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

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl
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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19
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Bel voor een gratis waardebepalingBel voor een gratis waardebepaling
0172 - 53 49 41     info@vdsm.nl0172 - 53 49 41     info@vdsm.nl

SUCCESVOL  
UW WONING 
VERKOPEN?

door Diana Baak
In een fraai verbouwd zomer-
huis van een boerderij aan de 
Rijndijk in Hazerswoude-Rijn-
dijk blijkt het bijzondere ate-
lier schuil te gaan van Rob 
Verdoorn. Daar maakt ‘Robin 
Wood’ op ambachtelijke wijze 
houten speelgoed en decoraties. 
Op 1 december opent hij zijn 
winkel aan huis. 

Tot dit jaar stond Rob (54) met 
zijn ambachtelijke producten op 
kerstmarkten en exclusieve kas-
teel braderieën, maar die gaan 
door de coronamaatregelen nu 
niet door. Daarom heeft hij in 
zijn werkplaats nu ook een win-
kel ingericht en worden de inwo-
ners van Rijnwoude uitgenodigd 
de vakman zelf aan het werk te 
zien en het moois dat hij maakt 
aan huis te kopen. Op dit moment 
zijn dat vooral kerstartikelen. 

Jongensdroom
Rob Verdoorn woont nu zo’n 10 
jaar in het zomerhuis van een 
boerderij aan de Rijndijk. “Het 
was een bouwval toen ik het 
pand kocht. Ik heb het helemaal 
zelf opgeknapt en overal authen-
tieke materialen gezocht uit de 
tijd van de bouw van de boer-
derij, zo eind 1800,” vertelt Ver-
doorn. “Mijn droom was een 
groot atelier aan huis te hebben 
om zo meer ruimte te krijgen 
voor de hobby die ik van kinds 
af aan al heb, namelijk speelgoed 
en decoraties van hout maken.” 
In de vakanties bij zijn oma in 
Duitsland zag Rob voor het eerst 
het handgemaakte houten speel-
goed en raakte er als jongetje al 
door gefascineerd. Thuis ging hij 
met een simpel handfiguurzaagje 

Ambachtelijk en duurzaam gemaakt houten speelgoed en (kerst)decoraties…

‘Robin Wood’ opent 
winkel in zijn atelier!

aan de slag. In de loop der jaren 
is deze hobby uitgegroeid tot een 
tweede baan. 

Twee passies
Naast houtdecoraties maken is 
Rob namelijk ook een bevlogen 
hulpverlener, die mensen ‘in be-
weging’ probeert te brengen. Hij 
heeft jaren als handvaardigheids-
leraar voor verstandelijk gehandi-
capten gewerkt en is de laatste 10 
jaar begeleider van dak- en thuis-
lozen in Leiden. Verdoorn: “Hoe-
wel ik dit werk met veel plezier 
doe, wil ik me uiteindelijk volle-
dige wijden aan het houtbewer-
ken. Maar dan moet ik daar wel 
mijn boterham volledig mee kun-
nen verdienen. Vandaar dat ik in 
mijn werkplaats nu een winkel 
heb ingericht om te kijken of dat 
aanslaat.”

Duurzaam
Verdoorn: “Ik gebruik resthout 
dat overblijft na de productie van 
meubels. Zo krijg ik verscheide-
ne  houtsoorten van de hoogste 
kwaliteit ter beschikking, die an-
ders zouden worden opgestookt, 
zoals eiken, kersen, grenen, no-
ten en beukenhout. Daarnaast ge-
bruik ik ook natuurhout.  Omdat 
het materiaal weinig kost, kan ik 
mijn handgemaakte producten 
voor een redelijke prijs verkopen. 
En men krijgt daarvoor een duur-
zaam, ambachtelijk en uniek pro-
duct. Nu maak ik vooral kerstarti-
kelen. Ik heb me gespecialiseerd 
in het maken van zogenaamde 
‘Schwibbogen’. Dat zijn uitgesne-
den kersttaferelen en kerststallen 
die in Duitsland populair zijn en 
rond kerstmis in de vensterbank 
worden gezet. 

Op bestelling
Een ander specialiteit van Rob is 
het maken van silhouetten van ar-
tiesten, van Freddie Mercury tot 
aan André Hazes.  Men kan ook 
op bestelling dingen laten maken 
naar eigen idee. “Alles is moge-
lijk”, zegt hij. “Ook zelf iets ko-
men maken kan en ik organiseer 
regelmatig workshops voor vol-
wassenen en kinderen. Dat laatste 
is nu helaas even niet mogelijk.”

Exclusief
Robin Wood heeft geen website. 

“Ik wil mijn houtsnijwerk graag 
exclusief houden en er geen mas-
saproduct van maken. Daarbij 
vind ik het belangrijk dat men-
sen wat ik maak in hun handen 
vasthouden en de kleur, textuur 
en geur van het hout zelf ervaren 
voordat ze iets kopen. Voor meer 
informatie kunnen mensen mij 
gewoon bellen, mailen of langs-
komen (06-12217511 of stuur een 
email aan verdoornrob01@gmail.
com).”

Open
De werkplaats annex winkel van 
Robin Wood is de gehele maand 
december 7 dagen per week ge-
opend van 10.00 uur – 18.00 

uur (uitgezonderd de feestda-
gen). Dan kun je Rob zelf aan het 
werk zien en zijn producten ko-
pen. Op afspraak kan men ook in 
de avond langskomen. Kinderen 
mogen een  houten presentje uit-
zoeken. 
De RIVM regels worden nage-
leefd zodat er maar 2 personen 
tegelijkertijd (met mondkapje op) 
naar binnen kunnen. U bent van 
harte welkom bij Robin Wood, 
Rijndijk 302a in Hazerswoude-
Rijndijk. 
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Zo kies je
een persoonlijk
grafmonument

0174 - 226 860
info@degedenkgroep
0174 - 226 860

Verbreepark 21
2731 BR Benthuizen

www.degedenkgroep.nl

Familieberichten

 “De begrafenis van een oudtante 
van mij vond ik een trieste bedoening. Niet 
omdat zij triest was of zo. Nee, vanwege de 
plechtigheid, als daar al sprake van was. Al-
les verliep rommelig en het weer werkte ook 
niet erg mee. 
 Ik vind dat een uitvaart een herin-
nering moet zijn aan het leven. ‘t Moet een 
ode zijn aan het leven met respect voor de 
dood. Een plechtigheid waar familie, vrien-
den en bekenden kunnen laten weten dat 
de overledene belangrijk voor hen was. Een 
uitvaart moet het bewijs zijn dat iemand 
heeft geleefd en dat hij of zij ertoe deed. 
 De begrafenis van mijn oudtante heeft 
mij wel aan het denken gezet.
 Bas Noordervliet 

 De begrafenis van mijn oudtante heeft 
mij wel aan het denken gezet.
 Bas Noordervliet 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

ammonietuitvaart.nl

Tochtgenoot voor velen.

In dankbaarheid zien wij terug op de weg 
die hij met velen gegaan is.

Alfons Kroese
Bernardus Lambertus Gerhardus Antonius

Ongeschoeide Karmeliet

* 7 juli 1931 † 15 november 2020

Ongeschoeide Karmelieten
Familie Kroese

De crematie heeft op maandag 23 november 
in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
M.J.J. van de Winkel OCD
Pieter de Hooghstraat 39, 3583 RH Utrecht

‘Eenvoud siert de mens’

Op zijn geheel eigen manier, in alle 
eenvoud, genoot vader Jan, Opie, Opa Neus 

elke dag van het leven, zijn tuin, zijn 
hobby’s, zijn fietstochtjes in en rond zijn 

geliefde Koudekerk maar bovenal van zijn 
gezin. Hij wilde honderd worden, maar wij 

hebben hem nu los moeten laten. Alle 
mooie, grappige en ondeugende 

herinneringen bewaren wij in ons hart.

Jan Zweeris
28 april 1931

Koudekerk aan den Rijn

Marg Zweeris
Arie & Carolien
Jan & Ingrid 
Faye
Laury & Michiel
Jitske & Joost
Yvar & Melanie
Imelda & Roy
Pluk & Rascal 

Woensdag 25 november fietsen we met vader 
Jan tussen 14.45 uur en 15.00 uur nog één keer 

van de Dorpsstraat naar de Julianastraat.

Wilt u nog een laatste groet brengen dan 
bent u, op gepaste afstand, van harte 

welkom in de Julianastraat.

De crematie vindt plaats in besloten kring.

Correspondentieadres
Dorpsstraat 24, 2396 HB
Koudekerk aan den Rijn

17 november 2020
Leiderdorp

Je leefde je leven met telkens nieuwe hoop en moed.
Je was verbazingwekkend krachtig maar nu is het op.
Rustig ben je in je vertrouwde omgeving van ons heengegaan.

Verdrietig om haar heengaan maar dankbaar 
voor het goede dat je ons hebt gegeven 

nemen wij afscheid van onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma

Lucia Maria 
Milatz - Verdegaal

- Luus -
* 15 juli 1935 † 19 november 2020

Herman Milatz †

Antoon en Marianne
    Liesbeth en Michael
    Linda

Simon en Trudy
    Martijn en Maartje
    Roland

Ida en Paul
    Ayla

Torenstraat 4
2391 BT  Hazerswoude-Dorp

Ma is thuis waar wij als gezin met haar samen 
willen zijn.

De afscheidsdienst vindt plaats in besloten 
kring plaats op vrijdag 27 november om 

14.00 uur in de H.H. Engelbewaarderskerk 
in Hazerswoude-Dorp. 

U kunt de afscheidsdienst met ons 
meebeleven via kerkomroep: 

www.kerkomroep.nl/#/kerken/20028

Aansluitend brengen wij ma naar haar 
laatste rustplaats op het parochiekerkhof.

Een bijzonder woord van dank aan alle 
medewerkers van de thuiszorg, de Driehof, 

IZO en de huisarts voor de liefdevolle 
verzorging en begeleiding die onze 

ouders hebben ontvangen.

'Rummikub' toer-
nooi aan huis...

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

U geeft zich op als “team van 2 personen” en doet als team mee aan een toernooivorm. Deze 2 perso-
nen moeten wel tot hetzelfde huishouden behoren. U kunt zich ook als individu opgeven. U gaat dan 
een team vormen met een ander individu. U kunt alleen wel pas meedoen wanneer de huidige corona-
regel (maximaal 2 personen thuis ontvangen) per 1 december is verruimd.
Alle teams die meedoen worden in een “koker” gedaan. Wedstrijdleiding van Actief Rijnwoude doet 
vervolgens een loting. Teams worden op de hoogte gebracht aan welk ander team ze zijn gekoppeld en 
worden met elkaar in contact gebracht. Vervolgens worden er afspraken gemaakt wanneer en waar er 
gespeeld gaat worden (binnen een nog aan te geven tijd). U speelt vervolgens tegen het andere team. 
Deze wedstrijd vindt dus plaats bij één van de 4 “Rummikubbers” die tevens gastvrouw/gastheer is 
(en zorgt voor een hapje en/of een drankje). U speelt 3 spelletjes Rummikub. Het team wat de minste 
punten heeft gehaald, heeft gewonnen.. Na afloop wordt doorgegeven welk team er heeft gewonnen. 
Dit team gaat dan naar de volgende ronde.
Actief Rijnwoude gaat dan opnieuw loten en het bovenstaande proces herhaalt zich. U krijgt tevens te 
horen wanneer de volgende ronde gespeeld dient te worden.
Uiteindelijk houden we 1 team als winnaar over. Naast eeuwige roem en de Actief Rijnwoude- bokaal 
ontvangt u ook een waardebon, te besteden bij het lokale bedrijfsleven.
Deelname is gratis.
U kunt zich opgeven bij de projectleider; Jos Timmermans / jos@actief-rijnwoude.nl / 06-
23328302. Natuurlijk kunt u ook contact met hem opnemen wanneer u vragen heeft.
Wat we van u nodig hebben: Naam/adres/telefoonnummer en e-mailadres (als u dat heeft). 
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Een engeltje op mijn 
schouder die dag…
Anthoula Alexopoulou herleefde deze week haar 
brommerongeluk aan de Rijndijk in 1999 opnieuw na 
het lezen van een oud krantenberichtje over het onge-
val als 16-jarige. “Ik heb toen wel heel veel geluk ge-
had…”

Anthoula is opgegroeid in Ha-
zerswoude-Rijndijk, maar 
woont inmiddels al weer jaren 
in Leiden. Ze komt nog vaak in 
het dorp om haar ouders te be-
zoeken. “Mijn vader stuurde me 
deze week - na 21 jaar -  opeens 
een klein krantenberichtje, dat 
hij had bewaard na mijn onge-
luk met de scooter in 1999”, ver-
telt Anthoula. “Ik had het nog 
nooit gezien en schrok er best 
van. De toon van dit artikel is 
namelijk vrij zakelijk en ik heb 
het hele ongeluk heel anders er-
varen. Het kwam allemaal weer 
boven en het emotioneerde me 
meer dan je zou verwachten na 
zo’n lange tijd.”

Snel op de scooter naar Leiden
Anthoula: “Die bewuste dag 
belde mijn vader mij op om te 
vragen of ik kon bijspringen 
in het restaurant. Mijn fami-
lie heeft namelijk al 36 jaar een 
goedlopend Grieks restaurant 
aan de Botermarkt in Leiden. Ik 
moest invallen voor mijn moe-
der, omdat zij in het zieken-
huis moest zijn die dag.  Ik wil-
de haar natuurlijk graag helpen. 
Maar toen ik me klaarmaak-
te voor de tocht over de Rijn-
dijk op de scooter naar Leiden, 
zag ik dat mijn helm niet in de 
schuur lag. Ik twijfelde om zon-
der helm te gaan maar iets zei 
in me dat ik echt niet zonder 
bescherming de scooter op kon 
gaan voor zo’n lange afstand, 
zeker omdat de scooter was op-

gevoerd en wel 80 kon rijden. 
Dus ben ik een helm gaan halen 
bij mijn nicht, wat nog een hele 
stap was, want ik had destijds 
bewust geen contact met haar. 
Flink hard reed ik toen over de 
Rijndijk richting Leiden.”

