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

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl

Nieuwe en gebruikte auto’s

de
airco

dokter

de
airco

dokter

Van 
Elswijk
Auto’s

Van 
Elswijk
Auto’s

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

Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

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

makelaardij

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

BENIEUWD 
WAT UW WONING 

WAARD IS?

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 57e jaargang nr. 2724 • Woensdag 11 november 2020

Unieke samenwerking tussen gemeente, bedrijven en Dorpsoverleg Koudekerk

Realiseren van mooiere en 
groenere entree Koudekerk

door Frits Nijhof

Als je het dorp Koudekerk aan 
den Rijn uit westelijke rich-
ting binnen rijdt of fietst, kom 
je of over de karakteristieke 
ophaalbrug, of via de Honds-
dijk met aan je rechterhand de 
Oude Rijn en links de groene 
polder. 

Dat bleek duidelijk uit de en-
quête, welke eind 2015 werd 
gehouden.

Overleg tussen partijen
De Stichting Dorpsoverleg Kou-
dekerk aan den Rijn heeft over 
dit punt uit de enquête contact 
gezocht met zowel de gemeente 
Alphen aan den Rijn (gemeen-
te) als de Stichting Hoogewaard 
Bedrijvig (SHB). Intensief over-
leg tussen genoemde partijen 
heeft geresulteerd in een aan-
tal uitgangspunten om de oos-
telijke entree van ons dorp een 
fraaier aanzicht te geven. In een 
gezamenlijke intentieverklaring 
verklaren partijen zich in te zul-
len zetten voor de vergroening 
van de Hoogewaard langs het 
bedrijventerrein. Hiertoe wordt 
er een gezamenlijke werkgroep 
in het leven geroepen. De Werk-
groep bestaat uit betrokkenen 
van de bedrijven, de gemeente 
en het dorpsoverleg. 
Met de digitale onderteke-
ning van de intentieverklaring 
op 6 november jl. hebben de 
genoemde partijen het start-
sein gegeven om dit bijzondere 
‘Groener Koudekerk project’ te 

realiseren. Het is uniek te noe-
men dat bedrijven, gemeente en 
dorpsoverleg voortaan samen-
werken aan de verbetering van 
de groenvoorziening en uitstra-
ling van de Hoogewaard, tussen 
Koningin Máximabrug en Wei-
dedreef. 
Wij wensen de betrokken par-
tijen heel veel succes met deze 
toch wel bijzondere uitdaging.
 
Deze intentieverklaring werd 

Deze beleving ervaar je niet bij 
de Oostelijke entree van Koude-
kerk, de weg langs het indus-
trieterrein Hoogewaard.

Daarom is een van de wen-
sen, welke onder bewoners van 
Koudekerk aan den Rijn leeft, 
een mooier, groener entree van 
ons dorp aan den Oude Rijn. 

06 november jl. digitaal onder-
tekend door onderstaande, deel-
nemende partijen:  
- Namens de Gemeente Al-phen 

aan den Rijn, Wethouder 
Kees van Velzen

-  Namens de Stichting Hoo-ge-
waard Bedrijvig, Voorzitter 
Marcel Koen 

-  Namens de Stichting Dorps-
overleg Koudekerk aan den 
Rijn, Voorzitter Nicolien 
Wamsteker

Verschillende momenten bij de digitale ondertekening van de intentieverklaring..
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24 uur per dag 
bereikbaar! 

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

Ik loods je er 
graag doorheen 
Saskia Wester

Familieberichten Wij danken u voor alle blijken van 
medeleven, persoonlijk, per post of e-mail, 

na het overlijden van onze moeder, 
schoonmoeder en (super) oma

Anna 
Slootweg - de Gelder

Nelleke en Guus
Cocky en Alfons
Ron en Ineke
Petra en Marcel
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Hazerswoude, november 2020

Toch nog onverwacht is overleden mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma

Wilma Veldhuijzen- Rietveld
Lid in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Leiden,  Zoeterwoude,
20 juli 1947  2 november 2020

Zij was zeer sociaal bewogen
en heeft voor velen iets betekend.

Sjaak

Edwin en Lisa , Bonita, Nicky

Patricia en Raymond

Michiel en Caressa, Tim, Daan, Callan, Qyara

Broekweg 2
2381 NL  Zoeterwoude

Dinsdag 10 november hebben we
in besloten kring afscheid genomen van Wilma.

Langs deze weg willen wij u hartelijk danken 
voor uw blijken van medeleven na het 

overlijden van onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma

Anny 
Kraan - van der 

Haven
Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk of  
in de vorm van bloemen tot uiting gebracht, 

was voor ons een grote troost en zal  
een dankbare herinnering blijven.

Kees en Petra

Martin en Joke

Jaennelle en Paul

en kleinkinderen

Hazerswoude-Dorp, november 2020

Online bijeenkomst 
Nabestaandencafé Leiden op 
15 november 14.30 – 15.30 uur

In verband met de coronaontwikkelingen or-
ganiseert het Nabestaandencafé op zondag 15 
november een online bijeenkomst.  De bijeen-
komst is interactief en deelnemers krijgen de 
gelegenheid om vragen te stellen en de eigen 
ervaringen te delen.

Het thema is: Vooroordelen en reacties van de 
omgeving bij rouw

Aanmelden: om de beslotenheid van de online 
bijeenkomst te waarborgen is vooraf aanmel-
den vereist. Dit kan per mail via info@nabe-
staandencafeLeiden.nl o.v.v. naam, mailadres 
en telefoonnummer. 

Deelnemers die zich hebben aangemeld, ont-
vangen een mail met een link voor toegang tot 
de bijeenkomst.

Met een hart vol verdriet, maar dankbaar 
voor alle liefde die wij van hem hebben 

gekregen, hebben wij na een korte periode 
van ziekte onze lieve papa, schoonvader en 

mijn opa los moeten laten. 

Gerrit van Toorn 
4 mei 1949       –       6 november 2020 

Janneke in liefdevolle herinnering 
Yvette en Jos
   Lucie 
Caressa en Marc 
Isabella en Robbie 

Papa is thuis waar wij 
met hem samen willen zijn.

Correspondentieadres:
Familie van Toorn
p/a Ammoniet Uitvaartbegeleiding
Wilhelminalaan 1
2405 EB  Alphen aan den Rijn

In verband met de huidige omstandigheden 
zal het afscheid in besloten kring plaatsvinden.

Na een prachtig leven, waar hij zelf met veel voldoening op 
terugkeek, is op 90-jarige leeftijd overleden mijn lieve man, onze 

vader, schoonvader, opa en mijn overgrootvader

Gerrit van der Haven

* Ter Aar,  † Leiderdorp,
15 februari 1930 5 november 2020

Bep van der Haven-Struijk

Jan en Astrid
   Marlon en Yahya
   Esmée en Johan
      Mason

Sjaak

Caesar en Daisy
   Shana en Fouad
   Samantha

Marcel en Sandra
   Caitlin

Friso en Leorita
   Shanty
   Brandon

Koudekerk aan den Rijn, Den Tollstraat 23
Correspondentieadres:
Hooftstraat 150
2406 GN Alphen aan den Rijn

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatshebben.

 

Sail away
 

Toch nog onverwacht is overleden onze
lieve broer, zwager en oom

Hans Harkes
14 mei 1950 7 november 2020

Wij blijven met zeer veel liefde aan hem denken.
Behouden vaart Hans.

 
Jan (Sanne)
Bertie en Marije
Alie en Wim
Henriëtte en Peter
    Jolien
    Pim, Lauren
    Lisa

Gerelaan 22
2391 AM Hazerswoude-Dorp

De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats.
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 “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

'Fikre Alem' =  Wereld Liefde
Waarschijnlijk weet u dat de jaarlijkse Kerstbrodenactie van de Lionsclub Rijn-
woude altijd bestemd is voor een goed doel. De Lions stellen aan de actie steevast 
twee voorwaarden:

a) ze moet ten goede komen 
aan een project in een der-
dewereldland en 

b) er moet een relatie zijn tus-
sen het te sponsoren pro-
ject en een Lionslid uit Rijn-
woude.

De Lions geven meestal de voor-
keur aan een actie t.b.v. onder-
wijs of medische zorg en via het 
contact met het Lionslid is niet 
alleen gedegen informatie inza-
ke het plan vóóraf gewaarborgd 
maar ook is er na ‘het overhan-
digen van de cheque’ zekerheid 
over de te ontvangen feedback.

Tigray in Ethiopie
De Lions hebben deze keer ge-
kozen voor de financiering van 
een schoolgebouw in Tigray 
door de Stichting Fikre Alem (= 
Wereld Liefde) in Ethiopië. Deze 
stichting steunt scholen op het 
platteland in de provincie Ti-

gray.
Astrid Bultink (Astrid is direc-
trice van de Sint-Michaëlschool 
in Hazerswoude-Dorp) en haar 
man Marco zijn bestuursleden 
van de stichting. Zij hebben in 
2004 hun Ethiopische dochter, 
Mekdess, geadopteerd en het 
is dientengevolge logisch dat 
zij warm lopen voor hulp aan 
scholen uit de geboortestreek 
van hun dochter.
Astrid heeft al diverse ma-
len een bezoek gebracht aan 
de plaats Mekelle (Ethiopië) en 
daar met eigen ogen gezien hoe 
hongersnood het leven van heel 
veel mensen kan ontwrichten. 
Maar ook heeft ze begrepen dat 
onderwijs dé reddingsboei is 
voor vele mensen die door de 
hongersnood in problemen zijn 
geraakt. Onderwijs is de uitweg 
naar een acceptabel en mens-
waardig bestaan.

