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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

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 57e jaargang nr. 2727 • Woensdag 2 december 2020

Aanmelden kan nog tot 9 december…

GLASVEZEL JA OF NEE?

door Diana Baak

Door Delta Fiber Netwerk 
wordt al een tijdje cam-
pagne gevoerd voor het 
gratis overstappen van 
inwoners van voormalig 
Rijnwoude op glasvezel 
voor hun internet. 

We spreken erover met een van 
de inwoners die als ‘ambas-
sadeur’ voor dit initiatief op-

treedt. ‘Solidariteit is ook be-
langrijk’, vindt Bruno. 
Bruno Langer woont in het bui-
tengebied van Hazerswoude-
Rijndijk en maakt zich er sterk 
voor dat inwoners overstappen 
op glasvezel in plaats van de hui-
dige abonnementen via de kabel 
(Ziggo) of koper (KPN en ande-
ren). “Op dit moment zijn veel 
mensen nog tevreden over hun 
internetsnelheid, maar dat kan 
snel veranderen door alle nieuw 
toepassingen die er aan komen”, 

aldus Langer. “Het (gratis) aan-
bod voor overstap naar glasvezel 
komt ook maar één keer langs, 
het is nu en anders waarschijn-
lijk nooit.”
 
Buitengebieden
Voor de mensen die in de bui-
tengebieden van de dorpen wo-
nen is glasvezel vrijwel altijd al 
direct een enorme verbetering 
volgens Langer. “Voor KPN en 
Ziggo geldt dat hoe meer men-
sen er op een lijn zitten en hoe 
verder je van een verdeelpunt 
af zit, hoe trager de verbinding. 
De mensen in het buitengebied 
zitten per definitie verder vanaf 
het verdeelpunt en dan is er niet 
veel bandbreedte meer voor hen 
over. Dat uit zich in tv-beeld 
dat regelmatig bevriest (en na-
tuurlijk net op een ongelukkig 
moment), nooit snel genoeg 
kunnen reageren in een online-
game, of in een hele trage ver-
binding als je bestanden op de 
computer verstuurt of down-
load. 
Bij glasvezel heeft iedereen altijd 
de beloofde snelheid per huis-
houden ter beschikking en hoef 
je de verbinding niet met al je 
buren te delen. Dat is een groot 
verschil.”

Woonwijken
Langer: “In de woonwijken zijn 
veel mensen op de kabel aange-
sloten. Daarvoor geldt dus dat 
je de beloofde snelheid van 300 
mbit per seconde moet delen 
met al je buren. Hoe meer bu-
ren Netflix kijken of online ga-
men, hoe trager de verbinding 
wordt. Dat heeft nu vaak nog 
geen merkbare gevolgen. Maar 
je weet nu niet wat je morgen 
nodig hebt. De afhankelijk-
heid van goed werkend internet 
wordt steeds groter en het aan-
tal online toepassingen groeit 

met de dag. Vaker thuiswerken, 
hulpverlening op afstand, on-
line concerten en museumbe-
zoek zijn daar voorbeelden van. 
Bij Ziggo en KPN is er geen rek 
en is het een kwestie van tijd 
voordat je problemen krijgt, ter-
wijl je met glasvezel wel op de 
toekomst bent voorbereid.”

Solidariteit
“Nu komt de trein gratis voor-
bij en adviseer ik iedereen om 
over te stappen,” vervolgt Lan-
ger. “Want als we het nu niet 
voor elkaar krijgen dat 35% van 
de inwoners meedoet, is de kans 
groot dat het nooit meer ge-
beurt. Een ander bedrijf zal het 
na een mislukking niet snel nog 
een keer proberen om in deze 
regio inwoners over de streep 
te trekken. Meedoen is ook een 
vorm van solidariteit. 

Lees verder op pagina 9
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Familieberichten

 “Op mijn begrafenis hoor je alleen 
muziek van Led Zeppelin. Van songs als The 
Rain Song, Your Time Is Gonna Come, Thank 
You en Stairway To Heaven krijg ik de ril-
lingen. Ik word zó door die muziek geraakt! 
Het emotioneert me al vanaf het moment 
dat ik in 1971 een LP van Led Zeppelin 
kocht. 
 Ik zou het super vinden als mijn 
vrienden op mijn begrafenis ook even dat 
geweldige gevoel krijgen. En ik wil wel goed 
geluid. Er moet een dikke geluids-installatie 
komen, want Led Zeppelin moet je voelen, 
in je buik. Een stevig glas, iets lekkers te 
eten, dan nemen ze maar een taxi op mijn 
kosten.”
 Wessel Zanderse 

in je buik. Een stevig glas, iets lekkers te 
eten, dan nemen ze maar een taxi op mijn 

 Wessel Zanderse 

Mijn uitvaart, mijn manier.

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Dag en Nacht
071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70

schellingerhout.nl

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

www.wereldlichtjesdag.nl

Ieder jaar op de 2e zondag in december staan 
we stil bij alle kinderen die, op welke leeftijd 
dan ook, zijn overleden. Helaas kan de jaarlijkse 
bijeenkomst, zoals u dat gewend bent, niet 
doorgaan vanwege de huidige omstandigheden. 
In plaats daarvan zal er dit jaar een livestream 
worden aangeboden. 

Tijdens deze livestream, zal als vanouds de 
kaars worden ontstoken om 19.00u , worden 
herinnerings harten in de WereldLichtjesDag-boom 
gehangen en zal er muzikale ondersteuning zijn. 

  U kunt de livestream volgen vanaf 18.50u: 
 uitvaartmetbeeld.nl/wereldlichtjesdag

13
dec

Na een moeizaam leven is in alle rust overleden onze broer en zwager

Antony Huisman
Ton

* 29 december 1944 † 24 november 2020

Marry en Bats †
Aart en Nellie
Siem en Ineke
Plonie † en Gerard
Annie
Hanna en Aad

Correspondentieadres:
S. Huisman, Trumanlaan 24, 4463 WS  Goes

Vanwege de huidige maatregelen zijn wij helaas genoodzaakt om 
het afscheid in besloten kring te laten plaatsvinden.

Kledinginzamelen 
ZoBeRo.
Ook zaterdag 5 december is er een 
kledinginzameling aan de Bredeweg 
22 in Moerkapelle. 

Wij vragen kleding, schoenen en linnengoed 
schoon en heel. We zien ernaar uit dat er in 
2021 weer een transport mogelijk is. Het trans-
port van twee vrachtwagens in oktober werd 
met blijdschap ontvangen. Het geeft ons weer 
uitzicht op een transport door ons zelf georga-
niseerd.
Wilt u dit transport financieel steunen dat 
kan door uw gift over te maken op NL87RA-
BO0325944776 ten name van transport 2021.
We zien u graag op 5 december van 9.00 tot 
11.00 uur met het in acht nemen van de coro-
naregels.

Ommetjes(wandeling) in 
iedere kern van Rijnwoude
Wilt u (in de maand december) een leuke sportieve activiteit gaan doen in uw 
eigen omgeving? Dan kan dat volop.

Actief Rijnwoude heeft in iedere kern een (historische) 
wandeling (Ommetje) uitgezet van 4 a 5 km. Wanneer u 
dit Ommetje gaat doen ontvangt u tijdens de wandeling 
ook veel historische en actuele informatie over de kern. Zo 
leert u uw eigen kern nog beter kennen. Maar u kunt na-
tuurlijk ook de andere 3 kernen van Rijnwoude gaan “ontdekken”. 

De (papieren) routebeschrijving van Benthuizen kunt u ophalen bij Plus Verheul, die van Hazers-
woude Dorp en Koudekerk aan den Rijn bij Albert Heijn. In Hazerswoude Rijndijk kunt u hem 
ophalen bij Jumbo.

U kunt alle routebeschrijvingen ook downloaden vanaf de website van Actief 
Rijnwoude: www.actief-rijnwoude.nl 

Online bijeenkomst 
Nabestaandencafé 
Leiden op 13 decem-
ber 14.30 – 15.30 uur
In verband met de coronaontwikkelingen or-
ganiseert het Nabestaandencafé op zondag 13 
december een online bijeenkomst. De bijeen-
komst is interactief. Er is ruimschoots gelegen-
heid voor bezoekers om ervaringen met lot-
genoten en vrijwilligers uit te wisselen en te 
delen.

