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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!
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Bestemmingsplan wijk 
Nieuw Rein in aangepaste 
vorm naar gemeenteraad!

door Diana Baak

Op het ontwerpbestem-
mingsplan voor de nieuw-
bouwlocatie Nieuw Rein 
in Groenendijk zijn door 
omwonenden bezwa-
ren ingediend en op ba-
sis daarvan is het plan nu 
aangepast. 

Ontwikkelaar en gemeente zijn 
zo ook aan wensen van Pleyn68 
tegemoet gekomen.

Herzien plan naar de raad
Aan Rijndijk 86 in Groenendijk 
(Hazerswoude-Rijndijk) ligt 
de voormalige bedrijfslocatie 
van sticker- en lijmfabriek Ave-
ry Dennison. Voor deze locatie 
is door Wilma Wonen B.V. het 
plan Nieuw Rein ontwikkeld 
voor ruim 100 woningen. Om 
deze ontwikkeling mogelijk te 
maken is een ontwerpbestem-
mingsplan gemaakt, dat door 
de gemeenteraad moet worden 
goedgekeurd voordat met bouw 
begonnen mag worden. Op dit 
plan zijn zogenaamde zienswij-
zen ingediend en die hebben tot 
aanpassingen geleid. Het aange-
paste bestemmingsplan met alle 
bijlagen wordt in de gemeen-
teraadsvergadering van 10 de-
cember 2020 voorgelegd voor 

besluitvorming. Volgens eerde-
re afspraak moet er dan ook een 
getekende overeenkomst zijn 
met Pleyn68 over de bouwkun-
dige maatregelen.

Afstand tot Pleyn’68 groter
Met name Pleyn68 kwam in de 
problemen doordat de wijk te 
dicht op het gebouw zou ko-
men. Er was met de oorspron-
kelijke bouwplannen een 5.80 
meter hoge geluidswal nodig 
om de geluidsoverlast van mu-
ziekevenementen in het dorps-
huis te kunnen opvangen. Op 
basis van het huidige bestem-

mingsplan bepleitte Pleyn68 
een afstand van 30 meter van-
af de erfgrens en een geluids-
wal van 2 meter hoog. Daarin 
is projectontwikkelaar Wilma 
de mensen van Pleyn68 tege-
moet gekomen. Aan de oost-
zijde van het plangebied komt 
nu een brede groenzone en de 
centrale groenzone in het plan-
gebied wordt versmald. Ook 
worden drie woningen minder 
gebouwd. 

Isoleren gebouw
Wel moet het gebouw van 
Pleyn68 nog altijd geïsoleerd 
worden om te voldoen aan de 
wettelijke normen.  Jan Wesse-
lingh, voorzitter van Dorpsover-
leg Groenendijk zegt daarover 
het volgende. “Het is nog niet 
duidelijk wie deze forse kosten-
post, voor de isolatie van het 
dak en de overige noodzakelij-
ke aanpassingen, moet gaan be-
talen. Begin dit jaar heeft de ge-
meente toegezegd deze kosten 
gezamenlijk met ontwikkelaar 
te dragen, maar nu vindt wet-
houder Van As dat ook Pleyn68 
daaraan zelf moet meebetalen. 
Ook vindt de wethouder dat de 
kosten voor isolatie in verhou-
ding moeten staan tot de kwali-
teit van het (ruim 70 jaar oude) 
gebouw. Wat hem betreft is 
nieuwbouw ook nog altijd een 
alternatief dat serieus bekeken 
moet worden. Voorlopig zijn we 
al blij als er 10 December een 

getekende overkomst zal zijn 
voor een oplossing op de hui-

dige locatie en dan kan Wilma 
B.V. ook verder met de realisa-
tie van hun woningen die we 
uiteraard graag zien verschijnen 
in Groenendijk.”

De situatietekening na de aanpassingen t.a.v. de ingezonden zienswijzen

BSC’68 en de Rabo ClubSupport
In de Rabo ClubSupport re-
gio den Haag, waaraan 99 
clubs deelnamen, heeft BSC 
'68 dit jaar een schitterend be-
drag gescoord. Binnenkort zal 
er een bedrag van maar liefst € 
2.589,31 worden overgemaakt 
naar de bankrekening van deze 
club. Zo hoog was debedrag 
nog nooit. Ook dit jaar was het 
jeugdkamp weer het doel in 
deze actie van de Rabobank.

Wij bedanken iedereen, die in deze cam-
pagne hun stem op onze club heeft uitge-
bracht en uiteraard de Rabobank, die door 

deze actie duidelijk maakt, hoe belangrijk 
zij het vrijwilligerswerk in ons land vin-
den en dat ook waarderen.
Ook onze partners in deze campagne, de 
voetbalvereniging S.E.V. uit Leidschen-
dam en de Scouting Hubertus-Brandaan 
uit Voorburg, mogen een weer mooi be-
drag op hun rekening tegemoet zien.
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Familieberichten

 “Ik ben dol op het leven en heb een 
enorme behoefte om er alles uit te halen.
Dit jaar studeer ik af en daarna wil ik een 
wereldreis gaan maken. Australië, Azië, Ame-
rika zien en veel mensen ontmoeten. Zien 
hoe verschillende mensen leven. 
 Ik denk veel na over het leven en dat is 
misschien wel de reden dat ik ook weleens 
denk aan het moment waarop ik er niet 
meer ben. 
 Over de manier waarop ik het liefst 
afscheid neem van de mensen waar ik veel 
van houd. Wat mij betreft vieren zij een 
groot feest. Net zo’n zelfde feest als ik straks 
geef als ik een jaar ga reizen. Ik houd nou 
eenmaal van reizen.”
 Anneke van Swieten

van houd. Wat mij betreft vieren zij een 
groot feest. Net zo’n zelfde feest als ik straks 
geef als ik een jaar ga reizen. Ik houd nou 
eenmaal van reizen.”
 Anneke van Swieten

Mijn uitvaart, mijn manier.

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

ammonietuitvaart.nl

 Psalm 42:1

Dankbaar voor alles wat hij voor ons 
betekend heeft, delen wij u mede, dat in de
zekerheid van zijn geloof  op 84-jarige leeftijd 
door de HEERE tot zich genomen is

Anton Moerland
Weduwnaar van Jopie Moerland - Hofland

* Benthuizen,  † Hazerswoude-Dorp, 
21 december 1935  10 november 2020

Hélène †

Jaco en Willy
Nick en Sanne
Frank
Arlette en Victor
Celine

Correspondentieadres:
B. ten Heuvelhofweg 104
2391 MA  Hazerswoude-Dorp

De begrafenis heeft plaatsgevonden op 
vrijdag 13 november. 

Een speciaal woord van dank willen wij 
richten aan de medewerkers van 
Thuiszorg Driehof  voor 
de liefdevolle verzorging. 

‘Wanneer ik morgen dood ga, 
vertel dan aan de bomen 
hoeveel ik van je hield’

Na een kortstondig ziekbed is rustig 
weggegleden mijn lieve man, 

onze vader, schoonvader en opa

Hendrik Theodorus 
de Heij

Henk
* 28 september 1940 † 13 november 2020

Jannie
Sandor en Anita
Patrick en Daniëlle
     Rosalie

Gegeven de huidige omstandigheden 
nemen wij afscheid van Henk in 

besloten kring, op donderdag 
19 november. 

Correspondentieadres:
Ammoniet Uitvaartbegeleiding 

t.a.v. Familie de Heij
Wilhelminalaan 1

2405 EB  Alphen aan den Rijn 

“All you need is love” vlak 
voor Kerst….

(Nieuw Corona project)
Hoe we met elkaar Kerst gaan vieren is op dit moment nog volstrekt onduidelijk maar ongetwijfeld 
krijgen we te maken met beperkingen rondom het elkaar bezoeken. 

Om toch, ondanks alles, je / uw dierbaren (die je niet live kan bezoeken) een (persoonlijke) kerstboodschap aan te bie-
den, heeft Actief Rijnwoude het volgende bedacht: iedereen (dus ook kinderen) mag een filmpje aanleveren van maxi-
maal 2 minuten waarin jij / u een persoonlijke kerstboodschap uitspreekt aan je / uw dierbare(n) (ouders / grootouders 
/ tante / oom / ex-buren / goede vrienden en / of bekenden etc). Wij gaan dit filmpje vlak voor Kerst “buiten” aanbie-
den op een groot(verrijdbaar) scherm (in kerstsfeer) waar je / uw dierbare(n) woont. 

De spelregels:
1. Filmpjes mogen ingestuurd worden tot vrijdag 11 december.
2. De filmpjes kunnen digitaal aangeleverd worden via de mail linda@actief-rijnwoude.nl of via we.transfer.  Mocht dit 

niet lukken dan maken we een afspraak en dan komen we het buiten opnemen. 
3. Filmpje mag maximaal 2 minuten duren
4. Er is geen leeftijd gebonden aan het insturen of ontvangen van een filmpje 
5. Ontvanger moet wel woonachtig zijn in (voormalig) Rijnwoude 
6. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen filmpjes laten we die filmpjes zien in week 52 en als dit te veel is dan ook 

nog in week 51.
7. Wij laten minimaal 1 week van tevoren aan u weten wanneer we bij u dierbare langskomen.
8. U laat dit aan uw dierbare weten zodat het zeker is dat deze op dat moment ook aanwezig is. Natuurlijk mag u er ook 

(buiten) bij zijn.
Dus: lijkt je / u dit een goed en leuk en origineel idee, doe dan mee en neem contact op met de projectleidster; lin-
da@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267
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De vlag uit voor diaman-
ten en gouden huwelijk

door Diana Baak

Afgelopen week waren Frans en Trees Broekhof 60 jaar getrouwd en herdachten 
Jan en Annie van Dijk dat zij 50 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten. Door 
corona helaas geen feest voor deze jubilarissen uit Hazerswoude-Rijndijk, maar 
wel vlagvertoon van de buren.

DIAMANTEN HUWELIJK
Frans en Trees Broekhof wonen 
al sinds hun trouwen in het huis 
aan de Rhynenburcherlaan en 
iedereen kent ze daar wel. Door 
corona deze keer niet zo’n mooi 
feest als 10 jaar eerder. Omdat 
persoonlijk feliciteren nu las-

tig is vanwege de coronamaa-
tregelen, hadden de buren uit 
de straat een alternatief bedacht 
om deze bijzondere dag toch 
niet zomaar voorbij laten gaan 
en hebben massaal de vlag uit-
gehangen. 
Iemand die elders in het dorp 

woont, maar door de straat was 
heengereden, vroeg op Next-
door ‘Heeft iemand hier de 
straatprijs van de postcodelote-
rij gewonnen?’ 
Dat zou mooi zijn geweest, 
maar het was dus een eerbetoon 
aan de familie Broekhof.
 

GOUDEN HUWELIJK
Ook bij Jan en Annie van Dijk 
aan de Rijndijk hingen de vlag-
gen uit bij de buren en was het 
hek naar hun huis versierd met 
ballonnen. Zelf was het gouden 
bruiloftspaar nergens te beken-
nen. Velen hadden in de loop 
van de dag bloemen langsge-

bracht en op de tafel in de tuin 
gezet. Jan: “Wij zijn onze fa-
milie en vrienden langsgegaan 
en hebben bij iedereen taart 
langsgebracht om het te vieren. 
Kom je terug en dan staat je een 
mooie verassing te wachten, na-
melijk een tuintafel vol boeket-
ten bloemen. Fantastisch. En 

daarbij ook nog eens een brie-
venbus vol met kaarten met lie-
ve wensen. Iedereen heel erg 
bedankt.”

Frans en Trees Broekhof zijn al 60 jaar getrouwd en daar werd voor gevlagd!

Jan en Annie van Dijk troffen een tuintafel vol bloemen aan...

Hartelijk dank voor alle 
spontane reacties n.a.v. ons 

50 jarig huwelijk .
Jan en Annie van Dijk

Vind de Gluurpietjes in 
Hazerswoude-Rijndijk
Dit jaar is alles anders dan normaal. Helaas kunnen de kinde-
ren van Hazerswoude-Rijndijk Sint en zijn pieten niet ontvan-
gen zoals gebruikelijk. Dat wil niet zeggen dat er geen pietjes 
zijn, want er zijn heel veel nieuwsgierige pietjes te vinden als je 
goed zoekt!

Jongens en meisjes, hebben jullie de Gluurpietjes al ontmoet? Je 
herkent ze aan hun mooie krulharen en hun pietenmuts met een 
veer erop. Ze verstoppen zich op de ramen. Als je heel goed kijkt 
kan je ze vinden! Je vindt ze in verschillende kleuren.

Wat moet je doen als je een pietje vindt….
Bij het eerste pietje maak je 10 paardensprongen net zoals het paard 
van Sinterklaas; Bij het tweede pietje doe je een dansje.; Na het der-
de pietje zing je een Sinterklaasliedje.; Bij het vierde pietje rijm je 
2 woorden of zinnen aan elkaar.; Bij het vijfde pietje hinkel je naar 
het volgende huis.; Wanneer je het zesde pietje ziet, zwaai je naar 
de volgende persoon die je tegenkomt. Bij een wit pietje tel je tot 
10 of van 10 tot 0.

In het dorp zijn 30 bijzondere, gekleurde Gluurpietjes op ramen te 
vinden. Deze zijn aangeschaft door Winkeliersvereniging Da Costa. 
Hiermee steunen de winkeliers Kika. Voor een eigen gluurpiet of 
aftekenlijst waarop je kan bijhouden hoeveel pietjes je al hebt ge-
zien:  https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-62091726/gratis-down-
loads/wij-zoeken-gluur-piet/#description 

Heb je een pietje opgehangen, meld het dan op de 
Facebookpagina van winkeliersvereniging Da Costa.

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
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Column Hoop & Troost van de oude dorpskerk Benthuizen in Groene Hart Koerier

Voorbe-
reidingen 
kerst(1)
We zitten in de derde week van 
november en de donkere dagen 
voor kerst zijn goed merkbaar. Ein-
de van de middag wordt het al tijd 
om de lichten in huis weer aan te doen. 
En op de kalender kijkend realiseer je jezelf dat kerst nog maar 6 
weken bij ons vandaan is. Kerst is een ontmoeting van familie en 
vrienden. Tijd maken om elkaar te spreken, vaak in combinatie met 
een extra mooi diner. Hoe gaat kerst er dit jaar uitzien? Kunnen we 
als familie bij elkaar komen? Vragen waar we nog geen antwoord 
op hebben.

In de oude dorpskerk hebben we al vele jaren een volks-kerstsa-
menzang die door vele mensen uit ons mooie dorp bezocht wordt. 
Het frisse kinderkoor, het gemotiveerde projectkoor, de goede mu-
sici en een gedreven dirigent lieten ieder jaar de rijke Boodschap 
van het kerstkind horen in een mooi muzikaal jasje. Ieder jaar was 
het weer een kunst om alle bezoekers een plek te geven. Geen plek 
bleef onbezet. Wat een rijkdom om zo met elkaar in het dorp kerst 
te vieren.
Wat betreft de kerstsamenzang weten we wel dat het in deze vorm 
helaas niet door kan gaan. Toch is de commissie druk bezig om het 
op een andere manier vorm te geven op de geplande woensdag-
avond 23 december. We kunnen er nog niets van zeggen maar de 
plannen zien er veelbelovend uit! Wellicht kunt u/kun jij de com-
missie een bemoediging geven door aan hen te vertellen hoeveel 
u/jij genoten hebt van deze bijzondere muzikale bijeenkomsten in 
de afgelopen jaren. Stuur een bericht naar onderstaand mailadres 
en wij zorgen dat het bij de commissie terecht komt!
In het kader van de voorbereidingen op de kerst volgende week een 
column over Adventstijd.

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

Steek een kaarsje aan
om je overleden dierbare te gedenken.
Op gedachteniszondag 22 november

van 16.30 tot 17.30 uur
in De Korenaar

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar; de zogeheten “Gedachteniszondag”. 
Op deze dag gedenken we onze dierbaren die het afgelopen jaar zijn overleden. Aan het einde van de 
middag, tussen 16.30 en 17.30 uur is De Korenaar (Dorpsstraat 183, Hazerswoude-Dorp) open voor 
alle dorpsgenoten die een dierbare willen gedenken. 

U/jij kan een kaars aansteken en even blijven zitten om te verstillen en te luisteren naar toepasselijke 
muziek. Ouderlingen Heleen Polderman, Marianne Bol en Willem de Beus en dominee Carla Melgers 
zijn desgewenst beschikbaar voor een gesprek (in een daarvoor gereserveerde ruimte)

Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen.