Zorgvuldig gekozen
In 2019 bezochten Marco en 
Astrid samen met hun doch-
ter Mekdess enkele scholen die 
nog geen hulp ontvangen en de 
Wembertawit-school werd uit-
gekozen als het volgende project 
voor de stichting. 
Oorspronkelijk bestond het ge-
bouw van de school uit twee 
units, maar de ouders van de 
leerlingen hebben er twee lo-
kalen aangebouwd. Daar moet 
echter nog veel aan gebeuren: 
het dak moet gerepareerd wor-
den en ook de ramen (gevuld 

met keien om de wilde dieren 
tegen te houden) moeten nodig 
in goede staat gebracht worden. 
Dat is van cruciaal belang: pas 
als de plaatselijke bevolking een 
school heeft opgericht, zorgt de 
overheid voor leraren en school-
boeken.

Uiteraard hebben de bestuursle-
den ook andere scholen bezocht 
en zij kwamen tot de conclu-
sie dat men het geld uit Neder-
land goed besteedt. In de Dansa-
school in Dejen hebben de 
bewoners drie blokken van vier 
lokalen gebouwd en ook ge-
zorgd voor hygiënische latrines. 

Nu kunnen ‘dus ook’ de meisjes 
naar school... en dat is in Ethio-
pië nog niet zo vanzelfsprekend.
Het is eigenlijk heel bijzon-
der dat veel kinderen (nu) naar 
school gaan. De ouders ne-
men in wezen een enorm ri-
sico, want door hun kinderen 
naar school te sturen, missen zij 
voor een deel van de dag hun 
arbeidskrachten... 

Prachtig doel
Voor ons zijn de Ethiopische 
onderwijs-accommodaties nog 
zeer primitief, maar.... kinderen 
ontvangen onderwijs!
De Lions hopen van harte dat u 
voor de Kerst een brood (à 7,50 
euro) koopt, want hulp bieden 
aan kinderen blijft voldoening 
geven.

(Voor informatie over 
Lionsclub Rijnwoude: 
https://rijnwoude.lions.nl/ )
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Column Hoop & Troost van de oude dorpskerk Benthuizen in Groene Hart Koerier

Danken in 
coronatijd
Misschien heeft u zich wel eens 
afgevraagd waarom er op een 
paar woensdagen in het jaar er 
veel mensen naar de kerk lopen 
om daar een kerkdienst te hou-
den? Wel, het gaat concreet om 
de tweede woensdag in maart 
en de eerste woensdag in november. In maart is het biddag en in 
november vieren we dankdag, zoals afgelopen woensdag 4 novem-
ber. Twee bijzondere dagen met diensten die echt bij elkaar horen, 
want als we ergens om bidden (en bij God onze vragen neerleggen) 
moeten we zeker niet vergeten om dan ook tijd vrij te maken om 
daarvoor te danken.  Wist u dat al sinds de middeleeuwen er een 
biddag bestaat?

Nu is dit wel een heel bijzonder jaar, want kort na de biddag in 
maart is de corona-pandemie in Nederland uitgebroken en zitten 
we nu middenin de tweede golf. Is er dan reden om te danken? 
Stel: je bent getroffen door de corona….je bent je baan kwijt…je 
hebt je eenzaam gevoeld…en dan toch danken? 
Durft u/durf jij de uitdaging aan om na te denken voor welke 5 
dingen in het leven je/u zou willen danken? 
Dat kunnen verschillende dingen zijn, van groot tot klein:  Je bent 
getroffen door corona, maar bent weer hersteld. Je bent je baan 
kwijt, maar je woont in een land met goede voorzieningen. Je so-
ciale agenda is plotseling leeg, maar daar is quality-time voor in de 
plaats gekomen…..
In het geloof kennen we veel houvast; in goede tijden (Hoop) maar 
ook in mindere tijden (Troost). Zo kunnen we in moeilijke tijden 
ervaren dat God dichtbij is en ons draagt en ook dat kan ons dank-
baar maken in verdriet of pijn.  En zo komen Hoop & Troost bij el-
kaar. 

Voelt u zich alleen? Is er een helpende hand nodig of gewoon be-
hoefte aan een praatje?   Wie jij of u ook bent, we staan klaar:  zorg-
team@hervormdbenthuizen.nl

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

Klaverjastoernooi 
aan huis....

Wie wint de “Actief Rijnwoude - bokaal”
Prijsklaverjassen gaat op dit moment helaas niet. Alle horeca gelegenheden en kan-
tines van sportverenigingen zijn immers dicht. Actief Rijnwoude wil toch een Kla-
verjas toernooi organiseren (natuurlijk Corona Proof).Wat is de bedoeling:

1. U geeft zich op als “team van 2 personen” en doet als team mee aan een toernooivorm. Deze 2 
personen moeten wel tot hetzelfde huishouden behoren. U kunt zich ook als individu opgeven. 
U gaat dan een team vormen met een ander individu. U kunt alleen wel pas meedoen wanneer 
de huidige coronaregel (maximaal 2 personen thuis ontvangen) per 1 december zijn verruimd.

2. Alle teams die meedoen worden in een “koker” gedaan. Wedstrijdleiding van Actief Rijnwoude 
doet vervolgens een loting.

3. Teams worden op de hoogte gebracht aan welk ander team ze zijn gekoppeld en worden met el-
kaar in contact gebracht. Vervolgens worden er afspraken gemaakt wanneer en waar er gespeeld 
gaat worden (binnen een nog aan te geven tijd).

4. U speelt vervolgens tegen het andere team. Deze wedstrijd vindt dus plaats bij één van de 4 kaar-
ters die tevens gastvrouw/gastheer is (en zorgt voor een hapje en/of een drankje). U speelt 2 pot-
jes van “16 giffies” en er wordt op z’n “Rotterdams” gespeeld.

5. Na afloop wordt doorgegeven welk team er heeft gewonnen. Dit team gaat dan naar de volgende 
ronde.

6. Actief Rijnwoude gaat dan een nieuwe loting doen en het bovenstaande proces herhaalt zich. U 
krijgt tevens te horen wanneer de volgende ronde gespeeld dient te worden.

7. Uiteindelijk houden we 1 team als winnaar over. Naast eeuwige roem en de Actief Rijnwoude 
bokaal ontvangt u ook een waardebon, te besteden bij het lokale bedrijfsleven.

8. Deelname is gratis.
9. U kunt zich opgeven bij de projectleider; Jos Timmermans / jos@actief-rijnwoude.nl / 06-

23328302. Heeft u vragen dan kunt u natuurlijk ook bij hem terecht.
10.  Wat we nodig hebben: Naam/adres/telefoonnummer en email-adres. 
11. U kunt zich opgeven tot donderdag 26 november.

Sponsor een kerstpakket 
- update
 

Een update voor ons allen! 
Het gaat de goede kant op. 
Geeft U het laatste zetje?

En laat zien hoe wij als drie kerken in 
één dorp  samen onze medemens helpen!
Een pakket kost 40 euro.
Elke bijdrage, groot of klein, is van harte wel-
kom!

Maak uw gift over op rekeningnummer NL12INGB0000397019
t.n.v. Penningsmeester Diaconie o.v.v Kerstpakket Protestantse 
Gemeente de Korenaar.

Op verzoek en na vermelding van uw mailadres ontvangt u na-
dien een factuur.

Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114

     
AUTOBEDRIJF BOS HAZERSWOUDE = GULF TANKEN

KEUZE UIT 4 VERSCHILLENDE 
BRANDSTOFSOORTEN IN HAZERSWOUDE DORP

Euro 95 E10 • Super 98 E5 • Diesel B7 
• Clean Fuel HVO DIESEL

de schoonste fossielvrije brandstof!

Ook in de donkere winterdagen is het bij ons gemakkelijk en veilig tanken.
Overdag tijdens openingsuren met BEDIENDE SERVICE.

Nu ook met selfservice in de vroege morgen en in de avond. 
Zolang het licht brand met uw betaalpas via de betaalpaal 

op het pompeiland (zondag gesloten).

NIEUW! Binnenkort op maandrekening tanken met uw eigen 
AUTOBEDRIJF BOS krediet-pas. 

Iedere maand uw overzichtelijke gespecifi ceerde factuur in de bus. 
Eén factuur met exclusieve totaal bedrag en btw gesplitst.

Totaal bedrag inclusief btw (wij geven u graag persoonlijk info).

Wij staan klaar om u te helpen en veilig op weg te houden.
• Nu de hoogste tijd voor de winterbanden wissel.
• Winter controle beurt en periodiek onderhoud.

• Veilig en vertrouwd bij uw lokale garage.
• Carwash met Bio clean reinigingsmiddelen.

AUTOBEDRIJF BOS HAZERSWOUDE
Dorpsstraat 9-13, Hazerswoude | Tel. 0172 589234
www.autobedrijf-bos.nl | info@autobedrijf-bos.nl SPECIALIST
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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 22 november   09.30 uur Prop. H. Meijer, 

Zoetermee;18.00 uur Ds J. den Dikken, Nunspeet 

Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 22 november 10.00 uur Dienst vervallen.
 Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag  22 november  09.30  uur Leesdienst; 18.00 

uur Ds J.W. Verweij. Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 22 november  09.30 -10.30 uur Open-

stelling 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 22 november 10.00 uur Ds C.C.A. 

Melgers. De dienst is online te volgen via 
kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 22 november 09.30 uur Ds Ds A.B. van 
Campen; 18.30 uur Ds J. van Rikxoort,  Alphen a/d 
Rijn. 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 

KERKDIENST 
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zondag 15 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 11 no-
vember is de Ontmoetingskerk 
open en op woensdag 18 no-
vember de Brugkerk.
 