Het gespreksthema is: 
Rouw en de feestdagen in Coronatijd

Rond de feestdagen voelt rouw nog dichterbij 
en door de beperkingen rondom Covid-19 is 
alles nog anders geworden, het is eenzamer: 
je hebt minder bezoek of contact met ande-
ren. Wat betekent dit voor jou? Hoe ga je hier 
mee om? Hoe geef jij hier jouw invulling aan? 
Deze middag gaan we hierover met elkaar in 
gesprek. 
 
Aanmelden: om de beslotenheid van de online 
bijeenkomst te waarborgen is vooraf aanmel-
den vereist. Dit kan per mail via info@nabe-
staandencafeLeiden.nl o.v.v. naam, mailadres 
en telefoonnummer. 
Deelnemers die zich hebben aangemeld, ont-
vangen een mail met een link voor toegang tot 
de bijeenkomst.
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‘Goed onderhoud… 
Dat doen we samen’
Veel huurders kennen Carola de Haas als woonconsulent. Maar sinds afgelopen zomer is ze verantwoordelijk voor de afhandeling van reparatie- 
verzoeken. “Een leuke nieuwe uitdaging. Onze aanpak is gericht op snel herstel met 100 procent resultaat. Daarom deel ik graag een aantal tips met 
de huurders. Want, goed onderhoud… Dat doen we samen!”

1. Reparatieverzoek via internet
“Het valt mij op dat er nog veel gebeld wordt om een  
reparatieverzoek door te geven. Maar wist u dat dit ook op ieder 
moment van de dag via onze internetsite kan? Omschrijf zo uitge-
breid mogelijk het probleem en voeg een aantal foto’s toe. Ik pak 
daarna uw digitale melding op. Hoe vollediger uw informatie, hoe 
sneller ik uw verzoek kan doorzetten naar de aannemer.”

2. Laat aannemers niet voor niets komen
“Het komt nog wel eens voor dat een aannemer voor niets langs-
komt. Mogelijk heeft u het probleem zelf al opgelost, of was er 
eigenlijk niets aan de hand. Bel in dat geval de afspraak met de aan-
nemer af. Mijn tip: bedenk voordat u een reparatieverzoek doet, of 
het ook echt nodig is. Komt een aannemer voor niets, dan krijgt u 
wel een rekening voor zijn tijd. En dat is niet fijn.”

3. Wie betaalt wat? 
“Voor een groot deel van de reparatiewerkzaamhe-
den neemt Habeko de kosten op zich. Zelfs voor meer 
dan wettelijk verplicht is. Wilt u weten welke reparaties 
voor de rekening van Habeko zijn en welke u zelf betaalt? 
Kijk op onze website onder het kopje ‘Onderhoud aan de 
woning’. Hier vindt u ook tips voor goed ventileren. Heel 
belangrijk, juist ook in de winter.  Daarmee voorkomt u vocht-
problemen in huis.” 

“Tot slot nog dit. Vanwege enorme drukte van de aannemers is 
de wachttijd opgelopen. Uiteraard krijgen spoedgevallen voorrang. 
Voor overige verzoeken kan het nu wat langer duren voordat de 
aannemer langskomt.”

Samen goed zichtbaar
Zichtbaar zijn! Zichtbaar voor onze huurders, zichtbaar voor iedereen in de vier kernen. 
Met goede en betaalbare woningen voor alle doelgroepen en volop aandacht voor 
duurzaamheid en leefbaarheid. Onze zichtbaarheid in de dorpen danken we aan ons 
team, onze huurders en partners. We doen het samen! Daar zijn we trots op. Natuurlijk 
is zichtbaar zijn ook belangrijk voor onze huurders. Houd daarom de komende weken 
uw brievenbus in de gaten. Wij sturen u een leuke attentie. Een lichtpuntje... Zijn we 
straks allemaal goed zichtbaar! 

Laten we samen bellen! 
In verband met corona hebben we in het voorjaar veel van onze 
huurders van 75 jaar en ouder gebeld met de vraag: ‘Hoe gaat het 
met u?’ Nu nodigen wij u uit om óns te bellen! Heeft u behoefte aan 
een luisterend oor? Of gewoon even zin in een praatje? We kijken naar 
elkaar om. Dus pak gerust de telefoon en bel ons op 0172 583 125.

Carola de Haas

Thuis in uw dorp!2020

Weet u nog? De wensboom die een jaar lang in de hal van ons kantoor stond tijdens ons 
100-jarig jubileum? Die heeft nu een nieuwe bestemming gekregen: we hebben hem aan 
zorglocatie Driehof in Hazerswoude-Dorp geschonken. Carina de Hoop is er heel blij 
mee. Waarschijnlijk gaan ze de boom gebruiken als gedenkboom. 

Carina de Hoop

Samen voor duurzaamheid
We hebben weer een belangrijke stap gezet in ons verduurzamingsproject in 
Hazerswoude-Dorp. In de Jan van Goijenstraat en Pieter Brueghelstraat willen 
we 48 woningen ombouwen tot Nul op de Meter-woningen. 

Alle bewoners zijn uitvoerig geïnformeerd over de plannen en de meesten hebben 
akkoord gegeven op de ingrijpende ombouw van hun woning. “Daar zijn we heel blij 
mee,” zegt Ger Buijs, Manager Klant & Woning. “Samen zetten we een grote stap in het 
verduurzamen van bestaande woningen en geven de wijk een ware metamorfose.” 

Buijs verwacht dat de aannemer, BAM Wonen, in het eerste kwartaal van 2021 start. 
“Er wordt als het ware een huis om een huis gezet, met goed geïsoleerde nieuwe voor- 
en achtergevels en een nieuw dak vol zonnepanelen. In de tuin komt een kast met de 
hele technische installatie, waaronder een warmtepomp en warmte-terugwininstallatie. 
Als we klaar zijn, zijn de huizen definitief van het gas af. De bewoners gebruiken alleen 
nog elektriciteit, die ze grotendeels zelf opwekken.” De komende jaren willen we 176 
bestaande woningen verduurzamen.

Nieuwe
bestemming

wensboom

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl
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Column Hoop & Troost van de oude dorpskerk Benthuizen in Groene Hart Koerier

Snoeien
en
Kerst
Tjonge, wat hebben we veel naar 
de cijfers van het RIVM gekeken 
de afgelopen week. Er was een 
dalende trend van het aantal be-
smettingen en minder mensen 
met corona in het ziekenhuis. Kunnen we dan toch dit jaar met 
familieleden aan het kerstdiner zitten?  En kunnen we toch op 2e 
kerstdag lieve dierbaren trakteren op een kerstdiner in een restau-
rant? Helaas waren de cijfers de afgelopen dagen opnieuw gestegen 
en zijn de eerste voorspellingen richting kerst in dat opzicht niet 
positief.

Zijn de vooruitzichten een sobere kerst? 
Maar de vraag is of dat heel erg is? Of is het wellicht goed dat we 
in een tijd van grote welvaart terug moeten naar de basis van waar 
het met Kerst daadwerkelijk om draait? 
Deze week las ik een stuk  in de Bijbel over snoeien. Dat is pijnlijk, 
maar wel noodzakelijk om uiteindelijk beter te gaan groeien en het 
komend jaar meer bloemen en vruchten aan de struiken en bomen 
te krijgen. Wellicht is het daarom geen straf dat Kerst 2020 meer 
ingetogen en soberder wordt?
We mogen terug naar de basis, terug naar het Kerstkind, onze Hee-
re Jezus Christus, die naar deze aarde kwam om ons vrij te maken!  
Vrij te maken van verkeerde dingen die wellicht in ons leven zijn 
binnen geslopen. Als we dit jaar meer tijd vrij maken om het Kerst-
kind toe te laten in ons hart gaat de liefde overheersen en vanuit 
deze liefde gaan we zelf snoeien in dingen die we vanuit die liefde 
niet meer willen doen. Wonderlijk hoe Het Kerstkind ons kan ver-
anderen! Daar kunnen wij van gaan groeien en bloeien!
Mooie stof om over na te denken in deze adventsperiode.

P.S. De voorbereidingen voor onze jaarlijkse Kerstsamenzangavond 
in de oude dorpskerk zijn volop bezig! Het mooie is dat er dit jaar 
plek genoeg is, iedereen kan het mee beleven! Hoe? Dat laten we 
snel weten! Staat woensdagavond 23 december al in uw/jouw 
agenda? 