We vragen u/jou rekening te houden met de geldende veiligheidsmaatregelen (handen ontsmetten, 
registreren en mondkapje op); mocht het zo zijn dat er op enig moment teveel mensen in de kerk aan-
wezig zijn, dan wordt u gevraagd even te wachten. In de kerk is een looproute aanwezig.

Gedachteniszondag op zondag 22 november 
Kerkgebouw De Hoeksteen is op zondag 22 november tussen 10.00 – 11.30 uur 
open voor wie even wil binnenlopen. De laatste zondag van het kerkelijk jaar valt 
dit jaar op 22 november. Deze zondag wordt ook wel gedachteniszondag genoemd. 
Deze dag biedt ruimte om stil te staan bij onze dierbaren die we verloren. 

Een week eerder, op zondag 15 november, zijn tijdens een dienst reeds de namen genoemd van ge-
meenteleden of dierbaren van gemeenteleden. Ook is er in die viering aandacht geschonken aan de 
mensen die we niet bij namen kennen zoals vluchtelingen en daklozen. 
De openstelling op zondag 22 november is geen viering. Iedereen is welkom, met name wie een dier-
bare aan de dood heeft verloren, onlangs of langer geleden, of die wil stilstaan bij alles wat er in deze 
tijd in de wereld gebeurt.
Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken en stil te staan wat u of jou bezig houdt, rustig te zitten 
en naar muziek te luisteren.
Welkom om even binnen te lopen – voor de één een kort moment, voor de ander misschien wat lan-
ger.

De kerk is ingericht volgens veilige Corona-regels. We vragen iedereen om binnen een mondkapje te 
dragen. Adres: Dr. Albert Schweitzerlaan 2 Benthuizen 
Meer informatie over onze kerk op website www.pkn-dehoeksteen.nl

Kinderkerk Sint Jan Zoeterwoude
Op zondag 22 november is er in de Sint Jan’s kerk in Zoeterwou-
de om 12.00 uur een Kinderkerkviering.

Kinderkerk is bedoeld voor gezinnen met jonge kinderen, van 
dreumes tot kleuter. Het thema van de viering van 22 november is 
“wachten en helpen”. Wachten op het kerstfeest, dat dit jaar voor 
iedereen heel anders zal zijn. En helpen, dat kunnen we allemaal, 
groot en klein. Om dit helpen tastbaar te maken vragen wij alle 
kinderen om iets van deze spullen, heel, schoon en bruikbaar, mee 
te nemen: warme kinderkleding (sjaals, mutsen, laarzen), speel-
goed, potloden en stiften, en houdbare voedingsmiddelen. Tijdens 
het verhaal in de viering mogen kinderen daadwerkelijk hun mee-
gebrachte spullen doneren. De werkgroep zorgt dat dit bij de in-
zamelpunten terecht komt. Levensmiddelen gaan naar de voedsel-
bank.
Sinds begin 2020 wordt er samengewerkt door hervormde ge-
meente en rk parochiekern Sint Jan om een aantal keer per jaar 
een laagdrempelige viering aan te bieden gericht op ouders/groot-
ouders met jonge kinderen. De vieringen zijn bij toerbeurt in de 
Dorpskerk en in de Sint Jan. De bijeenkomsten zijn geschikt en toe-
gankelijk voor iedereen met jonge kinderen, ongeacht of men ge-
bonden is aan een kerkelijke traditie. 
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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; Woensdag 25 november  
19.30  uur Ds J. Blok 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 22 november begint de 
dienst in de Brugkerk om 09.30 
uur. In deze dienst worden de 
gemeenteleden herdacht die in 
het afgelopen kerkelijk jaar zijn 
overleden. De dienst wordt ge-
leid door dominee W. Biesheu-
vel en pastor L.J. Hoogerwerf. 
Er kunnen max. 30 personen de 
dienst bijwonen en u dient zich 
vooraf aan te melden via scri-
ba@pknkoudekerk.nl. Tevens 
wordt men verzocht een mond-
kapje te dragen bij binnenkomst 
en bij het uitgaan van de kerk. 
De dienst wordt ook uitgezon-
den 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 18 no-
vember is de Brugkerk open en 
op 25 november bent u welkom 
in 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 

VRIJDAG 20 NOVEMBER
Op vrijdag 20 november is er 
om 9.30 uur een extra eucha-
ristieviering, waarin pastoor 
Visser voorgaat. Graag wel van 
tevoren aanmelden voor deze 
viering.

ZONDAG 22 NOVEMBER 
Op 22 november is er in de Ber-
narduskerk een viering, waar-
in kinderen centraal staan. Het 
thema van de viering is "In het 
spoor van de Koning". Het zal 
een gezellig, actief en leer-
zaam samenzijn worden.  He-
laas hebben wij te maken met 
de maatregelen rondom Co-
rona en dat betekent, dat er 
maximaal 30 personen aanwe-
zig mogen zijn.  Om ervoor te 
zorgen, dat er zoveel mogelijk 
kinderen aanwezig zijn, kunt u 
ook uw kind(eren) brengen en 
weer ophalen. Wij zullen de kin-
deren opvangen en begeleiden. 

Mocht u toch liever zelf aanwe-
zig willen zijn, dan vragen wij u 
om met één ouder te komen, 
of wellicht kunt u met meerde-
re kinderen tegelijk komen (b.v. 
neefjes, nichtjes, buurtgenoot-
jes, etc.). Wij kijken ernaar uit 
om de kinderen weer in de kerk 
te zien! Voor vragen en aanmel-
den (ook kinderen moeten aan-
gemeld worden) kunt u contact 
opnemen met h.h.michael-ber-
nardus@heiligethomas.nl 

ZONDAG 29 NOVEMBER
Op deze zondag van 10.30 tot 
11.30 uur is de kerk gastvrij 
open. Om 11.00 uur is er een 
gebedsmoment, waarbij u van 
harte welkom bent. Nico Wes-
selingh zal orgelspelen en enke-
le leden van het parochiekoor 
komen zingen.

AANMELDEN VOOR DE 
VIERINGEN EN INTENTIES 

U kunt zich via: hh.michael-ber-
nardus@heiligethomas.nl. voor 
een viering aanmelden of bellen 
naar 071-3414210, want geluk-
kig neemt Annie van Dijk altijd 
de telefoon op. De telefoon een 
aantal keren laten overgaan om 
contact te maken, want het 
nummer is doorgeschakeld.

AANVANGSTIJD 
ZONDAGSVIERING TIJDE-

LIJK OM 10.30 UUR
Met ingang van de eerste zon-
dag van de Advent – 29 novem-
ber – zal de aanvangstijd van de 
zondagsliturgie in de Bernar-
duskerk om 10.30 uur zijn. Wan-
neer de periode van de dreiging 
van het virus voorbij is, zal te-
ruggegaan worden naar de ver-
trouwde tijd van 11.00 uur in de 
Bernarduskerk.

MONDKAPJES 
Fijn, dat bijna iedereen met een 
mondkapje op naar de kerk 
komt. Dit is verstandig voor uw 
eigen en elkaars veiligheid en 
gezondheid. Als u eenmaal op 
uw plaats zit in de kerk, mag 
het mondkapje wel af, maar als 
u zich veiliger voelt met mond-
kapje op, dan mag u dit zeker 
doen. 

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: www.heiligethomas.nl 

SCHOENENDOOSACTIE
                                                                                                                       
Misschien las u er al iets over. 
Met een simpele schoenendoos 
kunt u een kind in of uit een 
oorlogsgebied, zoals Sierra Leo-
ne, Afghanistan of op het vluch-
telingenkamp op Lesbos erg blij 
maken. Hoe werkt het? U maakt 
een doos voor een jongen of 
een meisje van 2 tot 4 jaar, van 
5 tot 9 jaar of van 10 tot 14 jaar. 
U versiert een schoenendoos 
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 kleur-
potloden, potloden, knuffel of 
klein autootje, stukje zeep, tan-
denborstel, tandpasta. Je kunt 
er ook een leuke pet, sokken, 
paar slippers, plastic beker in 
doen. Denk zelf maar even na, 
wat kinderen van die leeftijd, 
die u in gedachten heeft, leuk 
vinden en kunnen gebruiken. 
Er zijn dingen, die er niet in mo-
gen: geen snoep, geen speel-
goed, waar batterijen in moe-
ten of oorlogsspeelgoed, geen 
varkensknuffels en spullen, die 
kunnen lekken, zoals een bel-
lenblaas of spullen, die snel uit-
drogen, zoals stiften, lijm of klei. 
Als u er dan ook nog € 5,- bij 
wilt doen voor het verzenden, 
dan zijn wij u zeer dankbaar. U 
kunt de doos afleveren bij het 
parochie secretariaat Chopin-
laan 10. De bovenbuurman Dhr. 
Westgeest neemt de dozen 
graag in ontvangst. Of bel even, 
als de doos gevuld is, dan ha-
len wij die graag bij u op. U kunt 
de schoenendoos ook op zon-
dag 22 november tussen 11:00 
en 12:00 uur bij de kerk inleve-
ren of u kunt daar ook spulletjes 
afleveren voor de schoenendo-
zen. Namens de werkgroep di-
aconie, Tineke Heemskerk – de 
Boer, 071-3413723 of mail naar 
fam.heemskerk@planet.nl 

GERARDUSKALENDER 
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 spi-
rit!”.  Ook de tijden van zons-
opgang, zonsondergang en de 
maanstanden zijn erop geno-
teerd. Op de achterkant staan 
wetenswaardigheden of grap-
jes vermeld. De kalender is te 
koop voor € 7,95 in de Bernar-
duskerk tijdens openstelling en 
bij Ria Heemskerk, telefoon: 
071-3414927 

FIKRE ALEM = 
WERELD LIEFDE 

Wilt u dit jaar met kerst een lek-
ker kerstbrood in huis hebben 
en tegelijk een lokale stichting 
helpen een schoolgebouw te 
bouwen in Tigray (Ethiopië). Dat 
kan! De Lionsclub Rijnwoude 

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).

verkoopt dit jaar kerstbroden 
voor de stichting Fikre Alem. De 
stichting Fikre Alem staat onder 
leiding van Astrid Bultink (As-
trid is directrice van de Micha-
elschool in Hazerswoude-Dorp) 
en helpt de onderwijsfacilitei-
ten in Tigray te verbeteren. Als 
lokale kerk willen we hen hel-
pen. Met de aankoop van één 
of meerdere kerstbroden helpt 

u direct mee aan de bouw van 
een nieuw schoolgebouw. Voor 
info: rijnwoude.lions.nl. Formu-
lieren kunt u tot 20 november 
inleveren bij het secretariaat 
van de Michael en Bernardus-
kerk (Chopinlaan 10) U kunt 
het formulier ook mailen naar 
pastor Sjoerd Zuidersma via 
s.zuidersma@heiligethomas.nl  
Veel dank voor uw hulp!! 
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www.bakkerammerlaan.nl

Speculaas:  bros of gevuld 
en heerlijk kruidig

Gevulde                        
speculaasstaaf                                       

Speculaasbrokken                                            

De aanbiedingen gelden van 19 t/m 25 november

3,-
4,-

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

Ambachtelijke slagerij De Vrieslijk l ij

Verse kipfiletVerse kipfilet

Seekh kebabs
Smakelijke kebabs van half-om-half
gehakt, verse ui, peterselie, koriander
en munt. Echt lekker!

Verse kipfiletrse kipfiletr

Vleeswarentrio:

Leverkaas

Snijworst

Schouderham

4.49
Vlugklaarpakket:

4 Zigeuner
gehakt

schnitzels
4 Beafburgers

7.98
Weekendtip:

Kippedij
rollade

1 kilo

10.98

Verse kipfiletrse kipfiletr

Weektopper!

Runder
gehakt

1 kilo

7.98
Sinttip!

Vleesstaaf

4.98
Vleesletter

9.98
Meepakker:

Ham
lappen
500 gram

3.99
100 gram

1.39
Aanbiedingen zijn geldig van 

16  t/m 21 november 2020

haas

     
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 Dorpsstraat 138 - Hazerswoude Dorp 
Telefoon 0172-589203

Dorpstraat 33 - Waddinxveen
Telefoon 0182-612579

3+1

LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL GRATIS.   
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN BIJ DE KASSA.

GELDIG VAN 13 NOVEMBER
T/M 13 DECEMBER 2020.
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Gesjoemel
Hella Haasse gold als la grande dame van de Nederlandse lite-
ratuur... ik weet wel zeker dat Nelleke Noordervliet een waardige 
opvolgster is: gezegend met een respect-afdwingende eruditie, een 
bewonderenswaardig stilistisch vermogen en een scherpe kijk op 
zaken die ogenschijnlijk redelijk overkomen, maar in wezen diep 
en diep potsierlijk zijn.
Nelleke slaakte in een landelijk dagblad de verzuchting: geef na de 
eerstvolgende verkiezingen ‘Onderwijs’ in vredesnaam niet aan de 
C-U, niet aan de SGP, niet aan het CDA en zeker niet aan Denk. We 
weten allemaal waar de schoen wringt: verplichte ouder-verklarin-
gen inzake de afwijzing van de homo-rage(?) en dubieuze houdin-
gen wat betreft vrijheid van meningsuiting als het gaat om humor 
over of radicale verwerping van religieuze waanideeën. Af en toe 
komt het je voor dat je leeft in de tijd dat de theologen Olevianus en 
Ursinus zo pas hun Heidelbergse Catechismus hebben uitgegeven 
en dat ene Mohammed te M. zijn Middeleeuwse debuut over re-
calcitrante en agressieve ideeën over repressie, wraak en culturele 
opschoning heeft gepubliceerd. Die publicaties liggen echter onder 
nogal wat (stof)tijdlaagjes - gelukkig wel! Plotseling zie je dan dat 
het 2020 is... en dat je ondanks alles toch de nodige vraagtekens 
moet plaatsen bij dat ‘gelukkig wel’.
Maar wat doen we dan? We bekommeren ons in Hazerswoude 
over de verkeersproblematiek, we zitten in Koudekerk toch wel in 
onze maag met die obstakel-brug en dat enge straatje dwars door 
Bent-huizen is ook niet zo’n prettig binnenkomertje. Met andere 
woorden: waar zeuren we nou toch over!
Ja, het geluk kan je soms zomaar in een lekkere chaise longue la-ten 
neerzijgen. Ik kreeg t.g.v. mijn verjaardag een schitterend - d.w.z. 
volgens mij! - cadeau van mijn kleinzoons en ik dacht, liggend op 
dat hemelse podium van zacht leer en geheimzinnige donzen ( ja, 
ik weet het, ’t klinkt afschuwelijk banaal): laat de armoe de pest 
maar krijgen!
Maar direct daarna realiseerde ik me dat je ‘zó’ niet met elkaar 
omgaat. Elke dag horen we via de media dat er van heinde en nog 
verder (volgens Mulisch dan) dingen plaatsvinden die het daglicht 
niet kunnen verdragen en daar moet je dus een stokje voor steken.
We leven in het pré-verkiezingstijdperk. Jongelui moeten tig-
duizend euro krijgen om een gezonde start te maken, de Koran 
moet verboden worden, de Bijbel is wel het meest idiote boek dat 
ooit verschenen is, de boreale samenleving moet hersteld worden, 
Jan Modaal moet een passende woning kunnen kopen, lastenver-  
lichting is een eerste vereiste... en noem nog maar een paar vaste 
agendapunten op.
Nee, (helaas, ik ben een Bijbelvaste jongen!), we moeten de nier-
en proeven van de jongens en meisjes die we na Rutte-zó-veel de 
teugels gunnen en hun klip en klaar duidelijk maken dat met ge-
sjoemel met de Nederlandse moraal geen genoegen wordt ge-
nomen. Tegenover ‘het moet kunnuh’ staat toch ook wel het dege-
lijke ‘doe effuh normaal! 
Wat voor prietpraat dan ook... het kompas gericht op het accepte-ren 
van ten hemelschreiende religieuze axioma’s - in wat voor vorm 
dan ook -  lijkt me geen betrouwbare koers.

Wist

Cursiefje

ROTARY RIJNWOUDE: INSPIRATIE DOOR PARTICIPATIE 

 

 

Gratis lezing  7 december 2020: 
  

Kunstmatige Intelligentie: 
Kans of bedreiging? 
 