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

ZONDAG 15 NOVEMBER 
Openstelling van de Bernardus-
kerk vanaf 11.00 uur met om 
11.30 uur een kort gebedsmo-
ment. 
.

ZONDAG 22 NOVEMBER
Op zondag 22 november is er 
een Familieviering waarin pas-
tor Lam voorgaat. In deze vie-
ring zijn kinderen uitgenodigd. 
Tijdens de kerkdiensten mogen 
maar 30 personen aanwezig 
zijn. Dus denk niet: "men weet 
dat ik elke week kom"  want dat 

gaat nu echt niet meer op. We 
vragen hiervoor uw begrip. Pas-
tores en de bisschoppen vra-
gen iedereen het protocol te 
volgen om zo, vanuit saamho-
righeid, de zorg voor de naaste 
serieus te nemen. Dus meldt u 
aan, als u erbij wilt zijn. 

AANMELDEN VOOR DE 
VIERINGEN EN INTENTIES 

U kunt zich via: hh.michael-ber-
nardus@heiligethomas.nl. voor 
een viering aanmelden of bel-
len naar 071-3414210, want ge-
lukkig neemt Annie van Dijk al-
tijd 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 Bonifaciuskerk. De li-
turgie kunt u downloaden op de 
website van de parochie: www.
heiligethomas.nl 

SCHOENENDOOSACTIE 
Misschien heeft u er al iets over 
gelezen in het parochieblad of 
op de site van de parochie Heili-
ge Thomas of vorige week in het 
herfst weeknieuws. Met een 
simpele schoenendoos kunt u 
een kind in of uit een oorlogs-
gebied, zoals Sierra Leone, Af-
ghanistan of het vluchtelingen-

kamp op Lesbos erg blij maken. 
We hopen dat er veel schoe-
nendozen gevuld gaan worden. 
De werkgroep diaconie. 

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.

VOLWASSENENCATECHESE
Beste belangstellenden voor de 
Volwassenencathechese. Van-
wege het  grote aantal coro-
nabesmettingen van de laatste 
tijd heeft de werkgroep Volwas-
senencatechese, met pijn in het 
hart, moeten besluiten de ver-
diepingsbijeenkomst “Hoor jij 
de schreeuw van de aarde” van 
18 november, zoals aangemeld 
in het parochieblad, niet door 
te laten gaan. Het nemen van 
zo’n beslissing is niet makkelijk.  
We zouden die avond met el-
kaar in gesprek zijn gegaan over 
de aarde waar we van leven en 
zullen doorgeven aan wie na 
ons leven. Een onderwerp dat 
ons allen de laatste tijd erg be-
zig houdt. Dat elkaar ontmoe-
ten in de catechese momenteel 
niet kan, vindt de werkgroep 
erg jammer. Juist in deze tijd 
waarin mensen zich uit angst 
terugtrekken in hun eigen om-
geving en ze  een beetje inspira-
tie goed kunnen gebruiken. Het 
heeft de werkgroep Volwasse-
nencatechese  aan het denken 
gezet. Hoe kunnen ze toch con-
tact onderhouden met parochi-
anen, elkaar inspireren zonder 
dat mensen daarvoor het huis 
uit  moeten en risico’s lopen. 

De werkgroep is er nog niet he-
lemaal uit hoe dat zou kunnen, 
maar hopen binnenkort meer 
van zich te laten horen of zien. 
Heeft u suggesties, laat het ons 
weten op email: volwassenen-
catechese@heiligethomas.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).

Banketletteractie van SV Bernardus
Al vele jaren verkoopt Bernardus rond deze tijd banketletters in de Rhynenburch 
en Rijndijk. Helaas kunnen we dit jaar door de Corona pandemie niet langs de deur 
om de  banketletters te verkopen. 

Jammer natuurlijk, maar … u kunt nu de banketletters t/m zondag 14 november digitaal bij ons be-
stellen via onze website www.bernardus.nl . Op de homepage vindt u nadere informatie over de ac-
tie en een link waarop u de banketletters eenvoudig kunt bestellen. Bestellen kan ook telfonsich: 06-
48152643 
U ontvangt een bevestiging en krijgt een tijd toegewezen waarop u de letters eind november in ons 
clubhuis kunt ophalen, met mondkapje en 1,5 meter afstand. U betaalt bij het afhalen met pin en als 
dat niet kan met gepast geld, € 7 per letter. 
U kunt dan toch genieten van deze overheerlijke banketletter(s) en u steunt in deze moeilijke tijd (de 
jeugdafdeling van) SV Bernardus. 

HELAAS GEEN SPECULAAS-
POPPEN  IN  BENTHUIZEN
Binnenkort breekt de Sinterklaasperiode weer aan. 
En volgens jarenlange traditie hoort daar eigenlijk de 
plaatselijke speculaaspoppenactie bij. 

Maar helaas zijn wij vanwege de coronamaat-
regelen genoodzaakt deze goedlopende, gezellige 
actie voor dit jaar af te blazen. Helaas moet u die 
overheerlijke poppen van bakkerij Jongerius dus 
missen. 
In 2021 hopen wij deze actie weer te vervolgen.  
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www.bakkerammerlaan.nl

4,-

Ammerlaan Authentiek:       
smakelijk desembrood

Speculaas         
rondo’s  4 stuks                                        

Muffins                                            1,25
De aanbiedingen gelden van 12 t/m 18 november

Ambachtsplein 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:

Kiprollade

Boerenham

Wijncervelaat 

4.49
Uit eigen keuken!

Verse 
Erwten

soep
1 liter

4.50
Boxtopper!

Pistolet 
Hete kip

4 personen

8.98

Verse kipfiletrse kipfiletr

Vlugklaarpakket:

4 Katen
vinken

4 Gehakt
schnitzels

7.98
Weektopper!

Kipfilet 
1 kilo

8.98
Meepakker:

Diverse 
Varkens
oesters 

4 stuks

6.49
100 gram

1.89
Aanbiedingen zijn geldig van 

9  t/m 14 november 2020

haas

Ben jij de enthousiaste medewerker die werkzaam zal zijn in de productie 
en het magazijn? Onderdeel van je werkzaamheden zijn onder andere het 
bedienen van verschillende verpakkingsmachines. Het betreft een full time 
baan voor 40 uur in de week. 

Geboden
    Een full time baan per direct
    Bij goed functioneren uitzicht op een vaste aanstelling
    Salaris overeenkomstig kennis en ervaring
    Pensioenregeling op 50/50 basis
    Een gezellig en jong team om mee samen te werken
    Wanneer nodig het volgen van een heftruckcursus
    Werktijden van 07.00 uur tot 16.00 uur van ma-do, vrijdag van 07.00 uur
    tot 14.45 uur

Solliciteren? Zie jij het wel zitten om bij een vooruitstrevend familiebedrijf 
te komen werken en spreekt bovenstaande functie jou aan? Stuur dan je 
motivatie en CV naar laurie@culvita.nl.

CULVITA IS OP ZOEK NAAR JOU!

t  071-3419013
e  info@culvita.nl
i  www.culvita.nl

Meer weten over mogelijke pakketten van maatregelen voor een betere 
bereikbaarheid en leefbaarheid van uw omgeving? Meld u aan voor het 
webinar op 24 november en/of voor online gesprekstafels op 30 november 
of 1 december. 

Online bijeenkomsten Beter Bereikbaar Gouwe

In het programma Beter Bereikbaar Gouwe werken overheden samen aan oplossingen 
voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en economie in het Gouwe-gebied tussen N11 
en A12, N209 en Bodegraven. Na een uitgebreid onderzoek naar 40 maatregelen zijn 
vijf mogelijke maatregelenpakketten samengesteld. 

De komende periode gaan we hierover in gesprek met bewoners, bedrijven, 
belangenorganisaties, gemeenteraden en Provinciale Staten. Er is nog niets besloten.

Gesprekstafels
We gaan in kleine groepen in gesprek 
over vijf mogelijke maatregelenpakketten. 
Wat zijn de voor- en/of de nadelen?  

De online gesprekstafels zijn op 
diverse tijdstippen. Het programma 
is overal hetzelfde.

14.00 - 15.30 u          14.00 - 15.30 u
16.00 - 17.30 u 16.00 - 17.30 u
19.30 - 21.00 u 19.30 - 21.00 u

Aanmelden vóór vrijdag 20 november 
Aanmelden voor de algemene 
presentatie en/of een gesprekstafel kan via 
www.beterbereikbaargouwe.nl.
 

Algemene presentatie 
In een webinar presenteren we vijf 
mogelijke pakketten van maatregelen 
om de bereikbaarheid, leefbaarheid en 
economie te versterken. Er is 
ruimte om vragen te stellen. 

Datum: dinsdag 24 november
Tijd:   19.30 - 20.45 u

Maandag 
30 november

Dinsdag
1 december
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Applaus
Toch wel enigszins verrast: daar lag dan het splinternieuwe maga-

zine ‘Doen!’ op de mat. Afzender Alphen aan den Rijn. Aanvankelijk 

dacht ik: nou, da’s geen kattenpis, dik en glanzend papier, boorde-

vol foto’s en maar liefst 70 bladzijden... zal niet weinig gekost heb-

ben.

Oké, nu maar eens niet die lullige krentenkakker uithangen, ge-

woon geïnteresseerd inkijken én lezen, dat is toch het minste wat 

je met een cadeautje kunt doen. De samenstellers van het magazine 

hebben een rondje Alphen aan den Rijn gemaakt en allerlei lieden 

bezocht die zich niet laten ringeloren door de coronacrisis. En daar 

word je vrolijk van. Wat te denken van een predikant die de paas-

boodschap vanuit geurende bollenvelden over het voetlicht bracht 

en dan ook nog vergezeld van een opkomende zon! ‘Wat nou... geen 

gevoel voor symboliek!’