Vragen of zorgen?  Neem gerust contact op:  zorgteam@hervormd-
benthuizen.nl

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

WIJ VRAGEN UW HULP OM 
OOK DIT JAAR DE KERST-
PAKKETTENACTIE WEER 
TOT EEN SUCCES TE MAKEN.

De diaconie van de Protestantse 
Gemeente Koudekerk a/d Rijn 
en Hazerswoude-Rijndijk on-
dersteunt ook dit jaar weer de 
Kerstpakkettenactie die geor-
ganiseerd wordt door het Di-
aconaal Platform Alphen en de 
Stichting Slimm.
 
De Kerstpakkettenactie is er om 
iedere inwoner van de gemeen-

te Alphen aan den Rijn,  waar-
van iemand vindt dat hij of zij 
een steuntje in de rug verdient, 
in december een kerstpakket of 
kerstattentie te bezorgen.

U kunt helpen de actie ook dit 
jaar weer tot een succes te ma-
ken door het doneren van de 
volgende producten: 
chocola, blikjes tonijn, toastjes, 
zoutjes, chips, koffie, thee, cho-
colademelk, vruchtensap, ra-
gout, ragoutbakjes, zoet brood-
beleg, bodylotion, aftershave, 
eau de toilette, zeep, kaarsen, 
koekjes, nootjes, houdbare slag-
room, snoep en klein speelgoed.

Deze producten kunnen wor-
den ingeleverd bij de Stichting 
Slimm, Briljantstraat 1 in Alp-
hen aan den Rijn op werkdagen 
tussen 9:00 en 17:00 uur en op 
de zondagen 6 en 13 december 
tussen 12:00 en 13:00 uur. 
Ook kunt u uw producten afge-
ven op de volgende adressen: 

Ridderhoflaan 97 in Koudekerk 
a/d Rijn en Schubertplantsoen 
44 inHazerswoude-Rijndijk.

Het verzoek is geen alcoholhou-
dende dranken, wasmiddelen, 
verse producten of producten 
waarvan de houdbaarheidsda-
tum is overschreden te doneren.

Giften voor deze actie zijn zeer 
welkom, deze kunt u overma-
ken op NL97INGB0008211264 
t.n.v. Diakonaal Platform Alphen 
aan den Rijn onder vermelding 
van KPA (kerstpakkettenactie).

De pakketten worden gemaakt 
door en voor Alphenaren, en 
ook dit jaar zijn er weer veel 
vrijwilligers nodig. Dus geef 
u op als inpakker of bezorger. 
Uw hulp is hard nodig en wordt 
zeer gewaardeerd!

Op kerstpakkettenactie-alphen-
aandenrijn.nl is te vinden wan-
neer uw hulp 

Kerstkaart bezorg actie 
Hazerswoude
Ook dit jaar kunnen wij uw kerstkaarten binnen Hazerswoude 
Dorp(postcode 2391)bezorgen. En wel tegen een gereduceerd ta-
rief van €0.60 ( kerstzegels zijn  € 0.86)

U kunt uw post brengen op onderstaand adres en tegen de volgen-
de voorwaarden:

Bezorgadres:      Van der Linde Mode en Lingerie Dorpsstraat 138
Telefoon:            06-18633209
Periode:             Zaterdag 5 december t/m dinsdag 22 december
Tijd:  Openingstijden van de winkel
Betaling: € 0.60 per poststuk bij afgifte

De kaarten worden bezorgd in de periode vanaf 11 december We 
willen de actie dit jaar houden voor het werk van RED EEN KIND 
U kunt het werk ondersteunen door u kerstkaarten door ons te la-
ten bezorgen.

Kerstkaart bezorgactie voor 
RED EEN KIND

Een dierbaar cadeau; al jaren een begrip bij Red een Kind. En met 
een reden! Het houden van dieren zorgt voor inkomen, ook op 
lange termijn. Een kip, een geit of koe maakt een groot verschil 

voor kinderen en hun ouders. Een goede reden om uw kerst kaar-
ten door ons te laten bezorgen en..... In deze onzekere tijd waar-
in we veel thuis zijn en weinig bezoek ontvangen of op bezoek 

gaan, is het het fijn een kaart te ontvangen en te versturen.

Het zijn de kleine dingen...
Graag wil de Lionsclub Rijnwoude u herinneren aan de dozen in de diverse su-
pers van Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk a/d Rijn waarin u de DE-punten 
(koffie) én het oude en vreemde geld kunt deponeren.

Het is duidelijk: de koffiepunten 
gaan in de vorm van echte pak-
ken koffie naar de Voedselbank 
Alphen aan den Rijn en met dat 
‘eigen-aardige geld’ doen de Li-
ons ook fraaie dingen. U weet 
het: voor weinig geld kunnen 
oogartsen in derdewereldlan-
den staaroperaties verrichten. 
De Lions financieren die via het 
project Fight for Sight.

Zomaar enige info over dat laat-
ste. De Lions verzamelden de 
afgelopen 12 maanden (lande-
lijk):

- 600 kilo koper van Neder-
landse centen en stuivers,

- 260 kilo nikkel Nederland,
- 70 kilo nikkel Frankrijk 

(zonder de 5 franc),
- 15 kilo nikkel België
- 20 kilo verbronsd nikkel 5 

gulden munten en 
- 15 kilo 5 franc-stukken 

Frankrijk.

Totaal 980 kilo. Dat bracht 8.000 
euro op. Mét de premie van de 
Wilde Ganzen werd dat 12.000 
euro! Met dit bedrag kunnen de 
Lions heel veel staaroperaties 

betalen. Een woord van dank 
aan alle gulle gevers is uiteraard 
op zijn plaats.

Peace Poster
De Rijnwoudse Lions doen elk 
jaar ook mee met de Vredespos-
terwedstrijd. Het gaat ‘dus’ al-
tijd over Vrede en de leerlingen 
van de basisscholen in Rijnwou-
de hebben zich dit jaar gewor-
pen op het thema: ‘Elkaar hel-
pen geeft Vrede!’
Er zijn wederom beauty’s van 
tekeningen gecreëerd, gemaakt 
is te zwak uitgedrukt. Als de 
creaties iets duidelijk maken, is 
het wel het besef dat Rijnwou-
de heel wat artistiek talent in 
huis heeft én dat heel veel kin-
deren een duidelijk idee koeste-
ren over dat verschijnsel vrede 
dat overal en altijd weer op de 
tocht staat.

Op de website van de Lions 
(nieuws) kunt u heel wat mooie 
tekeningen bewonderen. U 
vindt de website op: https://
rijnwoude.lions.nl. U moet be-
slist een kijkje nemen op die 
site. Er gaat een heel aparte we-
reld voor u open: een wereld 
die getuigt van artistiek talent, 
maar ook een wereld die getuigt 
van liefde voor het leeftijdge-
nootje dat die zo noodzakelijke 
vrede moet ontberen. 

De Nederlandse winnaar van 
de wedstrijd mag met zijn/haar 
ouders een bezoek brengen aan 
het hoofdkantoor van de VN in 
New York.
Lionsclub Rijnwoude
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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 6 december   09.30 uur Ds E. van 

Rooijen, Noordeloos;18.00 uur Ds F. Maaijen, 

Zwijndrecht

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 6 december 10.00 uur Leesdienst 

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

Geref. Gemeente Zondag  6 december  09.30  uur Ds A.J. de 

Waard; 18.00 uur Ds A.J. de Waard.

 Internetuitzendingen! 
Hazerswoude-Dorp

R.K. Kerk Zondag 6 december  09.30 - 10.30 uur 

Openstelling kerk 

 Voor de vieringen dient u zich vooraf aan te 

melden, dit kan telefonisch 06-24764418 en kan 

t/m vrijdag voorafgaande aan de zondagsviering. 

 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl

De Korenaar  Zondag 6 december 10.00 uur Ds C.C.A. 

Melgers. De dienst is online te volgen via 

kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 6 december 09.30 uur Ds W. 

Vermeulen, Utrecht; 18.30 uur Ds A.B. van 

Campen. Alle diensten zijn internetdiensten 

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: Protestantse Ge-
meente en Rooms-Katholieke Parochiekern, beide te Koudekerk aan 
den Rijn / Hazerswoude-Rijndijk. Samenstellers: R. Kuiper - Reijneveld 
(Prot. Gem.), tel. 06-15557257 en M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Paro-
chiekern), tel. 071-3414210, mailadres: hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl. Websites: www.pknkoudekerk.nl en www.heiligethomas.nl 

KERKDIENST PROTES-
TANTSE GEMEENTE

Zondag 6 december, 2e Ad-
ventszondag, wordt de dienst 
in de Brugkerk geleid door 
dominee   W. Biesheuvel. Er 
kun-nen 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 
2 december bent u welkom in 
de Brugkerk en op woensdag 
9 december in de Ontmoe-
tingskerk.
 