Neemt de robot  mijn werk over? 
Wat merken we er nu al van?  
Wat gaat er nog meer gebeuren? 
Moet je er bang voor zijn? 

 

Rotarians ontmoeten elkaar iedere week voor vriendschap en informatieve 
programma’s die betrekking hebben op actuele onderwerpen van zowel lokaal 
als mondiaal belang. Rotary Rijnwoude deelt graag kennis en verzorgt dan ook 
al vele jaren interessante lezingen voor jong en oud, die gratis toegankelijk zijn. 

 

 
Op maandag 7 december 2020  
zal drs. Daan de Koning,  
programma assurance adviseur bij 
het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid u meenemen in de wereld 
van de Kunstmatige Intelligentie. 
Hij is opgeleid als econometrist en al 
vele jaren werkzaam als management 
consultant bij IT bedrijven en later 
diverse overheidsorganisaties waar 
hij tal van projecten heeft uitgevoerd. 
 
 

De lezing vindt plaats via Zoom en biedt de mogelijkheid voor interactie. 
Aanvang 19.30 uur. Verwacht einde circa 21.00 uur.  Aanmelding per e-mail 
naar lezingen@rotaryclub-rijnwoude.nl . 

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met een link naar deze 
Zoommeeting. Vooraf dient u te zorgen voor het uploaden van de Zoom app op 
het apparaat waarmee u de lezing gaat volgen (uw pc, Ipad of smartphone.) 

Wij kijken uit naar uw  deelname! 

Keuzeopties maatregelenpakket 
Beter Bereikbaar Gouwe

door Jan Luuk van Dijk

De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe leggen in een consulta-
tieronde vijf mogelijke maatregelenpakketten voor aan raadsleden en statenleden.  

De vijf maatregelenpakketten 
zijn combinaties van mogelij-
ke oplossingen voor een betere 
bereikbaarheid, leefbaarheid en 
versterking van de economie in 
het Gouwe gebied. Uit de con-
sultatieronde ronde volgt nog 
geen definitieve keuze. Het is 
een stap om te komen tot een 
advies over een maatregelen-
pakket. Gemeenten, waterschap 
en provincie nemen naar ver-
wachting volgend jaar een defi-
nitief besluit.  

Vijf opties 
Na een uitgebreid inhoudelijk 
onderzoek en participatietraject 

naar 40 maatregelen zijn vijf 
opties voor maatregelenpakket-
ten samengesteld. De opties los-
sen zoveel mogelijk knelpunten 
op met zo weinig mogelijk ne-
gatieve effecten. Hierbij is reke-
ning gehouden met draagvlak 
voor de maatregelen, impact op 
de openbare ruimte en hoeveel 
geld ervoor beschikbaar is.  

Inhoud opties
In elk pakket zitten maatregelen 
voor fiets, ov-bereikbaarheid, 
vaarroute Gouwe en wegen. 

In vier van de vijf pakketten zit 
de Bodegravenboog. Dat is een 

verbeterde aansluiting van de 
A12 met de N11. Deze maatregel 
aan het Rijkswegennet staat met 
stip op 1, want het heeft een 
groot oplossend vermogen én 
groot draagvlak in het gebied. 
Of de Bodegravenboog er op 
termijn komt, is nog niet zeker.

In een aantal pakketten zitten 
wegmaatregelen om de knel-
punten in Hazerswoude-Dorp 
op te lossen. Bijvoorbeeld een 
westelijke randweg rondom Ha-
zerswoude-Dorp of een vari-
ant op de alternatieve N209 die 
ten noorden van Hazerswoude- 
Dorp aansluit op de N209. An-

dere wegmaat-
regelen in de 
voorge s te lde 
pakketten zijn 
een alternatieve 
N209, een ver-
binding Bos-
koop-A lphen 
tussen spoor 
en Gouwe, een 
para l lelst ruc-
tuur A12 en een 
nieuwe ontslui-
ting bij Reeuw-
ijk-Dorp. Een 
uitleg over de 
vijf pakketten 

staat op  www.beterbereikbaar-
gouwe.nl

Online bijeenkomsten
In het najaar gaan de gemeen-
teraden en Provinciale Staten in 
hun commissies in gesprek over 
de vijf mogelijke maatregelen-
pakketten. Het is dan niet de be-
doeling een definitieve keuze te 
maken uit een van de pakketten, 
maar om wensen en bedenkin-
gen bij de pakketten en maatre-
gelen te horen.

Op 24 november is voor be-
woners, bedrijven, belangen-
organisaties, raadsleden en 
statenleden een online infor-
matiebijeenkomst met een alge-
mene presentatie over de maat-
regelenpakketten. Er volgen 
online gesprekstafels op 30 no-
vember en 1 december. Hierin 
kunnen bewoners, bedrijven en 
belangenorganisaties in kleine 
groepen in gesprek gaan over de 
voor- en nadelen van de pakket-
ten. Aanmelden voor de online 
bijeenkomst en gesprekstafels 
kan via www.beterbereikbaar-
gouwe.nl

Een besluit over een definitief 
maatregelenpakket en de finan-
ciering door de gemeenten, wa-
terschap en provincie is naar 
verwachting in 2021.
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Verzamelrage in Benthuizen
Het is een ware rage in Benthuizen, plaatjes sparen en ruilen voor het boek “Ben-
thuizen. Hoe het vroeger was”. Plus-Verheul had in samenwerking met de Histori-
sche Kring Benthuizen een boek voor alle inwoners gemaakt over het verleden van 
het dorp. 

Dit boek moest aangevuld wor-
den met 216 plaatjes, waarvan je 
er vier kreeg bij aankoop van 10 
euro in de supermarkt.
Er werd zo enthousiast verza-
meld dat er zelfs op Facebook 
een ruilbeurs kwam en ook via 
Whatsapp vlogen de verzoekjes 
in het rond. Heel Benthuizen, 
van jong tot oud, zette zich in 
om iedereen te helpen het boek 
compleet te krijgen.  Prachtig 
om zo bezig te zijn in deze toch 
al zo lastige coronatijd. Even 
niet aan die toestanden denken, 
maar wel: Hoe kom ik aan de 
ontbrekende plaatjes. Zoveel be-
langstelling was er vast niet ver-
wacht bij de presentatie van het 
boek en het zal vaste en zeker 
leiden tot meer bezoekjes aan 
de oudheidskamer ‘De negen 
turven’ 
Ook de ruilzuil in de super-
markt, speciaal voor deze plaat-
jes gemaakt, werd druk be-
zocht.

Corona narigheid
Ondertussen werd de spanning 
en sensatie van de verkiezingen 
in Amerika gevolgd. Radio luis-
teren, tv kijken, met elkaar er-
over praten, deed de kwelgeest 
van de tijd, corona, een beetje 
vergeten. Toch moeten we er 
nog wel een tijdje mee leven. 
Mondkapjes op met boodschap-
pen doen, weinig bezoek, maar 
met een paar mensen samen-
zijn, enz.
En, heel jammer voor de jeugd, 
geen intocht van sinterklaas. La-

ten we met z’n allen er maar 
voor zorgen dat het voor de 
kinderen dit jaar toch een feest 
wordt.
Ouderen missen ook hun be-
zigheden, zoals koersballen, de 
soos, jeu de boules, en nog an-
dere activiteiten. Ook zal er dit 
jaar geen kerstdiner voor oude-
ren zijn. Een geweldige tegen-
valler voor de vaste bezoekers, 
maar ook voor de actieve orga-
nisatie.

Eén voor allen, allen voor één
We moeten er met z’n allen toch 
maar iets van maken. Vooral el-
kaar steunen en helpen.

Bel een alleenstaande eens op, 
of stuur een kaartje. Geef eens 
een bloemetje, vaak maak je 
daar mensen heel gelukkig mee.
En verder: steun onze midden-
stand, door in het dorp te ko-
pen, want we hebben elkaar 
echt nodig. Laten we met ons 
allen het positieve uit het nega-
tieve halen en genieten van din-
gen zoals het verzamelen van de 
plaatjes.

Er komt echt weer een betere tijd.
Hoop doet leven.

Tekst en foto van Bas van Vliet 

Restaurant Hou Sing weer open
Zaterdagmiddag heeft ‘de Chinees’ aan de Da Costa-
singel in Hazerswoude-Rijndijk de deuren van de ge-
heel vernieuwde zaak weer geopend voor het afhalen 
en bezorgen van maaltijden. 

Veel verse producten
In maart was er een keuken-
brand waardoor het restaurant 
dicht moest. Eigenaren Riko en 
Fang Hu hebben meteen van de 
gelegenheid gebruik gemaakt 
om zowel het restaurant zelf 
als de menukaart aan te passen. 
“We hebben ook de kaart veran-
derd. Naast de traditionele Chi-
nese en Indonesische gerechten, 
is er ook plek voor de ‘gezon-
de’ keuken. Er staat meer vis op 
het menu en is er een uitgebrei-
de sushikaart”, vertellen Riko 
en Fang. “En we zijn vanaf nu 
ook tussen 12.00 en 14.00 uur 
open voor lunch (afhalen en be-
zorgen).” 

Dank voor het meeleven
Door klanten is na de brand 

Riko en Fang Hu verwelkomen u in de vernieuwde zaak…

veel steun betuigd aan de fami-
lie Hu. Ook na het vorige artikel 
hebben Riko en Fang veel posi-
tieve reacties gekregen op hun 
moderniseringsplannen. “Wij 
willen iedereen bedanken, ook 
voor de planten en bloemen die 
we voor de opening van trouwe 
klanten hebben ontvangen. We 
hopen dat iedereen blij is met 
onze nieuwe menukaart en ex-
tra service.”

Informatie en bestellen
Bestellen via de nieuwe website 
www.hou-sing.nl is het han-
digst. De maaltijd staat dan al 
klaar als u het komt halen, of 
wordt op het gewenste tijdstip 
klaargezet of thuisbezorgd. De 
zaak is elke dag, behalve dins-
dag, open. 
 

 

Riko in de keuken met een mooie verse zalm

“Eet een hapje mee met je Buur..”
“Laat je buur een hapje mee-eten”

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

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

Wilt u meedoen met dit project? Neem dan contact op met de 
kern coördinator van de kern waar u woont:
Kerncoordinator Benthuizen: 
Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442.
Kerncoordinator Koudekerk: 
Jolandevwetten@hotmail.com / 06-22168847.
Kerncoordinator Haz. Dorp: 
Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267.
Kerncoordinator Haz. Rijndijk: 
Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400
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Zomaar een 
sympathiek gebaar
Corona, we weten er in-
tussen ‘iets’ van. Het virus 
kan vervelende - soms de-
sastreuze - gevolgen heb-
ben. Niet alleen op eco-
nomisch maar óók op 
sociaal niveau. Vooral ou-
deren lijden vaak door én 
het mondkapje én die an-
derhalve meter onder het 
gebrek aan gewoon warm 
intermenselijk contact.

De Rijnwoudse Lions wilden de 
bewoners van Driehof en Rhijn-
dael laten weten dat er ondanks 
alles toch aan hen gedacht 
wordt: ze boden hun een mooie 
cyclaam. ‘Bloemen zeggen zo-
veel terwijl er toch geen woord 
aan te pas komt!’

De Rijnwoudse Lions groeten de 
bewoners van Driehof en Rhijn-
dael en ze hopen dat de mooie 
plant hun er dagelijks aan her-
innert: hé, er wordt toch met 
liefde aan mij gedacht! Dat geeft 
een goed gevoel. (Kijk ook eens 
op: https://rijnwoude.lions.nl) 

Samen eten van De Juffrouw
Dorpshuis heeft nieuwe plannen

door Jan Luuk van Dijk

Toen in maart vanwege de corona-uitbraak alles dicht moest, viel ook het doek voor 
dorpshuis de Juffrouw in Hazerswoude-Dorp. In de zomer werden de regels weer 
wat versoepeld, maar dat was geen tijd voor activiteiten van clubs en verenigingen. 

Er werd uitgekeken naar het na-
jaar, maar helaas ging toen alles 
weer op slot. “Bij elkaar is De 
Juffrouw nu al negen maanden 
dicht en daar willen we nu toch 
wat beweging in gaan brengen” 
zegt Pedro Overmeer. Overmeer 
is aangesteld als interim beheer-
der en samen met het team is 
hij plannen aan het maken, zo-
dat het dorpshuis weer meer in 
beeld komt.

"DAGHAPPEN"
“De gemeente Alphen heeft 
voor alle dorps- en buurthui-
zen regels opgesteld om het ver-
huren van ruimtes aantrekke-
lijk te maken” vertelt Overmeer. 
“Maar zover zijn we nog niet, 
want de coronamaatregelen zijn 
nog streng. Toch willen we een 
aanzet geven dat ons dorpshuis 
weer in zicht komt.”
De Juffrouw heeft een prachti-
ge keuken en daar kan het hele 
dorp gebruik van maken. De 
Juffrouw gaat namelijk maal-
tijden. ‘daghappen’ verzorgen 
vanaf 30 november. “Iedere 
dag één gerecht” legt Katinka 
Beukeboom uit. “Gewone Ha-
zerswoudse kost. Dus dat kan 
stamppot zijn, maar ook groen-
te en aardappels afgewisseld 
met macaroni of rijst.”  De da-
mes van het team vertellen dat 
zij daarbij Hazerswoudse onder-
nemers willen betrekken. Zoals 
aardappels, groenten en zuivel 
van boerenbedrijven hier in het 
dorp. Producten van de plaatse-
lijke bakker en slager. “We wil-
len dit delen met heel het dorp.”

Dagelijks zal via Facebook, de 

krant, de website het menu be-
kend worden gemaakt, zodat ie-
dereen tijdig kan bestellen. De 
maaltijden, plus een toetje, gaan 
7 euro kosten en worden van 
maandag tot en met donderdag 
verzorgd. “Wat we nog wel no-
dig hebben zijn vrijwilligers” 
legt Overmeer uit. “Mensen die 
kunnen helpen met het voorbe-
reiden van de maaltijden en ook 
zoeken we enkele bezorgers. Er 
zal niet veel bezorgd worden, 
want het is juist de bedoeling 
dat mensen zelf langs komen 
om hun maaltijd op te halen. 
Een goed moment om even de 
deur uit te gaan, een wandelin-
getje te maken, of (op afstand) 
een praatje. De mensen in be-
weging brengen. Hier in het 
dorpshuis zullen we alles vol-
gens RIVM regels afhandelen.
Bestellen kan via de website en 
de mail, of telefonisch, dagelijks 
tussen 10 en 13 uur en afha-
len kan dan vanaf 17.00 uur tot 
18.30 uur”

BESTUURDERS NODIG
In de fraaie keuken van De Juf-
frouw laten de medewerkers 
zien dat zij er klaar voor zijn en 
echt zin in hebben om weer wat 
leven in het dorpshuis te krij-
gen. Dus let op de meldingen in 
de krant, op de website en face-
book. En als u mee wilt helpen 
als vrijwilliger, kunt u zich aan-
melden bij het dorpshuis. “Over 
vrijwilligers gesproken” zegt Pe-
dro Overmeer, “we zoeken niet 
alleen mensen voor deze maal-
tijden, maar we zijn ook nog op 
zoek naar bestuurders. Het hui-
dige bestuur van het dorpshuis 

Het team van De Juffrouw heeft er zin in. 
V.l.n.r.: Ilonka Spek, Corrie Remerij, Petra van Dorp en Katinka Beukeboom

is aardig uitgedund en kan wel 
wat versterking gebruiken.”

Kortom, dorpshuis De juffrouw wil 
er zijn voor en van het hele dorp. 

“Wolwinkel Creahuys 41” organiseert in 
samenwerking met “Actief Rijnwoude”

Project “Tassen haken”
Tijdens de lange wintermaanden HAKEN voor een 
goed doel is het plan wat Wolwinkel Creahuys 41 en 
Actief Rijnwoude samen, voor u, hebben bedacht. 

Geen plastic tasjes meer gebruiken maar shoppen met je eigen 
duurzaam gehaakte tas, die in een jaszak past.
Wij bieden u een haakpakket aan voor maar € 5,- waar u een 
mooie tas van kunt haken (zie voorbeeld). 