Heel veel mensen in onze gemeente beschikken ondanks alles over 

een bewonderenswaardige creativiteit en maken er iets van. Opval-

lend is wel dat ze niet alleen de eigen handel en wandel op het oog 

hebben... nee, ‘die ander’ komt ook ruimschoots aan bod. ‘Waar 

komen we dat nog tegen?’ wil ik maar zeggen.

Uiteraard komt het college van B&W ook aan het woord. Spies is 

vol lof over de talrijke initiatieven en raadt ons aan voor onszelf te 

applaudisseren. De Jager steekt de loftrompet over de profession-

als in de zorg, de gehandicaptenhulp en het onderwijs en hij geniet 

van de bemoedigende initiatieven. Van Velzen steekt de mensen die 

bezig zijn op het gebied van cultuur, recreatie, toerisme en welzijn 

een hart onder de riem. Ook was KEES vol lof over de lokale drive-

throughs... ja, dat moest ik opzoeken. Schotanus maakte een diepe 

buiging voor leerkrachten die razendsnel moesten omschakelen 

naar digitaal onderwijs. Tevens was hij zeer onder de indruk van de 

mensen die overal en te allen tijde mogelijkheden en kansen zien. 

En Van As steekt uiteraard een stevige veer in het achterwerk van de 

ondernemers... wat voor klappen krijgen die horecaschavuiten en 

andere onmisbare jongens en meisjes niet!

Kortom, Liesbeth c.s. had het over die andere, die andere bij wie 

‘doen’ niet alleen op het puntje van de tong ligt, maar ook (a.h.w.) uit 

de mouwen druipt. En die mag in de schijnwerpers gezet worden.

Toch nog wat te zeuren? Klein zeurtje dan. Eigenlijk had ik verwa-

cht dat die applaudisserende B&W’ers ook iets over hun eigen ‘doen’ 

zouden loslaten. Ik vermoed, nee, ik weet wel zeker dat heel veel 

Boskopers en Hazerwoudenaren danig in hun maag zitten met die 

verduivelde verkeersproblematiek. In de tunnel-naar-de-oplossing 

zien ze nog steeds geen (groen) licht. Het wordt steeds drukker 

maar aan het wachten op die eerste schop in de grond komt geen 

einde. De burger wordt voortdurend uitgenodigd bijeenkomsten 

bij te wonen waarop de gemeente (provincie?) dan adequaat zou 

reageren... maar als het puntje bij ’t paaltje komt, blijken de menin-

gen van de diverse echelons niet parallel te lopen. Kernwoord: ver-

zanden!

In het magazine ‘Doen’ had Liesbeth c.s. glashard aan moeten tonen 

dat ze geen ‘doetje’ maar een ‘doener’ is. Helaas constateren we dat 

ze die kans gemist heeft.

Wist

CursiefjeBelangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

& Regionale Rampenzender: Radio 
West. Te ontvangen op 89.3 FM en op de 
kabel op 88.9 FM. 
& Mileuklachten: Milieutelefoon voor 
bedrijven en inwoners, tel. 14 0172. Dit num-
mer is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
beschikbaar. 
Meer info: www.odmh.nl/klachten
& ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland: 
Klan ten service Voorlichting en Preventie: 
voor informatie en afspraken m.b.t. consul-
tatiebureaus, dietisten en cursussen gezond-
heidsvoorlichting en opvoeding, tel. 071-
5161415. 
& Wijkcentrum Tom in de buurt: Tel. 
088- 9004567. Openingstijden op werkda-
gen van 9.00 - 17.00 uur. Locatie: Joseph 
Haydnlaan 5, 2394GJ Hazerswoude-Rijndijk, 
www.tomindebuurt.nl.
& Habeko wonen. Dorpsstraat 48-50, 
2391 BJ Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172-
583111. info@habekowonen.nl
& Home Start: Vrijwilligers bieden gezin-
nen met jonge kinderen een steuntje in de 
rug. Tel. 06-49040990.  
& GezondheidService: voor servicedien-
sten aan huis en cursussen, tel. 5161404 (op 
werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur). 
& Florein Zorg : voor zorg op maat, 24 uur 
per dag, voor particulieren en mensen met een 
persoonsgebonden budget. Bereik baar 24 uur 
per dag, 7 dagen per week via tel. 071-5797000. 
& Diákonos (Chr. Vrijwillige Terminale 
Zorg) Benthuizen: altijd bereikbaar tel.  
06 18 11 79 64.
& Vrijwilligers Palliatieve Terminale 
Zorg Aurelia: voor ondersteuning in de laat-
ste levensfase, in de eigen vertrouwde omge-
ving. www.vptzaurelia.nl. Tel. 06-51445726.
& Sensoor Telefonische Hulpdienst: 
Zuid-Holland Noord, 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bereikbaar. 0900-0767. 
& Actief Rijnwoude. Klussendienst 
Rijnwoude: 06-82093412; Burendienst Rijn-
woude: 06-23517778; Computerdienst Rijn-

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

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

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

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

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

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

& Stichting Welzijn Ouderen Bent hui-

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

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

& Verloskundige Praktijk Hazers-

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

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

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

& Praktijk voor Remedial Teaching, 

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

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

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio – 

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

& Praktijk v. Fysiotherapie en 

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

& Praktijk voor fysiotherapie: 

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

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

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

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

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

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

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

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

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

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

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

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

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

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

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

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

Uitgave: 
Stichting Groene Hart Koerier

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

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

Redactie: 
Arie Tuinenburg (Coördinator);  Jan Luuk 
van Dijk, tel. 588793 (Hazerswoude-Dorp en 
Benthuizen); Frits Nijhof, tel. 071-3414052 
(Koudekerk a/d Rijn); Diana Baak (Hazers-
woude-Rijndijk) tel 071-3627782/06-
54683475. Diana is tevens beheerder van de 
Facebookpagina van de krant:
www.facebook.com/groenehartkoerier

Bezorgdienst:
Dick Plaizier, telefoon 0172-430151
Bezorgklachten inspreken op het 
antwoordapparaat!! 

Advertenties en kopij kunnen tot 
zaterdagavond 19.00 uur ingeleverd 
worden per e-mail. 
Getypte kopij, foto’s en advertenties op 
papier inleveren vrijdag tot 17.00 uur.

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 10.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.
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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

WEEK 46 
11 november 2020

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

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

Waarschuwing voor 
ondernemers: benaderd 
voor gemeentegids?
Wij ontvangen van ondernemers uit de gemeente 
signalen dat zij een brief of e-mail hebben ontvangen 
met het verzoek om een betaling voor een advertentie 
of vermelding in de (digitale) gemeentegids goed te 
keuren. Het zou hierbij gaan om een jaarlijkse offerte. 
Let erop dat het hierbij niet om de officiële gemeente-
gids van Gemeente Alphen aan den Rijn gaat. 

De officiële gemeentegids van Gemeente Alphen aan 
den Rijn wordt uitgegeven door Akse Media. Wordt u 
benaderd door een andere partij en twijfelt u of het 
om de officiële gemeentegids gaat? Neemt u dan 
contact op met Gemeente Alphen aan den Rijn, via 
telefoonnummer 14 0172.

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.

Mooi meegenomen

Vergoeding voor belangrijke kosten 

Moet u door een bijzondere situatie belangrijke kosten maken? En 
kunt u deze kosten niet betalen vanwege een laag inkomen en 
weinig eigen geld? Dan heeft u misschien recht op een vergoe-
ding. Deze vergoeding heet bijzondere bijstand. Dit is een uitke-
ring waarmee u bijzondere kosten kunt betalen. Bij de beoorde-
ling kijkt de gemeente naar uw (financiële) situatie. Soms krijgt u 
geld en soms kunt u dit lenen.

Voorwaarden:
•  U vraagt bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt.
•  De kosten worden nergens anders vergoed.
•  De kosten moeten bijzonder en nodig zijn. Dat wil zeggen dat 

het gaat om kosten die niet iedereen maakt. Door een 
bepaalde situatie heeft u die kosten wel.

Aanvragen
Kijk voor meer informatie of om bijzondere bijstand aan te vragen 
op www.alphenaandenrijn.nl/werkeninkomen of bel met het 
Serviceplein via 14 0172.
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Publicaties
Verzoek verwijderen aanhangwagen
Op een parkeerterrein aan het J.H. van Straaten Van 
Nesplantsoen in Boskoop staat al langere tijd een 
aanhangwagen geparkeerd. Het betreft een 
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 aanhang-
wagen te verwijderen. Als dit niet gebeurt, verwij-
dert de gemeente deze aanhangwagen.

Besluit aanvulling Nota Bodembeleid 
2016 (hergebruik PFAS-houdende grond)
Het college van burgemeester en wethouders van 

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft, op grond van 
artikel 44, derde lid van het Besluit bodemkwaliteit, 
ten aanzien van hergebruik van PFAS-houdende 
grond het volgende vastgesteld:
-  Wat betreft de stofgroep PFAS (poly- en perfluoral-

kylstoffen) wordt voor grondverzet binnen de 
regiogemeenten aangesloten bij het bestaande 
bodembeleid zoals vastgelegd in de Nota bodem-
beleid 2016, waarbij alleen toetsing op functie 
van de ontvangende bodem plaatsvindt. 