Busje schoot opeens fietspad op
“Tot mijn schrik schoot er in-
eens een bestelbus het fietspad 
op. Die kwam van de garage 
naast manege Xenophon en wil-
de de weg op draaien.  Door-
dat de boerderij zijn zicht blok-
keerde, reed hij verder vooruit, 
het fietspad op.  Het busje ver-
scheen hierdoor plotseling voor 
mijn neus en ik had te weinig 
tijd om überhaupt te anticipe-
ren. Met flinke snelheid en vol 
op de rem knalde ik tegen de 
bestelbus aan. Ik kwam pas echt 
bij bewustzijn in de ambulance 
waar ze me vertelde dat ik een 
ongeluk had gehad en dat ze 
me naar het ziekenhuis gingen 
brengen voor eerste hulp. Mijn 
arme moeder, die op dat mo-
ment nog in het ziekenhuis aan-
wezig, kreeg te horen dat haar 
dochter ‘beneden’ op de spoed-
hulp was binnengebracht en of 
ze naar me toe kon komen.” 

“Al met al ben ik er met een 
hersenschudding en wat 
kleerscheuren vanaf geko-
men. Zonder die helm was het 
waarschijnlijk veel slechter af-
gelopen. Ik had die dag echt een 
engeltje op mijn schouder… “

Als de kruiwagen 
eens kon praten…
Tja, wat zou hij dan vertellen? Is hij trots op de man, die hem meer dan honderd jaar gele-
den zo onverwoestbaar sterk maakte? Trots op de vele bomen en struiken die hij vervoer-
de? Trots ook op de slimme kweker die later zijn houten wiel verving door een luchtband? 
En trots dat hij zo’n hoge leeftijd heeft bereikt? Wie zal het zeggen?

De expositie “Laat je verras-
sen…uit depot” toont schilde-
rijen, objecten en gereedschap-
pen die de geschiedenis van 
Boskoop en de boomkwekerij 
illustreren. Dankzij vele giften 
van oud-kwekers en hun naza-
ten beschikt het museum over 
een breed arsenaal aan voor-
werpen. Van de meeste is be-
kend waarvoor ze dienden, 
maar helaas niet van alle. Toch 
worden ook die geëxposeerd in 

de hoop dat bezoekers ons er 
meer over kunnen vertellen. 

Nieuwe expositie
Deze expositie komt in plaats 
van “Schoonheid in Verval”, 
waarin Rieni Stolwijk-van der 
Zon haar prachtige foto’s en 
pentekeningen van oude boom-
kwekershuisjes zou laten zien. 
In overleg met Rieni is deze 
expositie doorgeschoven naar 
eind volgend jaar om begin 

2022 vooraf te gaan aan de tij-
delijke tentoonstelling over het 
achthonderdjarig bestaan van 
Boskoop. 
Naast de schilderijen, objecten 
en gereedschappen is er aan-
tal antiquarische boeken, die 
alle betrekking hebben op de 
geschiedenis van Boskoop en 
de boomkwekerij. De schen-
kers van deze boeken zijn ak-
koord gegaan met de verkoop 
ervan, omdat het gaat om boe-
ken waarvan al een exemplaar 
in bezit is van het museum. De 
boeken worden u aangeboden 
tegen een schappelijke prijs.
Bent u niet alleen nieuwsgie-
rig naar de kruiwagen, maar 
ook naar de overige tentoon-
gestelde objecten of bent u ge-
interesseerd in boeken over de 
geschiedenis van de boomkwe-
kerij en/of Boskoop? U kunt 
deze tentoonstelling bekijken 
vanaf 25 november.
Het Boomkwekerijmuseum heet 
u van harte welkom! 

U kunt het museum veilig 
bezoeken, want het is volledig 

coronaproef. 
Vergeet u niet van tevoren even 

te bellen? En vergeet u uw 
mondkapje niet?

Boomkwekerijmuseum, 
Reijerskoop 52-54, 2771 BR  
Boskoop, 0172-217756

Flitsbezoek van de 
Pieten met 
cadeautjes aan huis?
Zaterdag  14-11 heeft Sinterklaas zijn stoomboot aangemeerd aan de Dieuwertje 
Blokkade. Wat was het weer een prachtig gezicht, die grote boot met al die pakjes! 

Ook in Hazerswoude is de Sint gespot, dat hebben we allemaal kunnen zien in De Grote Niet-intocht. 

Zoals de Sint tijdens het Sinterklaasjournaal verteld heeft, werkt hij dit jaar vanuit huis. Daarom komt 
hij dit jaar niet op huisbezoek. Maar niet getreurd! Sinterklaas maakt wel persoonlijke videobood-
schappen voor tijdens pakjesavond. En daarnaast zorgen de Pieten er voor dat de cadeautjes op tijd 
worden afgeleverd. Dit wordt ook wel flitsbezoek genoemd! 

Boek nu bij ons een boodschap van de Sint, een flitsbezoek van de Pieten of beide! Meer informatie 
hierover vind je op onze website: www.ontwikkelingenvreugd.nl. Daar kan je ook gelijk het reserve-
ringsformulier invullen. Reserveer snel, want vol=vol!
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Column Hoop & Troost van de oude dorpskerk Benthuizen in Groene Hart Koerier

Voorbe-
reidingen
kerst 
Advent?
Zondag 29 november is de eerste 
van de vier adventszondagen. 
Advent komt van het Latijnse 
woord ‘Adventus’ dat ‘komst’ be-
tekent. 
Wellicht heeft u/heb jij wel eens gehoord van een adventskalender? 
Zo’n kalender waarbij je iedere dag een deurtje open kunt maken. 
Ga maar eens googlen of zoeken bij Bol.com. Allerlei verrassende 
varianten van deze kalender om af te tellen naar Kerst.

De adventsperiode is voor ons de voorbereiding van de komst van 
de Heere Jezus, als Kerstkind naar de aarde. Daarom zijn er deze 
week Hoop & Troosttasjes bezorgd met daarin een adventskalen-
der, waarop voor iedere adventsdag een Bijbelse overdenking staat 
waarom Hij naar deze aarde kwam. Zo kunnen we leren begrijpen 
wat de echte essentie van Kerst is. De vier adventskaarsen uit het 
zelfde tasje steken we aan bij het lezen van de overdenking. Voor 
iedere adventsweek één kaars. 
Zoals de boodschap van de adventskalender ons van binnen kan 
verlichten en de kaars een donkere kamer verlicht, zo willen wij 
proberen een licht zijn in deze tijd. 
De chocolaadjes van de Zoetelaar, waar veel van onze bewoners uit 
BenThuis werken, maken het tasje compleet samen met de Hoop & 
Troost kerstkaarten. Bereid u/bereid jij je voor op Kerst?  Een goede 
adventsperiode toegewenst.

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

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

De zoektocht naar Sint, 
Piet of zijn paard...
In Benthuizen hangen overal volop Sinten, Pieten en paarden op de ramen. Waarom? Sinterklaas 
is aangekomen en dan vieren we feest! De Benthuizenaren willen ook graag genieten van het Sin-
terklaasfeest en dat is in deze tijden van COVID natuurlijk al lastig genoeg. 

Aan de hand van speciale raamstickers is er in Benthuizen, door het hele dorp, een heuse zoektocht 
naar Sint, Piet of zijn paard ontstaan.  Deze kunnen de kinderen nu, met hun familie, op hun eigen 
tijd, met een aftekenkaart lekker wandelen door het dorp en zoeken naar alle verstopte figuren.  Met 
een volle aftekenkaart kunnen de kinderen na afloop hun beloning ophalen. 

Dat kan van zaterdag 21 november tot zaterdag 5 december 2020. 
Meer weten? Kijk even op https://www.bijcreado.nl/de-zoektocht-naar/

BENTHUIZERBOLLEN
Terwijl de schappen nog vol liggen met pepernoten,
hebben wij een oliebollenbericht voor onze dorpsgenoten.
Ondanks dat er dit jaar veel dingen niet door kunnen gaan,
willen wij onze vrienden in Roemenië niet in de kou laten staan.
De allerarmsten hebben het juist nu extra zwaar.
Naast honger en kou maakt het virus hen dubbel kwetsbaar.
Daarom willen we graag dat de oliebollenactie doorgang vindt.
Het is de Benthuizerbol die ons samenbindt.
Het in stand houden van de gaarkeuken in Zauan is ons doel. 
De Roemenen een warme maaltijd en u een goed gevoel.

Op 30 december gaan de bollen in de pan.
Belangrijk! Wij zullen werken volgens plan.
Het wordt namelijk een corona proof festijn,
want dat vinden Mark en Hugo fijn. 
Zij zeggen: ‘Hou je goed aan de spelregels’
Daarom zorgen we voor extra hygiënemaatregels. 
Wij gaan voor veilig en niet voor riskant,
dus letten we extra op de 1.5 meter afstand.

Het enige wat u nog hoeft te doen is Benthuizerbollen bestellen.
Het zijn de lekkerste, maar dat hoeven wij u niet te vertellen. 
Wanneer u 12 bollen voor € 9,00 besteld, dan staan ze op 
31 december, tussen 7 en 13 uur, klaar bij de familie Sonneveld. 
Per stuk voor slechts 80 cent. 
Scherp geprijsd, dat bent u van ons gewend. 

Bel nummer 06-19478785, van harte welkom! 
Of mail: benthuizerbol@gmail.com
Afhalen: donderdag 31 december op Bentwoudlaan 2. 
Pin of neem a.u.b. uw geld gepast in contanten mee. 

Kledingbieb voor Pieten 
op O.B.S. de Springplank
Vorige week ontdekten de kinderen van O.B.S. De Springplank dat de Pieten die 
Sinterklaas dit jaar naar Nederland had meegenomen, niet veel bagage bij zich had-
den. Slechts één klein rolkoffertje per Piet. En daar past natuurlijk niet zoveel in. 

Eigenlijk misten de Pieten wat extra kleding. 
Wat zou het handig zijn als ze die kleding niet 
hoefden te kopen, maar zouden kunnen lenen. 
Want wat zouden de Pieten met dikke winter-
kleding moeten doen in het meestal zonnige 
Spanje? Liever kleren lenen dan deze te kopen 
en zelf te bezitten, dat leek ze veel beter in deze 
veranderende tijden. 

Vele handen maken...
Daar wisten de leerlingen wel iets op te verzin-
nen: een kledingbibliotheek! In de aula van de 
school werd hiervoor een prima plek gevonden. 
Al snel zag het eruit als een gezellig winkeltje. 
De kinderen van de bovenbouw knutselden van 
grote kartonnen dozen een aantal Pieten en een 
Sinterklaas op zijn paard. Zo leek het net alsof 
er een echte versierde etalage was. Ook werd er 
ruimte gemaakt om kleren te passen, ook kun-
nen de Pieten daar in een grote spiegel bewonde-
ren hoe mooi ze zijn. De truien, sjaals en andere 
warme kledingstukken voor de Pieten werden 
door de leerlingen zelf van huis meegenomen. 
Dat leverde geen enkel probleem op, want wie 
wil er nou niet iets uitlenen aan een Piet? Ten-
slotte hebben de kinderen van de Springplank 
meer dan genoeg kleding, dus kleding delen en 
uitlenen is niet lastig. En wat bleek al snel nadat 
de kledingbibliotheek klaar was? Dat de Pieten 
er ‘s nachts naartoe komen en het dan ontzet-
tend naar hun zin hebben! Iedere nacht vieren 
ze een feestje in de kledingbieb. Wat vinden de 

kinderen het elke ochtend dan weer spannend om 
de sporen te zien van alle nachtelijke activiteiten 
van de Pieten! 
Natuurlijk is het erg jammer dat ouders en belang-
stellenden dit jaar de school niet in mogen i.v.m. 
de coronamaatregelen, maar desondanks hebben 
de leerlingen van De Springplank op eigen kracht 
een heel mooi initiatief neergezet waar de Pieten 
veel plezier aan beleven!
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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 29 november   09.30 uur Ds A. van 

Vuren, Capelle a/d IJssel;18.00 uur Ds A. Langeweg, 
Haaften

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 29 november 10.00 uur Dhr M.J.Luteijn, 

Waddinxveen 
 Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag  29 november  09.30  uur Ds F. Mulder; 

18.00 uur Ds F. Mulder Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 29 november  09.30 uur Woord- en 

Communieviering. Voorg.Past. Lâm. 
 Voor de vieringen dient u zich vooraf aan te 

melden, dit kan telefonisch 06-24764418 en kan 
t/m vrijdag voorafgaande aan de zondagsviering. 

 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 29 november 10.00 uur Ds C.C.A. 

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

Herv. Gemeente Zondag 29 november 09.30 uur Ds A.B. van 
Campen; 18.30 uur Ds J.A.W. Verhoeven, Krimpen 
a/d IJssel. 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 29 november, 1e Ad-
ventszondag, wordt de dienst 
in de Brugkerk geleid door 
pastor L.J. Hoogerwerf. Er 
kunnen max. 30 personen de 
dienst bijwonen en u dient 
zich vooraf aan te melden via 
scriba@pknkoudekerk.nl. Te-
vens wordt men verzocht een 
mondkapje te dragen bij bin-
nenkomst en bij het uitgaan 
van de kerk. De dienst wordt 
ook uitgezonden via www.
kerkdienstgemist.nl. 

OPENSTELLING 
PROTESTANTSE KERK

Op woensdagochtend van 
10.30 – 11.30 uur kunt u bin-
nenlopen om even stil te zijn, 
een kaarsje aan te steken, of 
de aanwezige pastor persoon-
lijk te spreken. Op woensdag 
25 november bent u welkom 
in de Ontmoetingskerk en op 
woensdag 2 december in de 
Brugkerk.
 