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 

KERSTPAKKETTENACTIE 
Net als voorgaande jaren 
wordt door de diaconie van de 
Protestantse Gemeente ook 
dit jaar uw hulp gevraagd om 
de kerstpakkettenactie, geor-
ganiseerd in samenwerking 
met Diaconaal Platform Alp-
hen, weer tot een succes te 
maken. Meer info vindt u el-
ders in deze Groene Hart Koe-
rier.

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. 
Tijdens de kerkdiensten mo-
gen maar 30 personen aanwe-
zig zijn. Dus meldt u aan, als u 
erbij wilt zijn. 

ZONDAG 13 DECEMBER 
3e zondag van de advent. Op 
deze zondag van 10.30 tot 

11.30 uur is de kerk gastvrij 
open. Om 11.00 uur is er een 
gebedsmoment, waarbij u van 
harte welkom bent. Nico Wes-
selingh zal orgelspelen en en-
kele leden van het parochie-
koor komen zingen.

AANMELDEN VOOR DE 
VIERINGEN EN INTENTIES 

U kunt zich via: hh.michael-
bernardus@heiligethomas.nl. 
voor een viering aanmelden of 
bellen naar 071-3414210, want 
gelukkig neemt Annie van Dijk 
altijd de telefoon op. Het is 
een doorgeschakeld nummer, 
dus even geduld en de tele-
foon een aantal keren laten 
overgaan om contact te ma-
ken.

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 dit uiteraard ook. 

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 

ADVENTSACTIE: 
VOEDSELZEKERHEID 

VERMINDERT SCHOOL-
UITVAL IN MALAWI.

Meer dan de helft van de inwo-
ners van Malawi moet rondko-
men van 1 euro of nog minder 
per dag.  Door overstromin-
gen en periodes van droogte 
gaan maïsoogsten steeds va-
ker verloren. Bij kinderen van 
alleenstaande moeders leidt 
gebrek aan eten tot school-
uitval, vooral bij meisjes. Met 
steun van de Adventsactie 
via CICOD (Circle for Integra-
ted Community Development) 
krijgen deze gezinnen hulp bij 
het verbeteren van voedselze-
kerheid. Meer info vindt u vol-
gende week in deze rubriek.
Tijdens de openstelling van 
de kerk op 13 december staat 
er een bus voor uw contante 
bijdrage. U kunt uw bijdrage 
ook overmaken naar: bank-
rekeningnummer NL36 INGB 

0006192337 t.n.v. Parochie 
H. Thomas o.v.v. Adventsac-
tie.  Hartelijk dank voor wat u 
geeft, ook namens werkgroe-
pen Diaconie en MOV.

GEBEDENBOEKJE
 IN DE ADVENT

Er is weer een boekje samen-
gesteld met gedachten en 
gebeden voor elke dag in de 
Advent. De boekjes zijn op 
zondag in de Bernarduskerk 
op te halen of mee te nemen. 
Als u ook graag een boekje 
wilt en u kunt het niet zelf ha-
len of aan iemand vragen om 
een boekje mee te nemen, 
dan kunt u altijd even mailen 
naar: hh.michael-bernardus@
heiligethomas.nl
of bellen met 071-3414210. 

SCHOENENDOOSACTIE 
Enkele weken lang deden we 
een oproep om schoenendo-
zen te vullen voor kinderen 
in en vanuit oorlogsgebieden 
of vluchtelingenkampen. Wat 
hebben veel mensen ontzet-
tend hun best gedaan om do-
zen te vullen met leuke, mooie 
en praktische spullen. Ook in 
de viering met en voor kinde-
ren van 22 november kwamen 
prachtig versierde dozen bin-
nen en nog veel extra’s, zoals 
zeep en tandenborstels. Na-
mens alle kinderen, die bin-
nenkort zo`n doos krijgen: veel 
dank!  De werkgroep diaconie.    

‘IMPULS’ VAN DE WERK-
GROEP VOLWASSENEN-

CATECHESE 
De werkgroep volwassenen-
catechese is op zoek geweest 
naar een manier om toch met 
onze parochianen contact te 
houden. Gekozen is voor een 
digitaal schrijven met de naam 
’IMPULS’, waarvan maan-
dag 30 november het eer-
ste exemplaar uitkomt. Het 
is géén nieuwsbrief, het be-
vat teksten, gedichten, song-
teksten, afbeeldingen en vra-
gen rond een bepaald thema, 
waarvan een impuls uitgaat. 
Een schrijven, dat hopelijk u, 
jou, zal inspireren en aan het 
denken zal zetten. Het thema 
van deze eerste ‘IMPULS’ is: 
‘Wees waakzaam, moedig en 
sterk. Houd vol!’ Het zou mooi 
zijn, als dit schrijven, deze im-
puls, u, jou, aanzet om een re-
actie te geven en ons laat we-
ten, wat het los heeft gemaakt 
bij u, jou. Op zo’n manier kun-
nen we toch contact met el-
kaar blijven houden, gedach-
ten uitwisselen en wellicht 
elkaar inspireren. Aanmelden 
voor deze digitale nieuwsbrief 
is mogelijk via mail: volwas-
senencatechese@heiligetho-
mas.nl. Geen internet, maar 
wel interesse? Meld je dan 
aan bij het secretariaat. De 
werkgroep Volwassenencate-
chese

KERSTPLANNEN
Aan het begin van de Advent 
kijken we alvast vooruit naar 
Kerstmis. Ook al willen we 
nog zo graag, we kunnen met 
Kerstmis de kerkdeuren niet 
wijd open zetten voor ieder-
een, die naar binnen wil. We 
zijn nu op zoek naar een ma-
nier om samen het feest van 
Kerst toch met elkaar te delen. 
We willen dit doen op 24, 25, 
26 en 27 december van 16.00 
uur tot 20.00 uur.
Wilt u meedoen om van Kerst-
mis toch een feest van licht 
en warmte te maken? We wil-
len in zoveel mogelijk tuinen 
en vensterbanken iets van het 

Kerstfeest zichtbaar maken. 
Dat kan door uw huis mooi 
te verlichten, maar zeker ook 
door een mooie kerstgroep 
op een prominente plaats in 
de tuin of in de vensterbank 
te zetten, zodat mensen, die 
er langs lopen of fietsen er-
van kunnen genieten. U zou 
ook een mooi gedicht of kerst-
gedachte op een zichtbare 
plaats neer kunnen zetten of 
op kunnen hangen. 

We kunnen u helpen met het 
maken van plannen, bel: 071-
3414210 of mail naar secreta-
riaat: hh.michael-bernardus@
heiligethomas.nl.

Weekmenu: maandag 07-12 t/m donderdag 10-12

MAANDAG 07 DECEMBER

Stamppot zuurkool 
Met aardappelen van Zegwaard, spekjes, 
rookworst en kruidige jus. Heerlijke 
vruchtenyoghurt van Zuivel van Zus. 

DINSDAG 08 DECEMBER 

Hutspot  
Met peen en uien uit ’t Westeinde met 
smaakvol gekruide kipfi let van Zwetsloot en 
jus. Yoghurt met tropische vruchten.

WOENSDAG 09 DECEMBER

Spaghetti bolognese 
Met rijk gevulde tomatensaus met verse 
groenten van Van der Kooy en geraspte kaas. 
Komkommerschijfjes met kruidendressing.

DONDERDAG 10 DECEMBER 

Hachee van zacht stoofvlees 
Met o.a. uien, laurier en kruidnagels. Met 
aardappelpuree en rode kool. Zelfgemaakte 
glühwein stoofpeertjes. 

De prijs per maaltijd is altijd €7,-. Dagelijks bestellen 
tot uiterlijk 13.00 via daghap@de-juffrouw.nl, 

de-juffrouw.nl/daghap of 06-5331 9850.

, spekjes, 

Zwetsloot

en geraspte kaas. 
Komkommerschijfjes met kruidendressing.

