en de klepel echt niet meer te zien is.
Het gerucht gaat nu dat er sprake is van een anti carillon complot. 
Op zondag mag in de kerken niet meer gezongen worden. Wij heb-
ben 4 kerken in Benthuizen en gevreesd werd dat het dorp op zon-
dag ieder uur luidkeels zou mee zingen met de klanken van het ca-
rillon. 

Beste gemeente als wij nu beloven dat we de liederen alleen mee 
neuriën willen jullie dan a.u.b. het carillon weer aanzetten.

Jan Medema

Corona Programma 3 “Maak van de nood…..een deugd”

Wat kunnen we nu nog wel doen?
Inmiddels zitten we in november en hebben we te maken met steeds strengere regels rondom de 
Corona crisis. Wat mogen/kunnen we nu nog betekenen voor de inwoners van Rijnwoude. Wij 
gaan in ieder geval niet bij de pakken neerzitten / en hebben een nieuw programma ontwikkeld 
“Wat kunnen we nu nog wel doen / Corona programma 3” Dit is een voorlopig programma / 
veranderingen zijn natuurlijk altijd mogelijk.

1. Maaltijdproject nieuw. 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 buurt-
genoot. Actief Rijnwoude gaat deze mensen met elkaar in contact brengen.

2. All you need is love: Het is steeds lastiger om een dierbare te bezoeken, met Kerst zal dit waar-
schijnlijk ook nog zo zijn. Daarom gaan we mensen de gelegenheid geven om een kerstbood-
schap o.i.d. in de dagen voor Kerst aan te bieden via een filmpje. Wij komen vervolgens bij de 
mensen thuis en gaan deze kerstboodschap op een groot scherm (buitenshuis) aanbieden. 

3. “Houdt Rijnwoude schoon---- door fit te blijven” Fit blijven is belangrijk, zeker in deze 
moeilijke (Corona) tijden. Daarnaast zien we dat er (nog steeds) overal rotzooi wordt achterge-
laten op straat. Deze 2 ontwikkelingen brengen wij bij elkaar. Actief Rijnwoude zorgt voor de 
grijpstokken, hesjes, handschoenen en vuilniszakken en u gaat heerlijk sportief uw eigen om-
geving “opschonen”.  Leuke “opruimfoto’s” kunt u bij ons inleveren, wij proberen deze te pu-
bliceren in de Groene Hart Koerier. En de origineelste ontvangt ook nog een leuke prijs.

4. Ruilbeurzen deel 2: In het voorjaar hebben we in iedere kern een boeken en puzzelruilbeurs 
opgezet. Praktijk wijst uit dat mensen hier weer gebruik van willen maken. Daarom gaan we 
de ruilbeurzen “opfrissen”.

5. Ommetjes door iedere kern van Rijnwoude: In iedere kern gaan we een Ommetje aanbieden 
in de vorm van een wandeling (3-5 km). Tijdens de wandeling krijgt u interessante informatie 
over de geschiedenis maar ook over het heden. Ommetjes zijn voor iedereen beschikbaar en 
kunnen gelopen worden op momenten dat u dat zelf wilt. 

6. Kerstsongs 2020: Kinderen uit de verschillende kernen gaan kerstliedjes zingen (als dat valt 
onder de richtlijnen van het RIVM) voor de mensen 
die wonen in de Herbergier / Rhijndael / Driehof. Dit 
wordt opgenomen en  aangeboden aan deze organisa-
ties die dit kunnen vertonen op hun eigen scherm op 
eigen locatie. Ongetwijfeld herkennen bewoners hun 
eigen kleinkinderen.

Gevraagd tegen vergoeding: STALLING VOOR 
MOTORFIETS in berging of garage in Hazers-
woude Rijndijk. tel. 0644722702

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@ wijdevenen.nl 
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Obstacle-run voor het Kinderfonds 
Franniez in VTC de Ridderhof!

door Frits Nijhof

Een groep studenten van Hogeschool Leiden heeft zich de afgelopen tijd intensief 
ingezet om geld op te halen voor een goed doel: het Kinderfonds Franniez. Daar 
de tijd voor dit project beperkt was, wilde men voor dit prachtige doel toch een zo 
groot mogelijk bedrag inzamelen. 