Dit pakket bestaat uit:
➣ Katoen.    
➣ Patroon.
 U kunt uw gemaakte tas (maar ook het 

haakpakket) natuurlijk ook weggeven 
(leuk cadeau voor de feestdagen).  
Met de opbrengst van dit project gaan we de kosten finan-
cieren voor het maken van een INSECTENHOTEL te reali-
seren door de klussendienst van Actief Rijnwoude

Verdere informatie:
➣ Het pakket kunt u ophalen (en betalen) bij:
- Wolwinkel Creahuys 41 / Willem Kloosstraat 2 / 
 Hazerswoude Rijndijk.
- Jolande van Wetten / jolande@actief-rijnwoude.nl / 
 06-22168847 / Park Ypenburg 1 Koudekerk ad Rijn.
- Linda Timmermans
- Joke de Vries, Kon. Wilhelminastraat 4, Benthuizen, \
 06-23987974
➣ Is ophalen voor u een probleem, neem dan contact op met 

de projectleidster, Jolande van Wetten, tel: 06-22168847. 
Wij komen dan het pakket bij u thuisbrengen.

➣ Dit project duurt tot 31 januari 2021. 

Duurzaamheid, daar gaan we voor……… Haakt u aan?
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Brandweer Hazerswoude neemt 
afscheid van twee spuitgasten

Per 1 november moet brand-
weerpost Hazerswoude het met 
twee collega's minder doen. Na 
bijna 36 jaar brandweervrij-
williger te zijn geweest is het 
mooi geweest aldus Rob Dun-
ki Jacobs. Samen met Jacob Gor-
dijn, die na ruim 30 jaar stopt 
als vrijwilliger, is er onlangs op 
kleine schaal afscheid genomen 
door de andere brandweer col-
lega's. 
In verband met de maatrege-

len rond de Corona pandemie 
was het niet mogelijk zodat op 
twee aparte oefenavonden is 
stilgestaan bij deze gebeurte-
nis. Om de paraatheid en kwa-
liteit te kunnen blijven borgen 
oefent uw brandweer in kleine 
groepjes. Op maandag 26 ok-
tober werd Rob Dunki Jacobs 
thuis opgehaald door een aantal 
collega's voor zijn laatste brand-
weeroefening. 
Op dinsdag 27 oktober werd Ja-

cob Gordijn thuis verrast door 
de andere brandweer collega's.  
Na de oefening, waarin een fic-
tieve brand moest worden ge-
blust, hing er een grote ban-
ner op de tankautospuit met een 
mededeling namens alle colle-
ga's. 
Daarna volgde dan toch de laat-
ste taak voor beide spuitgasten, 
het binnenrijden van de 'hun' 
wagen en het sluiten van de 
deur. 

Jaco Gordijn (l) en Rob Dunki Jacobs voor de"herdenkingsfoto" van hun afscheid...

Duurzaam Koudekerk  - 
Energiebesparing in huis
De Werkgroep Duurzaam Koudekerk wil graag in de eigen omgeving een steentje 
bijdragen aan een duurzamere samenleving. Eerder publiceerden zij artikelen over 
afval en een groenere omgeving. ‘Energie’ is het derde thema van de werkgroep en 
deze maand gaat het over energiebesparing in huis.  

Koudekerker Oscar van Wijk 
(Energiecoach bij Energiek 
Alphen) vertelt deze keer over 
maatregelen voor energiebespa-
ring in huis. “Bij energiebespa-
ring in de eigen woning denkt 
men meestal als eerste  aan led-
verlichting en het gebruik van 
energiezuinige apparaten. Ook 
zijn maatregelen om warmte-
verlies te verminderen, zoals 
dubbelglas en het isoleren van 
gevels, daken en vloeren bij de 
meeste mensen wel bekend”, 
vertelt Van Wijk. “Maar er zijn 
veel meer mogelijkheden om 
energie in huis te besparen met 
simpele maatregelen en aanpas-
sing van gedrag.”

Actief acteren kost niets 
“Het gaat bij energiebesparing 
ook om simpele dingen die niet 
direct bij mensen opkomen, 
maar die je jezelf gewoon kunt 
aanwennen. Naast een bespa-
ring dragen die ook nog eens bij 
aan het warmtecomfort in huis. 

Kansen genoeg dus om aan te 
grijpen met als eerste voorbeeld 
een goed ingestelde cv-ketel. 
Ook het alert zijn op en verhel-
pen van tochtplekken in huis, 
kan veel opleveren aan comfort 
en besparing,” geeft Van Wijk 
aan.

Afstellen en onderhoud cv-ketel 
Van Wijk: “Een regelmatig on-
derhouden cv-ketel die ook 
goed is afgesteld, is niet alleen 
veiliger, maar óók zuiniger én 
geeft meer comfort in huis. De 
beste garantie hiervoor is het af-
sluiten van een periodiek on-
derhoudscontract bij een erkend 
cv installatie- en onderhoudsbe-
drijf. In de tussenliggende peri-
ode kun je zelf ook onderhoud 
plegen en de instellingen op peil 
houden. Het gaat dan om het op 
niveau houden van de water-
druk, het schoon en vrij hou-
den van radiatoren en natuurlijk 
het niet meer/langer verwar-
men dan nodig is. Ook kan het 

slim zijn om de temperatuur 
van de ketel wat lager te zetten 
en te kijken of de woning dan 
toch warm blijft. Bij een goed 
geïsoleerd huis kan de stan-
daard 70 of 80 graden meestal 
nog wat worden verlaagd. Maar 
let op, bij een combi-ketel mag 
de temperatuur niet beneden de 
60 graden komen vanwege het 
risico op legionella. Probeer het 
gewoon eens uit. Het kan snel 
verdiend zijn.”

Slimme thermostaat 
“Doorgaans wordt een cv-ketel 
vervangen wanneer deze ca. 15 
jaar is”, vervolgt Van Wijk. “Cv-
ketels van de nieuwe generatie 
zijn altijd zuiniger in gebruik 
en vervanging levert al snel be-
sparing op. Hoe oud is uw ke-
tel? Verder zal de aanschaf van 
een ‘slimme’ thermostaat er-
voor zorgen dat u geen energie 
verspilt aan het verwarmen van 
een leeg huis zonder dat u dat 
continu zelf in de gaten moet 

houden. Ook de aanschaf van 
thermostaatkranen op radia-
toren gaat u energie besparen. 
Kijk eens op internet naar de 
mogelijkheden of vraag het aan 
uw cv-monteur.”

Voorkomen van ‘weglekkende’ 
warmte 
Ook in geïsoleerde huizen kun-
nen nog plaatsen in huis zijn 
die in de winter koud of toch-
tig aanvoelen. Zo kan een on-
zichtbare kier bij de voordeur 
voor een onaangename hal of 
gang zorgen. Of er is een stuk 
muur of dak waar het kouder 
voelt dan de rest omdat er toch 
ergens warmte blijkt te verdwij-
nen.  Het is verstandig dergelij-
ke plekken op te sporen met een 
warmtebeeldcamera en maatre-

gelen te treffen om het weglek-
ken van de warmte te verhelpen. 
Van Wijk: “Mocht u denken dat 
tochtgaten goed zijn voor de 
ventilatie, dan is dat een mis-
vatting. Goede ventilatie in een 
huis is belangrijk, maar wel ge-
controleerd, bv. door even een 
raam of deur open te zetten, of 
als u het echt professioneel wilt 
doen, met een ventilatiebox met 
warmteterugwinning.”

Informatie
De werkgroep Duurzaam Kou-
dekerk werkt nauw samen met 
de gemeente in het kader van 
het programma “Duurzaam 
Alphen aan den Rijn”. Heeft u 
nog vragen of opmerkingen, 
dan kunt u mailen naar duur-
zaamkoudekerk@gmail.com.

 

Meten is weten – scan met een warmtebeeldcamera
Wist u dat je met een warmtebeeldcamera foto’s of scans 
kunt maken die aantonen waar warmte weglekt uit het huis? 
De foto van het kozijn in een gevel zoals hier is afgebeeld laat 
zien dat het klapraam boven het grote raam warmer is dan 
het glas eronder (de warmte lekt dus meer weg). Het boven-
ste deel is enkelglas en het onderste deel is HR++ glas. Het 
verschil is 3,5 graden. 

Op basis van zo’n foto kun je 
maatregelen nemen om beter te 
isoleren. Er zijn bedrijven die uit-
gebreide (en dus prijzige) warmte-
beeldrapportages kunnen maken. 
Maar het kan ook op een eenvou-
dige en relatief goedkope manier 
in de vorm van een quick scan, 
die een beeldende eerste indruk 
van onnodig energieverlies geeft. 
Dergelijke scans kunnen ook te-
gen een geringe vergoeding wor-
den gemaakt door de energiecoa-

ches van de coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn. Dat zijn 
mensen die zijn opgeleid om in hun vrije tijd anderen te hel-
pen bij het verduurzamen van hun huis 
Meer info op www.energiekalphen.nl.

Gratis besparingsadvies eigenaren en huurders
Wist u dat u als huiseigenaar in de gemeente Alphen aan den 
Rijn gratis gebruik kunt maken van een energiecoach die u on-
dersteunt bij het besparen van energie en het verduurzamen 
van uw woning? De coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn 
heeft energiecoaches opgeleid, onder andere enkele bewo-
ners uit Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk. Hoe makkelijk 
kan het zijn? Als u nu een gratis advies aanvraagt, krijgt u niet 
alleen slimme besparingstips voor uw huis, maar ontvangt u 
ook een energiebesparend cadeau. Ga naar de website www.
energiekalphen.nl en vraag een vrijblijvend advies aan. Ook 
huurders kunnen een energiecoach aanvragen bij de Stichting 
Bewonersbelangen van woningbouwvereniging Habeko Wo-
nen. Voor meer informatie zie www.sbhw.nl.
 
Meer tips ten aanzien van kosten en subsidies…
Bij de verkoop of verhuur van uw huis moet u een definitief 
energielabel laten registreren. Wanneer u nog dit jaar een 
energielabel aanvraagt via https://www.energielabelvoor-
woningen.nl dan betaalt u naar verwachting slechts één tot 
enkele tientjes. Vanaf 2021 wordt dat bedrag flink hoger, ge-
middeld rond 200 euro. 
Wanneer u minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatrege-
len laat uitvoeren (dus spouwmuur, dak, gevel, vloer of glas), 
dan kunt u hiervoor subsidie ontvangen bij het rijk. Kijk hier-
voor op https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_
bedrijven/Duurzaamheid. Hier vindt u trouwens nog veel 
meer informatie over duurzaamheid. 
Als huiseigenaar of huurder kunt u bij de gemeente (tegen 
gunstige voorwaarden) een duurzaamheidslening aanvragen 
voor een aantal energiebesparende maatregelen in en aan uw 
huis (zie ook bovengenoemde site van de gemeente).
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18 t/m 24 
november 2020:

Gordon25 november t/m 
1 december 2020:
Maxime Meiland

2 t/m 8 
december 2020:
Roxeanne Hazes

2 t/m 8 
december 2020:
Roxeanne Hazes

25 november t/m 
1 december 2020:
Maxime Meiland

18 t/m 24 
november 2020:

Gordon25 november t/m 
1 december 2020:
Maxime Meiland

2 t/m 8 
december 2020:
Roxeanne Hazes

GRATIS bij aankoop van één van 
onderstaande actieproducten!

Iedere week krijg je een ander boek cadeau. Deze week 
het boek van Gordon. Spaar ze alle drie.

T.W.V.

14.95

 

*

Bij aankoop van 

€ 10,- aan Unox

producten
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 3 BLIKKEN 

 4.99 

 Unox soep in blik 
 3 blikken van 800 ml 
Van /6.57 - /7.77

 2 STUKS 

 3.99 

 Unox rookworst 
 2 stuks van 
225 - 285 gram 
Van /5.04 - /7.38

 4 STUKS 

 4.99 

 Glorix 
4 fl essen van 
500 – 1000 ml, 
pakken met 1 stuk of pakken 
met 25 – 40 doekjes
Van /5.96 - /13.08

 2 BAKKEN 

 4.99 

 Hertog ijs 
 2 bakken van 900 ml 
Van /5.90 - /7.50
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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

Stembureau: ik tel mee. U ook?

WEEK 47 
18 november 2020

Op woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkie
zingen. Wij zijn op zoek naar stembureauleden en tellers 
die op deze dag één van de 71 stembureaus binnen onze 
gemeente willen bemensen.

Coronamaatregelen
Door het coronavirus verloopt de inrichting en werkwijze 
in de stembureaus anders dan normaal. Wij houden ons 
aan de maatregelen zoals die door het RIVM zijn vastge
steld. Het stembureau wordt zo ingericht dat er ander
halve meter afstand gehouden kan worden. Er worden 
schermen geplaatst tussen stembureauleden en kiezers en 
er zijn diverse beschermingsmiddelen en desinfectie
middelen beschikbaar.

Stembureauleden en tellers gezocht
Een aantal ‘vaste’ stembureauleden en tellers kunnen deze 
verkiezingen niet meehelpen. Meer hulp, uw hulp, is dus 
noodzakelijk! Door te helpen draagt u bij aan het bewaren 
en bewaken van onze democratie. Alleen samen kunnen 
we iedereen in de gelegenheid stellen om veilig zijn stem 
uit te brengen en mee laten tellen. En u verdient er een 
leuk zakcentje mee.

Wat vragen wij?
Een voorwaarde is dat u op de dag van de verkiezingen 
achttien jaar of ouder bent. U bent flexibel, enthousiast, 
stressbestendig, representatief, behulpzaam en nauw
keurig. Verder bent u fysiek in staat om een lange dag te 
maken. Daarnaast bent u geen kandidaat voor de Tweede 
Kamerverkiezing.

Werkzaamheden
Tot de werkzaamheden behoren het controleren van de 
stempassen van de kiezers, het uitreiken van de stembil
jetten en er op letten dat alles volgens de regels verloopt. 
Door de coronamaatregelen wordt er een extra stem
bureaulid ingezet om ervoor te zorgen dat kiezers onder
ling voldoende afstand bewaren, er niet teveel kiezers in 
het stembureau zijn en de andere aanwijzingen goed 
worden opgevolgd.

E-learning 
Om u goed op uw taak voor te bereiden, vragen wij u een 
digitale instructie te volgen in de vorm van een elearning. 
Na deze instructie krijgt u een digitaal examen. Voor de 
tellers is er een aparte korte elearning beschikbaar.

Werktijden
De werkzaamheden beginnen ’s ochtends om 07.00 uur. 
De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Daarna 
moeten de stemmen worden geteld en de processen
verbaal worden opgemaakt. Dit neemt naar verwachting 

tussen de twee en drie uur in beslag. Er wordt gewerkt 
volgens een rooster. Dit rooster wordt in overleg met de 
voorzitter van het stembureau opgesteld. Hierdoor is er 
voldoende ruimte voor pauzes.

Vergoeding 
De vergoeding voor deze verkiezing in coronatijd is 
eenmalig verhoogd. Voor een stembureaulid is de vergoe
ding € 200. Naast deze vergoeding ontvangt u een maal
tijdvergoeding van € 20. De vergoeding voor een teller is 
€ 50. Het is verplicht de vergoeding op te geven bij de 
belastingdienst en/of uitkeringsinstantie.

Aanmelden en vragen
Heeft u interesse? Meldt u zich dan zo spoedig mogelijk 
maar in ieder geval vóór 1 januari 2021 aan door het 
formulier in te vullen op de website 
www.alphenaandenrijn.nl/verkiezingen. Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met ons verkiezingsteam via tele
foonnummer 14 0172 of mail uw vraag naar 
verkiezingen@alphenaandenrijn.nl.

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 Wmoaanvraag 
doen. Waar mogelijk regelt u zaken online of stuurt u 
ons een emailbericht. 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.

“Ik ben lid van een stembureau 
omdat de kiezer recht heeft op een 
betrouwbare en toegankelijke 
stemprocedure.”

Mooi meegenomen

Extra geldbedrag bij laag inkomen 
Heeft u al langere tijd een laag inkomen en denkt u dat dit voorlopig zal 
blijven? Dan kunt u misschien een aanvulling krijgen van de gemeente. 
Dit heet een individuele inkomenstoeslag. U bepaalt zelf waar u het 
geld aan uitgeeft. U kunt deze aanvulling ieder jaar aanvragen.

Voorwaarden
  U bent ouder dan 21 jaar maar jonger dan de AOWleeftijd.
  Uw totale inkomen was de afgelopen drie jaar gemiddeld niet meer 

dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. De bijstandsnorm 
is het bedrag aan bijstand waar u volgens de wet normaal 
gesproken recht op heeft.

  U heeft geen of weinig eigen spaargeld of bezittingen. 
  U heeft geen uitzicht op een hoger inkomen.
  Uw situatie bepaalt de hoogte van het bedrag. Deze bedragen vindt 

u op www.alphenaandenrijn.nl/inkomenstoeslag.