VIDEOBOODSCHAPPEN
Rond de derde donderdag van 
de maand zullen wij als pas-
toraal team een korte video 
maken over dingen waar wij 
in deze tijd op stuiten of die 
ons inspireren. De videobood-
schap is te vinden op  www.
pknkoudekerk.nl 

ZONDAG 29 NOVEMBER 
1e zondag van de advent. Op 
deze zondag van 10.30 tot 

11.30 uur is de Bernarduskerk 
gastvrij open. Om 11.00 uur is 
er een gebedsmoment, waar-
bij u van harte welkom bent. 
Nico Wesselingh zal orgelspe-
len en enkele leden van het 
parochiekoor komen zingen.

ZONDAG 6 DECEMBER 
2e zondag van de advent. Eu-
charistieviering waarin pas-
toor Visser voorgaat. De vie-
ring is om 10.30 uur. Mevr. 
Anne-Marie de Groot is de or-
ganiste. Enkele leden van het 
Bernarduskoor komen zingen.

AANMELDEN VOOR DE 
VIERINGEN EN INTENTIES 

Tijdens de kerkdiensten mo-
gen maar 30 personen aan-
wezig zijn. Dus meldt u aan, 
als u erbij wilt zijn. U kunt zich 
via: hh.michael-bernardus@
heiligethomas.nl. voor een vie-
ring aanmelden of bellen naar 
071-3414210, want gelukkig 
neemt Annie van Dijk altijd de 
telefoon op. Het is een door-
geschakeld nummer, dus even 
geduld en de telefoon een 
aantal keren laten overgaan 
om contact te maken.

AANVANGSTIJD 
ZONDAGSVIERING 

TIJDELIJK OM 10.30 UUR
Met ingang van de eerste zon-
dag van de Advent – 29 no-
vember – zal de aanvangstijd 
van de zondagsliturgie in de 
Bernarduskerk om 10.30 uur 
zijn. Wanneer de periode van 
de dreiging van het virus voor-

bij is, zal teruggegaan worden 
naar de vertrouwde 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 vei-
ligheid en gezondheid. Als u 
eenmaal op uw plaats zit in 
de kerk, mag het mondkapje 
wel af, maar als u zich veiliger 
voelt met mondkapje op, dan 
mag u dit zeker doen. 

LIVESTREAMVERBINDING 
Op zondagmorgen om 9.30 
uur is er via een livestreamver-
binding een kerkdienst te vol-
gen vanuit de Bonifaciuskerk. 
De liturgie kunt u downloaden 
op de website van de paro-
chie: www.heiligethomas.nl 

PATER ALFONS KROESE
Na enige tijd van afnemen-
de gezondheid is pater Alfons 
Kroese OCD overleden. Alfons 
woonde vele jaren in het Diep-
gang centrum, in de pastorie 
naast de kerk, en was  bekend 
en gezien in de Groenendijk. 
We zullen hem in onze gebe-
den gedenken  en we leven 
mee met zijn medebroeders 
en familie leden die hem zul-
len missen.

COLLECTE 
Voorlopig mag er in de kerken 
nog geen collecte gehouden 
worden tijdens de vieringen. 
Maar ook voor de parochie lo-
pen de vaste lasten door. We 
weten, dat het voor velen, ook 
financieel, een moeilijke tijd 
is, maar vragen toch of u mis-
schien een bijdrage in de col-
lecte wilt geven in de collec-
tebus achterin de kerk of als 
u iets wilt overmaken heel 
graag. Dit kan naar NL73RA-
BO0325 9081 68 t.n.v. Paro-
chie Heilige Thomas. Hartelijk 
dank voor alle goede gaven 
die reeds zijn binnengekomen

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).

verkrijgbaar, vanaf 28 november

Heeft u een Corona gerelateerd probleem?
“Help elkaar in Rijnwoude”

Heeft u (vanwege de nieuwste “Corona crisis” ) hulp nodig bij iets. 
Neem dan contact met ons op, gaan wij kijken of wij een vrijwil-
liger kunnen vinden die u hierbij kan helpen. Wij gaan zoeken in 
ons eigen vrijwilligers bestand. Kunnen we niemand vinden dan 
doen we een (anonieme) oproep in de Groene Hart Koerier.
U kunt uw vraag melden bij Jos Timmermans / 06-23328302 / 
jos@actief-rijnwoude.nl
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amandelamandel                

marsepeinmarsepein

www.bakkerammerlaan.nl

Bakje marsepein                   

         150 gram                               

Speculaasbrokken   
   met amandelen                                            

De aanbiedingen gelden van 26 november t/m 2 december

3,-
3,50

IIn ons Sint-assortiment n ons Sint-assortiment 
ook leuke figuurtjes                                 ook leuke figuurtjes                                 

van marsepeivan marsepeinn

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:

Gekookte 
worst

Varkens-
rollade

Boerenham

4.49
Vlugklaarpakket:

4 Slavinken
4 Gehakt-
schnitzels

7.98
Weekendtip!

Biefstuk-
braadsleetje

div. soorten 
per stuk

3.99

Verse kipfiletrse kipfiletr

Weektopper:

Kip
schnitzels 
div. soorten

4 stuks

5.98
Sinttip!

Vleesstaaf

4.98
Vleesletter

9.98
Uit eigen keuken:

Bruine 
Bonensoep 

1 liter

4.98
100 gram

1.39
Aanbiedingen zijn geldig van 

23  t/m 28 november 2020

Dorpsstraat 138 - Hazerswoude Dorp  - Telefoon 0172-589203

Donderdag 26, vrijdag 27 en 
zaterdag 28 november

Alle blazers 
en jasjes

25%
korting
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Sociaal
De mens is een sociaal wezen, daar zijn we het intussen wel over 
eens. We moeten er echter onmiddellijk aan toevoegen dat de één 
een wat socialere habitus vertoont dan de ander. En - daar heb je 
onze krenterige aard weer - als iemand redelijk goed scoort op het 
sociale speelveld, krijgt hij (meestal een hij) al snel het etiket glad-
akker opgespeld. En gladakker heeft iets te maken met ‘listig’ en met 
‘slinks’... nou, dan weten we het wel.
Maar goed, laten we het gezellig houden. De aanhoudende crisis 
heeft vervelend huisgehouden in ons sociale leven. Mensen missen 
de gesprekjes bij de koffiekan, het lekker-zomaar-wat-weg-kletsen 
in de kroeg, het onbekommerd wat nieuwtjes uitwisselen in de su-
per... en ga zo nog maar even door.
Volgens de media hebben vooral jongelui tussen de twintig en de 
dertig moeite met de lockdown en daar kan ik me iets bij voors-
tellen. Studeren en de fysieke colleges missen... je hebt er op een 
be-paald moment behoefte aan. Werken in een team en het face-
to-face-contact moeten ontberen... het leidt onherroepelijk tot frus-
traties.
In wezen hebben we hier te maken met het inperken van vrijheden 
t.b.v. de (kwetsbare) ander; we blijken dat op korte termijn rede- 
lijk te kunnen verhapstukken, maar als het wat langer duurt, poeh.
In Berlijn moest de politie optreden tegen corona-demonstranten 
met waterkanon en traangas. Als je zo’n bericht hoort via nieuws-
berichten van 07.00 uur ’s morgens, raak je toch even de weg kwijt.
Sociaal... het begrip is nog niet zo gemakkelijk te omschrijven. Ja, 
als we spreken over een ‘aso’ hebben we geen uitleg nodig. Als we 
echter berichten lezen van de commissie-Kinderopvangtoeslag in-
zake de handelwijze van het ministerie van Sociale Zaken, zijn we 
snel geneigd een woordenboek te pakken teneinde dat ‘sociale’ wat 
nader te laten duiden. Voor de één is het devies ‘de wet is de wet’, 
en voor de ander luidt de slogan ‘ja zeg, laten we in vredesnaam de 
humaniteit (medemenselijkheid) in ere houden.
Sociaal... hoe we het ook wenden of keren, als de ander buiten beeld 
blijft, kunnen we nooit ofte nimmer van sociaal spreken.
Ik dacht hieraan, toen ik vorige week geconfronteerd werd met 
een aantal artikelen in de GHK over de verkeersproblematiek rond 
Hazerswoude-Dorp/Boskoop. Let wel! Uiteraard wil ik de diverse 
groeperingen niet betichten van a-sociaal gedrag, van gedrag in de 
geest van: als men mijn belangen maar behartigt, vind ik het best 
en laat die ander zijn eigen boontjes maar doppen!
Ik heb het idee dat de Stichting Dorpsoverleg (Hazerswoude-Dorp) 
onze gehele gemeenschap vertegenwoordigt voor wat de verkeers 
problematiek betreft en ik heb óók het idee dat allerlei goedbedoel-
de maar niet centraal-gestuurde publicaties van ‘andere plannen’ het 
spook van ‘divide et inpera’ (verdeel en heers) oproepen. We weten 
allemaal dat autoriteiten dit principe snel ge(mis)bruiken, als er ga-
ten in de verdediging van de tegenstander vallen.
Ik zou ook graag een vlammend protest opstellen tegen die idiote 
rotonde ter hoogte van de Frans Hals... Maar ja, ik woon daar en 
dan gaat het protest al snel naar eigenbelang rieken. Laten we als 
één man de strijd aanbinden tegen manipulatie, doordrammerij en 
onbenul.

Wist

CursiefjeMaak kennis met Esther Poelmans, de nieuwe vestigingsleider

Bieb in Hazerswoude-Rijndijk 
weer open op 1 december

door Diana Baak

In een geheel ander decor en met een nieuwe vestigingsleider opent de biblio-
theekvestiging voor inwoners van Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den 
Rijn weer haar deuren. Eindelijk mag iedereen wee naar binnen, maar nog niet te-
veel tegelijkertijd. 

Esther Poelmans in de ‘huiskamer’ van de bibliotheek

Diana Baak  Groene Hart Koerier 23-10-2020 

 

 

 

 

 

OOppeenniinnggssttiijjddeenn  vveessttiiggiinngg  HHaazzeerrsswwoouuddee--RRiijjnnddiijjkk  
Dinsdag: 10.00 – 12.00 uur 
Woensdag: 14.00 – 17.00 uur 
Donderdag: 14.00 – 17.00 uur 
Vrijdag: 14.00- 17.00 uur 
Zaterdag: 10.00 -12.00 uur 

CCoorroonnaa--mmaaaattrreeggeelleenn  
Op basis van de nieuwe coronamaatregelen kan men in de vestigingen maar een beperkt aantal 
bezoekers ontvangen. In Hazerswoude-Dorp en –Rijndijk wordt daarom gewerkt met een maximum  
aantal boodschappenmandjes. Ook wordt gevraagd je te registeren bij binnenkomst. Het dragen 
van een mondkapje is vanaf 13 jaar verplicht. 
  
GGeeeenn  bbooeetteess  ttoott  eeiinndd  22002200  
Lenen doe je tot eind dit jaar boetevrij. Maak je dus geen zorgen over te laat ingeleverde boeken. 
Tot en met 31 december worden die niet in rekening gebracht.  

AAllllee  iinnffoorrmmaattiiee  iiss  tteerruugg  ttee  vviinnddeenn  vviiaa  wwwwww..bbiibblliiootthheeeekkrriijjnneennvveenneenn..nnll  

 

 

Vanwege corona en een verbou-
wing is de bibliotheek in Ha-
zerswoude-Rijndijk vanaf eind 
augustus dicht geweest. Achter 
de schermen is in die maanden 
hard gewerkt aan de make-over 
van de oude school tot dorps-
huis met een prominente plaats 
daarin voor de bibliotheek. “Ik 
ben super enthousiast over hoe 
het is geworden”, vertelt Es-
ther Poelmans, de nieuwe vesti-
gingsleider voor deze bieb. 

boek of tijdschrift lezen/lenen, 
een muzikale, creatieve of spor-
tieve activiteit of gewoon voor 
de gezelligheid”, aldus Esther. 
De bibliotheek wil er ook zijn 
voor mensen die hulp nodig 
hebben bij de Nederlandse taal, 
of die hun vaardigheid met het 
gebruik van de computerpro-
gramma’s en apps willen ont-
wikkelen. “Verder ondersteu-
nen we inwoners als zij vragen 
hebben over het invullen van 

naar de juiste instantie.”

Mensenmens
Esther Poelmans werkt sinds 
2012 bij bibliotheek Rijn en Ve-
nen, eerst voor pr en communi-
catie. Ook was zij projectleider 
VoorleesExpress en de laatste 2 
jaar werkte ze in de ‘front-offi-
ce’ in de bieb van Alphen. Es-
ther: “Ik merkte dat ik het veel 
leuker vind om direct contact te 
hebben met de bezoekers van 

Bijenkorf van partijen en 
activiteiten
“Geweldig dat we nu met veel 
partijen samen in een gebouw 
zitten die allemaal tot doel heb-
ben om iets voor de inwoners 
te doen, van jong tot oud en al-
les wat daar tussenin zit. Men 
kan in het dorpshuis voor leu-
ke dingen terecht als een goed 

formulieren van overheidsin-
stanties. Daarvoor kunnen be-
zoekers, lid of geen lid van de 
bibliotheek, ook een compu-
terwerkplek en printer (met of 
zonder ondersteuning) gebrui-
ken. We zijn altijd een luiste-
rend oor voor iedereen. En we-
ten wij het niet, dan kunnen 
we iemand altijd doorverwijzen 

de bibliotheek, dan achter mijn 
computer te zitten. Toen de vo-
rige vestigingsleider Ina Esman 
een nieuwe functie kreeg in 
de mooie nieuwe Bieb in Alp-
hen, heb ik me meteen aange-
meld om haar op te volgen. Ik 
woon nu in Alphen, maar heb 
ook ooit boven de Chinees aan 
de Da Costasingel gewoond en 

ken het dorp dus wel een beet-
je. Ik heb er heel veel zin in om 
er, samen met de medegebrui-
kers van het gebouw, maar bij-
voorbeeld ook de basisscholen, 
wat moois van te maken.” Naast 
deze vestiging stuurt Esther ook 
die van Leimuiden en Roelofa-
rendsveen aan. 