Wat is en doet het Kinderfonds 
Franniez? Franniez is er om 
chronisch zieke kinderen om 
ze een steuntje in de rug te ge-
ven voor, na en tijdens hun be-
handeling in het ziekenhuis. Zij 
krijgen een spiraal waar zij tre-
den met stickers kunnen spa-
ren. Ook kunnen zij hun verhaal 
kwijt via het Franniez dagboek. 

Harde realiteit
Er zijn in Nederland ongeveer 
80.000 kinderen met een chro-
nische kwaal. Voor deze kin-
deren zijn prikken, medicij-
nen, opnames in het ziekenhuis 
en operaties keiharde realiteit. 
Dat zijn eigenlijk allemaal kin-
deren die zouden moeten spe-
len. Franniez geeft hun nu iets 
tastbaars, daarmee laten ze zien 
wat ze allemaal hebben moe-
ten doorstaan. Tevens biedt het 
de kinderen, hun ouders, broer-
tjes en zusjes, opa en oma, de 
dokters, de verpleegkundigen 
dat aanknopingspunten om 
over het ziekte te praten. Fran-
niez is een heel tastbaar bewijs 
hoe stoer kinderen zijn in hun 
kwetsbaarheid. Op deze ma-
nier kan Iedereen dan begrijpen 
waarom jij er soms niet bent of 
niet kunt meedoen met sport, 
spel of buiten spelen.

Perfect idee
Onder leiding van Seb Westdijk 
kwam de groep studenten toen 
op het idee een Obstacle-run te 
organiseren voor kinderen on-
deren de 12 jaar, want deze kin-
deren hoeven tijdens de corona-
pandemie geen 1.5 meter aftand 
te houden. Een perfect idee! Op 
de basisscholen De Rank en de 
Rijnschans werden flyers uitge-
reikt met natuurlijk de het be-
langrijkste: de sponsorkaart! De 
enthousiaste leerlingen konden 
zich via een website aanmelden. 
De aanmeldingen vielen wat te-
gen; men had meer kinderen 
verwacht. 

Geen aanmoedigingen
Maandag 19 oktober was het dan 
zover. Jammer genoeg mocht er 
geen publiek bij, om de deelne-
mertjes aan te moedigen van-
wege de coronamaatregelen. In 
de gymzaal in de Ridderhof was 
een parcours uitgezet met aller-
lei hindernissen: de brug, een 
‘tegelpad’ van blokjes, de tou-
wen om mee te ‘zwiepen’, hoe-
pels om door te springen en 
twee ‘tijgerbanen’ samengesteld 
evenwijdig geplaatste twee ban-
ken met touwen er overgespan-
nen. De kinderen moesten dan 
dit hindernissen parcours afleg-

gen en na iedere  ronde werd 
een polsbandje uitgereikt. Het 
was een lust voor het oog om 
deze activiteiten te zien. Halver-
wege was er even tijd voor een 
kleine pauze, waarin het tijd 
was voor de welverdiende beker 
limonade en een zakje chips. En 
daarna weer vol spirit rondjes 
draaien.  

Prijs en certificaat
Na afloop kreeg elk kind een 
certificaat met daarop het aantal 
gelopen rondjes. 
Voor de drie kinderen die het 
meeste geld ophaalden was er 
een prijs!
Dat waren: Kay op de 3e plaats, 
Milan op de 2e plaats en op de 
1e plaats Mick; hij rende  maar 
liefst 18 rondjes! Chapeau!!
Met deze ontzettend leuke en 
sportieve middag werd maar 
liefst € 1000,- opgehaald met 
hartelijk dank aan onze deelne-
mers en al de sponsers, waarbij 
VTC de Ridderhof en de Frozen 
Butcher wel even extra bedankt 
mogen worden. 

Meer acties
De groep van Seb Westdijk gaan 
mogelijk in de aankomende we-
ken nog verder met de meer 
acties. Woensdag 21  oktober 

heeft de groep bijvoorbeeld nog 
gecollecteerd in het buitenge-
bied rond Leiden. De opbrengst 
aldaar bedroeg € 175,--.
Wij wensen Seb Westdijk en zijn 
groep heel veel succes met hun 
verdere acties voor dit goede 
doel. 
Mocht door het lezen van dit 
artikel graag het Kinderfonds 
Franniez willen ondersteunen, 
dan kan dat door even de hier-
naastgeplaatste QR code in te 
scannen en daar op alsnog uw 
bijdrage storten.  Daarvoor na-
mens Seb Westdijk en zijn team 
alvast hartelijke dank.