Aanvragen
Kijk voor meer informatie of om inkomenstoeslag aan te vragen op 
www.alphenaandenrijn.nl/werkeninkomen of bel met het Serviceplein via 
14 0172.
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Publicaties
Verzoek verwijderen aanhangers
Op een parkeerplaats aan de Klepperman in Alphen 
aan den Rijn staat al geruime een bruine aanhang-
wagen geparkeerd met kenteken WD-33-JG. Onder-
zoek naar deze aanhangwagen heeft geen eigenaar 
opgeleverd. Op een parkeerplaats van de 
Keizershof/Herenhof in Alphen aan den Rijn staat 
ook al geruime tijd een bruine aanhangwagen 
geparkeerd. Deze aanhangwagen heeft aan de 
voorzijde een soort rek en is voorzien van een 
bruin net. De vrijheid van het verkeer wordt belem-
merd omdat deze aanhangwagens al geruime tijd 
ongebruikt geparkeerd staan op een openbaar 
weggedeelte. Wij verzoeken de eigenaren of recht-
hebbenden van deze aanhangwagens zich binnen 
één week te melden bij team Toezicht en Handha-
ving, via telefoonnummer 140172, óf deze 
aanhangwagens te verwijderen. Als dit niet gebeurt, 
dan verwijdert de gemeente deze aanhangwagens.

Prinses IreneBos wordt ingrijpend verbeterd
Het Prinses IreneBos (gebied Zegersloot-Noord) ligt 
tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel, het 
Aarkanaal, de Zegerbaan en de Bloemenwijk. Tot en 
met 2023 wordt het gebied opgeknapt om de 
natuurwaarden in het gebied te verhogen. De 
komende tijd wordt veel werk in het gebied 
verricht.

Waarom wordt het gebied opgeknapt?
Het gebied is ongeveer 40 jaar geleden aangelegd. 
Voor het vergroten van de natuurwaarde is 25 jaar 
geleden gekozen voor natuurlijk beheer. Dit 
betekent dat de natuur in het gebied zoveel 
mogelijk zijn eigen gang gaat en dat er zo min 
mogelijk door de mens wordt ingegrepen.

Ecologisch onderzoek naar de biodiversiteit heeft 
uitgewezen dat het natuurlijk beheer en het rond 
laten lopen van Galloway-runderen niet voldoende 
tot een verbetering van de biodiversiteit heeft 
geleid. Daarom wordt het gebied tussen 2020 en 
2023 opgeknapt. Hierover is met belanghebbenden 
zoals IVN Natuureducatie en Vrienden van 
Zegersloot nagedacht. Door meer variatie in het 
gebied aan te brengen, worden de natuurwaarden 
en biodiversiteit vergroot. Met de aanleg van routes 
en aandacht voor eigentijdse thema’s, zoals 
gezondheid en klimaat, wordt het gebied ook meer 
geschikt voor educatieve doeleinden.

Wat gaat er in het gebied veranderen?
Het gebied wordt ingericht met verschillende 
thema’s. Denk aan een wandelroute langs planten 
die eetbaar zijn of goed zijn voor insecten en de 
aanleg van 3 paddenpoelen. Ook worden ruiter-
paden hersteld en worden een insectenweide en 
een speelbos aangelegd. Het leefgebied van de 
Galloway-runderen wordt verkleind. Daardoor 
krijgt de natuur meer de ruimte zich te ontwik-
kelen. Op een aantal plekken zijn inmiddels enkele 

veeroosters en hekwerken van gaas geplaatst. 
Inmiddels zijn er al een eetbaar, bijen- en klimaatbos 
en een Tiny Forest in het gebied gerealiseerd. Alle 
werkzaamheden hebben als doel de biodiversiteit 
en de educatieve waarde van het gebied te 
verhogen. Fraaie houten kunstwerken van dieren 
sieren de routes straks op.

Snoei- en rooiwerkzaamheden noodzakelijk
In het gebied moeten snoei- en rooiwerkzaam-
heden plaatsvinden om alle veranderingen door te 
kunnen voeren en de biodiversiteit te kunnen 
verhogen. In totaal wordt hiervoor 4,5 procent van 
al het groen in het gebied gesnoeid of verwijderd. 
Maar, al het groen dat weg gaat, wordt op een 
andere wijze of op een andere plek in het gebied 
gecompenseerd.

Enkele voorbeelden
Op dit moment gaat het bos direct over in de weide. 
Maar juist in struiken tussen weide en bos zitten 
veel insecten, vogels en andere dieren omdat zij 

zich daar kunnen verschuilen en 
voedsel vinden. Daarom wordt een 
strook bomen langs de weide verwij-
derd en vervangen voor lage struiken en 
kruiden. Soms worden gaten gesnoeid 
om weer licht in het bos tot op de grond 
te krijgen, waardoor planten zich weer 
gaan ontwikkelen. Of wordt beplanting 
verwijderd om nieuwe doorgangen voor 
routes te maken of paddenpoelen aan te 
leggen. Ook wordt een flink aantal popu-
lieren en wilgen teruggesnoeid of verwijderd 
omdat uit onderzoek blijkt dat vanwege de 
gezondheid van de bomen de veiligheid van 
bezoekers in het geding kan komen. In totali-
teit wordt er weer net zoveel beplanting aange-
plant als verwijderd.

Meer informatie
Meer informatie over alle vernieuwingen in het 
gebied vindt u op de website 
www.alphenaandenrijn.nl/prinsesirenebos.

 Lees verder op de volgende pagina

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
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Dag Datum Gelegenheid Tijden dB(A) dB(C)

Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag 00:00 uur tot 06:00 uur 60 75

Maandag 
Dinsdag

26 april 2021 
27 april 2021

Koningsnacht 20:00 uur tot 00:00 uur
00:00 uur tot 01:00 uur

70
60

85
75

Dinsdag
Woensdag

27 april 2021
28 april 2021

Koningsdag 20:00 uur tot 00:00 uur
00:00 uur tot 01:00 uur

70
60

85
75

Woensdag
Donderdag

5 mei 2021
6 mei 2021

Bevrijdingsdag 20:00 uur tot 00:00 uur
00:00 uur tot 01:00 uur

70
60

85
75

Vrijdag 31 december 2021 Oudjaarsdag 20:00 uur tot 00:00 uur 70 85

Dag Datum Gelegenheid Tijden dB(A) dB(C)

Donderdag
Vrijdag

1 april 2021
2 april 2021

Kroegentocht 20:00 uur tot 00:00 uur
00:00 uur tot 01:00 uur

70
60

85
75

Woensdag
Donderdag

15 september 2021
16 september 2021

Jaarmarkt 20:00 uur tot 00:00 uur
00:00 uur tot 01:00 uur

70
60

85
75

Dag Datum Gelegenheid Tijden dB(A) dB(C)

Vrijdag
Zaterdag

17 september 2021
18 september 2021

Braderie Boskoop 20:00 uur tot 00:00 uur
00:00 uur tot 01:00 uur

70
60

85
75

Dag Datum Gelegenheid Tijden dB(A) dB(C)

Zaterdag
Zondag

27 maart 2021
28 maart 2021

Rijnwoude Live Tour 20:00 uur tot 00:00 uur
00:00 uur tot 01:00 uur

70
60

85
75

Alle kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn op:

De kern Alphen aan den Rijn op:

De kernen Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn op:

De kern Boskoop op:

Met dit besluit krijgen horeca-inrichtingen op bovengenoemde data en tijden een verruiming van de 
gebruikelijke geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit.

Reserveren parkeerplaatsen opladen 
elektrische voertuigen
Burgemeester en wethouders hebben via een 
verkeersbesluit besloten om parkeerplaatsen te 
reserveren voor het opladen van elektrische voer-
tuigen nabij:
-  Waterviolier, naast nummer 41, in Alphen aan den 

Rijn (twee oplaadpalen).
-  Morgen, naast Zuiderkeerkring 432, in Alphen aan 

den Rijn.
De verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via 
www.officielebekendmakingen.nl. U kunt binnen 
zes weken na publicatie op de website 
www.officielebekendmakingen.nl bezwaar maken.

Bekendmaking Ontheffing geluid (APV)
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn hebben het volgende besluit genomen: 
het verlenen van een ontheffing van het verbod op 
het veroorzaken van geluidshinder aan De Jong 
Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud en Services B.V. 
in verband met het gebruik van de kade van Hoorn 
408 in Alphen aan den Rijn als loswal van 4 
november 2020 tot en met 11 december 2020 op 
de maandagen tot en met de vrijdagen van 07.00 
uur tot 18.00 uur. 

Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt 
het besluit en de daarbij behorende stukken op 
afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-
Holland, Thorbeckelaan 5 in Gouda (telefoon 088 - 
54 50 000). Dit besluit is geregistreerd onder 
kenmerk 2020296623.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
datum van verzending van het besluit van 9 
november 2020 een bezwaarschrift indienen. Het 
bezwaarschrift moet worden gestuurd naar het 
college van burgemeester en wethouders van 
Gemeente Alphen aan den Rijn (postbus 13, 2400 
AA Alphen aan den Rijn). Aan de behandeling van 
het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen 
kosten verbonden. Het indienen van een bezwaar-

schrift betekent niet dat het besluit niet geldt. Bij 
spoedeisende belangen kan een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd bij de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Den Haag sector 
Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 
Als om een voorlopige voorziening wordt verzocht, 
geldt het besluit pas nadat op het verzoek is beslist. 
Voor de behandeling van het verzoek is griffier-
recht verschuldigd. U kunt een voorlopige voorzie-
ning ook digitaal aanvragen bij genoemde recht-
bank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

Bekendmaking Ontheffing geluid (APV)
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn hebben het volgende besluit genomen: 
het verlenen van een ontheffing van het verbod op 
het veroorzaken van geluidshinder aan De Wilde NL 
B.V. in verband met werkzaamheden voor de 
aanpassing van de ligging van het spoor bij station 
Boskoop Snijdelwijk op zondag 29 november 2020 
tussen 01.00 uur en 17.00 uur. Deze werkzaam-
heden moeten in een treinvrije periode worden 
uitgevoerd.

Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt 
het besluit en de daarbij behorende stukken op 
afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-
Holland, Thorbeckelaan 5 in Gouda (telefoon 088 - 
54 50 000). Dit besluit is geregistreerd onder 
kenmerk 2020291520.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
datum van verzending van het besluit van 10 
november 2020 een bezwaarschrift indienen. Het 
bezwaarschrift moet worden gestuurd naar het 
college van burgemeester en wethouders van 
Gemeente Alphen aan den Rijn (postbus 13, 2400 
AA Alphen aan den Rijn). Aan de behandeling van 
het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen 
kosten verbonden. Het indienen van een bezwaar-

schrift betekent niet dat het besluit niet geldt. Bij 
spoedeisende belangen kan een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd bij de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Den Haag sector 
Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 
Als om een voorlopige voorziening wordt verzocht, 
geldt het besluit pas nadat op het verzoek is beslist. 
Voor de behandeling van het verzoek is griffier-
recht verschuldigd. U kunt een voorlopige voorzie-
ning ook digitaal aanvragen bij genoemde recht-
bank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfs-
afvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf 
heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met 
een mobiele breekinstallatie geen omgevingsver-
gunning nodig maar kan volstaan met een kennis-
geving. Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende kennisgevingen ontvangen:
-  Daanen Altforst B.V. voor het in werking hebben 

van een mobiele puinbreker op het perceel Dene-
markenlaan 7 in Hazerswoude-Dorp. De werk-
zaamheden vinden plaats van 27 november 2020 
tot en met 26 februari 2021 tussen 07.00 uur en 
19.00 uur gedurende vijf werkdagen. De melding 
is geregistreerd onder kenmerk 2020299383.

-  Aannemings- en Verhuurbedrijf Ripping B.V. voor 
het in werking hebben van een mobiele puin-
breker op het perceel Produktieweg 5 in Alphen 
aan den Rijn. De werkzaamheden vinden plaats 
van 30 november 2020 tot en met 18 december 
2020 tussen 07.00 uur en 19.00 uur gedurende 
vijf werkdagen. De melding is geregistreerd onder 
kenmerk 2020302204.]

-  Kok Lexmond B.V. voor het in werking hebben van 
een mobiele puinbreker op het perceel Heerewegh 
32 in Benthuizen. De werkzaamheden vinden 
plaats van 24 november 2020 tot en met 31 
december 2020 tussen 07.00 uur en 19.00 uur 
gedurende één werkdag. De melding is geregi-
streerd onder kenmerk 2020296560.

Tegen een kennisgeving op grond van het Besluit 
mobiel breken bouw- en sloopafval kunt u geen 
bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken 
liggen niet ter inzage. Voor nadere informatie kunt 
u contact opnemen met de Omgevingsdienst 
Midden-Holland 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 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieu-
vergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan 
volstaan met een melding van de activiteiten:
-  Home Woonconcepten B.V., Duitslandlaan 16 in 

Hazerswoude-Dorp: het oprichten van een bedrijf 
gespecialiseerd in de afwerking van vloeren en 
wanden met opslag voor gereedschappen, 
kantoor en showroom

-  Jumbo Supermarkt, Da Costasingel 33-39 in 
Hazerswoude-Rijndijk: het intern wijzigen en 
uitbreiden van de bestaande supermarkt, de acti-
viteiten blijven gelijk

-  T.M. Vergeer Potcultures B.V., Molenkolk 26 in 
Boskoop: het starten van een caravanstalling

-  Meijmat B.V., Tankval 11 in Alphen aan den Rijn: het 
oprichten van een bedrijf in lease en verhuur van 
machines, installaties en apparaten voor de bouw

-  F.J.A. Vos, Hogedijk 5 in Aarlanderveen: het niet 
meer houden van varkens

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 bodem-
energie systemen buiten interferentiegebieden of 
het lozen van grondwater, hemelwater of afval-
water anders dan vanuit een inrichting, is een 
vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan 
worden volstaan met een melding van de 
activiteiten. Burgemeester en wethouders hebben 
de volgende melding ontvangen: 
-  Nathan Projects B.V., Groenendijksepad 3 in 

Hazerswoude-Rijndijk: het realiseren van een 
gesloten bronsysteem

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2021
Het college van burgemeester en wethouders moet 
elk jaar de aanwijzing van collectieve festiviteiten 
voor het komende jaar bekend maken. Dit moet 
gebeuren voor het einde van het kalenderjaar. 
Daarom worden nu de collectieve festiviteiten voor 
2021 aangewezen. Of de festiviteiten ook daadwer-
kelijk kunnen doorgaan, is afhankelijk van de 
geldende coronamaatregelen.
 

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten om, op grond van artikel 4:2 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (APV), 
onderstaande festiviteiten aan te wijzen als collec-
tieve festiviteit voor het jaar 2021 en hierbij af te 
wijken van de geluidsnormen en eindtijden uit de 
APV.
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1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen 
kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. 
De stukken liggen niet ter inzage.

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:
-  G.G.G. Bosman, Castellumstraat 70 Alphen aan 

den Rijn
-  M.J. Chojnacki, Hoogeveenseweg 5 K Boskoop
-  J. Chojnacki, Hoogeveenseweg 5 K Boskoop
-  M. Skotarczak, Goudse Rijweg 137 Boskoop
-  J. Noorlander, Diamantstraat 300 Alphen aan den 

Rijn
- M.A. Moldovan, Westpark 24 Boskoop

Reageren 
Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar 
één van bovengenoemde personen verblijft? Dan 
verzoeken wij u om contact op te nemen met team 
Burgerzaken van Gemeente Alphen aan den Rijn, 
via 14 0172. Als de gemeente na twee weken geen 
reactie heeft ontvangen en er geen woonadres 
bekend is, neemt zij bovengenoemde personen op 
in de BRP als vertrokken met onbekende bestem-
ming. Het besluit tot uitschrijving met onbekende 
bestemming wordt gepubliceerd op de website 
www.overheid.nl.

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

Vergunningen
5 tot en met 11 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.