Vrijwilligers
Esther: “Er werkt een trouw 
team van vrijwilligers op deze 
vestiging, dat veel kennis en er-
varing heeft opgebouwd. Maar 
graag laten we ook nieuwe vrij-
willigers aanhaken, zodat we in 
de toekomst wellicht meer uren 
open kunnen gaan. Het idee is 

ook om wat vrijwilligers betreft 
in het gebouw tot kruisbestui-
ving in kennis en ervaring te 
komen. Zo kan een gastvrouw/
heer in het dorpshuis bijvoor-
beeld zowel een rol spelen bij 
de activiteiten van het buurt-
huis, als van de bibliotheek en 
Tom in de buurt. Het is leuk als 
zich hiervoor vrijwilligers mel-
den, ook die ons willen helpen 
dit op te zetten.  Heeft u vragen 
over het dorpshuis, aan Esther 
of interesse voor een vrijwilli-
gersrol in het dorpshuis/de bi-
bliotheek stuur dan een e-mail 
aan info@dorpsnetwerk.nl of 
e.poelmans@bibliotheekrijnen-
ven.nl.  
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Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  G e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

WEEK 48 
25 november 2020

Aangepaste dienst
verlening gemeente

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

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

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

Meer informatie
Op de website ww.alphenaandenrijn.nl/contact leest u 
alle details over onze dienstverlening, openingstijden 
en contactmogelijkheden.

Mooi meegenomen

Bijdrage voor kopen huishoudelijke apparaten 

Het kan gebeuren dat u plotseling voor 
extra kosten komt te staan, bijvoor-
beeld als uw koelkast, laptop of wasma-
chine kapot gaat. Inwoners met een 
laag inkomen kunnen voor de aanschaf 
van huishoudelijke apparaten een 
bijdrage ontvangen.

Om welke producten gaat het?
U kunt een bijdrage ontvangen bij de 
aanschaf van de volgende producten: 
een wasmachine, stofzuiger, koelkast, 
kookplaat, televisie of computer. U 
kunt per apparaat één keer in de zeven 
jaar een bijdrage aanvragen. Een 
computer kunt u één keer in de vijf jaar 
aanvragen.

Voorwaarden
-  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.

-  Uw vermogen is niet hoger 
dan u voor de bijstand mag 
hebben.

-  U heeft al ten minste drie jaar 
een zelfstandig huishouden. U 
woont dus niet bij iemand in.

Aanvragen
Kijk voor meer informatie of om 
een bijdrage aan te vragen op 
www.alphenaandenrijn.nl/
werkeninkomen. Of bel met het 
Serviceplein via 14 0172.
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Publicaties
Beleidsregel gemeenschappelijke 
bergingen bij nieuwe woongebouwen 
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
in de vergadering van 17 november 2020 de 
‘Beleidsregel gemeenschappelijke bergingen bij 
nieuwe woongebouwen gemeente Alphen aan den 
Rijn 2020’ vastgesteld. Bij nieuwe woongebouwen 
is het uitgangspunt dat individuele bergruimte 
wordt gerealiseerd, onder andere voor de stalling 
van fietsen en scootmobielen. In deze beleidsregel 
staat onder welke voorwaarden het college een 
gemeenschappelijke berging een gelijkwaardig 
alternatief vindt voor het realiseren van individuele 
bergingen. De beleidsregel treedt in werking op 26 
november 2020. De beleidsregel ligt gedurende de 

periode van 26 november 2020 tot 7 januari 2021 
ter inzage bij de ontvangstbalie van het gemeente-
huis in Alphen aan den Rijn. In verband met de 
coronamaatregelen heeft u hiervoor een afspraak 
nodig. Deze kunt u maken via telefoonnummer 14 
0172. De beleidsregel kunt u met ingang van 26 
november 2020 vinden op www.overheid.nl. Er is 
geen bezwaar mogelijk tegen deze beleidsregel.
 
Ontwerpbestemmingsplan Biezenlanden, 
Boskoop
Het college van burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn maakt op grond van artikel 3:8 
van de Wet ruimtelijke ordening, in samenhang met 
artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, 
bekend dat op 17 november 2020 het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Biezenlanden’ is vastgesteld. Dit 
bestemmingsplan maakt het oprichten van 23 

woningen mogelijk op de locatie Biezen 49 en 53 in 
Boskoop. Ook is een ontwerpbeeldkwaliteitsplan 
vastgesteld.

Het bestemmingsplan en haar grenzen 
Het plangebied ligt aan de Biezen 49 en 53 in 
Boskoop. Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de 
gewenste beeldkwaliteit en de te hanteren 
welstandscriteria voor de 23 woonkavels. Het gaat 
hierbij om de beoogde ruimtelijke kwaliteit en 
architectuur van de bebouwing en de inrichting van 
de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan geldt 
als aanvulling op de welstandsnota.

Wanneer en hoe kunt u het plan inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan met identificatie-
nummer NL.IMRO.0484.BKbiezenlanden-ON01 met 
bijbehorende stukken (onder andere ontwerpbeeld-

Laag inkomen? Voor een lage premie uitgebreid verzekerd
U wilt graag goed verzekerd zijn, maar u kunt geen 
uitgebreide zorgverzekering betalen? Voor 
inwoners met een laag inkomen biedt de gemeente 
in samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en 
Zekerheid ook in 2021 een collectieve zorgverzeke-
ring aan. Om in aanmerking te komen voor deze 
zorgverzekering mag uw inkomen niet hoger zijn 

dan 130% van de bijstandsnorm. Ook is er een 
vermogensgrens. Voor informatie over de hoogte 
van deze bedragen kunt u contact opnemen met 
het Serviceplein, via telefoonnummer 14 0172.

Premies 2021 
Zorg en Zekerheid geeft een korting op de basisver-

zekering. Gemeente Alphen aan den 
Rijn betaalt een deel van de aanvul-
lende verzekering. In het schema hier-
onder ziet u de premie die u betaalt voor 
de zorgverzekering (AV = aanvullende 
verzekering). 

Denk mee over zonnevelden en windmolens in uw omgeving
Gemeente Alphen aan den Rijn vraagt opnieuw om 
denkkracht van u als inwoner. In een online enquête 
kunt u meedenken over het opwekken van duurzame 
elektriciteit met zonnevelden en windmolens. 
Wethouder Duurzaamheid Erik van Zuylen roept 
iedereen op de enquête op www.duurzaamalphen.nl 
in te vullen: “In oktober deden maar liefst 4.000 
inwoners mee met de eerste enquête over duur-
zaamheid. Het zou fantastisch zijn als inwoners ook 
nu met ons willen meedenken.”

Richting 2050 gaan we in Nederland geleidelijk 
stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen 
(zoals olie of aardgas). Dat is afgesproken in het 
nationale Klimaatakkoord. Zo verminderen we de 
CO2-uitstoot en voorkomen we verdere opwarming 
van de aarde. Ook in onze regio stappen we over 
op duurzame bronnen. Zo worden plannen gemaakt 
voor het opwekken van elektriciteit door de wind 
en zon.

Regionaal plan 
Gemeenten, provincies en waterschappen werken 
in hun regio samen aan een Regionale Energie Stra-
tegie (RES). Gemeente Alphen aan den Rijn hoort 
met twaalf andere gemeenten bij de regio Holland 
Rijnland. Samen maken wij een plan. Hierin staat 
hoe we zoveel mogelijk energie kunnen besparen, 
op welke manier huizen anders verwarmd kunnen 
worden en hoe duurzame elektriciteit opgewekt 
kan worden. 

De gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben 
afgesproken dat zij in ieder geval zoveel mogelijk 
zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven 
willen plaatsen. En op andere plekken, zoals over-

dekte parkeerplaatsen en geluidsschermen. Toch is 
dit lang niet genoeg om de vraag naar elektriciteit 
te dekken. Er moet dus nog veel meer duurzame 
elektriciteit worden opgewekt. Dit gebeurt door 
windmolens en zonnevelden te plaatsen. De samen-
werkende gemeenten zoeken hiervoor geschikte 
plekken in de regio. We kijken vooral naar locaties 
in de buurt van wegen, vaarwegen, spoorwegen en 
verkeersknooppunten. Kijk voor meer informatie 
over de Regionale Energie Strategie van Holland 
Rijnland op www.wijzijnon.nl. 

Doe mee met de enquête!
Alle inwoners van de gemeente kunnen tot 7 
december 2020 de enquête invullen. Het beant-
woorden van de vragen duurt ongeveer tien 

minuten. U kunt de enquête op twee manieren 
openen. Via de website www.duurzaamalphen.nl of 
door de QR-code hieronder te scannen. Wilt u de 
vragenlijst liever op papier invullen? Bel dan met 
onderzoeksbureau Citisens. Zij zijn bereikbaar op 
werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur via het tele-
foonnummer 0800 - 75 75 755 (gratis). 

Aanvragen vóór 12 december 
Wilt u deelnemen? Dien dan vóór 12 december 
2020 een aanvraag in bij het Serviceplein. Bent u 
nog niet verzekerd bij Zorg en Zekerheid? Zeg dan 
uw huidige verzekering vóór 1 januari 2021 op. 
Zorg en Zekerheid kan dat ook voor u doen. Dan 
vermeldt u dat op het aanmeldformulier. 

Heeft u een schuld bij uw zorgverzekeraar? 
Als u een premieschuld heeft bij uw huidige zorgver-

zekeraar, dan kan het zijn dat u daardoor niet over 
kunt stappen naar de collectieve zorgverzekering bij 
Zorg en Zekerheid. De zorgverzekeraar die u nu 
heeft, kan u hier meer over vertellen. 

Vragen? 
Voor informatie over de vergoedingen kunt u kijken 
op www.gezondverzekerd.nl. Heeft u vragen over 
de hoogte van de inkomens- en vermogensgrens, 
of wilt u een aanvraag voor deelname indienen? 

Neem dan contact op met de medewerkers van 
het Serviceplein via 14 0172. Of kom langs bij 
het Serviceplein op maandag van 13.00 tot 16.30 
uur en op de overige werkdagen van 9.00 tot 
16.30 uur. 

Inkomensgrens Basisverzekering AV-gemeente 
Standaard

AV-gemeente Top Totaal AV-gemeente  
standaard

Totaal AV-gemeente 
Top

Inkomen niet hoger dan 110% 
van de bijstandsnorm € 121,12 € 4,73 € 16,71 € 125,85 € 137,83

Inkomen niet hoger dan 130% 
van de bijstandsnorm € 121,12 € 15,75 € 33,42 € 136,87 € 154,54
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kwaliteitsplan), ligt vanaf donderdag 26 november 
2020 voor een periode van zes weken (tot en met 
woensdag 6 januari 2021) op de volgende locaties 
ter inzage: 
-  informatiebalie van het gemeentehuis, Stadhuis-

plein 1, Alphen aan den Rijn
-  op www.ruimtelijkeplannen.nl, via het zoekvak 

ID, onder vermelding van 
NL.IMRO.0484.BKbiezenlanden-ON01

Hoe kunt u reageren? 
Gedurende de termijn van tervisielegging kan 
iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling een 
gemotiveerde zienswijze over het ontwerpbestem-
mingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan bij 
de gemeenteraad indienen. 
-  Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze 

bestemmingsplan indienen’ op 
https://www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor 
heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegege-
vens in. In het formulier geeft u duidelijk aan dat 
het om het ontwerpbestemmingsplan ‘Biezen-
landen’ gaat met zaaknummer 215587. 

-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 
gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, postbus 
13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Vermeld in uw 
reactie duidelijk uw naam, adres en contactgege-
vens en geef aan dat het om het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Biezenlanden’ gaat met zaaknummer 
215587. 

-  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het Officemanagement van 
team Ruimte van Gemeente Alphen aan den Rijn, 
via telefoonnummer 14 0172. Van uw mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt. 

Ontwerp omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat zij van plan zijn om met 
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 
30, in samenhang met artikel 3.10, eerste lid, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te 
wijken van de regels van het bestemmingsplan 
‘Sierteeltgebied Hazerswoude-Dorp – tweede 
herziening’ voor het bouwen van een kas, een 
waterbassin en het veranderen van de drie in-en 
uitritten op de locatie Dijkgraafweg naast nummer 
23 in Hazerswoude-Dorp. 

Waarom is een afwijkingsprocedure nodig?
De afwijkingen van het bestemmingsplan hebben 
voornamelijk betrekking op de afstand van de kas 
en het waterbassin tot de zijdelingse perceelgrens. 
Ook vindt een afwijking plaats in verband met het 
kasoppervlak. Met het doorlopen van de afwij-
kingsprocedure worden deze afwijkingen juridisch-
planologisch mogelijk gemaakt en kan de omge-
vingsvergunning verleend worden.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 
vanaf 26 november 2020 gedurende zes weken 
voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie op 
het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn. In 
verband met de coronamaatregelen heeft u hiervoor 
een afspraak nodig. Deze kunt u maken via het 
algemene telefoonnummer (14 0172) of door te 
mailen naar ROJuristen@alphenaandenrijn.nl.

Zienswijze
Gedurende de eerdergenoemde termijn kan 
iedereen schriftelijk een gemotiveerde zienswijze 
indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den 
Rijn o.v.v. zaaknummer 345737. Voor het kenbaar 
maken van een mondelinge zienswijze of voor 
nadere informatie kunt u contact opnemen met Roy 
Prins van team Ruimte, via telefoonnummer 14 
0172. Alleen degenen die tijdig zienswijzen 
indienen, kunnen later beroep instellen tegen een 
uiteindelijk besluit.