Met o.a. uien, laurier en kruidnagels. Met 
aardappelpuree en rode kool. Zelfgemaakte 

en geraspte kaas. en geraspte kaas. en geraspte kaas. en geraspte kaas. 

Hachee van zacht stoofvlees 
Met o.a. uien, laurier en kruidnagels. Met 
aardappelpuree en rode kool. Zelfgemaakte 

Zwetsloot

Zegwaard, spekjes, 
rookworst en kruidige jus. Heerlijke 

Zuivel van Zus. 

’t Westeinde met 
smaakvol gekruide kipfi let van Zwetsloot
jus. Yoghurt met tropische vruchten.

Met rijk gevulde tomatensaus met verse 
en geraspte kaas. 

Komkommerschijfjes met kruidendressing.

Hachee van zacht stoofvlees 
Met o.a. uien, laurier en kruidnagels. Met 
aardappelpuree en rode kool. Zelfgemaakte 

’t Westeinde met 
smaakvol gekruide kipfi let van Zwetsloot
jus. Yoghurt met tropische vruchten.

Met rijk gevulde tomatensaus met verse 
en geraspte kaas. 

Komkommerschijfjes met kruidendressing.

Zegwaard
rookworst en kruidige jus. Heerlijke 

Zuivel van Zus

, spekjes, 
rookworst en kruidige jus. Heerlijke 

Zuivel van Zus

, spekjes, 
rookworst en kruidige jus. Heerlijke 

Zuivel van Zus

Zegwaard
rookworst en kruidige jus. Heerlijke 

Zuivel van Zus

 met 
Zwetsloot

jus. Yoghurt met tropische vruchten.

’t Westeinde
smaakvol gekruide kipfi let van 
jus. Yoghurt met tropische vruchten.
smaakvol gekruide kipfi let van 
jus. Yoghurt met tropische vruchten.

 met 
Zwetsloot

jus. Yoghurt met tropische vruchten.jus. Yoghurt met tropische vruchten.
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www.bakkerammerlaan.nl

Mijterschnitte                  6,95
De aanbieding geldt t/m 5 december

voor het avondje                    voor het avondje                    
van Sinterklaasvan Sinterklaas

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

Ambachtelijke slagerij De Vries

Smulpannetje
Vlugklaar pannetje met 
mals kipfilet, paprika, ui, 
bieslook en een milde
satémarinade. 
Een aanrader!

Vleeswarentrio:

Grillham
Gebraden 

Gehakt
Grillworst

4.49
Vlugklaarpakket:

4 Blinde 
Vinken
4 Room
schijven

7.98
Sinttopper!

Gourmet Culinair 
Compleet

Vlees, salade, breekbrood, saus, 
kruidenboter, pindasaus en 

paprika, uitjes en champignons

Per persoon € 12,99

Weektopper!

Filet
rollade 

1 kilo

9.98
Altijd smullen!

Gegaarde 
Spareribs

1 kilo

9.98

Weekaanbiedingen

100 gram

1.29
Aanbiedingen zijn geldig van 

30 november  t/m 5 december 2020

BRIL
VAN DE MAAND
DECEMBER

Dorpsstraat 138 - Hazerswoude Dorp 
Telefoon 0172-589203

Dorpstraat 33 - Waddinxveen
Telefoon 0182-612579
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Piekbelasters
Piekbelasters..., helaas, ik kende het woord niet. Het zijn agrarische 
bedrijven (kalkoenboerderijen, kalverhouderijen) die vlak naast 
een natuurgebied liggen én veel stikstof (mogen, vergunningen 
zijn verstrekt!) uitstoten. Mariëlle Tweebeeke had in Nieuwsuur 
een pittig gesprek (ik vond het doordrammerig!) met een ver-
tegenwoordiger van de ‘piekbelasters’. Bij voorbaat weet je dan 
dat het een populair spelletje ‘aan-de-schandpaal-nagelen’ wordt, 
laat dat maar aan Tweebeeke over. ‘Weet u - denk het opgestoken 
vingertje erbij - dat één zo’n bedrijf evenveel stikstof uitstoot als 
er is bespaard door het verlagen van de snelheid van auto’s?’ In ‘t 
antwoord van haar opponent was de presentatrice niet geïnteress-
eerd; komt meer voor!
Ik was onder de indruk... dat is nogal wat! De volgende dag las ik 
dat een deskundige lichtelijk geïrriteerd opmerkte dat het effect 
van de bedoelde snelheidsmaatregel uitermate gering is.
Aanvankelijk ging ik mee met het voorstel: draai deze bedrijven de 
nek om, trek er wat geld voor uit en het land kan weer door. La-ter 
dacht ik echter: heb ik me toch voor een karretje laten spannen!
De term ‘trial by media’ zal u inmiddels bekend in de oren klim-
men. Niet alleen moet de clown Thierry het in de pers ontgelden 
vanwege zijn opmerkelijke uitspraken, ook wordt hem aange-
wreven dat hij ooit contact had met mensen die wel degelijk dubi-
euze quotes op hun conto hebben staan... En dan zit je al gauw in 
de regio van ‘teksten uit hun verband rukken’ en ‘insinuaties vrij 
baan geven’... beentje lichten dus.
Nee, ik bagatelliseer geenszins de soms tenenkrommende apps 
van jongeren die zich verwant voelen met (bijv.) de SP en FvD, en 
ik distantieer me beslist van dooddoeners als ‘zoals de ouden zon-
gen, piepen de jongen’. Ik bagatelliseer geenszins de narcistische 
persoonlijkheidsstoornis van een omhooggevallen fluim. Het is 
inderdaad bedenkelijk als het je een kick geeft in je blote kont aan 
de rand van een zwembad gefotografeerd te worden.
Nee, ik vermoed dat er niet alleen sprake is van een botsing van 
ideeën, maar ook van kinnesinne en in kinnesinne zitten twee 
betekenissen: afgunst én haat! Dit tweetal is echter een sta-in-de-
weg voor kritisch en begrijpend lezen en niet goed kunnen lezen 
leidt tot onzekerheid. Ik las ergens: ‘als je opgroeit in onzekerheid 
herijk je relaties met anderen van dag tot dag, van uur tot uur!’ En 
dat frequente herijken leidt alleen maar tot argwaan, achterdocht, 
en versplintering van je leefomgeving.
Massa-immigratie en strandende en ook nog schipbreuk-lijdende 
integratie zijn bijvoorbeeld heikele onderwerpen in onze samen-
leving; als je daar echter een duidelijke en integere visie over ven-
tileert, plaatsen onwelriekende mierenneukers niet zelden vraag- 
en uitroeptekens op je cv: pas je wel in het (door hen) gewenste 
en dus geijkte patroon? Die arrogantie wordt ook een pandemie.
Er lopen in ons toch redelijk aangeharkt plantsoen nogal wat 
lieden rond die hun eigen hoofd zien als een ecologische tuin en 
die angstvallig afschermen voor snoeiende en onkruidwiedende 
hoveniers , terwijl zij juist die harde koppen stevig zouden kunnen 
opschonen. De hoveniers die ons willen vrijwaren voor achterk-
lap, kinnesinne en geen blad voor de mond willen nemen, moeten 
we koesteren... als we fair play normaal vinden. Het wordt hoog 
tijd deze brigade een flinke bonus toe te kennen.

Wist

CursiefjeBelangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

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

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

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

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

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

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

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

& Stichting Welzijn Ouderen Bent hui-

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

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

& Verloskundige Praktijk Hazers-

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

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

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

& Praktijk voor Remedial Teaching, 

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

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

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio – 

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

& Praktijk v. Fysiotherapie en 

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

& Praktijk voor fysiotherapie: 

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

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

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

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

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

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

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

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

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

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

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

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

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

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

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

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

Uitgave: 
Stichting Groene Hart Koerier

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

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

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

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

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

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 10.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.
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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

Terrasverkoop Kerstbomen 
door Hazerswoudse 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.  Tel.071 7503438

GEZOCHT Oppas in Benthuizen. Ervaring met 
kinderen, min 17jr. 1x per maand maandag-
avond 17-22.30, evt. vaker maandag ong 18-
20u Tel. 06-50210272

GEVONDEN: Kinderslofje UGG australia, bruin
afhalen op Dorpsstraat 78, Hazerswoude-Dorp

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

verkrijgbaar, vanaf 28 november

GEZOCHT!, woning voor twee in één van 
de volgende regio’s: Gouda, Alphen aan 
de Rijn en Zoetermeer. 
Omliggende dorpen zijn ook goed. 
Minimaal één slaapkamer. Woonopper-
vlakte circa 50 tot 75 m2. 
Er is een budget van rond de €200.000. 
Tevens mag het een huis zijn waar nog 
wat aan opgeknapt moet worden. 
Telefoonnummer: 0618674465.