Alphen aan den Rijn
-  Van Nesstraat 29  

plaatsen afzuig-/ontgeuringsinstallatie op dak 
(V2020/909) 

-  Hooftstraat 116  
splitsen woning en bedrijfsfunctie in drie 
zelfstandige woningen (V2020/910) 

-  Waterkade 23  
vervangen kozijn voorgevel (V2020/911) 

-  Hortensiastraat 16  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/912) 

-  Ondernemingsweg 17  
bouwen bedrijfshal (V2020/918) 

Benthuizen
-  De Bentlanden 4  

realiseren aanbouw voorgevel (V2020/916) 
-  Dorpsstraat 1  

vervangen zwembadoverkapping (V2020/919) 
Boskoop
-  Burgemeester Colijnstraat 51B en 51C  

transformeren twee winkels naar zeven 
appartementen (V2020/913) 

-  Voorofscheweg 257  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/914) 

-  Rijneveld 150  
bouwen woning (V2020/915) 

Hazerswoude-Dorp
-  Breitnerlaan 3  

plaatsen afdak (V2020/920) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Groenendijksepad nabij nummer 3  

bouwen vrijstaande woning en aanleggen inrit 
(proefproject Wkb) (V2020/917) 

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
-  Hogedijk 9 (10-11-2020)  

vergroten bedrijfsloods (V2020/901) 
Alphen aan den Rijn
-  Olympiaweg 2 (06-11-2020)  

uitbreiden westgevel, wijzigen ruimte-indelingen 
en vernieuwen dakconstructie en gevels 
(V2020/644) 

-  Anna Van Saksenstraat 2 (09-11-2020)  
vervangen oude carport (V2020/818) 

-  Waterkade 23 (10-11-2020)  
vervangen kozijn voorgevel (V2020/911) 

-  Paddestoelweg 38 (10-11-2020)  
vervangen kozijnen en gevelbetimmeringen en 
vergroten dakopbouw (V2020/890) 

-  Hooftstraat 77 (11-11-2020)  
wijzigen voorgevel (V2020/854) 

-  Stationsstraat 6 (11-11-2020)  

vervangen huidige berging 
inclusief terrasoverkapping 
achtertuin (V2020/874) 

-  in de nabijheid van Churchilllaan 2A 
(in de openbare ruimte) (11-11-2020)  
tijdelijk plaatsen gronddepot en 
uitweg voor reconstructie van project 
Burgtenbuurt (V2020/843) 

Boskoop
-  Valkenburgerlaan 3 (05-11-2020)  

transformeren kantoorpand naar zes 
appartementen (V2020/683) 

-  Rijneveld 153 (06-11-2020)  
afwijken bestemmingsplan voor 
recreatieve doeleinden (V2020/610) 

-  Ridderbuurt 74 (09-11-2020)  
plaatsen uitbouw (V2020/785) 

-  Westpark 3 (10-11-2020)  
verbreden inrit (V2020/792) 

-  Jagerspad 10 (10-11-2020)  
tijdelijk plaatsen schuur (tien jaar) (V2020/834) 

-  Rijneveld 125A (11-11-2020)  
(her)bouwen loods (V2020/884) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Prins Bernhardstraat 56 (05-11-2020)  

vervangen aluminium pui en plaatsen 
handelsreclame (V2020/814) 

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

Verlengen beslistermijn
Hazerswoude-Dorp
-  Engelandlaan 4A 

realiseren regelstation (V2020/737) 

Terrasvergunning
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
-  Aarkade 6 

overkapping terras (Barista café) (D2020/125)
-  Rijnplein 17 

overkapping terras tot en met 31 maart 2021 
(Grandcafé De Zaak B.V.) (D2020/126)

Exploitatievergunning
Ingekomen aanvragen 
Alphen aan den Rijn
-  Stationsplein 13  

(Horeca-) exploitatievergunning (sushipoint) 
(D2020/124)

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. De indiener van het bezwaarschrift kan, als 
onmiddellijke spoed dat -gelet op de betrokken 
belangen- vereist, ook een voorlopige voorziening 
vragen bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank, postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend 
voor het in gebruik nemen van openbaar gebied 
binnen de gemeente. Jos Schollman Infra B.V. heeft 
ontheffing gekregen om van 16 november 2020 tot 
en met 30 april 2022 diverse objecten te plaatsen 
en voor het innemen van parkeerplaatsen gedu-
rende het project aan de Assumburg. 
 
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 23 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 

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.

Woensdag 18 november 2020, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein  
(20.00 uur) (digitaal, met live-uitzending via de website)

•  Eerste debat raadsvoorstel theater Castellum

Donderdag 19 november 2020, informatiemarkt 5G (19.00 – 20.00 uur)  
(digitaal, met live-uitzending 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 
Raadspraak, 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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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.).

Rijn. Als onmiddellijke spoed dat vereist, gelet op 
de betrokken belangen, kan de indiener van het 
bezwaarschrift ook een voorlopige voorziening 
vragen bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Verlenen ontheffing voor het parkeren op 
trottoir Polderpeil
Burgemeester en wethouders hebben besloten 
ontheffing te verlenen voor het parkeren op het 
trottoir voor een woning aan het Polderpeil. De 
ontheffing is verleend voor drie jaar voor de 
woning(en) Polderpeil 308. 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.

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het verwijderen van onderstaande individuele 
gehandicapten parkeerplaats(en), met de 
bijbehorende borden:
Alphen aan den Rijn
- Costa Ricastraat 53 
- Veldbloemweg 69 
Boskoop
- Burgemeester Colijnstraat 26 
Hazerswoude-Dorp
- Burgemeester Warnaarkade 22 
Hazerswoude-Rijndijk
- Guido Gezellestraat 30 

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.

Dorpsstraat 138 - Hazerswoude Dorp 
Telefoon 0172-589203

Dorpstraat 33 - Waddinxveen
Telefoon 0182-612579

Geldt alleen voor de Triumph Beha's

Plus en Hijdra steunen de 
Historische Kring Benthuizen
Nu de Winkel van Sinkel en de Oudheidkamer van de Historische Kring we-
gens corona voor onbepaalde tijd gesloten zijn, hebben ‘Plus Verheul’ en ‘Hijdra 
doe het zelf’ aangeboden om in hun winkel ouderwets snoepgoed en present-
jes te verkopen, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt van de Historische 
Kring.

Bij Plus Verheul vindt u ons ouderwetse snoepgoed en bij Hijdra leuke kadootjes en 
presentjes voor een verjaardag of ‘zomaar’.
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Inloophuis 
Koudekerk ‘E.O.’
De Rijnwoudse Lions sponsoren elk jaar een project dat een warme douche moet 
garanderen voor mensen die het vaak met een koud stortbad of zelfs met een arm-
zalig koudwaterkraantje moeten doen. We hebben het hier over de aangename, 
menselijke contacten die in onze zakelijke samenleving niet zelden verkommeren.

Sinterklaas-
speurtocht 
Vanaf maandag 16 november hangen er op de ramen 
van Rhijndael 12 chocoladeletters.

Aan de kinderen van Koudekerk de vraag om op zoek te gaan naar 
de letters en daarmee een woord te vormen. 
Let op, je kan de letters aan de 
voor-en zijkanten van Rhijndael 
vinden!

De oplossing mag je (voorzien 
van naam, leeftijd en school) 
achterlaten in de speciale Sint-
brievenbus van Rhijndael die 
naast de ingang rechts staat. 

Uit de goede inzendingen lo-
ten wij de winnaar van een 
mooi Sinterklaascadeau dat 
wij  woensdag 2 december op 
school komen brengen. 

Je kan de oplossing dus tot en met 1 december inleveren.
 

In 2020 is hun keuze gevallen 
op Inloophuis Koudekerk e.o. 
Dat laatste toevoeginkje is be-
langrijk want uit alle kernen 
van Alphen aan den Rijn zijn 
mensen met beginnend geheu-
genverlies of aarzelende demen-
tie van harte welkom tenein-
de een genoeglijk aantal uren 
‘met elkaar’ door te brengen! 
En let wel: Niet alleen enthou-
siaste vrijwilligers zijn constant 
aanwezig, ook de professionele 
kennis ontbreekt niet. Die Kou-
dekerkers blijken warmbloedige 
- zeg maar sociale - wezens te 
zijn. Waarvan acte!

Gezellig en efficiënt
De accommodatie geklemd aan 
de borst van De Ridderhof aan 
het Arie Hogenespad, heeft al 
een ‘geschiedenis’ achter de 
rug... kinderopvang, fitnesscen-

trum. Toen zich echter moge-
lijkheden voordeden er een in-
loophuis van te maken voor 
mensen die aangewezen zijn op 
een mantelzorger en/of andere 
hulpinstanties, heeft een vrij-
willigersgroep uit Koudekerk 
daar dankbaar gebruik van ge-
maakt. Ze hebben er niet alleen 
een gezellige maar ook efficiën-
te ruimte van gemaakt. 

Kijk eens op de website van ‘het 
huis’ ... dat werkt inspirerend.
En dat mag wel eens gezegd 
worden, want het inloophuis 
kan bogen op een riante hoe-
veelheid sponsoren; hier wordt 
de slogan (ook het motto van 
de Lions) van iets doen voor de 
kwetsbare andere, op een zeer 
sympathieke wijze in praktijk 
gebracht.

Flinke cheque
Hans van Goozen mocht na-
mens de Lions een cheque van 
500 euro aanbieden aan Frans 
Ebben van de vrijwilligers-
groep. Frans keek met de nodige 
trots naar het interieur van zijn 
toko en het was duidelijk dat hij 
blij was dat de Lions aan hem 
(c.s.) gedacht hebben.

Het is de bedoeling dat de ruim-
te vóór het Inloophuis wordt 
opgeknapt en dat er een mo-
gelijkheid wordt gecreëerd om 
ook buiten het huis van een 
aangenaam verblijf te genieten.
Het is fijn te weten dat Koude-
kerk zo’n ‘herberg’ huisvest.

De Lions zijn blij Frans c.s. een 
steuntje in de rug te hebben gege-
ven... ‘we komen nog eens langs!’

Hans van Goozen ovwerhandigd de cheque aan Frans Ebben

Mondkapje als Sinterklaassurprise
De katoenen of linnen mondkapjes die Lineke Hogenes maakt voor 5 Euro en waarvan de opbrengst in 
zijn geheel bestemd is voor het onderhoud van de beeldbepalende kerken in Koudekerk aan den Rijn, 
kunt u gemakkelijk als (Sint) cadeautje in een envelop versturen naar wie u maar wilt.
Natuurlijk is het aardig om de enveloppe vergezeld te laten gaan van een passend gedichtje:

Sint zonder bezoek dit jaar
Is dat nou niet raar?
Om afscheid van Corona te nemen
mogen we de vrijheid nu niet claimen
Afstand nemen van elkaar
dan zien we elkaar vast volgend jaar
Dit kapje helpt daarbij wellicht 
en tevens het einde van dit gedicht

Te koop bij Lineke Hogenes tel.071-3413114 of e-mail a.hogenes@hetnet.nl
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Oproep  VIJK 40 jaar!!
Vereniging IJsclub Koudekerk bestaat 40 jaar. Daarom 
wordt er een jubileum clubblad gemaakt. Daarin willen 
we zo veel mogelijk (voormalige) vrijwilligers laten zien. 

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

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

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

Bel of Whatsapp: 0634005155
www.de12stuyvers.nl

Activiteitenkalender

Terrasverkoop Kerstbomen door Hazerswoud-
se Boys op 4/5 december en 11/12 december

MEDEWERKER GEVRAAGD 
voor hoveniersbedrijf in Hazerswoude, 
leeftijd ca. 18 jaar. Per 1 december:

Inlichtingen: bel of WhatsApp: 

06-21616807                                       

TE KOOP
Ongeveer eens in de 2 weken 20-25 kg ver-
se BIERBOSTEL voor de (hobby)boer GRA-
TIS AF TE HALEN in Hazerswoude Dorp. 
Wil er graag een vaste afspraak van ma-
ken. 0634005155

GEVRAAGD

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

DIVERSEN 

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

JAN EN RIKA VAN DER KRAATS willen ie-
dereen bedanken voor alle reacties, de vele 
kaarten en bloemen die zij mochten ont-
vangen voor hun 70 jarige huwelijksfeest.

Lieve OMA LIA, gefeliciteerd met je 74ste  
verjaardag.  Liefs, Nicole, Marcel, Denise, 
Thomas en Gino
 
De katoenen of linnen MONDKAPJES die 
ik maak voor 5 Euro en waarvan de op-
brengst in zijn geheel bestemd is voor het 
onderhoud van de beeldbepalende kerken 
in Koudekerk aan den Rijn, kunt u gemak-
kelijk als (Sint) cadeautje in een envelop 
versturen naar wie u maar wilt.
Natuurlijk is het aardig om de enveloppe 
vergezeld te laten gaan van een passend 
gedichtje:

Sint zonder bezoek dit jaar
Is dat nou niet raar?

Om afscheid van Corona te nemen
mogen we de vrijheid nu niet claimen

Afstand nemen van elkaar
dan zien we elkaar vast volgend jaar

Dit kapje helpt daarbij wellicht 
en tevens het einde van dit gedicht

Te koop bij Lineke Hogenes 071-3413114 
of e-mail a.hogenes@hetnet.nl
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Bewegen zonder zorgen voor heren!
Laatst kwam er een meneer in de winkel met artrose klachten in de voorvoeten. 
Deze meneer liep al enige tijd met pijn in zijn voeten en het was dan ook hoog tijd 
om hier wat aan te doen. Na het maken van een 3D voetscan, het meten van de 
voeten en het goed luisteren naar meneer zijn verhaal, was het tijd op schoenen te 
gaan passen. Belangrijk is om de voorvoet te ontlasten. De Meindl Identity met een 
A/B loopzool voor het wandelen was een schot in de roos, de stabiele en stevige 
loopzool, zorgt voor afwikkeling en stabiliteit. Zomaar een voorbeeld hoe ik met 
gezonde schoenen mensen op de been hou.

Belangrijk bij het aanschaffen van schoenen is dat er goed gelet wordt dat de 
lengte en de breedtemaat goed bij het beeld van de voeten passen. Zo hebben 
we schoenen voor de zeer smalle, tot de zeer brede voeten, in lengte maat 39-50. 
Ook voor de gevoelige voeten, door bijvoorbeeld reuma, neuropathie en diabetes 
zijn er schoenen in ons assortiment. Heb je last van rugklachten? Een passende 
schoen kan helpen! Wacht dan niet langer en breng een bezoekje aan 
Beterlopenwinkel. Samen zorgen we dat bewegen weer leuk wordt!

BeTerLoPenwInKeL
Splinterlaan 158, Leiderdorp, 071 - 542 2765.

openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 09:30 - 17:30 uur
zaterdag 09:30 - 17:00 uur

www.BeTerLoPenwInKeL.nL 
www.BeTerLoPenweBwInKeL.nL

GRATIS
VOETENSPREEKUUR
Zaterdag, even weken van 10.00 - 12.00 uur

Wij helpen u via preventieschermen,
veilig via voorschriften rivm!

10% KorTIng
Leden AcTIvITe, MArenTe

en vIerSTrooM 

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt 
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechterop te 
staan.

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt 
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechterop te 
staan.

ontlast hiel
en voorvoet.

AFHAAL/BEZORG KERSTMENU À 47,50
Eventueel passend wijnarrangement à 19,50

Keuze Voorgerecht:
• Zalm-trio: paté met bieslooksaus, salade met zalmkaviaar en 

gerookt met kapper-mayonaise  

• Wilde eendenpaté en croûte met crème de cassisgelei

• Hertencarpaccio met ganzenlever, balsamico en 
krokant kaaskoekje

• Zachte geitenkaas met waterkersgel, appel-bietensalade en 
honingdressing 

********************
Keuze Hoofdgerecht:

• Kabeljauwmedaillon in krokant jasje van 
getruffeerde aardappel met preisaus

• Waardse biefstuk met paddenstoelen en pepersaus 

• Wildzwijn-procureur en cotelet met zuurkool en 
kaas-kruidenpanade  

• Flensjestaart met spinazie, mozzarella, olijven en
 champignons en pomodorifondue 

********************
Keuze Dessert:

• Hazerswoudse kaasplankje

• Passievruchtenparfait in gebrand schuim met bessen 
chocoladeganache en mintgelei

  • Kaneelbavarois met wentelteef en bosvruchtensorbetijs

2020 géén kerstdiner in ons restaurant maar…
Vanaf 25 november NIEUW keuzemenu. 