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 BAM Infra 
Rail bv in verband met slijpwerkzaamheden aan het 
spoor in de nachtperiode tussen 23.00 uur en 
07.00 uur gedurende het gehele kalenderjaar 2021 

in de gemeente Alphen aan den Rijn. 

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 2020296073.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
datum van verzending van het besluit van 17 
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 Cresco 
Boskoop v.o.f. in verband met het gebruik van één 
knalapparaat/gaskanon voor het verjagen van 
vogels vanwege het kweken van planten met 
bessen (hulst) op de hoek van het Goudse Rijpad en 
de Hoogendoornlaan in Alphen aan den Rijn in de 
periode van 30 oktober 2020 tot en met 10 
december 2020 tussen 8.00 uur en 17.00 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 2020291507.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
datum van verzending van het besluit van 17 
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.

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden 
algemene regels die zijn vastgelegd in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Een 
milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan 
volstaan met een melding van de activiteiten:
-  Gebr. De Jong Spuittechniek V.O.F., Belgiëlaan 7 in 

Hazerswoude-Dorp: het oprichten van een onder-
houds- en schadeherstelbedrijf voor caravans en 
campers

-  Mavom B.V., Gouwelandenlaan in Alphen aan den 

Rijn: het oprichten van een opslag- en distributie-
bedrijf van verpakte specialty chemicals zoals 
smeer middelen, metaal bewerkings vloeistoffen, 
siliconen producten et cetera 

-  Sushi Alphen, Provinciepassage 35 in Alphen aan 
den Rijn: het oprichten van een bedrijf in het 
bereiden van maaltijden

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 is een 
melding van de activiteiten voldoende. Burge-
meester en wethouders hebben de volgende 
melding ontvangen: 
-  CFL Exploitatie B.V., Brittenruststraat (Het Rode 

Dorp fase 1) in Alphen aan den Rijn: het aanleggen 
van 47 gesloten bodemenergiesystemen voor 47 
nieuwbouwwoningen. 

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

Ontwerpbestemmingsplan Landlustweg 7 
en 10a, Alphen aan den Rijn
In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) laten burge-
meester en wethouders van Alphen aan den Rijn 
weten dat zij het bestemmingsplan Landlustweg 7 
en 10a, Alphen aan den Rijn voorbereiden. 

Het bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan maakt herontwikkeling en 
realisatie van enkele (nieuwe) woningen, in combi-
natie met kleinschalige recreatieve bedrijvigheid, 
mogelijk op de locatie Landlustweg 7 en 10a in 
Alphen aan den Rijn. Op grond van artikel 1.3.1, 
tweede lid Bro kunt u voor dit plan uw zienswijze 
naar voren te brengen. Hoe u dit moet doen, staat 
hieronder beschreven. Het bestemmingsplan leidt 
niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen, 
daarom hebben burgemeester en wethouders 
besloten om geen milieueffectrapportage op te 
stellen.

Inzage
Van 26 november 2020 tot en met 6 januari 2021 is 
het ontwerpbestemmingsplan Landlustweg 7 en 
10a, Alphen aan den Rijn (met identificatienummer 
NL.IMRO.0484.Alandlustweg7en10a-ON01) met de 
bijbehorende bestanden in te zien bij de informa-
tiebalie in het gemeentehuis in Alphen aan den 
Rijn. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook 
digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(bijvoorbeeld door het invoeren van een postcode 
en huisnummer of in geavanceerd zoeken de 
plannaam of bovenstaand identificatienummer in 
te voeren). Gezien de coronamaatregelen raden wij 
u aan om het ontwerpbestemmingsplan digitaal te 
raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u 
het plan op afspraak op het gemeentehuis inzien. 
Een afspraak kunt u maken via het algemene tele-
foonnummer (14 0172) of door een e-mail te sturen 
naar ROJuristen@alphenaandenrijn.nl.

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

bestemmingsplan indienen’ op 
https://www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor 
heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegege-
vens in. In het formulier moet u duidelijk aangeven 
dat het om het ontwerpbestemmingsplan Land-
lustweg 7 en 10a, Alphen aan den Rijn gaat met 
zaaknummer 342419. 

-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar 
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In uw 
reactie moet u duidelijk uw naam, adres en 
contactgegevens vermelden en aangeven dat het 
om het ontwerpbestemmingsplan Landlustweg 7 
en 10a, Alphen aan den Rijn gaat met zaak-
nummer 342419.
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-  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met Officemanagement Ruimte, 
via telefoonnummer 14 0172. 

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

Ontwerpbesluit vaststellen hogere 
waarde Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat zij van plan zijn om een 
hogere geluidswaarde (Wet geluidhinder) vast te 
stellen in verband met het bestemmingsplan 
Landlustweg 7 en 10a, Alphen aan den Rijn. Dit 
bestemmingsplan maakt de herontwikkeling en 
realisatie van enkele (nieuwe) woningen, in combi-
natie met kleinschalige recreatieve bedrijvigheid, 
mogelijk op de locatie Landlustweg 7 en 10a in 
Alphen aan den Rijn.

Hoe kunt u reageren?
Vanaf 26 november 2020 ligt het ontwerpbesluit 
hogere waarde (inclusief het uitgevoerde akoes-
tisch onderzoek) gedurende zes weken bij de infor-
matiebalie op het gemeentehuis ter inzage en kan 
op afspraak worden ingezien. Een afspraak kunt u 
maken via het algemene telefoonnummer (14 
0172) of door een e-mail te sturen naar 
ROJuristen@alphenaandenrijn.nl. Het ontwerpbe-
stemmingsplan Landlustweg 7 en 10a, Alphen aan 
den Rijn ligt ook tijdens deze periode ter inzage. U 
kunt uw schriftelijke zienswijze over het ontwerp-
besluit Hogere waarde gedurende deze periode bij 
burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn indienen (via Omgevingsdienst 
Midden-Holland, postbus 45, 2800 AA Gouda). 
Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland 
(telefoonnummer 088 - 54 50 000). U kunt uw 
zienswijze ook mailen naar info@odmh.nl. Belang-
hebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren 
brengen over het ontwerpbesluit kunnen later 
beroep instellen tegen het definitieve besluit.

Vergunningen
12 tot en met 18 november 2020

Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht van plan zijn 
een vergunning te verlenen voor:
-  Rijndijk 18 te Hazerswoude-Rijndijk  

slopen schoorsteen (pottery Nieuw Werklust) 
(V2020/602) 

Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 
vanaf 26 november 2020 gedurende zes weken ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk 
een gemotiveerde zienswijze indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders, postbus 
13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Voor het kenbaar 
maken van een mondelinge zienswijze of voor 
nadere informatie kunt u contact opnemen met 
Jasper van der Zanden van team Publieksdienstver-
lening, via telefoonnummer 14 0172. Alleen 
degenen die tijdig zienswijzen indienen, kunnen 
later beroep instellen tegen een uiteindelijk besluit.

Vergunningen Regulier
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
-  Platolaan 36  

plaatsen twee dakkapellen zijgeveldakvlakken 
(V2020/921) 

-  Industrieweg 8F  
aanleggen steiger met vijf vingersteigers 
(V2020/922) 

-  Sportlaan 9  
plaatsen afdak aan kantine (V2020/923) 

-  Watermunt 1  
plaatsen tuinhuisje (V2020/924) 

-  Paltrokmolen 103  
vervangen bestaande opslagruimte voor 
nieuwbouw (V2020/926) 

-  Dr. A.D. Sacharovlaan 2A  
bouwen 190 appartementen en parkeergarage 
(V2020/927) 

-  De Schans 15  
vervangen dakverhoging, kozijn en twee 
nooddeuren met trap en aanpassen 
vloerconstructie (V2020/929) 

-  Polderpeil 77  
realiseren dakterras (V2020/930) 

-  Evenaar 286A  
vervangen zes draairamen begane grond door 
vast glas (V2020/932) 

-  Rozenstraat 26  
plaatsen carport (V2020/934) 

-  Kooikerstraat 82  
plaatsen miniwindmolen (V2020/938) 

-  plein winkelcentrum Baronie (sectie A, perceel 
8193)  
plaatsen permanente ondergrondse container 
(V2020/939) 

-  Prins Hendrikstraat 147  

realiseren interne verbouwing en 
gevelverbetering (V2020/941) 

-  Hertogstraat 28  
plaatsen dakopbouw eerste 
verdieping (V2020/942) 

Benthuizen
-  Geerweg 10  

vervangen bestaande brug door dam 
met duiker (V2020/935) 

Boskoop
-  Nesse 9  

geheel renoveren woonboerderij met 
zomerhuis (V2020/925) 

-  Nieuwstraat 60  
herstellen fundering woning (V2020/928) 

-  Zijde 54 en 54A  
bouwen appartementengebouw met zes 
woningen en twee commerciële ruimtes 
(V2020/933) 

-  Den Ham 39  
gedeeltelijk vernieuwen poldergemaal/
boothuis (V2020/937) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Spookverlaat 2  

bouwen houten huisje/chalet (V2020/936) 
-  Rijndijk 202  

plaatsen dakkapel rechter zijgeveldakvlak 
(V2020/940) 

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

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

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

Donderdag 26 november 2020, gemeenteraadsvergadering (20.00 uur) (digitaal, met live-
uitzending via de website)

•  Vaststellen wijziging Winkeltijdenverordening 2015 
•  Vaststellen Nota grondbeleid 2020-2023
•  Vaststellen GEHEIME Actualisatie facilitaire exploitatie Westvaartpark
•  Bekrachtigen opgelegde geheimhouding vaststellingsovereenkomst manege
•  Bekrachtigen opgelegde geheimhouding grondexploitatie Weteringpad en grondexploitatie 

Marokkostraat
•  Initiatiefvoorstel Tiny houses

Woensdag 2 december 2020, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein 
(20.00 uur) (digitaal, met live-uitzending via de website)

•  Belastingverordeningen en tarieven 2021
•  Najaarsnota 2020

Donderdag 3 december 2020, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (20.00 uur) 
(digitaal)

•  Bespreken collegenotitie varianten Beter Bereikbaar Gouwe en notitie varianten N207-zuid van de 
raadswerkgroep verkeer

Donderdag 3 december 2020, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (20.00 uur) 
(digitaal)

•  Bestemmingsplan Rijndijk 86, gewijzigd (geen inspraak)
•  Wensen en bedenkingen ruimtelijke agenda Rijn en Veenstreek

Donderdag 3 december 2020, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein (20.00 
uur) (digitaal) 

•  Aanvullende middelen Masterplan huisvesting Voortgezet Onderwijs 
•  Speelruimtevisie en speelruimteplan

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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Koudekerk aan den Rijn
-  De Boomgaard 19  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/931) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Cantharel 20 (12-11-2020)  

plaatsen windscherm (V2020/817) 
-  Korenmolen 63 (16-11-2020)  

plaatsen twee dakkapellen achtergeveldakvlak 
(V2020/784) 

-  Waalstraat 6 (17-11-2020)  
doorbreken dragende muur tussen keuken en 
woonkamer (V2020/900) 

-  Stuifzwam 2 (18-11-2020)  
veranderen kantoorruimte naar vijf 
starterswoningen (V2020/823) 

Boskoop
-  Insteek (sectie K, perceel 244) (16-11-2020)  

bouwen bedrijfsloods (V2020/723) 

Hazerswoude-Dorp
-  Engelandlaan 4A (16-11-2020)  

realiseren regelstation (V2020/737) 

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

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  Rijnplein 17  

plaatsen tijdelijke terrasoverkapping voor vijf 
jaar (V2020/807) 

Boskoop
-  Noordzijde Koetsveld 17-18, sectie K, perceel 

1308  
bouwen bedrijfsruimte (V2020/777) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Dorpsstraat 11  

afwijken bestemmingsplan voor realiseren 
pré-mantelzorgwoning (tien jaar) (V2020/793) 

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicapten parkeerplaats(en), met de bijbeho-
rende borden, in:
Alphen aan den Rijn
-  Boterbloemweg 134 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Potgieterlaan 101 

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 de website  www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. 

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.).

Speciaal voor Benthuizen, 
Hazerswoude-Dorp, 

Hazerswoude-Rijndijk, 
Koudekerk a.d. Rijn!

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

Bestel snel op buitengewoonglasvezel.nl 
of bel 088 2249 001.

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

Méér internet voor minder geld. Méér internet voor minder geld. Méér internet voor minder geld. 
Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken!
Méér internet voor minder geld. Méér internet voor minder geld. Méér internet voor minder geld. Méér internet voor minder geld.Méér internet voor minder geld. Méér internet voor minder geld. Méér internet voor minder geld. Méér internet voor minder geld.Méér internet voor minder geld. Méér internet voor minder geld. Méér internet voor minder geld. Méér internet voor minder geld.Méér internet voor minder geld. Méér internet voor minder geld. Méér internet voor minder geld. 

BESTEL VÓÓR
9 DEC

Koudekerk a.d. Rijn!
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niet!niet!niet!niet!niet!niet!niet!niet!niet!niet!niet!niet!niet!niet!niet!niet!niet!niet!
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COMITÉ TOEKOMST 
KOUDEKERK STOPT! 
Na 16 jaar stopt Comité Toekomst Koudekerk met haar activiteiten, gericht op de 
realisering van woningbouw op Rijnpark. Het  is al langere tijd duidelijk dat er on-
voldoende draagvlak en steun is voor woningbouw op die plek. 

Locatie onhaalbaar
Het Comité betreurt ten zeer-
ste dat deze mogelijkheid om 
woningbouw te realiseren in 
Koudekerk is gestrand. Over de 
noodzaak van woningbouw is 
voldoende consensus, maar de 
locatie van het voormalig ter-
rein van Bos Beton leverde om 
allerlei redenen teveel weer-
stand op.  Dat is een slechte zaak 
voor Koudekerk dat nog steeds 
wacht op woningbouw voor 
allerlei groepen inwoners. Zo 
wordt het dorp Koudekerk niet 
geholpen om de toekomst op 
een levenskrachtige manier in 
te gaan. 