TE HUUR 
Woning Dorpsstraat 59 

in Koudekerk aan de Rijn. 
Netto huur € 950,- per maand.

Meer info 071 341 24 89.
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GLASVEZEL JA OF NEE?
vervolg van voorpagina
Doe je het niet voor jezelf, dan 
doe je het in elk geval voor een 
ander en zeker de jongere ge-
neratie die er straks afhankelijk 
van is. En je gaat er zeker niet 
op achteruit, zowel qua snelhe-
den als in je portemonnee. In de 
regio Boskoop/Waddinxveen 
heeft uiteindelijk meer dan 60% 
meegedaan. ”

Prijsvergelijk Alles-in-een pakketten

     Caiway DELTA   Online.nl  KPN  Ziggo
Download  100 Mbit/s  150 Mbit/s  100 Mbit/s  100 Mbit/s  50 Mbit/s
Upload  100 Mbit/s  150 Mbit/s  100 Mbit/s  10 Mbit/s  5 Mbit/s

Zenders  70+  50+  80+  65  80+
(Waarvan HD)  43  30  52  40+  36
Opnemen       inclusief  inclusief  inclusief  inclusief  n.v.t.
TV-ontvangers  1  1  1  1  1 

Vaste telefoon  � 0,14 per min  � 0,15 per min  � 0,14 per min  � 0,15 per min  � 0,13 per min

Prijs per maand  � 54,50  � 57,00  � 57,50  � 64,49  � 54,50
Prijs 1e jaar  � 401,70  � 579,00  � 547,35  � 773,88  � 654,00
Prijs 2e jaar  � 654,00  � 684,00  � 650,00  � 773,88  � 654,00

Goedkoper
Een basisabonnement is bij alle 
vier glasvezelaanbieders goed-
koper dan bij Ziggo of KPN. vol-
gens Langer.  “Een van de provi-
ders heeft zelfs een aanbieding 
van 10 euro voor het eerste half 
jaar. De aangeboden basispak-
ketten en extra’s verschillen, bv. 
de een is meer sportgericht, een 
ander blinkt uit met meer dan 

70 zenders en weer een ander 
verandert ook kosteloos aanslui-
tingen binnenshuis. 
Ik snap het wel dat veel mensen 
leverancierstrouw zijn en op-
zien tegen eventuele overstap-
perikelen. Maar dat is eenma-
lig en het weegt echt op tegen 
de voordelen op de langere ter-
mijn.” 

Realisatie vanaf 2021
De daadwerkelijke overstap zal 
nog even duren tot 2021-2022, 
want de glasvezelkabels moeten 
natuurlijk eerst nog naar de wo-
ningen worden gebracht. Pas als 
de aansluiting naar uw woning 
is gerealiseerd gaat het abonne-
ment in. Tot die tijd blijft u bij 
uw bestaande internetprovider. 
Aanmelden voor gratis aanleg 

van de glasvezelkabel naar uw 
woning is nog mogelijk tot 9 
december. 

Informatie
In Hazerswoude-Dorp bevindt 
zich een informatiepunt in het 
winkelcentrum. In Benthuizen, 
Koudekerk aan den Rijn en Ha-
zerswoude-Rijndijk komt een 

informatiebus langs. De mede-
werkers daar kunnen al uw vra-
gen beantwoorden en helpen 
bij de overstap naar het geschik-
te glasvezel abonnement. Ko-
mende periode zijn er ook spe-
ciale inschrijfavonden en online 
spreekuren.
Op de website www.gavoor-
glasvezel.nl is alle informatie te-
rug te lezen. 

Heeft u nog vragen over glasvezel of heeft u hulp 
nodig bij het afsluiten van een abonnement? 

Op 1, 2,7 en 8 december van 18.30 tot 21.00 uur 
organiseren wij verschillende inloopavonden bij u in 
de buurt. Hier beantwoorden we graag, samen met 
de lokale verkopers, al uw vragen over glasvezel. 
Kijk voor meer informatie op gavoorglasvezel.nl

De richtlijnen van het RIVM worden bij deze 
inloopavond nageleefd. Daarom is het aantal be-
schikbare plaatsen beperkt. Je hoeft je niet van te 
voren aan te melden. De locatie vraagt bij binnen-
komst om jouw contactgegevens i.v.m. de corona 
richtlijnen.  Deze gegevens worden niet gedeeld of 

gebruikt voor  andere doeleinden.

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 geopend maandags, woensdags en vrijdags van 9:00 tot ca 16.00 /16:30 u.  Verder staat er op diverse 
plekken in Koudekerk, Benthuizen  Hazerswoude-Rijndijk en – Dorp in november en december peri-
odiek op diverse punten in deze dorpskernen een informatiebus. Kijk daarvoor de agenda; deze vind 
je op de link onderaan dit artikel.
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. 
https://www.deltafibernetwerk.nl/gebieden/benthuizen-hazerswoude-dorp-hazerswoude-
rijndijk-en-koudekerk-aan-den-rijn/agenda/
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Voor al uw goud en zilver reparaties.  Wij repareren alle merken horloges.

Oude Gemeneweg 17 Hazerswoude dorp. www.idesignsieraden.nl

Geopend van woensdag t/m zaterdag

Dorpsstraat 138 - Hazerswoude Dorp  - Telefoon 0172-589203

Woensdag 2, donderdag 3, vrijdag 4 
en zaterdag 5 december

FRANK WALDER DAGEN

ALLE 
FRANK
WALDER 
KLEDING

25% 
KORTING

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

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

Check de voorwaarden, doe de postcodecheck op onze 
website of bel met één van onze adviseurs.

delta.nl
0118-22 55 71

Eerste 3 
maanden 

per maand

gratis!

tot in
de nok

geïnstalleerd
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“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

Statiegeld Actie  
voor Hospice Issoria
Dankzij de medewerking van A.H. in de Prins Bern-
hardstraat, Koudekerk a/d Rijn en Edwin Plasmeijer 
kunt u vanaf 1 december Uw statiegeld doneren voor 
Hospice Issoria, een huis dat zorg biedt aan mensen in 
de laatste levensfase en hun naasten.

In de mooie stadsvilla aan de Burggravenlaan 11 aan de rand van 
Leiden kunnen we zeven gasten ontvangen. Aangezien de overheid 
steeds minder geld beschikbaar stelt hopen de Vrienden van Issoria 
dat u dit mooie project wilt ondersteunen. Tevens komt er momen-
teel ook weinig geld binnen komt door de Corona

Mocht u Hospice Issoria op een of andere manier willen steunen 
dan kunt u ook een bedrag overmaken op banknummer NL75AB-
NA 0892838426 t.n.v. Vrienden van Issoria ( statiegeldactie). Uw 
donatie is aftrekbaar.

Hartelijk dank namens de Vrienden van Issoria.
Wim van Harteveld, Lagewaard 6, 2396AT Koudekerk a/d Rijn

2020, een jaar om nooit te vergeten
Maar voor wie het nu nog niet weten:
Sinds één december is het mondkapje verplicht
daarover gaat de inhoud van dit gedicht
Wegwerp is niet meer van deze tijd
De Kapjespiet gooit zijn creativiteit in de strijd
en maakt de kapjes van linnen of katoen
De natuur staat immers hoog in zijn blazoen
Je kunt de kapjes wassen en strijken
De effectiviteit zal hopelijk spoedig blijken
Voor het zover is moeten we nog even door
En daar gaat de Kapjespiet dan maar voor
Voor zijn vertrek naar Spanje maakte hij een voorraad aan
Dus is het met de actie nog niet gedaan.

De kapjes in de maat S,M en L, kosten 5 Euro per stuk en de 
opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van de 
monumentale kerken in Koudekerk aan den Rijn.

Kapje bestellen? Dan Lineke bellen: 071 34 131 14 
(tussenpersoon van de Kapjespiet)
E-mail: a.hogenes@hetnet.nl 

"Kapjespiet" werkt door!