Zie: www.t-haasje.nl

Rijndijk 177, 2394 CB  Hazerswoude-Rijndijk - info@t-haasje.nl - www.t-haasje.nl - Telefoon 071 3414730
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“Prettig Ouder worden in Rijnwoude”, ook in deze Corona-tijd
Corona programma Rijnwoude november/december 2020
Voor iedereen is het een lastige tijd. De Corona beperkt ons enorm. Toch willen wij niet bij de “pakken” gaan neerzitten. POR organisaties 
proberen het leven in deze lastige Corona tijd toch een beetje aangenamer te maken, daarom bieden wij u de volgende nieuwe  “Corona” 
projecten aan. Wilt u verdere informatie en/of meedoen neem dan contact op met de contactpersonen van ieder project. U kunt ook naar de 
websites van de betrokken organisaties voor meer informatie.

Project
Belmaatje 1 op 1: 
Samen “telefonisch” met elkaar een bakkie doen.
Klaverjastoernooi aan huis

Rummikub toernooi aan huis

Kaartjes sturen naar de bewoners van Driehof

Corona gerelateerde huurproblemen of emotionele problemen

Houdt Rijnwoude (gezond) schoon. Fit blijven is belangrijk, zeker in 
deze moeilijke (Corona) tijden. Daarnaast zien we dat er (nog steeds) 
overal rotzooi wordt achtergelaten op straat (Onze nieuwste ergernis: 
de afgedankte mondkapjes).
Deze 2 ontwikkelingen gaat Actief Rijnwoude bij elkaar brengen. 
Gaat u mee doen? U wordt/blij�  op deze manier � t en uw directe 
(woon)omgeving knapt er weer een beetje van op.

Maaltijd-project “Eet een hapje mee met je Buur.” 
“Laat je buur een hapje mee-eten”
In deze (nieuwe) Corona-tijd is het voor veel mensen lastig om 
gezond te blijven eten. Daarnaast willen mensen best regelmatig een 
maaltijd bereiden voor een buurtgenoot. Actief Rijnwoude wil deze 
mensen met elkaar in contact brengen.

Prijsvraag routekaart POR

Project “Tassen haken”
Geen plastic tasjes meer gebruiken maar shoppen met je eigen 
duurzaam gehaakte tas, die in een jaszak past. Wij bieden u een 
haakpakket aan voor maar € 5,- waar u een mooie tas van kunt haken
Voordeurgesprekken met 80+ers
Wij komen bij u langs om te horen hoe het met u gaat en of we nog 
iets voor u kunnen betekenen
All you need is love
Kinderen gaan een � lmpje maken voor hun dierbare. Wij projecteren 
dit � lmpje “aan huis” (vlak voor de kerstdagen) op een heel groot 
scherm. Kinderen kunnen zich hiervoor aanmelden
(School)kinderen maken een � lmpje met kerstliederen
Wij zorgen ervoor dat deze � lmpjes worden afgedraaid in de 
Herbergier/Driehof en Rhijndael. Zullen de Opa’s en Oma’s hun 
kleinkinderen herkennen?
Ruilbeurzen boeken en puzzels
Dit project hebben wij weer uit de kast gehaald. In iedere kern van 
Rijnwoude kunt u weer ruilen en genieten………
Kern Ommetje Rijnwoude
In iedere kern bieden wij u een wandeling aan. U loopt langs 
belangrijke historische maar ook actuele plekjes waarover u 
informatie krijgt. 

Contactpersoon / projectleiding
Saskia Posthuma / 06-81256668 
s.posthuma@tomindebuurt.nl 
Jos Timmermans / 06-23328302 
info@actief-rijnwoude.nl 
Jos Timmermans / 06-23328302 
info@actief-rijnwoude.nl
Patty Groen / 06-27021557 
p.groen@tomindebuurt.nl 
0172-583111 
info@habekowonen.nl 
Kern coördinator Benthuizen: 
Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442                           
Kern coördinator Koudekerk: 
Jolande@actief-rijnwoude.nl  / 06-22168847                         
Kern coördinator Haz. Dorp: 
Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267                              
Kern coördinator Haz. Rijndijk: 
Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400
Kern coördinator Benthuizen: 
Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442                            
Kern coördinator Koudekerk: 
Jolande@actief-rijnwoude.nl  / 06-22168847                     
Kern coördinator Haz. Dorp: 
Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267                            
Kern coördinator Haz. Rijndijk: 
Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400
Saskia Posthuma / 06-81256668 
s.posthuma@tomindebuurt.nl
Jolande van Wetten / 06-22168847
jolande@actief-rijnwoude.nl 

Linda Timmermans / 06-45094267
Linda@actief-rijnwoude.nl                               

Linda Timmermans / 06-45094267
Linda@actief-rijnwoude.nl  
    
                          
N.V.T.

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

Wanneer
Per heden

Tot 26 november inschrijven

Tot 26 november inschrijven

Per heden

Per heden (voor Habeko 
Wonen huurders)
Per heden

Per heden

Tot 27 november

Per heden

10 / 11 / 12 december

21 t/m 24 december

Tijdens de kersdagen

Per heden

Vanaf 1 december
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Online Vossenjacht  Scouting 
Rheijnewoud  groot succes!
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Deze tegeltjes wijsheid was 
weer eens van toepassing. Het draaiboek voor een fysieke Vossenjacht op 7 novem-
ber jl. lag al klaar, toen de nieuwste Corona maatregelen alle evenementen verbood.  

Wat doe je dan? Als je bestuurslid van Scouting bent, dan laat je je niet uit het veld slaan. Binnen 2 we-
ken was er een geheel andere volledige digitale invulling bedacht en uitgewerkt. 
De Vossenjacht is één van de vele activiteiten die door Scouting Rheijnewoud in het kader van het   10 
jarig jubileum is georganiseerd. Naast een jubileumprijsvraag met maandelijks een nieuwe opdracht, 
staan er ook voor het voorjaar van 2021 nog heel wat leuke activiteiten voor iedereen         (dus ook 
voor niet leden) op de planning, natuurlijk hopen we dat dan het Corona regime ons daartoe in staat 
stelt.
Via Facebook, Instagram en mails naar alle leden, ouders en andere netwerken werd de Online Vos-
senjacht aangekondigd. Via de app Quizizz kregen de deelnemers om klokslag 14.00 uur   160  - voor 
het merendeel meerkeuze -vragen voorgeschoteld die ze één voor één binnen een tijdslimiet  moesten  
beantwoorden. Tussen de vragen zaten ook zoekvragen, waarbij ze op het internet het juiste antwoord 
(de Vos)  moesten zien te vinden, daarvoor kregen ze meer tijd.

Voorbeeld van vragen:
 

Van welke boom is dit het blad?

 

Hoe heet deze steek?  

Het spel kon gespeeld worden door alle leeftijden.  De jongsten kregen vaak steun van ouders. De win-
naars van de Online Vossenjacht  waren 1ste prijs: Bram van der Werf, 2e werd familie Van der Vos 
en 3e  familie Van Dorp.

 
  Voorzitter Paula Neuteboom overhandigt Bram van der Werf zijn gewonnen prijs.

Welke  “Max”  heeft het nieuwe scouting 
landgoed in Zeewolde officieel geopend?

open vraag
 
Hoeveel kerncentrales heeft Nederland?

1, 2, 4 of 10
 

In welk land is de koe een “heilig” dier?

India,  Italië of  Nederland
 

Wat is de kleur van de jurk van Assepoester? 

rood, wit geel of blauw

Dorpsoverleg Benthuizen 
pleit voor woningen waar 
in het dorp behoefte aan is!
Nadat het Dorpsoverleg Benthuizen in juli een brief aan het col-
lege stuurde met afschrift naar de raadsfracties ontbreken van 
woningen waar in Benthuizen behoefte aan is (o.a. starterswo-
ningen, ouderen/zorgwoningen), heeft dit vervolgens geleid 
tot enkele overlegsituaties met de gemeente, zoals een gesprek 
met de verantwoordelijk wethouder van As.

Zowel politiek als bestuurlijk bleek dat het voor de bebouwing 
van Bentwijck niet mogelijk was om ‘goedkoper’ te bouwen of-
wel te voldoen aan de woonwensen vanuit het dorp (drie ver-
schillende grondeigenaren en gemeentelijk vastgestelde regels 
t.a.v. grondopbrengsten).

Het Dorpsoverleg Benthuizen besloot naar aanleiding van deze 
mededeling om niet direct de deur dicht te doen naar de ge-
meente toe, maar om toch te kijken of er afspraken te maken 
zijn om in het vervolg wél woningen te bouwen waar behoefte 
aan is (o.a. starterswoningen, ouderen/zorgwoningen in zowel 
de koop- en huursector).

Hoewel de  nodige tijd verstreken is, heeft dit uiteindelijk wel 
geleid tot een belangrijke toezegging door het college van bur-
gemeester en wethouders. Er is toegezegd, dat in het vervolg 
aan initiatiefnemers van bouwplannen de eis zal worden op-
gelegd, dat er 25% aan sociale huurwoningen gebouwd moet 
worden en 10% in de middenhuursector. Voorts wordt het 
Dorpsoverleg Benthuizen betrokken bij het aanbestedingspro-
ces voor de herontwikkeling van de schoollocaties.

Tevens is afgesproken dat vanaf nu met de verantwoordelijk 
wethouder gezamenlijk opgetrokken zal worden om ervoor te 
zorgen dat in Benthuizen die bouwplannen worden gereali-
seerd, die aansluiten op de vraag.

Het Dorpsoverleg Benthuizen blijft alert.

Kerstbomenverkoop
Hazerswoudse Boys

Ook dit jaar kunt u uw kerstboom weer kopen 
bij de Hazerswoudse Boys.  Dit jaar zal de 
verkoop plaatsvinden op het terras voor 

Café De Egelantier en dat is nieuw!

De kerstbomen verkoop op het terras is op 
vrijdag 4 en zaterdag 5 december èn 

op vrijdag 11 en zaterdag 12 december 2020.
Hier kunt u uw eigen boom uitzoeken en is er een 

ruim assortiment aanwezig. 

De Egelantier zorgt voor hapje en drankje.
Zeker de kopers kunnen rekenen op lekkere 

erwtensoep, warme chocomel en 
andere lekkernijen.

Wel allemaal om mee te nemen natuurlijk!

Voor meer informatie zie onze website 
www.hazerswoudseboys.nl.

De oliebollenactie Ned Herv Gemeente 
Hazerswoude gaat niet door
Beste mensen,
Helaas hebben wij als rommelmarktcommissie moeten besluiten om de oliebol-
lenactie dit jaar niet door te laten gaan. Het is, vanwege de maatregelen rondom 
de corona crisis, in onze ogen niet verstandig en haalbaar om de actie door te laten 
gaan.

Wanneer u toch een donatie wilt doen dan kan dat op rekeningnummer: 
NL12 RABO 0373 721536 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Hazerswoude o.v.v. Oliebolllenactie
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Ingezonden brief
Open brief aan de gemeente-
raad van Alphen aan den Rijn...
Verkeersplan Raadswerkgroep is procedureel verkeerd en respectloos -  Oplossingen zijn 
voorbarig  vooringenomen en lossen niets op, - Flitspeiling dorpsbewoners is een schijn-
vertoning .

Verbijsterd zijn wij door het plan, dat de Raadswerkgroep verkeer Boskoop-Hazerswoude op 
9 november 2020 in een webinar heeft gepresenteerd. Dit plan moet de verkeerssituatie in en 
om Hazerswoude-Dorp verbeteren. In het plan zijn twee varianten opgenomen, met ieder twee 
deelvarianten. De tweede variant gaat vooral over de aanleg van een provinciale randweg wes-
telijk om Hazerswoude-Dorp en een randweg om zuid, en daar is het dorp niet mee geholpen! 
De Raadswerkgroep stuurt hier gesouffleerd door het Molenberaad aan op een uitkomst van een 
proces dat binnen het kader van Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) nog geheel moet worden door-
lopen. BBG coördineren namens provincie en gemeenten de verbetering van de verkeerssituatie 
in de hele regio rond Boskoop en Hazerswoude. De Raadswerkgroep negeert daarmee procedu-
reel en inhoudelijk de net gepubliceerde en veel beter doordachte pakketten van BBG, en zij ne-
geert partijen die een ander standpunt hebben dan het Molenberaad. Het lijkt erop dat een niet 
populaire oplossing er nog even doorgedrukt moet worden.

De verkeersproblemen in het gebied van Beter Bereikbaar Gouwe zijn complex. 
Complex vanwege de omvang en de aard van het vraagstuk, maar ook omdat er inmiddels drie 
processen lopen waarin aan delen van dit vraagstuk wordt gewerkt met korte, middellange en 
lange termijn oplossingen. De gemeente en haar bewoners hebben recht op een compleet beeld 
en een zorgvuldig en transparant traject zonder voorbarige en suboptimale keuzes uit een een-
zijdige visie. Er dienen zich immers zeer ingrijpende besluiten aan voor de leefomgeving van 
burgers. 
Bij nadere bestudering van de vijf door BBG gepresenteerde pakketten om de verkeersproble-
men aan te pakken, blijkt dat die westelijke randweg helemaal niet de meeste verlichting van de 
verkeersdrukte in Hazerswoude-Dorp geeft ( min 40-45%). Drie wegen ten oosten van Hazers-
woude-Dorp geven aanzienlijk meer verlichting: een oostelijke randweg om Hazerswoude-Dorp 
min 50 % en een weg tussen Hazerswoude-Dorp en Boskoop zelfs min 70%. Bovendien wordt 
dan de tweedeling van het dorp feitelijk beëindigd omdat de Gemeneweg een kalme, afgewaar-
deerde  60 km weg wordt, en heeft deze laatste oplossing anders dan bij de westelijke optie een 
gunstig effect op de situatie in Boskoop. En als uitsmijter: de ingewikkelde plan 1 variant van de 
raadswerkgroep met ‘linksaf verboden, keerlussen en turbo rotondes’ (die ook in variant 2 met 
“die westelijke randweg” staan) zijn door de vier beste BBG opties gewoon overbodig.

De bewonerswerkgroep Westeinde/Westelijk Hazerswoude-Dorp is om meer redenen vooral fel 
tegen deze tweede variant. De echte nadelen voor de bewoners van Hazerswoude West en Wes-
teinde worden niet eens genoemd in de plannen van de Raadswerkgroep. Een verziekt uitzicht, 
lawaaioverlast, lichtoverlast, leefbaarheid, stank, fijnstof, om over de impact op de agrariërs, de 
flora en fauna en de volkstuinen maar te zwijgen. In de periode tot de presentatie van de plan-
nen is duidelijk wel met het Molenberaad en niet met ons als andere direct belanghebbenden 
gesproken, terwijl wij daar wel meermalen op hebben aangedrongen 

Als klap op de vuurpijl wil de Raadswerkgroep met een Flitspeiling waarvan de reactietermijn 
op dinsdag 17 november alweer is verstreken de meningen peilen. Hoe kun je nu op een zorg-
vuldige manier de meningen peilen terwijl de Raadswerkgroep betere scenario’s gewoon niet 
presenteert. Deze Flitspeiling heeft daardoor geen enkele waarde. We weten dat de Gemeente-
raad heeft aangedrongen op zorgvuldige communicatie met belanghebbenden. Na de mislukte 
kans in de dorpshuis De Juffrouw begin dit jaar en met heftige emoties tot gevolg heeft de Raad 
erop aangedrongen dat dit niet weer mag gebeuren. Alles wijst erop dat de voorbarige presenta-
tie en de absurde Flitspeiling van de Raadswerkgroep een herhaling van zetten wordt. Weer zijn 
belanghebbenden genegeerd in wat zoals gezegd lijkt op een poging om een suboptimale oplos-
sing snel af te dwingen. Dat wordt mogelijk nog interessant bij de Raad van State. 

Wij staan er daarom op dat de gemeenteraad toeziet op een zorgvuldig proces en de raadswerk-
groep opdraagt de (BBG) plannen eerst beter uit te werken, dan de dorpsbewoners volledig en 
juist voor te lichten met alle mogelijke (BBG) scenario’s en pas daarna de meningen te peilen als 
voorbereiding op een raadsbesluit. 

De bewonerswerkgroep Westeinde – Westelijk Hazerswoude

Ingezonden brief

Gemeente, doe 
je huiswerk!
De Raadswerkgroep verkeer Boskoop-Hazerswoude stelt de 
bewoners goed te willen informeren over Beter Bereikbaar 
Gouwe, dat gaat over de verkeersmaatregelen in de wijde om-
geving van Boskoop. En over het lokale inpassingsplan voor 
Hazerswoude-Dorp. Dat plan moet vóór de jaarwisseling klaar 
zijn, omdat de provincie begin 2021 een knoop gaat doorhak-
ken.

Helaas slaagt de Raadswerkgroep daar niet in.