Voor meer informatie kunt u 
kijken op de site www.franniez.

nl  of neem een kijkje op de so-
ciale mediakanalen. 

Facebook: kids4franniez  of: 
Instagram: kids4franniez.

Nog even een herinnering...

Vergeet de mondkap-
jes van Lineke niet!
Zoals wij verleden week al hebben laten weten zet Lineke Ho-
genes zich in voor een goed doel: Het onderhoud van demonu-
mentale kerkgebouwewn in Koudekerk a/d Rijn.

Hiervoor is zij achter de naaimachine gekropen om handgemaakte 
mondkapjes van katoen en linnen te maken! Deze worden verkocht 
voor 5 euro per stuk, waarna het gehele bedrag overgemaakt wordt 
op de rekening van de kerkrentmeesters...
Uiteraard kunt u ook mondkapjes laten maken van nog in uw kle-
dingskast overgebleven stoffen. Neem maar even contact op met Li-
neke op tel. 071-34 131 14 of te mailen: a.hogenes@hetnet.nl
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FOTO'S UIT ONZE DORPSKERNEN
Hierbij weer een prachtige collectie foto's die wij vanuit alle hoeken van voormalig Rijnwoude toegestuurd 
hebben gekregen. Omdat er de afgelopen twee maanden heel weinig ruimte "over" was voor foto's ziet u 
nog een aantal prachtige zomfoto's maar komen ook de herfstplaatjes al weer binnen en die konden nog 
mee. Geniet van hetgeen onze fotografen zagen in de directe omgeving. Hoe mooi is Rijnwoude toch!!

Ook een leuke, mooie foto geschoten?

Laat alle lezers meegenieten 
en stuur hem naar 

info@groenehartkoerier.nl

"Ik let op dat er geen rare dingen gebeuren hoor!" Foto Timo Patzig

De Geremolen "De Blauwe Wip" Foto Catharina de la Montagne Een rij goed onderhouden "oudjes" bij elkaar. Foto Piet Bos

Een "misty morning" langs de Oude Rijn. Foto Wim van Harteveld

Ze groeien ook dit jaar voorspoeding op! Foto Jeanne Kok
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Dit is nog maar een greep uit de tientallen foto's die u 
heeft ingestuurd. Uiteraard komen de

andere ook nog aan de beurt! 

Grote dank voor de moeite.
Ga zo door, het Groene Hart heeft nog veel 

meer moois te bieden!

In de herfst zijn prachtige kunstwerken te bewonderen. Foto's en collage Frits Nijhof

De mais is van het land. Dan ziet het er heel anders uit... zeker op zo'n mooie morgen! Foto Dijkstra

" Ik pas even op als de baas weg is" Foto Bas van Vliet

De mooiste boom van Hazerswoude-Rijndijk? Foto Huib Verdegaal

Een prachtige dagpauwoog in de tuin van Claudy Smit
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Speciaal voor Benthuizen, 
Hazerswoude-Dorp, 

Hazerswoude-Rijndijk,
 Koudekerk a.d. Rijn

Videobellen met collega’s aan de keukentafel en 
bingewatchen op bed terwijl er op zolder een game 
wordt gespeeld? Met glasvezel internet en Interactieve 
TV kan het hele huis moeiteloos tegelijk online en heeft 
iedereen z’n favoriete programma binnen handbereik. 
Gegarandeerd razendsnel internet tot wel 1 Gbit/s. 
En dat alles voor een extreem lage welkomstprijs. 
Dat is slim bekeken!

Bestel snel op buitengewoonglasvezel.nl 
of bel 088 2249 001.
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* De actieprijs geldt voor de eerste 6 maanden o.b.v. een jaarcontract. Na 6 maanden betaalt u het dan geldende tarief. 
Kijk voor de pakketten, de kosten, de actievoorwaarden en de beschikbaarheid op uw adres op buitengewoonglasvezel.nl. 