Gemeente verstrekt gratis mondkapje  
aan inwoners met laag inkomen

De Luisterlijn: 
een luisterend oor
Heeft u het even moeilijk, voelt u zich alleen of wilt u uw verhaal 
kwijt? Soms is het lastig om iemand te vinden in uw omgeving die 
écht naar u luistert of waarmee u kunt praten. Of u zoekt juist naar 
iemand die u niet persoonlijk kent.

Goed gesprek
Bij de vrijwilligers van de Luisterlijn kunt u dag en nacht terecht voor 
een goed gesprek. Alle dagen van de week. Het hele jaar door. Met 
echte aandacht luisteren zij naar uw verhaal. Anoniem en vertrouwd. 
Zonder oordeel. De Luisterlijn is te bereiken via telefoonnummer 
0900 – 0767 (normaal tarief) of chat/mail via www.deluisterlijn.nl.

Gemeente Alphen aan den Rijn gaat gratis mond-
kapjes verspreiden onder inwoners die onder de 
bijstandsnorm leven.
 
Gezondheidsrisico
Wethouder Han de Jager: “Het is belangrijk om 
iedere inwoner de mogelijkheid te bieden zich te 
houden aan de coronaregels, waaronder het dragen 
van een mondkapje in openbare ruimten. Onze 
inwoners met een laag inkomen mogen geen groter 
gezondheidsrisico lopen omdat ze te weinig geld 
kunnen uitgeven aan mondkapjes. Deze actie wordt 
mede mogelijk gemaakt door Tom in de buurt en 
de Voedselbank. Ook heb ik veel waardering voor 
de Turkse gemeenschap, die mij kosteloos zelf-

gemaakte stoffen mondkapjes heeft 
overhandigd.”

Verspreiding
De mondkapjes zijn bedoeld voor 
inwoners met een inkomen onder het 
bestaansminimum. Dit zijn inwoners die 
bijvoorbeeld door persoonlijke omstandig-
heden, schulden, een terugvallend of een 
laag instabiel inkomen een lager inkomen 
hebben dan de bijstandsnorm. Het gaat om 
stoffen niet-medische mondkapjes. Onze 
partners Tom in de buurt en de Voedselbank 
gaan ervoor zorgen dat de mondkapjes bij de 
juiste inwoners terechtkomen. 

Bang voor corona? 
Zit jij op de basisschool en maak jij je zorgen over 
corona? Dan ben je echt niet de enige. Uit een 
onderzoek dat het NOS Jeugdjournaal heeft laten 
uitvoeren, blijkt dat best veel kinderen bang zijn 
om hun ouders, opa of oma, juf of meester te 
besmetten. En ook dat zij zich meer vervelen en 
vaker bang of verdrietig zijn. We vroegen aan 
kinderburgemeester Elmehdi Sassa of hij zich hierin 
herkent. 

Raar gevoel
“Ja, op school hoor ik dat ook veel kinderen zeggen 
dat ze bang zijn om bij familie op bezoek te gaan. 
Het is best een raar gevoel: ineens weet je dat je 
zomaar iets kunt krijgen en doorgeven, terwijl je 
daar nooit eerder bij hebt stilgestaan. Dat maakt je 
soms voorzichtiger, en soms vergeet je het weer. 
Op zaterdag word ik bijvoorbeeld nog steeds 
vrolijker wakker, met veel zin om een voetbalwed-
strijd te spelen. Ineens denk ik dan: oh ja, corona, 
dus het kan niet. We spelen wel toernooitjes tegen 
teams van onze eigen club, maar verder moeten we 
gewoon wachten totdat er een vaccin is. Ik ben 
benieuwd hoe lang dat duurt, of we ons leven dan 
weer gewoon kunnen oppakken.” 

Niet al te bang
“Maar goed, corona is er nog steeds”, gaat Elmehdi 
verder, “dus iedereen moet zich aan de regels 
houden. Aan de andere kant lees je in de krant dat 
kinderen niet zo’n groot gevaar vormen voor 
anderen. Laten we dus niet al te bang zijn, maar 
ook niet te flexibel. Eerlijk gezegd ben ik wel blij 

dat wij geen mondkapje hoeven te dragen, zoals op 
de middelbare school. Dat lijkt me best vervelend, 
zo de hele dag, maar als het kan helpen, zou ik het 
natuurlijk toch doen. Zolang we maar naar school 
kunnen.”

Omgaan met verschillen
Burgemeester Liesbeth Spies vindt het ook heel 
belangrijk dat de scholen open zijn en hoopt dat 
dat zo kan blijven: “Kinderen moeten de kans 
krijgen om zich te ontwikkelen. Dat doe je niet 
alleen in de klas, maar ook in het contact met leef-
tijdsgenoten. Door met elkaar te praten en te 
spelen, leer je beter omgaan met verschillen. Het 
scheelt ook dat je merkt dat je niet alleen bent als 
je je zorgen maakt. Dit is voor iedereen een bijzon-
dere en moeilijke tijd, dus let een beetje op elkaar 
en probeer te helpen waar je kan.” 
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Kinderburgemeester Elmehdi Sassa

Burgemeester Liesbeth Spies

Wat zegt het onderzoek?
Van de ondervraagde kinderen tussen 9 en 
12 jaar:
-  zegt 82% dat zij zich zorgen maken over 

corona
-  is 33% vaker bang
-  is 25% vaker verdrietig
-  voelt 89% zich veilig op school
-  vindt meer dan de helft de huidige 

maatregelen goed, 21% vindt ze te streng, 
28% vindt ze niet streng genoeg
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-  Voor het toepassen van PFAS-houdende grond van 
buiten de regio wordt het ‘Tijdelijk handelings-
kader voor hergebruik van PFAS-houdende grond 
en baggerspecie’ van het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat (laatst vastgestelde versie) 
gehanteerd. Daarbij wordt de zogenaamde 
‘dubbeltoets’ toegepast (stand still principe), dat 
wil zeggen toetsing op kwaliteit en functie. 

Toelichting
Op dit moment werken de regiogemeenten aan 
lokale achtergrondwaarden en bodembeleid voor 
PFAS. Vooruitlopend hierop stelt ons college, in 
overleg met de regiogemeenten, lokaal beleid vast. 
Hiermee wordt geregeld dat voor het toepassen 
van PFAS-houdende grond afkomstig uit de regio 
(gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-
Reeuwijk, Zuidplas, Alphen aan den Rijn en 
Waddinxveen) wordt getoetst aan de normen die 
gelden voor de functie van de ontvangende bodem. 
Dit is in lijn met de huidige Nota bodembeheer 
2016. PFAS is een nieuwe stof waarvan nog ondui-
delijk is hoe deze zich gedraagt in de bodem en 
uitspoelt naar het grondwater. Vanwege deze onze-
kerheid willen we in Midden-Holland kritisch zijn 
wat betreft de grond die van buiten de regio komt. 
Voor grond van buiten de regio wordt het Tijdelijk 
handelingskader PFAS gevolgd. Hier geldt het stand 
still principe (er mag geen verslechtering optreden) 
en wordt een dubbele toets uitgevoerd (kwaliteit en 
functie). Door de dubbele toets te hanteren, vindt 
er geen verslechtering van de bestaande bodem-
kwaliteit plaats (stand still). 

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
deze bekendmaking bezwaar indienen tegen dit 
besluit bij het college van burgemeester en wethou-
ders van Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. 
Commissie bezwaarschriften, postbus 13, 2400 AA 
Alphen aan den Rijn.

Ontwerpbesluit intrekking omgevings
vergunning Denemarkenlaan 11, 
HazerswoudeDorp
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn 

bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op 
het verzoek van Houweling Holding om intrekking 
van de omgevingsvergunning van 18 maart 2019 
voor een op- en overslagbedrijf van handelsgoe-
deren op het perceel Denemarkenlaan 11 in Hazers-
woude-Dorp. Het verzoek om intrekking is geregi-
streerd onder kenmerk 2020284546. In het 
ontwerpbesluit zijn wij van plan de omgevingsver-
gunning in te trekken. 

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 12 
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 deze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA 
Gouda of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u 
daarbij het kenmerk 2020284546. Na afloop van 
de inzagetermijn wordt een definitief besluit 
genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve 
besluit informeren wij u nader over de vervolgpro-
cedure.

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

Vergunningen
29 oktober t/m 4 november 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
-  kadevak 75B Nieuwkoopseweg (sectie A, perceel 

3872)  
tijdelijk realiseren uitweg werkterrein N231 
(V2020/882) 

-  Hogedijk 9  
vergroten bedrijfsloods (V2020/901) 

Alphen aan den Rijn
-  Marga Klompéstraat 11  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/880) 
-  J.C. Hoogendoornlaan 38  

bouwen bedrijfsruimte bij agrarische bedrijf 
(V2020/883) 

-  Marketentster 291  
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/885) 

-  Paddestoelweg 38  
vervangen kozijnen en gevelbetimmeringen, 
vergroten dakopbouw (V2020/890)

-  Pieter Doelmanstraat 21  
tijdelijk plaatsen zeil aan luifel winkel (zeven 
maanden) (V2020/891) 

-  Rijnhavenkade 4, 6 en 12 tot aan Moerbeilaan  
bouwen 118 appartementen met horeca- en 
bedrijfsruimte, aanleggen in- en uitrit (Baronie 
Haven fase 3) (V2020/892) 

-  Bloemhofstraat 36A/Aarkade 70  
afwijken bestemmingsplan wijzigen winkelruimte 
in winkel en woning (V2020/893) 

-  Honingzwam 16  
herindelen bestaand pand naar drie woningen 
(V2020/894) 

-  Filips van Bourgondiëstraat 1  
vervangen kozijn door naar binnen draaiend 
draaikiepraam (V2020/895) 

-  Groenoord 134  
verbreden bestaande inrit (V2020/899) 