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Aanbiedingen geldig t/m 31 december 2020

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1,0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 19,99

€ 9,99

Paddy 
Irish 

Whiskey 
1,0L

Plantation XO 
Rum 
0,7L 
met 

glazen
€ 44,99

Famous 
Grouse 

Scotch whisky 
1,0L

€ 16,99

€ 22,99

€ 49,99

€ 14,99

Cointreau 
Sinaasappel

likeur 
1,0L

Irish Velvet 
Irish Coffee 

0,5L

Bols 
 Vodka 

1,0L

€ 24,99

Glendronach 
Forgue 

Single Malt 
10Y 
1,0L

Menard VSOP  
Cognac 

0,7L
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GLASVEZELSPECIAL

Gusta Plaisier woont in een 
seniorenwoning in Hazers-
woude-Rijndijk. Ze ging 
hier wonen zodra de kans 
zich voordeed. Want je weet 
immers nooit wanneer het 
moment komt dat je dit nodig 
hebt. Door hier te gaan wonen, 
heeft ze in elk geval alles gelijk-
vloers, een lift naar boven en 
alles inpandig.

Mevrouw Plaisier: “Bijna 2 jaar 
geleden kreeg ik een hersenin-
farct. In de periode daarna had ik 
tijdelijk veel zorg nodig. Ik was 
toen afhankelijk van anderen. 
Eén van de dingen die mij goed 
hielpen in mijn zelfstandigheid 
was een onderzoek bij Visio. Bij 
hen volgde ik een revalidatiepro-
gramma voor mensen met een 
visuele beperking. Daar kreeg ik 

onder andere een onderzoek naar 
mijn oogbewegingen, en daar 
kwam passend advies uit. Ook 
leerden zij mij omgaan met mijn 
nieuwe situatie. Door het infarct 
verloor ik een deel van mijn 
zicht. Bij dit onderzoek werd 
uiteraard ook gebruik gemaakt 
van internet. 

Gelukkig kon ik snel weer zelf-
standig aan de slag. Maar wel 
met ondersteuning. Voor mij is 
daarom een goede verbinding 
belangrijk. Ik heb bijvoorbeeld 
een valalarm. Gaat dit af dan 
word ik gebeld door de zorgin-
stantie. Als ze me niet te pak-
ken krijgen, komen ze direct 
langs. Door de GPS kunnen ze 
op afstand zien waar ik ben. En 
ze waarschuwen mijn familie. 
De eerste contactpersoon bel-

len ze. De anderen ontvangen 
een e-mail. Het is fijn dat mijn 
familie hierdoor snel bij me kan 
zijn.”

Contact met familie is belangrijk 
voor mevrouw Plaisier: “Niet al 
mijn kleinkinderen wonen hier 
vlakbij. Sommigen studeren wat 
verder weg. Ik heb contact met 
hen via whatsapp. En nu met 
Corona vieren we geen verjaar-
dagen dus videobel ik met hen. 
Wanneer ik kan ga ik graag met 
hen op pad. Maar ook een plekje 
in de bioscoop, of een museum-
kaartje, bestel je tegenwoordig 
online. Of een lekkere maaltijd 
van Restaurant ’t Haasje!”

Gusta Plaisier is 74 jaar en 
woont met veel plezier in 
Hazerswoude-Rijndijk.

Voor Sport2Bfit is internet van 
groot belang voor de bedrijfs-
voering. Denk maar aan de 
telefonie en de leden die tijdens 
het sporten gebruikmaken van 
het internet. Want tijdens het 
sporten kijken steeds meer 
mensen een film of luisteren 
naar hun eigen muziek. Maar 
ook verschillende apparaten 
werken op internet. Dennis 
van der Hoeven – eigenaar 
Sport2Bfit – vertelde hier meer 
over: 

“De e-gym is een prachtig sys-
teem. Je werkt met een pols-
bandje, dat gekoppeld is aan 
jouw persoonlijke profiel. Je 
begint met een krachttest, zodat 
duidelijk wordt wat jouw spie-
ren daadwerkelijk aankunnen. 
Dit wordt opgeslagen in jouw 
profiel, net als je gewicht. Het 
systeem berekent dan zelf, per 
apparaat, het ideale gewicht voor 
jouw training. En daar worden 
alle apparaten vervolgens auto-
matisch op afgestemd! 
Op deze manier kun je lekker 
zelfstandig trainen. Je traint 
altijd op het juiste niveau waar-
door je blessures voorkomt. Al 
je gegevens worden opgeslagen 
dus je kunt ook altijd terugkijken 
naar je behaalde resultaten. En in 
de app kun je zien hoe jij het doet 
ten opzichte van andere sporters. 
Dit is een leuke toevoeging voor 
mensen die houden van het com-
petitieve element. En na 6 weken 
doe je een nieuwe krachttest en 
start je nieuwe, aangepaste pro-
gramma. Hierdoor zul je snel 
vooruitgang merken. We zien 
dat dit veel mensen motiveert. 
Je sport veiliger, maar ook kor-
ter. En door deze elementen gaan 
mensen zelfs vaker sporten!

Onze fysio werkt overigens ook 
met de e-gym. Het is een bijzon-
der veilige manier van trainen. 

Daarom is het ook erg geschikt 
voor mensen met een blessure. 
Of revaliderende sporters. Hier 
doen we veel online. De agenda 
van de fysio is volledig online. 
Maar natuurlijk hebben we tij-
dens de eerste Coronagolf ook 
online lessen gegeven. Zo kon-
den we toch iedereen helpen 
even een moment voor zichzelf 
te hebben. 

Voor ons is glasvezel echt een 
kans. Nooit meer die storingen 
bij de receptie. De stabiliteit is 
voor ons ook erg belangrijk. Die 
is hier echt toe aan een upgrade, 
maar daar moeten we flink voor 
betalen. Thuis valt het netwerk 
ook veel uit. Ik heb alles erop 
aangesloten en dan kan ik bij-
voorbeeld mijn lichten niet aan-
zetten. Maar ook doet de wifi het 
dan niet.

Mensen die twijfelen over de 
overstap wil ik aanraden zich 
goed te laten informeren. Dat 
kan in het tijdelijke Glasvezel 
Informatiepunt, in de hal van 
Sport2Bfit. Hier zit op maan-
dag, woensdag en vrijdag een 
onafhankelijke adviseur. En wil 
je je aanmelden? Denk dan nog 
even aan de clubaktie! Voor elke 
aanmelding via ons krijgen wij 
€50.- Onze horeca is gesloten 
vanwege de huidige maatregelen 
. Dit brengt dus wat extra geld in 
het laatje. En als dank krijg jij 
€25.-!”
 

Dennis Verhoeven, 43 jaar,  is 
eigenaar van Sport2Bfit. Hij is 
hier dagelijks te vinden is, ook 
omdat hij personal training en 
groepslessen geeft. Hij woont nu 
13 jaar in Hazerswoude-Rijn-
dijk, inmiddels samen met zijn 
gezin. 

Makelaar José Faber is als zelf-
standig makelaar verbonden 
aan Remax, de grootste make-
laar van Leiden en omstreken. 
Veel mensen die in de regio 
Leiden willen wonen, kijken 
in de omliggende dorpen. José: 
“De woningmarkt staat onder 
druk. Dat zie je zeker in de ste-
den. Daarom kijken er steeds 
meer mensen net buiten de 
stad. Dorpen als Hazerswoude, 
Koudekerk zijn dan erg inte-
ressant. De prijzen zijn betaal-
baar, je bent goed verbonden 
met de grote steden, en je bent 
ook zo in Leiden!”

Voor haar dagelijkse werkzaam-
heden is internet erg belang-
rijk. José: “Ik ben voor mijn 
werk een groot deel van de dag 
online. Mijn mail moet ik snel 
beantwoorden, maar belangrij-
ker is zorgen dat de huizen die 
ik verkoop voor mijn cliënten, 
op een goede manier op de web-
site en op verschillende social 
media komen. Want woning-
zoekenden kijken het meest op 
platforms als Funda en Face-
book. Je kunt hier veel informa-
tie kwijt, in tekst, foto’s en een 
film die een goede impressie 
geeft. Veel uploaden dus.”