Vrolijke start
Hoe begon het ook al weer met 
het comité? In 2004 namen alle 
politieke partijen in de  ge-
meenteraad van Rijnwoude het 
Koudekerkse Burgerinitiatief, 
georganiseerd door het comi-
té, met meer dan 1600 handte-
keningen over. Het College van 
B. en W. kreeg van de gemeen-
teraad opdracht het initiatief uit 
te werken en met een woning-
bouwplan voor de vrijgekomen 
locatie Bos-Beton te komen. 

Leefbaarheid onder druk
Inmiddels zijn wij 16 jaar ver-
der met veel plannen, proce-
dures bij de Raad van State en 
vergaderingen zonder dat Rijn-
park  is gerealiseerd. En dat 
terwijl het inwoneraantal van 
Koudekerk terugloopt, winke-
liers het steeds moeilijker krij-
gen,  jonge Koudekerkers nood-
gedwongen ergens anders gaan 
wonen en het verenigingsleven 

het daardoor steeds moeilijker 
krijgt. Geen woningbouw bete-
kent dat de leefbaarheid in het 
dorp Koudekerk enorm onder 
druk staat.
Zonder namen te willen noe-
men kan vastgesteld worden dat 
het woningbouwplan voor Rijn-
park door allerlei partijen van-
uit particuliere, bedrijfs- of be-
stuurlijke belangen tegenwerkt 
is. Het is triest dat dit ten koste 
gaat van het gemeenschapsbe-
lang van woningbouw in Kou-
dekerk. 

Nu bedrijventerrein?
Het gevolg is waarschijnlijk ook 
dat het Bosbetonterrein gebruikt 
gaat worden als bedrijventer-
rein. Daar zitten misschien be-
drijven, maar niet de meeste 
inwoners van Koudekerk op te 
wachten. Hopelijk duurt de re-
alisatie van woningbouw rond 
de oude kern van het dorp (het 
plan Tussen de kerken) niet lang 
meer. Dit plan voorziet in een 
bepaalde behoefte, maar vol-

doet niet aan een veel grotere 
vraag naar woningen voor star-
ters, jonge gezinnen en senio-
ren. De winkeliers zijn ook nau-
welijks gebaat bij dit plan. Het is 
duidelijk dat er aan de oostkant 
van Koudekerk woningen moe-
ten komen.

Wie volgt?
Comité Toekomst Koudekerk 
hoopt dat anderen de verant-
woordelijkheid nemen om hun 
nek uit te steken voor woning-
bouw. Het kijkt met een warm 
gevoel terug op de grote steun 
in 2004, hoewel dat niet tot het 
gewenste resultaat heeft geleid. 
Voor het dorp Koudekerk zou 
het heel mooi zijn, als er zo snel 
mogelijk woningbouw in Kou-
dekerk komt. 

De leden van “Comité Toe-
komst Koudekerk”:

Anneke Beuker, Albert Dorres-
tein, Niels van Ginhoven, Wim 
van Harteveld en Piet Smit 

Er kan een dik, rood kruis door het zonnige vooruitzicht van de bouw van Rijnpark in 2004

Heeft u een Corona 
gerelateerd probleem?

“Help elkaar in Rijnwoude”
Heeft u (vanwege de nieuwste “Corona crisis” ) hulp nodig 
bij iets. Neem dan contact met ons op, gaan wij kijken of wij 
een vrijwilliger kunnen vinden die u hierbij kan helpen. 

Wij gaan zoeken in ons eigen vrijwilligers bestand. Kunnen we 
niemand vinden dan doen we een (anonieme) oproep in de Groe-
ne Hart Koerier.

U kunt uw vraag melden bij Jos Timmermans tel 06-23328302 
mail: jos@actief-rijnwoude.nl

“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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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

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

Heeft u PLUS-VERHEUL ACTIEPLAATJES over 
of dubbel? Ik spaar graag mijn boek vol! U 
kunt ze afleveren of opsturen: Atie Rijkaart-
Voorwinden, Voorweg 141 te Hazerswoude-
Dorp

2 AGAPORNISSEN zoeken een nieuwe volière. 
2 vrouwtjes(poppen) 3,5 jaar. Gratis af te ha-
len. 

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

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

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

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

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Nicole
Vriesekoop

Behandeling 

volgens afspraak

Willem Kloosstraat 4

Hazerswoude-Rd

Tel. 06-22072100

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

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

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

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

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

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

Mondkapjes'plicht'
Ja hoor, het O.M.T is gezwicht
We moeten allemaal een kapje voor ons gezicht
Weiger je er één in een openbare ruimte te dragen
dan kan de overheid je aanklagen
De prijs voor een boete kan flink oplopen
voor dat bedrag kun je wel 19 mondkapjes kopen
Sinterklaas schakelde één van zijn Pieten in
om ze te maken naar ieders zin
Hij voorzag de Kapjespiet van natuurlijke stoffen
In de maten S,M en Large zijn ze onovertroffen
Wil je liever een uniek model van zelf aangeleverde katoen
dan kan de Kapjespiet daar ook aan voldoen
Tip: Verstuur het kapje met een (kerst)kaartje erbij
Dan worden de ontvangers ook heel blij

De kapjes die de Kapjespiet maakt kosten 5 
Euro per stuk

De opbrengst van de mondkapjes is in zijn ge-
heel bestemd voor het onderhoud van de mo-
numentale kerkgebouwen in Koudekerk aan 
den Rijn en zijn (als tussenpersoon van Sint en 
Piet) te koop bij Lineke Hogenes: telefoon 071 
-34 131 14  of e-mail a.hogenes@hetnet.nl 

Openingstijden winkel
wo t/m vr.:09.00u–18.00u
zaterdag :09.00u–16.00u

Voor al uw goud en zilver reparaties.
Wij repareren alle merken horloges.

www.idesignsieraden.nl

Oude Gemeneweg 17
Hazerswoude dorp

169,-
47,50

Wij hebben een 
uitgebreide 
collectie Prisma & 
Garonne
kinderhorloges

Voor de feestdagen

Cadeau
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Ingezonden bijdrage

Karanteintje
Per 1 december wordt het mondkapje verplicht, hoera, maar er 
zijn nog vele ongelovigen die ernstig twijfelen aan het nut van 
een mondkapje met als aanvoerder de voorzitter van het OMT. 
Een belangrijke factor daarbij is de verwarring die bestaat om-
trent de functie van dat mondkapje. Mogelijk kan een andere 
naam voor een mondkapje hier wat duidelijkheid scheppen, 
omdat die naam beter weergeeft wat het mondkapje eigenlijk 
doet. 
Het mondkapje zorgt er voor dat de besmetting geïsoleerd 
wordt, binnen blijft bij de besmette persoon. Isolatie in het ge-
val van een epidemie heet “quarantaine”, daarin zit het Itali-
aanse woord voor het getal 40. Het werd ingevoerd tijdens de 
pest epidemie in de 14e eeuw en had betrekking op de periode 
die zeelui op hun boot, na aankomst in de haven, werden ge-
isoleerd, om te garanderen dat ze niet besmet waren als ze aan 
land kwamen. De 40 dagen is waarschijnlijk gekozen met in 
het achterhoofd de 40 dagen van het vasten en de verzoeking 
van Jezus in de woestijn. Die we nu ook nog in ere houden met 
de 40 dagen-tijd voor Pasen, de periode van vasten in de ka-
tholieke kerk, tussen carnaval en Pasen. Later werd het ook ge-
bruikt voor gasten die over land kwamen en 40 dagen buiten 
de stadsmuren moesten blijven. 
Het doel was duidelijk: voorkom verspreiding van de besmet-
ting. Dat is nu exact ook de functie van een mondkapje in de 
publieke ruimte. Het volgt daarmee twee oude principes van 
onze samenleving: “Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat 
ook aan een ander niet” en misschien nog wel belangrijker: 
“Heb je naasten lief als jezelf”, je draagt het kapje niet voor je-
zelf maar voor de bescherming van de ander. In latere eeuwen 
werd het quarantaine principe ook toegepast door de boeren 
wanneer hun vee besmet was. Soms werd daarvoor een speci-
ale stal gebouwd die de naam kreeg “Karanteinstal”. In analo-
gie daarmee stel ik voor het mondkapje in de openbare ruim-
te de naam “Karanteintje” te geven. Zijn we als Nederlanders 
toch nog bijzonder omdat we als enige in de wereld een unieke 
naam hebben voor een mondkapje. 
Met het woord wiskunde, in de rest van de wereld mathema-
tica, hebben we ook al zo’n uitzonderingspositie. Dat hebben 
we te danken aan Simon Stevin die als eerste in de wereld zijn 
studieboeken niet in het Latijn schreef en daarmee toegankelijk 
maakte voor een veel groter publiek. Het nadeel is wel dat we 
ons nu allemaal in gaan lezen en aanhangers kunnen worden 
van de meest vreemde theorieën berustend op aanwijzingen en 
verdachtmakingen en niet op wetenschappelijk bewijs. 
Maar we hebben wel de wijsheden van Johan: ieder voordeel 
heeft z’n nadeel.

Jan Medema

Drie Bernardus bestuurders 
dragen het stokje over
Drie bestuursleden van voetbalvereniging Bernardus uit Hazerswoude-Rijndijk 
treden per 1 januari af als bestuurslid en zijn door hun medebestuursleden op de 
laatste vergadering van het jaar in de bloemen gezet als dank voor hun gedreven 
inzet voor de club. 

Van links naar rechts Kaspar Scheltema, John van Haastregt en Bernard Hilderink

Kaspar Scheltema
Kaspar was 3 jaar voorzitter 
en laatste 2 jaar penningmees-
ter van de vereniging. Hij heeft 
in die jaren zeer veel voor de 
vereniging betekend, maar het 
werd steeds lastiger deze taken 
te combineren met de drukke 
werkzaamheden in zijn bedrijf. 
“We zullen Kaspar nog steeds 
op de club zien, want hij is ook 
supporter van zijn twee zoons, 
die in de jeugd spelen.”

John van Haastregt
John was 14 jaar lang secreta-
ris van de club. Tot 2 jaar gele-
den was hij nog actief voetbal-
ler in het seniorenteam. “John 
was echt iemand met een Ber-
nardus-hart.” 

Bernard Hilderink
Ruim 22 jaar was Bernard be-
stuurslid en heeft al die jaren de 
notulen van de vergaderingen 
verzorgd. “Hij kwam in het be-

stuur altijd met hele goede vra-
gen waardoor we aan het den-
ken werden gezet.”

Dank voor de inzet
Alle drie de bestuursleden zijn 
formeel op 1 januari 2021 af-
tredend zijn, maar hebben al 
afscheid genomen op de laatste 
algemene ledenvergadering. Het 
bestuur dankt deze personen 
voor hun lange inzet in het be-
stuur van Bernardus. “We zien 

ze alle drie nog heel graag te-
rug langs het veld”, aldus het 
bestuur. 

De functies van penningmees-

ter en secretaris zijn inmiddels 
opgevuld door Norbert Janssen, 
die al eerder penningmeester 
was, en door Ralph Wesselingh. 
 

Ingezonden brief

Op 3 november heeft de provincie Zuid-Holland  haar plannen bekend gemaakt en de aanleg van 
een oostelijke randweg om Hazerswoude-Dorp de meest aantrekkelijk optie genoemd. 
Aantrekkelijk voor wie? Deze randweg zou door of vlak langs het prachtige natuurgebied Spook-
verlaat moeten komen te liggen. In dit gebied ligt een eeuwenoude houtkade, mogelijk de oud-
ste in de provincie. Die kade is vanuit cultuurhistorisch oogpunt zeer bijzonder: het is één van de 
weinige ongerepte houtkades die in onze provincie over zijn gebleven. Verder is het gebied ook 
interessant vanwege de natuur en de rust. Er bevinden zich een flinke hoeveelheid broedende 
spotvogels, een zogenaamde Rode Lijst-soort. Vogelsoorten op de Rode Lijst moeten wettelijk ex-
tra beschermd worden.
Onze vogelwerkgroep beheert dit gebied al veertig jaar, tegenwoordig voor Staatsbosbeheer. In 
het gebied ligt een vogelkijkhut met uitzicht op een plas, waar regelmatig de ijsvogel, de roer-
domp en de waterral kunnen worden gezien. Ook staat er een ooievaarspaal, waarop ieder jaar 
trouw wordt gebroed door een ooievaarsstel.
In de plannen staat dat om bezwaren van natuurorganisaties weg te nemen, de weg eventueel 
verdiept kan worden aangelegd. We melden nu alvast dat dat onze bezwaren zeker niet weg-
neemt. Ten eerste zal die verdiepte ligging uiteindelijk, als alles weer duurder blijkt uit te vallen 
dan geraamd, als eerste weer geschrapt worden. Verder blijft de geluidshinder ondanks verdiepte 
ligging aanwezig, want verdiepte ligging is geen tunnel.  Bovendien zal tijdens de aanleg en door 
het gegraaf in de nu nog ongerepte veenweidegrond extra verstoring van de natuur optreden. 
Ook wordt vaak gezegd dat de natuur elders gecompenseerd kan worden. Wil men dan de oude 
essenstoven, knotwilgen en elzen gaan verplaatsen naar een nieuw gebiedje? Dat is onmogelijk. 
Ook de boeren in het Spookverlaat hebben in het Agrarisch Overleg hun stem laten horen. Zij 
zien een ondertunneling in Hazerswoude-Dorp voor de kruising N209 met de Dorpsstraat als de 
beste oplossing voor het verkeersprobleem.  Daar zijn wij het volledig mee eens.
Veel wandelaars maken gebruik van het prachtige pad over de kade. Het zou mooi zijn indien na-
tuurminnaars, die het Spookverlaat in grote getalen bezoeken, ook hun stem zouden verheffen 
tegen dit onzalige plan. Wat weg is komt niet meer terug!
Onze vogelwerkgroep zal alles in het werk stellen om dit prachtige gebied voor 
ons en onze kinderen te behouden.  