-  Waalstraat 6  
doorbreken dragende muur tussen keuken en 
woonkamer (V2020/900) 

-  Koraalzwam 46  
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 
(V2020/903) 

-  Hoorn 352A  
vervangen tijdelijke portacabin voor permanent 
expeditie kantoor (V2020/905) 

Boskoop
-  Rijneveld 125A  

(her)bouwen loods (V2020/884) 
-  Zijde 182  

afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/886) 

-  Brederodepeer 37  
bouwen stenen garage met veranda (V2020/887) 

-  Gouwestraat 18  
realiseren drie appartementen door vervangen 
kozijnen, plaatsen nieuw terras met balkons en 
plaatsen dakkapellen en dakramen (V2020/908) 

HazerswoudeDorp
-  Fluitenkruid 12  

transparant afdak boven oprit garage 
(V2020/881) 

-  Loeteweg 9D (sectie K, perceel 771, kavel 851)  
bouwen woning met bijgebouw (V2020/888) 

-  Bentweg 16C  
bouwen vrijstaande woning en veranderen 
bestaande inrit (V2020/889) 

-  nabij Voorweg 12A (sectie D, perceel 1680)  
realiseren achtertuin met berging, carport en 
houten schuttingen (V2020/902) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Hoogewaard 130  

verhogen woning door nieuwe verdieping en 
kapconstructie (V2020/896) 

-  Hoogewaard 128  
verhogen woning door nieuwe verdieping en 
kapconstructie (V2020/897) 

-  Kerklaan 93  
aanleggen inrit (V2020/904) 

-  Burgemeester Verheullaan 17  
plaatsen fietsenhok voortuin (V2020/906) 

-  Prinses Wilhelminastraat 9  
vervangen schutting en schuur, verlengen 
bestaande inrit (V2020/907) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  nabij Steekterweg 77R (29-10-2020)  

bouwen bedrijfsruimte (V2020/746) 

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 12 november 2020, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein 
(20.00 uur)  (digitaal, uitzending is volgende dag terug te zien via de website)

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

Donderdag 12 november 2020, informatiemarkten: bouwplannen gemeentebreed  
(20.0020.45 uur), Fietsmaatregelen (21.0021.45 uur), Inclusie (21.1522.15 uur) en  
Bus in/uit centrum (22.0022.45 uur) (digitaal, met liveuitzending via de website)

Woensdag 18 november 2020, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein  
(20.00 uur) (digitaal, met liveuitzending via de website) agenda volgt 

Donderdag 19 november 2020, informatiemarkt 5G (19.00 – 20.00 uur)  
(digitaal, met liveuitzending via de website) 

Donderdag 26 november 2020, gemeenteraadsvergadering (20.00 uur) agenda volgt 

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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-  Marga Klompéstraat 11 (29-10-2020)  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/880) 

-  Steekterweg 83 (28-11-2020)  
bouwen bedrijfsloods (V2020/674)

Boskoop
-  Burgemeester Colijnstraat 88 (29-10-2020)  

wijzigen hoofddraagconstructie keuken en 
vervangen garagedeuren (V2020/778) 

-  tussen Badhuisweg 1-40 (29-10-2020)  
vervangen oeverconstructie westkant Gouwe 
(V2020/626) 

Hazerswoude-Dorp
-  Pieter Brueghelstraat 1 t/m 11 (oneven) en 26 

t/m 60 (even) en Jan van Goijenstraat 1 t/m 11 
(oneven) en 10 t/m 44 (even) (29-10-2020)  
renoveren 48 woningen naar nul-op-de-meter-
woningen (V2020/806)

Koudekerk aan den Rijn
-  Ridderhoflaan 5 (03-11-2020)  

vervangen erfafscheiding (V2020/787) 

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

Verlengen beslistermijn
Hazerswoude-Dorp
-  Westzijdeweg 71  

bouwen en in gebruik nemen loods (V2020/747) 

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend 
voor het in gebruik nemen van openbaar gebied 
binnen de gemeente. Van Voskuilen Woudenberg 
B.V. heeft ontheffing gekregen om van 18 november 
2019 tot en met 31oktober 2021 diverse objecten 
te plaatsen in het openbaar gebied aan de Dr. 
Hamburgerlaan 72 in Boskoop. 
 
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 9 december 2020 ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. 
Tegen dit besluit kunnen door belanghebbenden, 
binnen zes weken na deze bekendmaking, een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn. De indiener van het bezwaarschrift kan, als 
directe spoed dat -gelet op de betrokken belangen- 
vereist, ook een voorlopige voorziening vragen bij 

de voorzieningenrechter, postbus 20302, 2500 EH 
te Den Haag.

Verlenen ontheffing voor het parkeren op het 
trottoir aan het Polderpeil
Burgemeester en wethouders hebben besloten 
ontheffing te verlenen voor het parkeren op het 
trottoir voor de woning aan het Polderpeil. De 
ontheffing is verleend voor drie jaar. Voor de 
volgende woningen is ontheffing verleend: 
Polderpeil 384 en 388. Belanghebbenden kunnen 
tegen dit besluit volgens de artikelen 7:1 en 8:1 
van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na de openbare bekendmaking van dit 
besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij burgemeester en wethouders van Alphen aan 
den Rijn. U kunt bezwaar maken via 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. Ook ligt dit 
besluit ter inzage bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis.

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.).

Lieve kinderen uit Benthuizen 
en omgeving,
Na veel wikken, wegen en overleg met de raad van alle Pieten,
Komen wij ook dit jaar van de Nederlandse gastvrijheid genieten,
Natuurlijk zal het niet zo gaan als we alle jaren doen,
We vullen wel in de nacht van de kinderen hun schoen,
Maar om het vermijden van drukte te garanderen,
Zal ik mijn boot niet bij jullie op de Dijk parkeren,
Ook een rondrit door het prachtige dorp zit er niet in,
Een gezellig samenzijn in Dorpshuis de Tas evenmin,

Al kun je me niet in levende lijve ontmoeten,
Kun je me op 14 november op de tv begroeten,
Je kunt ook een kijkje nemen op internet,
Op 14 november rond 15:00 uur begint de pret,
Hiervoor moet je naar  
Studio Alphen TV gaan,
Alle links en info komen 
op de ECB-site te staan,
Ook op de facebook-
pagina van de ECB zal info 
verschijnen,
Zodat mijn “niet-intocht” 
niet in het niets zal verdwij-
nen.

Vanaf Pakjesboot 12,
Sint Nicolaas

Studio Alphen zendt De Grote 
Niet-Intocht uit op televisie
Geen intochten dit jaar, rijdt Sinterklaas stilletjes ons huisje voorbij?

Sinterklaas wordt dit jaar niet onthaald met feestelijke intochten. Vanwege het coronavirus en de 
bijbehorende maatregelen kan deze jaarlijkse traditie niet doorgaan. Weet de goedheiligman de 
schoorsteen alsnog te vinden, of rijdt hij dit jaar stilletjes ons huisje voorbij?

In de speciale uitzending De Grote Niet-Intocht van Studio Alphen is te zien hoe Frank, de vaste pre-
sentator van de Alphense intocht, samen met Piet langs de verschillende dorpen van de gemeente gaat. 
Ze bezoeken de mooiste plekken om te bekijken waar Sinterklaas dit jaar allemaal niet is. ‘Het is anders 
dan anders, maar toch ook heel leuk’, zegt Frank.

Burgemeester Liesbeth Spies legt aan Frank en Piet uit waarom er dit jaar geen intocht gehouden kan 
worden. ‘We hebben dat akelige coronavirus en dat is óók in Spanje. En zelfs als we alle Pieten en Sin-
terklaas inpakken in inpakpapier, kan het niet’, legt de burgemeester uit. ‘Maar, er gaat toch iets leuks 
gebeuren. Niet verder vertellen, het komt goed.’

ZATERDAG 14 NOVEMBER
Op zaterdag 14 november is de Grote Niet-Intocht om 15.00 uur te zien op televisie en de website van 
Studio Alphen. Daarna blijft de uitzending te bekijken via de website van de lokale publieke omroep: 
www.studioalphen.nl. 

De Grote Niet-Intocht is een initiatief van Studio Alphen, Sint in Alphen 
en de verschillende sinterklaascomités in de gemeente Alphen aan den Rijn.
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Steun uw lokale 
ondernemer en win! 

Heeft u de rebus opgelost? 
Stuur uw antwoord in via deltafibernetwerk.nl/rebus en maak kans op één van onderstaande prijzen. 
De prijswinnaars krijgen 27 november persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
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gavoorglasvezel.nl

De prijzen:

3-gangendiner voor 
2 personen t.w.v. 
€60.- bij Café de 
Egelantier

boodschappenbon 
t.w.v. €25.- bij COOP 
Benthuizen

cadeaubon t.w.v. €20.- 
bij Neuteboom Kaas-
verswereld 

1x 2x bloemenbon t.w.v. 
€15.- bij Bij Ons 
Bloem en Kado

10x whiskeybier t.w.v.  
€10.- bij Brouwerij  
De Oude Rijn

10x5x

POR organiseert 
“Prijsvraag 
Routekaart”
POR staat voor een samenwerkingsverband tus-
sen een groot aantal belangrijke organisaties in 
Rijnwoude die zich bezig houden met “Prettig 
Ouder worden in Rijnwoude”.