Beter Bereikbaar Gouwe gaat een keuze maken uit 5 pakket-
ten. In slechts één daarvan (Pakket 2 Boog en West) staat een 
Westelijke randweg rond Hazerswoude-Dorp ingetekend. De 
provincie heeft over die variant berekend dat het een forse 
aanzuigende werking heeft op het verkeer van Zoetermeer 
naar A4.

Toch heeft de Raadswerkgroep alleen dat Pakket 2 met de Wes-
telijke randweg rondom Hazerswoude-Dorp als uitgangspunt 
genomen. Een inpassingsplan voor deze variant is tijdens een 
webinar op maandag 9 november jl. gepresenteerd.

Een bureau mocht uitleggen dat een Westelijke randweg tot 
het minste verkeer leidt op de N209 door het dorp. Maar dat 
een Oostelijke randweg volgens onderzoek van de provincie 
nog meer effect heeft werd niet verteld. De online ‘flitspei-
ling’ van de Raadswerkgroep gaat vervolgens over ontslui-
tingswegen voor Hazerswoude-Dorp die allemaal leiden naar 
een Westelijke randweg. 
 
Is de Raadswerkgroep “vergeten” dat er nog 4 andere pakket-
ten zijn? Is dat het effect van een succesvolle lobby van het Mo-
lenberaad?

Beste leden van de Raadswerkgroep verkeer, aan de westkant 
van het Dorp zit niemand te wachten op een randweg die op 
minimaal 6 meter hoogte over het Westeinde zal gaan! Reali-
seert de werkgroep zich wat dat doet met het zicht op de pol-
der, en de geluidsoverlast voor het Westeinde, plan Zuid en 
Weidelanden?

Niemand is blij met een weg in de achtertuin, maar waar-
om vertelt de Raadswerkgroep niet het complete verhaal? Waar 
zijn de inpassingsplannen voor de andere 4 varianten van Be-
ter Bereikbaar Gouwe? Waarom wordt de pijn volledig neerge-
legd bij de Zuid-West kant van het dorp, zonder die fatsoenlijk 
af te wegen tegen andere opties?

Gemeente, werk voor elk van de vijf provinciale opties een lo-
kaal plan uit. Leg vervolgens de vijf lokale plannen naast elkaar 
en kijk eerlijk welk plan het minste pijn doet. Nu lijkt de ge-
meente aan de provincie een Westelijke randweg te gaan ad-
viseren.

Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken, maar doe ten-
minste je huiswerk!

Bewonersoverleg plan zuid

Verkeersproblematiek in en rond Hazerswoude-Dorp/Boskoop 
steeds ingewikkelder en vooral onduidelijker!

Een sterk bewijs hiervan zijn de hieronderstaande ingezonden brieven van het Dorpsoverleg Hazerwoude-Dorp en verontruste bewoners verenigt in Bewonersoverleg plan zuid en Bewonerswerkgroep Westeinde-Westelijk Hazerswoude. 
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Ingezonden bijdrage

Inwoners in verwarring over verkeersvoorstellen en flitspeiling Raadswerkgroep
Vorige week presenteer-
de de Raadwerkgroep 
verkeer Boskoop-Ha-
zerswoude een viertal 
varianten die moeten 
bijdragen aan het oplos-
sen van de verkeerspro-
blematiek in Hazers-
woude-Dorp. 

Een goede kans dat u het we-
binar, dat hierover op maan-
dagavond 9 november van 
20.00-21.00 uur werd gehou-
den, heeft gemist. Want de 
communicatie over dit webi-
nar was uitermate belabberd. 
Een gemiste kans, want het 
gaat wel ergens over. De ver-
keersproblemen in het Dorp 
zijn groot, nemen alleen maar 
toe en gaat alle inwoners van 
Hazerswoude-Dorp aan. Niet 
alleen een kleine groep intimi 
en belangenclubs, die strij-
den voor hun eigenbelang. Zij 
zijn waarschijnlijk beter op 
de hoogte dan de gemiddelde 
inwoner. 

Het is van belang dat alle in-
woners zich een mening kun-
nen vormen over oplossingen 
die worden aangereikt en hun 
stem kunnen laten horen. Dat 
begint ermee dat iedereen 
kan beschikken over dezelf-
de informatie over de voorge-
stelde maatregelen, in welke 
mate ze de problemen oplos-
sen, wat de voor- en nadelen 
zijn en welke impact ze heb-
ben op verschillende groepen 
in het dorp (direct omwonen-
den, landbouwverkeer etc). 
Uiteraard speelt ook het kos-
tenplaatje een belangrijke rol. 
Deze informatie moet breed 
beschikbaar en bekend zijn. 
En iedereen moet hier vragen 
over kunnen stellen. In deze 
coronatijd is het lastig om alle 
inwoners te betrekken en van 
goede informatie te voorzien. 
Dit vraagt daarom extra aan-
dacht en extra inspanningen.

De zogenoemde flitspeiling 
die de Raadwerkgroep tus-
sen 9 – 16 november heeft 
georganiseerd is ongetwij-
feld goed bedoeld maar is 
een wassen neus. Niet alleen 
omdat heel veel mensen hier 
geen kennis van hebben kun-

voorstellen in de PIP? 

De inwoners van het dorp is 
een onmogelijke vraag ge-
steld door de Raadswerk-
groep. Niemand kan de con-
sequenties overzien van de 
voorstellen. Er zijn teveel 
open einden. Maar het ergste 
is dat inwoners van Hazers-
woude de schuld krijgen dat 
zij overal nee tegen zeggen. 
Deze beeldvorming is vol-
strekt onjuist. De inwoners 
van Hazerswoude dorp zijn 
juist heel verstandig en ma-
ken pas een keuze als ze alle 
consequenties van hun keu-
ze kunnen overzien. Er is dus 
werk aan de winkel. Er moe-
ten antwoorden komen op 
essentiële vragen en de infor-
matie over (samenhangende) 
oplossingen voor de verkeer-
sproblematiek moet breed 
worden gedeeld. Daarna is 
het tijd voor een lokaal refe-
rendum!

Wat willen de inwoners?
Het Dorpsoverleg Hazers-
woude-Dorp heeft enkele 
jaren geleden een grote en-
quête gehouden onder de 
bewoners van Hazerswou-
de-Dorp, o.a. over de ver-
keerssituatie in Hazerswou-
de-Dorp. Nog nooit hebben 
zoveel bewoners van Hazers-
woude-Dorp geparticipeerd 
in een bewonersraadpleging.
 
Daaruit bleek een groot 
draagvlak voor een vermin-
dering van het verkeer in de 
Dorpsstraat (bijv. eenrich-
tingsverkeer tussen de N209 
en de Rembrandtlaan) inclu-
sief het vracht- en landbouw-
verkeer (bijv. via een nieu-
we landbouwweg ten zuiden 
van het dorp als mandelige 
weg) en een tweede ontslui-
ting van de westelijk kant van 
het dorp via de N209 (bijv. 
rondweg om Weidelanden). 
Meer info is te vinden op 
www.dorpsoverleghazers-
woudedorp.nl

Namens Stichting Dorps-
overleg Hazerswoude-Dorp
Maria Loomans
Andrew Borgart
Nico Stolwijk

nen nemen, maar ook omdat er 
veel inhoudelijke vragen over de 
voorstellen nog onbeantwoord 
blijven. Bovendien is op een 
aantal punten onduidelijk hoe 
de voorstellen van de Raads-
werkgroep zich verhouden ten 
opzichte van de andere trajecten 
die lopen (PIP, BBG, zie hieron-
der).  Wat het Dorpsoverleg be-
treft is de uitkomst van de flits-
peiling dan ook op geen enkele 
manier maatgevend. Wij heb-
ben onze kritiek op de onder-
bouwing van de voorstellen en 
de procedure ook in een brief 
aan de Raadswerkgroep laten 
weten. Deze brief is te vinden 
op  www.dorpsoverleghazers-
woudedorp.nl. Op maandag 16 
november is er een online ver-
gadering van de Raadswerk-
groep waarbij het Dorpsover-
leg is gevraagd haar mening te 
geven over de mogelijke oplos-
singen van de Raadswerkgroep. 
Wij zullen bovenstaande bood-
schap nogmaals nadrukkelijk 
inbrengen. Het Dorpsoverleg 
heeft veel vragen en opmerkin-
gen gekregen van dorpsbewo-
ners over de huidige gang van 
zaken. Er zal opnieuw moeten 
worden bekeken hoe de inwo-
ners van Hazerswoude-Dorp 
betrokken kunnen worden.

Welke trajecten lopen er om 
de verkeersproblematiek aan 
te pakken?
Omdat u als inwoner wordt ge-
vraagd om uw mening te vor-
men over oplossingen voor de 
bestaande verkeersproblema-
tiek en u verstoken blijft van be-
langrijke informatie waarop u 
uw beslissing moet nemen wil-
len wij als Dorpsoverleg daarbij 
alvast een klein beetje helpen. 
Daarvoor moeten we terug naar 
de basis: welke trajecten lopen 
er om de verkeersproblemen in 
Hazerswoude (en de regio) te 
verbeteren? Dit zijn er namelijk 
drie.
 
1. Plannen die binnen 3-5 jaar 

gerealiseerd moeten worden 
(PIP, Provenciaal Inpassings-
Plan).

 Er heeft al besluitvorming 
plaatsgevonden over het 
aanleggen van de Verlengde 
Bentwoudlaan tussen Wad-
dinxveen en Boskoop. Deze 
laan trekt verkeer aan in de 

steeds drukker wordende re-
gio. Daarom worden wegen 
in Waddinxveen en Hazers-
woude verbeterd. Dit wordt 
omschreven en vastgesteld in 
de PIP, een bestemmingsplan 
dat de Provincie heeft opge-
steld. In dit PIP staan onder 
andere een nieuwe randweg 
langs het zwembad, een ex-
tra rotonde bij de Frans Hals-
straat en eenrichtingsverkeer 
op de Dorpsstraat-west. Deze 
plannen zijn de aanleiding 
geweest voor het instellen 
van de Raadswerkgroep om 
met alternatieven te komen.

2. Plannen die binnen 10 -15 
jaar gerealiseerd moeten 
worden om een goede door-
stroming te krijgen vanuit 
de A12 naar de N11 en mis-
schien wel verder.

 De betrokken overheden 
werken hierin samen on-
der de vlag ‘Beter Bereikbaar 
Gouwe’ (BBG). Op 5 no-
vember heeft BBG een vijf-
tal maatregelenpakketten 
gepubliceerd. In een aan-
tal pakketten zitten weg-
maatregelen om knelpunten 
in Hazerswoude-Dorp op 
te lossen. Bijvoorbeeld een 
westelijk randweg rondom 
Hazerswoude-Dorp of een 
variant op de alternatieve 
N209, die ten noorden van 
Hazerswoude-Dorp aansluit 
op de N209 (een oostelijke 
rondweg).  Uit deze vijf keu-
zes moet een goed en gedra-
gen voorstel komen die door 
de provincie en de gemeen-
tes Reeuwijk, Waddinxveen 
en Alphen wordt gedragen. 
Meer informatie over de 
voorstellen is te vinden op 
www.beterbereikbaargou-
we.nl. Op 24 november is 
o.a. voor bewoners een on-
line informatiebijeenkomst 
met een presentatie over de 
maatregelenpakketten. Er 
volgen online gesprekstafels 
op 30 november en 1 de-
cember. Aanmelden kan via 
de website van BBG.  Besluit-
vorming wordt in 2021 ver-
wacht.

3. De langere termijn beslis-
singen spelen na 25 jaar en 
worden nog vaag omschre-
ven zoals het verlengen van 

de doorsteek van de N11 
naar de A4 

 
Wat gaat er mis?
De gemeenteraad van Alphen 
moet half december haar me-
ning geven over de PIP (traject 
1). In de PIP is een voorstel op-
genomen over de ontsluiting 
van de oostelijke en westelijke 
wijken van Hazerswoude op de 
N209. Dit voorstel is slecht ge-
vallen bij de Raad en de inwo-
ners. De Raad mag een ziens-
wijze geven op deze PIP en met 
voorstellen tot wijzigingen ko-
men. Tot zover gaat het goed. 
De Raadswerkgroep heeft een 
ingenieursbureau gevraagd om 
met andere voorstellen de ko-
men. En hier gaat het fout. Want 
deze voorstellen geven geen al-
ternatieven op de PIP. In de 
voorstellen wordt namelijk een 
voorschot genomen op de be-
slissingen die in traject 2 (lan-
gere termijn, BBG) moeten wor-
den genomen. Daar kan onder 
andere gekozen worden tussen 
een westelijke of een oostelij-
ke rondweg om Hazerswoude-
Dorp. De verwarring is gescha-
pen;
 
De volgende vragen komen 
onder andere op:
- Als er gekozen wordt voor 

een westelijke rondweg hoe 
staat dat in verhouding tot 
een oostelijke rondweg die 
in de voorstellen van traject 
2 (BBG) als beste uit de bus 
komt?

- Kunnen er ook twee rond-
wegen komen en zo ja wie 
betaalt deze dan?

- Wat betekent een rondweg 
voor bewoners en bedrij-
ven aan de westelijke kant 
van het dorp en wat voor be-
woners en bedrijven aan de 
oostelijke kant

- In het geval van een weste-
lijke rondweg: hoe wordt 
de verbinding gelegd tussen 
twee diepe polders waar ook 
gasleidingen liggen? Komt 
er een fly-over of een diepe 
tunnel bij het Westeinde?

- Wat betekent deze aanleg 
voor het natuurgebied?

- Wat gaat dit allemaal kosten?
- Wat als de provincie niet wil 

meebetalen aan de oplossing 
van de westelijke rondweg 
en wil vasthouden aan de 

Verkeersproblematiek in en rond Hazerswoude-Dorp/Boskoop 
steeds ingewikkelder en vooral onduidelijker!

Een sterk bewijs hiervan zijn de hieronderstaande ingezonden brieven van het Dorpsoverleg Hazerwoude-Dorp en verontruste bewoners verenigt in Bewonersoverleg plan zuid en Bewonerswerkgroep Westeinde-Westelijk Hazerswoude. 
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Glasvezel is 
dichterbij dan ooit!

gavoorglasvezel.nl

• Woensdag 18 november om 19.30 uur 
 vragenuurtje DELTA Fiber Netwerk

• Dinsdag 24 november om 19.30 uur 
 spreekuur Groene Hart Telecom Advies

• Woensdag 25 november om 15.00 uur 
 informatiemiddag DELTA Fiber Netwerk

• Woensdag 25 november om 19.30 uur 
 spreekuur WolffTV

• Vrijdag 27 november om 15.00 uur 
 spreekuur Groene Hart Telecom Advies

• Dinsdag 1 december om 19.30 uur 
 spreekuur WolffTV

• Woensdag 2 december om 19.30 uur 
 informatieavond DELTA Fiber Netwerk

• Donderdag 3 december om 19.30 uur 
 vragenuurtje DELTA Fiber Netwerk

• Vrijdag 4 december om 15.00 uur 
 spreekuur Groene Hart Telecom Advies

• Dinsdag 8 december om 19.30 uur 
 spreekuur WolffTV

Aanmelden kunt u doen via gavoorglasvezel.nl
Wanneer u zich aanmeldt voor deze informatiemomenten, ontvangt 
u via e-mail voor aanvang een link waarop u alles kunt volgen.

Wilt u liever persoonlijk advies? 
Daarvoor bent u van harte welkom bij één van onderstaande 
Glasvezel Informatiepunten. Hier kunt u terecht met al uw vragen, 
advies op maat en hulp bij het aanmelden.

• Benthuizen, PLUS, Prins Willem Alexanderplein 7
• Hazerswoude-Dorp, Ambachtsplein 8
• Hazerswoude-Rijndijk, Sport2Bfi t, Frederik van Eedenplein 4

Deze bijzondere tijden vragen om een bijzondere aanpak. 
Om u zo goed mogelijk te informeren, organiseren we 
verschillende online informatiemomenten. Deze kunt u thuis 
volgen op uw laptop, tablet of telefoon. Hier delen wij algemene 
informatie met u en kunt u al uw vragen stellen. Tijdens de 
spreekuren van Groene Hart Telecom Advies en WolffTV kunt 
u informatie krijgen over de verschillende abonnementen en 
een onafhankelijk advies.

Bezoek vanaf 
20 november ook 

het Glasvezel 
Informatiepunt aan de 

Prins Bernardlaan 17 
in Koudekerk!