Namens het bestuur van de VWG Koudekerk/Hazerswoude e.o.
Pieter Bekooij
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Lancering magazine Tom in de buurt  

Tom in de buurt vertelt over ondersteuning  
In de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop verzorgt Tom in de buurt 
sinds 2015 ondersteuning en welzijn dicht bij huis. Deze ondersteuning wordt met veel inzet en 
betrokkenheid gerealiseerd, maar is lang niet altijd voor iedereen zichtbaar. 

In het magazine ‘Inkijkje in ons 
werk’ komt het werk van Tom 
in de buurt met inspirerende en 
ontroerende verhalen tot leven.  

In dit kleurrijke magazine ko-
men onder andere medewer-
kers, wijkcoaches, samen-
werkingspartners, klanten en 
opdrachtgevers aan het woord. 
Aan de hand van zo'n twintig 
verhalen is te lezen hoe Tom 
werkt, wat Tom allemaal doet, 
wat Tom-medewerkers inspi-
reert, wat klanten waarderen en 
belangrijk vinden en - last but 
not least - wat samen met de 
partners in wijken en buurten 
wordt bereikt. 

Digitale presentatie
Door de coronamaatregelen 
vond de presentatie van het eer-
ste exemplaar op 19 november 
noodgedwongen digitaal en in 
kleiner gezelschap plaats. Pro-
jectleider Wilko Kuus heeft ver-
schillende mensen ter plekke 
bevraagd over hun ervaringen, 
betrokkenheid en trots. Daar-
bij werden de innovatieve aan-
pak, multidisciplinaire samen-
werking in team, creativiteit en 
oplossend vermogen van me-
dewerkers en organisatie ge-
noemd en geroemd. 
Voormalig projectleider Joost 
Hartog noemde de visie van 
Tom - Talent, Ondersteuning, 

Meedoen - de sleutel van het 
succes. Een van de ambtelijke 
moeders van de aanpak, Inge 
van der Heiden van de gemeen-
te Alphen aan den Rijn vertel-
de dat ze zes jaar geleden niet 
door had hoe innovatief ze wa-
ren toen ze de uitgangspunten 
van dit Rijnlands ondersteu-
ningsmodel bedachten. Inmid-
dels is ze ambassadeur van de 
Tom-aanpak in het land. Veel 
gemeenten tonen zich hier-
in geïnteresseerd - lokaal sa-
menwerken, met verschillende 
disciplines, zonder indicaties 
- maar weinigen durven zo'n ra-
dicale switch op het gebied van 
ondersteuning te maken als de 

Alphen in 2015 heeft gedaan en 
succesvol is gebleken. 

Eerste exemplaar 
De drie vakwethouders van de 
betrokken gemeenten hebben 
digitaal het eerste exemplaar in 
ontvangst genomen en toon-
den zich daarbij uitermate trots. 
Wethouder Petra van der We-
reld van de gemeente Kaag en 
Braassem stelde dat de positieve 
focus van Tom in de buurt heel 
goed werkt. En wees nadrukke-
lijk op de samenwerking van de 
diverse professionals en vrijwil-
ligers in de dorpen en wijken, 
die goede resultaten oplevert. 
Wethouder Han de Jager van 
Alphen aan den Rijn sprak zijn 
waardering uit voor de lerende 
houding en dat samen afgelo-

nieuwe oplossing als er iets niet 
lukt. 
Tot slot was wethouder Gerben 
van Duin van Nieuwkoop blij 
met het magazine, omdat het 
zichtbaar maakt wat door sa-
men te werken in de buurt kan 
worden bereikt. Hij verwees 
naar het SCP-onderzoek over 5 
jaar decentralisatie en riep Tom 
op om het magazine naar het 
Rijk te sturen, met het verzoek 
om meer ruimte en geld - want 
dat is nodig - maar ook om er 
op aan te dringen om van de ge-
slaagde Rijnsstreek-aanpak te le-
ren.

Het magazine is door te blade-
ren op www.flipsnack.com/tomin-
debuurtmagazine/magazine-tom-in-
de-buurt-2020.html. Een digitaal 

pen jaren in partnerschap veel 
geleerd en bereikt is. Tom le-
vert wat is afgesproken binnen 
de gestelde kaders. En bedenkt 

exemplaar is aan te vragen door 
het invullen van het aanvraag-
formulier op www.tominde-
buurt/over-ons/waarde. 

Monique Verbakel

Jos Timmermans

Glasvezel Informatiepunt in 
Koudekerk, Hazerswoude-Rijndijk
Wellicht wist je het al: Ook in Koudekerk is er vanaf 20 november een informatiepunt voor het 
Glasvezelnetwerk. Delta Fiber Netwerk opent hier vanaf deze datum de deuren van het informa-
tiepunt aan de Prins Bernardstraat 17. 

Je wordt door een vakkundig  adviseur verwelkomt en hij kan u vertellen wat voor u de beste keus is; 
m.a.w.:  Je ontvangt een geheel onafhankelijk advies, geheel naar je eigen wensen.  Het informatiepunt 
is op vrijdagen tussen 11.00 en 19.00 uur open en op zaterdagen tussen 10.00 en 19.00 uur. Verder 
staat er op diverse plekken in Koudekerk, Benthuizen  Hazerswoude-Rijndijk en – Dorp in november 
en december periodiek op diverse punten in deze dorpskernen een informatiebus. Kijk daarvoor de 
agenda; deze vind je op onderstaande link. 
https://www.deltafibernetwerk.nl/gebieden/benthuizen-hazerswoude-dorp-hazerswoude-rijndijk-
en-koudekerk-aan-den-rijn/agenda/

Ben je niet in de gelegenheid op de openingstijden daar heen te gaan, dan is er in de hal van de sport-
school Sport2Bfit aan het Fredrik Eedenplein dagelijks een informatiepunt, waar men je wegwijs kan 
maken. 
Wij wensen jullie allemaal veel succes bij het maken van de juiste keuze alsmede de aanmelding. 

https://www.deltafibernetwerk.nl/gebieden/benthuizen-hazerswoude-dorp-hazerswoude-
rijndijk-en-koudekerk-aan-den-rijn/agenda/
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Ingezonden brief

Als het maar vér van mijn 
voortuin blijft 
Provinciale projectteams blij

De Groene Hart Koerier van 18 november zal op het Provinciehuis 
in den Haag de champagnekurken hebben laten knallen. Niet al-
leen in Boskoop lijkt het ieder voor zich, maar ook in Hazerswou-
de-Dorp. De Gemeneweg (N209) heeft niet alleen de bebouwing 
van het Dorp gespleten. Een wethouder van het bij Alphen-Stad in-
gelijfde Rijnwoude heeft de enige geplande Zuidelijke ontsluiting 
van Plan Zuid op verzoek van de eigenaren van erlangs gebouw-
de huizen uit de hogere prijsklasse onmogelijk gemaakt (geef ze 
eens ongelijk) en Weidelanden laten aanleggen zonder ook maar 
een seconde na te denken over de ontsluiting van Plan Zuid naar 
het zuiden. Terwijl de Dorpsstraat al tientallen jaren een knelpunt 
is. Drie extra zuidelijke aansluitingen en vijf bestaande noordelijke 
naar de Gemeneweg is minder verkeer per aansluiting. Bewoners 
van huizen langs de Gemeneweg zuid-oost hebben zich -begrijpe-
lijk- in 2017 over de ‘tunnel’ flink geroerd. En nu blazen de bewo-
ners van overwegend vrijstaande huizen langs Westeinde en West-
zijdeweg hun partij. Ik las zelfs fantasieën over een 6 meter hoog 
viaduct voor een weg over het Westeinde die 3 meter onder het 
Westeinde niveau ligt, dus aan 1,5 meter uitgraven genoeg heeft. 
Uit oogpunt van grondverlies en geluid zou een tracé strak langs 
de westzijde van het HSL-talud met geluidswering west slimmer 
en goedkoper zijn dan vlak langs de Dorpskern. 

In Boskoop gaat het niet anders. Daar heeft een lobby van een pro-
jectontwikkelaar voor het ITC/PCT en minder dan 10 Boskoopse 
transportbedrijven/ Exporteurs met ondersteuning van de landelij-
ke transportlobby het voor elkaar gekregen om een prestigeproject 
van de Provincie - een snelweg A20-N11-Gnephoek-N207Noord-
A4- een stap dichterbij te krijgen. Het door de Provincie van het 
Rijk overgenomen Bentwoud werd voor de afdeling verkeer lastig 
omdat het een schitterend natuurgebied is geworden. Maar met 
medewerking van het indertijd ambitieuze gemeentebestuur van 
Waddinxveen is en wordt dit nu om zeep geholpen door een zeer 
breed tracé voor deze snelweg. Waddinxveen heeft inmiddels 3 
bruggen, Boskoop nog steeds maar één antieke, gammele Provin-
ciale hefbrug die een kilometerslange file op de Zijde veroorzaakt. 
Géén Oost-West verbinding in het hart van het sierteeltgebied ten 
Noorden van Boskoop als alternatief. De hefbrug staat niet alleen 
dagelijks lang open, maar is zeer regelmatig kapot.

Wie vaart er wel bij ‘vér van mijn voortuin’?

Provinciale Staten heeft bij haar met één stem meerderheid ge-
nomen besluit over de aanleg van de N207 Zuid alias (verlengde) 
Bentwoudlaan alias de snelweg A20-N11 een amendement aan-
genomen dat een integrale gebiedsvisie op de infrastructuur eist 
plus oplossingen voor de knelpunten in Boskoop en Hazerswoude-
Dorp. Maar de Provincie wil niet integraal kijken. Spreekt niet met 
Zoetermeer over een betere ontsluiting naar de A4 om de druk op 
de N209 te verlichten. Houdt de N207 Zuid, die geen enkel aan-
toonbaar knelpunt oplost, strikt gescheiden van het zichtbare Bos-
koopse knelpunt door een aparte projectgroep Beter Bereikbaar 
Gouwe (BBG). Deze legt onvoldragen “maatregelpakketten” op ta-
fel, waarvan onduidelijk is welke knelpunten deze oplossen. Het 
knelpunt N209 door Hazerswoude-Dorp is een derde losstaand 
project. Meer dan 1000 omwonenden worden dagelijks vergiftigd 
met CO2, fijnstof en lawaai. Niet dát wegnemen heeft prioriteit, 
maar nóg meer doorgaand verkeer door Hazerswoude-Dorp per-
sen.

Hazerswoude-Dorp ligt in het Groene Hart, dat de BBG gemaks-
halve ineens oostelijk van de Gouwe laat beginnen. En verklaart 
het Bentwoud gemakshalve tot recreatiegebied - dus niet natuur- 
en rustgebied, wat het is. Onkundig van de gemeten natuurwaar-
den. Het eeuwenoude (Zaans) Rietveld is al bijna 100 jaar populair 
om in alle rust te wandelen, te roeien en te vissen. De Provincie 
heeft maar één korte termijnplan: de snelweg. De N209 blijft. Een 
Westelijk tracé voorkomt de ongelukken door de uitritten tussen 
HSL en toegang Bentwoud-Noord. De snelweg N207Z richt zich 
op Rotterdam-Oost - Amsterdam. Een op meetbare knelpunten ge-
richte prioriteit in de uitvoering met praktische tracés raakt door 
dit ‘ver van mijn voortuin’-lawaai steeds verder uit zicht. Het re-
sultaat: de echte knelpunten worden nog groter en verstikkender, 
het Groene Hart nog kleiner. Leden van de Raadswerkgroep Ver-
keer, laat u niet afleiden van uw voornemen. Uw variant 2b is – 
met prioriteit gerealiseerd - voor meer dan 1000 bewoners rond 
de kruising Dorpsstraat-Gemeneweg een zegen en met de juiste 
voorzieningen voor niemand een straf.

Robert Hagendoorn

UW EIGEN KERST 
WINTER DRIVE IN
 

 Het jaarlijkse kerstfeest staat voor de deur, hoe gaat u dit goed organiseren op 1,5 
meter afstand?   Hoe krijgt u een gezellige kerstsfeer bij het veilig uitdelen van de 
kerstpakketten?  Wat dacht u van uw eigen Winter Drive In!!!
 

• Onze Winter Drive In exclusief voor uw bedrijf te huren met een hapje en drankje.
• De mogelijkheid om via ons kerstpakketten te bestellen of uw eigen kerstpakket.
• Een sfeervol alternatief voor de jaarlijkse “kerstborrel”.
• Geheel corona-proof, verrassend én speciaal.
 
Wie zijn wij?
Wij zijn “Winter Drive In Hazerswoude”. Een uniek concept om tijdens deze moeilijke tijden toch een 
leuk coronaproef uitje te hebben. Misschien kent u ons nog van afgelopen zomer Aardbeien Drive In 
Hazerswoude,  gevestigd op het ITC Terrein, Denemarkenlaan 9.  Op dit moment bieden wij een fees-
telijk winter assortiment aan met onder andere wafels, poffertjes & warme chocomel. Elke zaterdag 
en zondag zijn wij geopend. 
 
Enthousiast geworden?
Graag nemen wij, samen met u, de mogelijkheden door om uw “kerst alternatief” tot een succes te 
maken. Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij, info@vitaminebar.nl  / 06-55190166 

“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 be-
zoeken. 

Om toch, ondanks alles, je / uw dierbaren (die je niet live kan bezoeken) een (persoonlijke) kerst-
boodschap aan te bieden, heeft Actief Rijnwoude het volgende bedacht: iedereen (dus ook kinde-
ren) mag een filmpje aanleveren van maximaal 2 minuten waarin jij / u een persoonlijke kerstbood-
schap 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” aanbieden 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 op-
nemen. 