Wij hebben inmiddels tal van informatie bijeenkomsten 
georganiseerd, daarnaast hebben we o.a. ook een z.g. “rou-
tekaart” gemaakt. Heeft u een bepaalde vraag rondom wo-
nen / zorg / welzijn ? Als u de routekaart van Rijnwoude 
erbij neemt kunt u gelijk zien bij welke organisatie u moet 
zijn om het antwoord te krijgen.
Deze routekaart staat ook op de site van de POR  https://
www.prettig-ouder-worden-in-rijnwoude.nl/startalt.html.

Wij hebben voor u een aantal vragen  rondom wonen / 
zorg en welzijn in Rijnwoude en dagen u uit hier ant-
woord op te geven. Wanneer u deze antwoorden opstuurt 
naar Saskia Posthuma s.posthuma@tomindebuurt.nl  / Jo-
seph Haydnlaan 5 / 2394 GJ Hazerswoude-Rijndijk, dan 
doet u mee aan deze prijsvraag en maakt u kans op leuke 
prijzen (waardebonnen te besteden bij de lokale onderne-
mers).  

De vragen:
1. Welke organisatie weet alles rondom alarmering in 

uw woning?
2. Welke organisaties bieden thuishulp aan in Rijnwou-

de?
3. Welke organisatie biedt de klussendienst Rijnwoude 

aan?

4. U wilt uw woning aanpassen. Welke 2 organisa-
ties zijn hiervoor?

5. Als u maaltijden aan huis wilt, welke organisaties 
in Rijnwoude leveren dit.

We zijn benieuwd naar het aantal (goede) antwoor-
den. U kunt de goede antwoorden inleveren tot en 
met vrijdag 27 november a.s.
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Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!

Deze week: Cees Cok
Mijn naam is Cees Cok, ik ben 67 jaar geleden 
geboren in Leiden en woon al 67 jaar in Koude-
kerk aan den Rijn.
Ik ben getrouwd, heb drie kinderen en vijf klein-
kinderen. Via mijn schoonzoon Edwin Plasmeijer 
heb ik dit estafettestokje gekregen.
Ik heb al vanaf 1984 een eigen elektrotechnisch 
installatie bedrijf, en ben daar nog steeds volop 
werkzaam in, naar mijn mening kan je het bes-
te door blijven werken, goed voor lichaam en 
geest, maar de gezondheid moet het wel toe-
laten.
Ik doe al heel veel jaren vrijwilligers werk, en 
vindt dat zeer belangrijk voor de leefbaarheid en 
de toekomst van onze mooie dorpskern Koude-
kerk aan den Rijn.
Ik ben dertien jaar jeugdleider geweest bij de 
voetbalvereniging Koudekerk,  in de jaren tach-
tig en negentig, en vanaf 1993 vrijwilliger in het PWA bad,  dus ruim 27 jaar, daarvan ruim 17 jaar als 
secretaris  van de Stichting PWA bad.
Dit jaar hebben we als bestuur de moeilijkste beslissing moeten nemen, in al die 27 jaar dat de Stichting  
PWA bad bestaat, om  dit seizoen niet open te gaan als zwembad wegens de Corona uitbraak.
Daarom doe ik via de Groene Hart Koerier een dringende oproep op de jongere generatie, twintigers 
en dertigers om de komende maanden na te denken, hoe we met ons allen dit mooie zwembad 
open kunnen houden, door zich  aan te melden als vrijwilliger, met name voor schoonmaak, kassa, 
en toezicht, deze leeftijdsgroep gaat  de komende jaren zeer belangrijk voor het PWA bad worden, 
wij willen toch allemaal dat dit mooie bad open kan blijven.
Onze vaste vrijwilligers hebben een respectabele leeftijd, dit zijn meestal zestiger en zeventigers, 
vrijwilligers die al zeer vele jaren het PWA bad steunen, waarvoor we hen uiteraard zeer dankbaar zijn, 
want dankzij hen is het een Oase van rust in de kern Koudekerk aan den Rijn.
Begin volgend jaar gaan we een actie starten om vrijwilligers te werven, want zonder aanmelding van 
nieuwe vrijwilligers gaan we het heel moeilijk krijgen
Wij hopen dat we er volgend  jaar 2021, een mooi zwemseizoen van kunnen maken, met alle bestaande 
en hopelijk veel nieuwe vrijwilligers.
Het estafette stokje draag ik hierbij over aan:

'Rummikub' toernooi 
aan huis...

Wie wint de “Actief Rijnwoude bokaal”
Rummikub spelen met elkaar gaat op dit moment helaas niet. Alle horeca gelegenheden en kan-
tines van sportverenigingen zijn immers dicht. Actief Rijnwoude gaat een Rummikubtoernooi  
“aan huis” organiseren (natuurlijk coronaproof). Wat is de bedoeling:

1. U geeft zich op als “team van 2 personen” en doet als team mee aan een toernooivorm. Deze 2 
personen moeten wel tot hetzelfde huishouden behoren. U kunt zich ook als individu opgeven. U 
gaat dan een team vormen met een ander individu. U kunt alleen wel pas meedoen wanneer de 
huidige coronaregel (maximaal 2 personen thuis ontvangen) per 1 december is verruimd.

2. Alle teams die meedoen worden in een “koker” gedaan. Wedstrijdleiding van Actief Rijnwoude 
doet vervolgens een loting.

3. Teams worden op de hoogte gebracht aan welk ander team ze zijn gekoppeld en worden met el-
kaar in contact gebracht. Vervolgens worden er afspraken gemaakt wanneer en waar er gespeeld 
gaat worden (binnen een nog aan te geven tijd).

4. U speelt vervolgens tegen het andere team. Deze wedstrijd vindt dus plaats bij één van de 4 “Rum-
mikubbers” die tevens gastvrouw/gastheer is (en zorgt voor een hapje en/of een drankje). U speelt 
3 spelletjes Rummikub. Het team wat de minste punten heeft gehaald, heeft gewonnen..

5. Na afloop wordt doorgegeven welk team er heeft gewonnen. Dit team gaat dan naar de volgende 
ronde.

6. Actief Rijnwoude gaat dan opnieuw loten en het bovenstaande proces herhaalt zich. U krijgt tevens 
te horen wanneer de volgende ronde gespeeld dient te worden.

7. Uiteindelijk houden we 1 team als winnaar over. Naast eeuwige roem en de Actief Rijnwoude- bo-
kaal ontvangt u ook een waardebon, te besteden bij het lokale bedrijfsleven.

8. Deelname is gratis.
9. U kunt zich opgeven bij de projectleider; Jos Timmermans / jos@actief-rijnwoude.nl / 06-

23328302. Natuurlijk kunt u ook contact met hem opnemen wanneer u vragen heeft.
10. Wat we van u nodig hebben: Naam/adres/telefoonnummer en e-mailadres (als u dat heeft). 

Ingezonden brief

Hallo Beste krantenstaf en 
lezers...
Wij zijn een gezin dat zich probeert aan te passen aan een 
nieuw leven in het dorp Hazerswoude, dat nog geen jaar oud 
is. 

Allereerst wil ik aangeven waarom ik u deze moet schrijven. 
Om politieke redenen hebben we ons land met groot verdriet 
moeten verlaten. Wat we achterlieten waren de beste herinne-
ringen aan een leven om echt te missen. We waren met drie 
mensen vertrokken en realiseerden ons dat dit avontuur zo ge-
vaarlijk was toen de reis eindigde en we voet in een veilig land 
zetten. Ons verhaal is erg lang en ingewikkeld en soms triest, 
dus ik wil het Nederlandse deel van mijn verhaal opnemen. 

Toen mijn man en dochter asiel Ter Apel kwamen halen, haal-
den we heel diep adem toen we warmbloedige Nederlanders 
tegenkwamen die ons met lachende gezichten begeleidden, 
want de eerste indruk is erg belangrijk. Een nieuw land, een 
nieuw leven, gloednieuwe mensen en het milieu, wanneer dit 
allemaal goed aanvoelt voor een persoon, zal hij genezen als 
hij een wond heeft en als hij verdriet heeft, verandert het in 
vreugde en als hij zich zorgen maakt, verandert het in mooie 
dromen. die van ons was zo. 

Na Ter Apel kwamen we in de stad Assen. We hebben geen 
moeilijkheden ondervonden om vluchteling te zijn, het com-
fort van een mens en zelfs het plezier om gewaardeerd te wor-
den in het Asiel Zoekers Centrum in Assen. Ik heb veel herin-
neringen verzameld die ik in mijn leven zal vertellen, maar ik 
zal twee dingen met oprechte gevoelens bekennen. 

De eerste is dat; Als je naar een van de landen in het Midden-
Oosten gaat, zul je merken dat de deuren van huizen van men-
sen vaak zijn afgesloten met ijzeren tralies. De gordijnen altijd 
dicht (Turkije een land in het Midden-Oosten), was hij verrast 
om te zien in Nederland. En de gordijnen zijn meestal open. 
Dat wil zeggen dat de Nederlanders elkaar vertrouwen, Ne-
derland was een land van vrede waar niemand iemand kwaad 
deed. Was een moment waarop ik ongelooflijk gelukkig was, 
ook al was ik ver weg van mijn land en ben ik een vluchteling. 

Het tweede geval was als volgt. We gingen naar de bazaar voor 
iets kopen voor avondeten voorbereiden (hoewel we een goed 
niveau Engels hebben, in een vreemd land voelen mensen zich 
helemaal alleen, of een elk moment iets ergs met je kan gebeu-
ren.)mensen die tegen komen zei " hoi, hallo , dag. Oh mijn 
God, wat een leuke daad, we waren hier verbaasd over en ons 
dochtertje nam dit leuke gedrag meer aan dan wij. 