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. Na-

tuurlijk 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; linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267
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In december: 
koffiepunten en 
vreemd-oud-geld!
Onthouden en de nodige voorbereidingen treffen, d.w.z 
nog eens al die vergeten laden doorzoeken naar de koffie-
punten en naar dat vreemd-oud-geld. 

Zobero wel en wee van 2020
We hebben het jaar 2019 afgesloten met de oliebollen- ac-
ties. De opbrengsten hebben de kas mooi aangevuld. Direct 
hierna werd er al een planning gemaakt om met Konings-
dag ook weer oliebollen in Benthuizen te verkopen.                                         

Helaas kon dit niet doorgaan, omdat in maart allerlei festiviteiten wer-
den afgelast vanwege de lockdown i.v.m. het Coronavirus.  Waar we aan-
vankelijk wel mee begonnen waren, de inzameling van kleding, kwam 
na enige tijd ook stil te liggen. De ingezamelde kleding kon niet gesor-
teerd en opgeruimd kon worden. Dit wordt veelal door senioren ge-
daan; en die vormen een risicogroep. Er is daarom door het bestuur be-
sloten om de kledinginzameling voor een onbepaalde tijd stil te leggen.                                                                                                                                 
Inmiddels wordt er gelukkig weer gesorteerd, al weten we niet voor 
hoelang, omdat de regels weer worden aangescherpt.

In 2019 werd ons al meegedeeld dat in de Wiltonstraat-Zoetermeer geen 
kleding meer gesorteerd kon worden. Het  pand wat we gebruikten zou 
verhuurd gaan worden. Dit betekende dat wij helaas uit dit pand moes-
ten gaan vertrekken. Ook in Benthuizen waar we aan de Heereweg een 
opslag hadden moesten we vertrekken. Er is door velen naarstig gezocht 
naar andere mogelijkheden en ruimtes. Die ruimte is uiteindelijk gevon-
den in een pand aan de Bredeweg in Moerkapelle, waar we nu kleding 
sorteren. Er is ook een ruimte beschikbaar voor de opslag van onze ver-
zamelde goederen en kleding.
In dit pand wordt ook elke eerste zaterdag van de maand van 
9.00 t/m 11.00 uur kleding ingezameld, dit omdat aan de Zeg-
waartseweg in Benthuizen ons inzamelpunt ook werd opgeheven.                                                                                       
Indien mogelijk zal er ook in het voorjaar  weer een mogelijkheid ge-
boden worden om in Benthuizen kleding aan te leveren.  Als hierover 
meer duidelijk is zal dat aangekondigd worden in de plaatselijke krant.

Zoals gezegd zijn de activiteiten vanaf maart /april voor het grootste deel 
stil komen te liggen naar aanleiding van de Corona-crisis. Dit betekent 
o.a. dat er veel minder kleding en goederen werden ingezameld.  Mede 
daardoor waren er in september, de maand waarin we ieder jaar met 
gemiddeld 5 vrachtwagens naar Roemenië vertrekken, geen goederen 
genoeg. Zeker niet voor 5 vrachtwagens.
Er is over gesproken om toch nog met twee vrachtwagens richting Roe-
menië te vertrekken mede omdat de goederen daar meer dan welkom 
zijn.  Na overleg met elkaar is er uiteindelijk besloten om de transporten 
uit te besteden. We willen onze vrijwilligers niet nodeloos in gevaar te 
brengen i.v.m. het Coronavirus. Want ook in Roemenië is het gevaar om 
besmet te worden erg groot. Inmiddels weten we dat Nederland één van 
de grotere haarden is voor besmetting, dat hadden we niet verwacht, 
vooral omdat het in de zomer zo goed leek te gaan. Mede hierdoor zal 
bij alle activiteiten apart gekeken worden of het mogelijk is deze door te 
laten gaan. Het schiet al weer hard op naar het einde van het jaar waar 
we zo gewend zijn om oliebollen te bakken en te verkopen. Ook daar 
zullen passende maatregelen voor getroffen worden om het zo mogelijk 
toch door te laten gaan.

Toch hulp geboden
Maar al met al stonden er nog twee vrachtwagen-ladingen kleding, con-
serven en goederen in de opslag. Na enig beraad tussen bestuur en vrij-
willigers is er besloten om deze spullen door een vervoerder te laten op-
halen en alsnog naar Roemenië te transporteren. Het zou jammer zijn 
om de goederen te laten staan tot volgend jaar. Aangezien het nog steeds 
heel erg nodig is om de hulpbehoevenden daar de winter door te hel-
pen. Zoveel als mogelijk is willen we ook deze mensen een helpende 
hand toesteken, we zijn erg blij dat deze spullen alsnog voor de koude 
winter in Roemenië gekomen zijn, met name in Onesti en Bacau. Half 
oktober  hebben twee auto’s met succes in Roemenië de vrachten gelost.

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!

Deze week: Jorrit Wulffers
Mijn naam is Jorrit Wulffers (42) getrouwd en 
vader van 2 dochters (9 en 12). Ik heb mijn hele 
jeugd gewoond in Koudekerk aan den Rijn aan 
de Dorpsstraat. Mijn eerste schooljaren heb 
ik doorgebracht op de Rijnschans. Waarna 
ik in 2004 ben verhuist naar Hazerswoude-
Rijndijk ben ik altijd lid gebleven van de 
Z&PC Koudekerk, waar ik van 2000 tot 2019 
bestuurslid van ben geweest. In 2016 ben ik 
weer terug verhuist naar Koudekerk en woon 
weer heerlijk aan de Kerklaan. Inmiddels ben 
ik geen bestuurslid meer van de waterpolo 
maar nog wel steeds actief lid. (heren 3). 
Nu heb ik dit bestuur ingeruild voor een rol 
in het bestuur van de st. PWA Bad, waar ik 
het stokje van Cor de Jong heb overgenomen 
als voorzitter per 2019. Toch gek dat in de 
2 jaren als voorzitter direct zulke drastische maatregelen genomen moesten worden. Zover 
mogelijk zijn we de voorbereidingen voor het seizoen 2021 wel aan het opstarten, waarbij ons 
streven is opengaan. Hoe en wat blijft nog uitdaging op dit moment. Kijk ook op onze site en 
wellicht kan je ons financieel steunen. Maar we volgen de ontwikkelingen op de voet ook in overleg 
met de Gemeente Alphen aan den Rijn. Naast mijn voorzitterschap van stichting PWA Bad ben ik 
ook algemeen lid van st. dorpsoverleg Koudekerk. Zo probeer ik mijn steentje bij te dragen aan 
ons mooie dorp. Graag geef ik het estafette stokje door aan Werner Stolk.

Ook dit jaar organiseren de Lions de 
inmiddels bekende Douwe Egberts 
Waardenpuntenactie; tevens zamelen 
de Lions het nog hier en daar rondslin-
gerende vreemd (oud) geld in.

U weet het waarschijnlijk nog wel. Douwe Eg-
berts zet de opgespaarde waardepunten om in 
klinkende pakken koffie. De hoeveelheid pak-
ken Aroma Rood snelfiltermaling van 250 
gram die Douwe Egeberst in ruil voor de waar-
depunten aan de 10 landelijke distributiecen-
tra van de Voedselbanken schenkt, hangt af van 
de prijs van de koffie op de wereldmarkt. Dat 
er elk jaar heel wat koffie naar de Voedselbank 
gaat, staat echter als een paal boven water.

Van het vreemd en oud geld maken de Lions 
heel mooie euro’s en deze splinternieuwe eu-
ro’s komen ten goede aan de stichting Fight for 
Sight. De oogartsen en hun medewerkers (die 
samenwerken met De Wilde Ganzen) krijgen 
van deze stichting de nodige financiële hulp 
teneinde onnodige blindheid in derdewereld-
landen te bestrijden of te voorkomen. Bepaalde 
soorten blindheid kunnen via een eenvoudige 
(staar)operatie verholpen worden. Het moge 
duidelijk zijn dat zo’n kleine maar uiterst effici-
ente operatie voor heel veel arme mensen een 
complete wereld doet opengaan!

Evenals vorig jaar staan de bekende dozen weer 
opgesteld in de diverse supers van Benthuizen, 
Hazerswoude en Koudekerk. Uiteraard ho-
pen de Rijnwoudse Lions dat u nog eens ter-
dege snuffelt in de diverse kasten en laden... de 
Voedselbank en Fight for Sight zullen u dank-
baar zijn.

De actie vindt - zoals elk jaar - plaats in de 

maand december. In de eerste weken van janu-
ari 2021 tellen de Lions de punten en het geld. 
Douwe Egberts heeft beloofd in februari 2021 
de pakken koffie kosteloos bij de distributie-
centra af te leveren.

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

heet - ‘het lenigen van hoge nood!’
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Ingezonden bijdrage

Enquête duurzaamheid 
In de brief die vrijwel iedereen heeft gehad om deel te nemen 
aan de enquête over duurzaamheid staat een grove fout. Ver-
meld wordt: In de hele wereld stoppen we met het gebruik 
van fossiele brandstoffen. Waarschijnlijk is de opsteller nooit 
verder geweest dan Venlo en er ontbreken een paar essentiële 
vragen zoals:

A.  Wat vindt u van het feit dat Duitsland subsidie verstrekt 
wanneer je op aardgas overstapt?

B.   Voor de uiterst vervuilende Biomassacentrales moeten 
jaarlijks duizenden hectares bossen worden gekapt. Via 
uw energienota wordt u verplicht mee te betalen aan de 
miljoenen eurò s die dergelijke vuile installaties kosten. 
Wat vindt u daar van?

C.  Zoals bekend zijn de duinen bij Zandvoort omgeploegd 
voor racefestijn(en) met als gevolg enorme milieuvervui-
ling. Tegelijkertijd moeten boeren aan strenge milieueisen 
voldoen en zijn velen de wanhoop nabij. Vindt u dat te-
recht?

D.  In afzienbare tijd gaan we naar de 19 miljoen inwoners. 
Los van het feit-- woningbehoefte en verkeerstoename-
-denkt u dat wij al die huishoudens en miljoenen autò s 
en fietsen allemaal van stroom kunnen voorzien?

E.  Wanneer u duizenden eurò s investeert om energie te be-
sparen, dan krijgt u bij de jaarafrekening te lezen: vanwe-
ge het Klimaatakkoord van Parijs moeten wij uw nota aan-
passen! ( lees verhogen ) Wat vindt u daar van?  

F.  Het doel is een fossielvrije volgende generatie. Vindt u dat 
een voedselbankvrije generatie prioriteit moet krijgen?

Ik ga er van  uit dat er een rectificatie van de brief komt en ook 
deze vragen er in worden opgenomen! 

Mailadres bij de redactie bekend.
 

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! 

Huis-aan-huiscollecte

 29 november t/m 5 december 2020  

Binnenkort collecteren 
we huis-aan-huis voor 
vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Of we aan 
de deur komen is onzeker, 
vanwege corona. Wat 
wel zeker is, is dat deze 
kinderen onze hulp hard 
nodig hebben. Dus geef 
aan de collectant aan de 
deur of via de QR-code 
hieronder. Hartelijk dank!

Aspasia Jeugdteams 
blijven enthousiast!
 

Twee maanden geleden werd het nieuwe seizoen geopend, senioren en jeugdteams gin-
gen vol goede moed het nieuw seizoen tegemoet. Voor de seniorenteams was dit een aan-
gename verrassing, aangezien zij al sinds maart niet meer gezamenlijk hadden getraind. 

Maar helaas de besmettingsaantallen stegen en al gauw werd de competitie gestaakt en was het voor de 
senioren niet meer mogelijk om te trainen.  Maar gelukkig bestaat Aspasia ook voor een groot gedeelte 
uit jeugdteams en krijgen zij op dit moment nog alle ruimte om zich te ontwikkelen. 
Waar een aantal seniorenteams op dit moment online via de diverse communicatie kanalen toch sa-
men fit probeert te blijven, zien we dat er bij de jeugd een kleine fysieke groei van het aantal jeugd-
leden. In tijden van corona is dit een aangename ontwikkeling. De trainers hebben inmiddels ook de 
nodige ervaring opgedaan om coronaproof de training te kunnen geven. En wij hopen dat zij gedu-
rende deze tijden, gewoon training mogen blijven geven. 
De jeugd houdt de vereniging levendig!  Zij zorgen op dit moment ervoor dat de zalen niet leeg staan, 
maar dat er nog steeds met veel enthousiasme wordt getraind. 

Een van deze teams is Aspasia Meisjes A, dit team heeft de eerste helft van het seizoen een enor-
me prestatie neergezet. Dit enthousiaste, vrolijke en sportieve team traint op maandag en woensdag 
avond. Deze meiden beschikken ook allemaal over een gezonde dosis fanatisme, waardoor ze elkaar 
onderling tijdens een training goed weten uit te dagen. Ben jij tussen de 15 en 18 en lijkt het je ook 
leuk om eens te volleyballen, neem dan gerust een kijken op een van deze trainingsavonden. Op onze 
website vind je alle informatie (www.gvv-aspasia.nl) 

Aspasia Meisjes A
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DE HELE WEEK

DEALS

BLACK 
FRIDAY2+3

GRATIS 

60%
KORTING  Ariel All-in 1 Pods+ 

 +Lenor Unstoppables of +Active
 5 pakken met 14 pods 
Van /43.95 - /44.95
Voor 17.58 - 17.98

 Taksi 
 2 pakken van 1.5 liter 
Van /1.96 - /2.58

2 PAKKEN

 0.99 

 Jan vers deeg 
 Alle soorten 
 2 stuks 
Van /2.98 - /5.18
 Voor 1.49 - 2.59 

1+1
GRATIS 

1+1
GRATIS 

1+1
GRATIS 

 Fanta, Sprite of 
Fernandes  
 2 fl essen van 1.5 liter 
Van /3.38 - /4.22
 Voor 1.69 - 2.11

 Healthy People 
 2 pakken van 1 liter 
Van /3.98 - /4.10
 Voor 1.99 - 2.05 
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