Wij zijn mensen die talen proberen te leren, nu woonachtig 
in het dorp Hazerswoude, van plan ons aan te passen aan het 
nieuwe leven en nuttige dingen te doen voor Nederland. Onze 
dochter gaat naar de Sint Michael Basisschool in het dorp. Zij 
houdt van haar leraren en vrienden. Als zij blij is, zijn wij ook 
blij. We zijn vol hoop. Wij zijn vier nu. We hebben Nederland-
se geboren zoontje.

Soms begroet mijn dochter, terwijl ze over straat loopt, men-
sen voor ons en raakt van streek als ze geen antwoord krijgt. 
Veel lezers zullen mijn kleine verzoek zien als je dit artikel pu-
bliceert. Negeer de begroeting van een klein meisje alstublieft 
niet. 

Met Vrindelijke Groet,
Nigar Kasap

Naschrift redactie

Met opzet hebben wij deze brief NIET aangepast aan de 
juiste Nederlandse taal en bewoording. Mocht het u dus een 
"beetje vreemd" overkomen, dan is dat logisch als je pas zo 
kort de toch heel moeilijke Nederlandse taal onder de knie 
probeert te krijgen...

Jorrit Wulffers
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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

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

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

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

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

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

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Nicole
Vriesekoop

Behandeling 

volgens afspraak

Willem Kloosstraat 4

Hazerswoude-Rd

Tel. 06-22072100

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

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

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

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

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

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

Café de Egelantier bezorgt 
nu ook een lekkere lunch 
aan huis of bedrijf!

Michelle Karens is één van de supersnelle bezorgers van uw lunch of diner op de E-bike, 
beschikbaar gesteld door Theo van Zanten!

Clemens Timmermans (eigenaar van eetcafe De Egelan-
tier): "Omdat het nog veel langer gaat duren ( denken we) 
voor we terug kunnen naar een normalere tijd, gaan we de 
huis/bedrijf bezorging uitbreiden naar de lunch. We gaan 
hiermee starten a.s. donderdag 12 november!" 

"Van maandag t/m vrijdag. staat deze service tot uw beschikking vanaf 
11.30 uur. U kunt uw bestelling laten bezorgen of afhalen .
U kunt dit (het liefst 1 dag van te voren tot ’s avond 19.00 uur) bestellen 
via de site www.egelantier.com of per telefoon 0172-588650:

Uiteraard is de keuze ruim! Van zeer eenvoudige lunch(soep, broodjes 
o.a.) naar gevarieerdere  luxere lunchgerechten.
Nieuwsgierig geworden?  Ga voor alle info naar www.egelantier.com   

TE KOOP

Goed werkende AEG KOELKAST met vriesvak. 
Gratis afhalen. Bel: 06-51566651

LOSSE OVEN met draaispit, euro 25,-; hon-
denbench voor in de auto voor middelgrote 
hond. Tel 06 24527536

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 

De bewoners van de Rijndijk feliciteren JAN 
EN ANNIE VAN DIJK met hun 50 jarig huwe-
lijk op 11 november.

LIEVE TREES EN FRANS BROEKHOF, niet al-
leen Willem Alexander en Maxima  maar ook 
wij feliciteren jullie van harte met jullie 60 
jarig huwelijk!   Vrienden en vriendinnen

GEVRAAGD
Gezocht: OUD ANALOOG FOTOTOESTEL om 
weer met een rolletje te fotograferen. Tel 06-
43038480 

Senior zoekt tegen vergoeding BINNENSTAL-
LING voor motorfiets per 1/12. Omgeving 
Hazerswoude-Rijndijk. Tel. 0644722702

Heeft u een GARAGE BOX te koop in Benthui-
zen ? wilt u mij bellen op 0620872084

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 

Banketletteractie van SV Bernardus
Al vele jaren verkoopt Bernardus rond deze tijd banketletters in de Rhynen-
burch en Rijndijk. Helaas kunnen we dit jaar door de Corona pandemie niet 
langs de deur om de  banketletters te verkopen. 

Jammer natuurlijk, maar … u kunt nu de banketletters t/m zondag 14 november digitaal bij ons 
bestellen via onze website www.bernardus.nl . Op de homepage vindt u nadere informatie over de 
actie en een link waarop u de banketletters eenvoudig kunt bestellen. Bestellen kan ook telfonsich: 
06-48152643  U ontvangt een bevestiging en krijgt een tijd toegewezen waarop u de letters eind 
november in ons clubhuis kunt ophalen, met mondkapje en 1,5 meter afstand. U betaalt bij het af-
halen met pin en als dat niet kan met gepast geld, € 7 per letter.  U kunt dan toch genieten van deze 
overheerlijke banketletter(s) en u steunt in deze moeilijke tijd (de jeugdafdeling van) SV Bernardus. 
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Rectificatie
 

November prijsvraag puzzel Scouting Rheijnewoud

In de Groene Hart Koerier van vorige week stond een 
woordzoeker.
De uiterste inleverdatum voor de oplossing moet zijn  
30 november 2020 voor 24.00 uur.
 

De gevonden zin mailt u naar:
Jubileum@scouting-rheijnewoud.nl

Slimme Slimme 
jongens/meisjes jongens/meisjes 
op de Rijnschansop de Rijnschans
Louise Bruisten keek verwonderd op toen Louise Bruisten keek verwonderd op toen 
ze deze "uitvinding" op de speelplaats ze deze "uitvinding" op de speelplaats 
van scholengemeenschap de Rijnschans van scholengemeenschap de Rijnschans 
zag staan.zag staan.

"Klaarblijkelijk worden in het speelkwartier "Klaarblijkelijk worden in het speelkwartier 
moedige pogingen ondernomen om het speel-moedige pogingen ondernomen om het speel-
plein vrij te maken van gevallen bladeren. Daar plein vrij te maken van gevallen bladeren. Daar 
kan je zomaar een aardige tijd zoet mee zijn, kan je zomaar een aardige tijd zoet mee zijn, 
maar daar hebben ze "het volgende op gevon-maar daar hebben ze "het volgende op gevon-
den".... een step met 2 eraan gemonteerde be-den".... een step met 2 eraan gemonteerde be-
zems om een mooie veegmachine van te maken! zems om een mooie veegmachine van te maken! 
Knap! Jammer dat we niet hebben gezien of het Knap! Jammer dat we niet hebben gezien of het 
werkte" aldus Louisewerkte" aldus Louise VakantieXperts Rijndijk 

wordt D-reizen Hazerswoude
D-reizen en VakantieXperts bundelen hun krachten. Vakanti-
eXperts Rijnwoude gaan verder onder de naam D-reizen Ha-
zerswoude.

Beide organisaties werken al jaren met elkaar samen in één bedrijf. 
Nu is het tijd voor de volgende stap. Zij gaan hun krachten bunde-
len en gaan verder als één merk: D-reizen. 

Netty, Angélique, Heidi, Cindy en Danny van VakantieXperts Rijn-
woude blijven met veel aandacht en liefde vakanties verzorgen, al-
leen vanaf nu namens D-reizen Hazerswoude. Dezelfde vertrouw-
de service en bekende gezichten, maar dan in een nieuw jasje: 

- Altijd en overal persoonlijk contact
- Vakantie precies zoals jij wenst
- Boeken met zekerheid en garanties
- De hele wereld binnen handbereik
- Vertrouwde service en kwaliteit

Bezoekadres:
D-reizen Hazerswoude
Rijndijk306b, 2394CH Hazerswoude-Rijndijk
D-reizen Hazerswoude  is bereikbaar via 
telefoonnummer: 071-3419123
email: hazerswoude@d-reizen.nl

Speciale aanbiedingen voor Pashouders 
van Actief Rijnwoude 2020 4e kwartaal

Wie Wat

Kapsalon de Hoofdzaak / € 9,- korting op Permanenten
Hazerswoude Dorp  € 2,- korting op watergolven
 € 3,70 knipkorting. 
 De kortingen gelden van dinsdag t/m vrijdag.

Praktijk IdeREEN Een gratis 30 minuten kennismakingsconsult.

Van der Sterre Revalidatie & 10% korting op alle artikelen.
Autoservice

Zorg & Zekerheid 5% korting op uw premie wanneer u nog niet 
bent aangesloten bij een ander collectief.

Actief Rijnwoude 50% korting op diensten en activiteiten.

Lena’s Hoeve Klompengolven tussen de schapen met een 
consumptie: nu maar € 7,50 per persoon

Maat-kappers Kleuren en knippen:  
Van € 68,40 voor € 55,00

Theo van Zanten Tweewielers JUMBO FIETSPOMP met plank van € 16,95 
voor € 13,95.

De Egelantier Op het maandmenu krijgt u 10% korting.

Gewoon bij Winny Gewoon bij Winny 
10% korting bij een minimale besteding van 
5 euro.
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Nu ook in Benthuizen, 
Hazerswoude-Dorp, 
Hazerswoude-Rijndijk en 
Koudekerk aan den Rijn
Met het glasvezel Flexpakket van DELTA kun je met zijn allen in 
huis tegelijk online. Verstuur je net zo snel bestanden als je ze 
binnenhaalt en kun je ongestoord genieten van je favoriete fi lms en series. 
En jij bepaalt zelf wat je aan of uit zet: extra snel internet, extra veel zenders, 
wel of geen vaste of mobiele telefonie. Zo kies je altijd en overal precies wat 
jij nodig hebt. 

Wij installeren je pakket GRATIS en zorgen overal in huis voor giga goede wifi 
tot in de nok! Jij hoeft alleen te bedenken wat je ermee wilt gaan doen. 

Doe de postcodecheck op onze website of bel met één van onze adviseurs.

deltaglasvezel.nl | 0118-22 55 71

Eerste 3 
maanden 

per maand

gratis!

tot in
de nok

geïnstalleerd