Voor huizenkopers is een goede 
telecomvoorziening steeds 
belangrijker. Daarom is het zeker 
een meerwaarde als jij je woning 
wilt verkopen. José: “Het zorgt 
voor een meerwaarde van wel 
3-5%! En dat geldt zeker voor de 
woningen in de dorpen rondom 
de stad. In de zogenaamde lan-
delijke gebieden kan de internet-
snelheid nog vaak schommelen 
door de huidige bekabeling. Die 
liggen er natuurlijk al geruime 
tijd, en waren destijds vooral 
gericht op telefonie of televisie. 
En dat terwijl internet centraal 
staat in het werk- en privéleven 

van mensen! Huizen met lang-
zaam internet zullen de verko-
pers een stap achteruit zetten. 
Internet is een onlosmakelijk 
deel van ons dagelijks leven. Ik 
zie dan ook dat huizen zonder 
glasvezel minder interesse wek-
ken. Een extra kamer of ligging 
op het zuiden zijn factoren die 
een woning meerwaarde geven. 
Aan dat rijtje kan glasvezel 
zeker worden toegevoegd.”

José Faber – Remax makelaar

Voor ons is glasvezel 
echt een kans!

Langer zelfstandig met 
een goede verbinding

Glasvezel doet woningwaarde stijgen

Deze pagina wordt u 
aangeboden door 

DELTA Fiber Netwerk

Benthuizenaar Marc Spruit 
is als huisarts verbonden aan 
Gezondheidscentrum Dil-
lenburg in Alphen aan den 
Rijn. De huisartsenpraktijk 
is al aangesloten op glasvezel. 
Marc: “De komst van glasve-
zel was echt een verademing. 
De snelheid, de stabiliteit, en je 
uploadsnelheid die hetzelfde is 
als je download. We zijn altijd 
online! Logisch, de glasvezel-
kabel doet het gewoon, want 
die ligt niet al 50 jaar in de 
grond.”

Tijdens de Coronacrisis heeft dit 
zeker profijt opgeleverd. Zo kon-
den alle medewerkers de tele-
foon op afstand beantwoorden 
en bleef de praktijk bereikbaar. 
Ook konden ze videobellen met 
patiënten en collega’s. Marc: 
“Tijdens Corona nam het online 
werken ook voor ons echt een 
vlucht. We hadden online over-
leggen, bestuurlijke activiteiten 
vonden online plaats. Patiënten 
beoordelen op de praktijk was 
niet altijd mogelijk dus dan zet-
ten we een gesprek op door mid-
del van beeldbellen, waardoor 
we op afstand naar de situatie 
konden kijken en advies konden 
geven. In onze praktijk bellen wij 
ook via de internetverbinding. 
Niets is zo stabiel als een glas-
vezelverbinding. Nu deden wij 
altijd al veel online. Denk maar 

aan het werken in de patiënten-
dossiers. Het hele zorgdomein 
is digitaal. Uitslagen van onder-
zoeken moeten worden verwerkt 
in een dossier. Maar ook foto’s of 
andere grote bestanden die veel 
data verbruiken. Deze ontvangen 
van patiënten en collega’s vraagt 
veel van de bandbreedte. En het 
recept voor de medicijnen van 
patiënten zetten wij ook digitaal 
door naar de apotheek.”

Marc werkt zelf al 10 jaar met 
e-consulten. “Je kunt bij ons 
vragen stellen aan de dokter of 
praktijkondersteuner via een 
app. Dit is de laatste maanden 
verviervoudigd! Zodra ik deze 
heb beantwoord, krijgt de patiënt 
hiervan een notificatie. Ik pro-
beer deze vragen snel te beant-
woorden, maar heb natuurlijk 
wel te maken met het reguliere 
spreekuur. Soms lukt het me om 
al binnen een kwartier de vraag 
van een patiënt te beantwoorden!

Tegenwoordig houden we ook 
mensen in de gaten op afstand. 
Dat heet remote monitoring. De 
patiënt heeft dan eigen meet-
apparatuur. Op afstand kijken 
wij mee. Een voorbeeld uit 
mijn praktijk is het op afstand 
behandelen van te hoge bloed-
druk. Voorheen  moest je elke 
3 maanden naar de praktijk om 
je bloeddruk te laten meten en 

werden dan eventuele aanpas-
singen gedaan. Patiënten met 
een hoge bloeddruk, maar zon-
der bijkomende klachten, krij-
gen van ons een bloeddrukmeter. 
Ook installeren zij een speciale 
app hiervoor. En na uitleg van 
ons, kunnen zij zelf de bloed-
druk meten en de resultaten zien 
via de app. Hiervoor hoeven ze 
dus niet meer langs de praktijk. 
Door e-health goed te zetten in 
de praktijk, scheelt het veel tijd 
voor mij én de patiënt. En het 
scheelt werkdruk. Ik verwacht 

dat in de nabije toekomst dit 
soort zorg steeds meer op afstand 
zal worden gegeven.”

Telefoongesprekken gaan in het 
gezondheidscentrum over VOIP. 
Dit is telefonie via internet. 
Marc: “Voor ons is de telefoon-
lijn cruciaal. De verbinding kan 
van levensbelang zijn. Dan is het 
belangrijk dat je een techniek 
hebt waar je op kunt rekenen.”

Marc is blij dat er nu ook een 
glasvezelnetwerk kan komen in 

Benthuizen. “In ons gezin zijn 
wij allemaal regelmatig online, 
ook de kinderen. Zij krijgen bij-
voorbeeld online les wanneer 
het fysiek niet kan. In Benthui-
zen zijn veel grote gezinnen die 
allemaal online werken. En de 
nodige irritatie, want de huidige 
aanbieder doet weinig om het 
internet te verbeteren. Ik snap dat 
veranderen spannend is. Maar 
soms moet je het doen omdat je 
het daarmee voor jezelf makke-
lijker maakt in de toekomst. Nu 
zie je misschien niet de nood-
zaak, maar in de toekomst ben 
je er blij mee. Het is zonde als 
je over 3 jaar denk ‘had ik nou 
maar’. Zorg dat je geen spijt 
krijgt!”

Voor zijn mede-dorpsbewoners 
heeft Marc nog wel advies: “Voor 
de meeste mensen zijn deze tele-
comaanbieders onbekend. Maar 
het zijn allemaal clubs die het 
prima voor elkaar hebben. Ik heb 
ze allemaal gebeld!”

Marc Spruit is huisarts in 
Gezondheidscentrum Dillen-
burg. Hij woont met zijn gezin 
met 4 kinderen in Benthuizen. 
Marc heeft grote affiniteit met 
IT: zijn grote hobby is program-
meren. Naast zijn huisartsen-
praktijk werkt Marc als IT-con-
sultant.

Veranderen is spannend. Maar je 
maakt het voor jezelf wél makkelijker.

Zodra het bouwteam van
DELTA Fiber Netwerk 
een ‘go’ krijgt op de aan-
leg, starten we samen 
met de aannemer de 
voorbereidende werk-
zaamheden en zorgen 
we dat de inwoners die 
een abonnement hebben 
afgesloten een planning 
ontvangen.

Op basis van de aanmeldingen 
maakt de aannemer een tech-
nisch ontwerp van het gebied. Er 
wordt dan onder andere gekeken 
naar het aantal aansluitingen, de 
route die gevolgd moet worden 
om aan te leggen, en naar de 
planning. Als het ontwerp hele-
maal klaar is, de vergunningen 
en afspraken met de gemeente 
er zijn, kan de aannemer de 
materialen inkopen en de defi-
nitieve planning maken. Ver-
volgens krijgen de inwoners een 
brief met meer informatie over 
de aannemer en de start van de 
werkzaamheden.

Schouwen 
Voordat de werkzaamheden 
beginnen komt de aannemer 
langs om te bepalen wat de 
meest geschikte locatie is voor 

de aansluiting in de woning. Dit 
heet schouwen. Als bewoners 
niet thuis zijn laat de aannemer 
een kaartje in de brievenbus ach-
ter om een afspraak te maken.

Wat gebeurt er met de 
(voor)tuin?
De aannemer krijgt inzage in de 
aanwezige infrastructuur doordat 
ze een KLIC-melding doen bij 
het kadaster. Zo weten ze waar 
de leidingen en kabels van het 
riool en de nutsvoorzieningen 
liggen. Zelf aangelegde kabels 
en leidingen in de tuin, bijvoor-
beeld voor tuinverlichting of een 
regeninstallatie, kunnen worden 
doorgegeven aan de schouwer. 
Het schouwen gebeurt per adres 
en is maatwerk.

Wanneer er daadwerkelijk wordt 
gestart met de aanleg, wordt 
de glasvezelkabel in de meeste 
gevallen ‘geschoten’ vanaf de 
straat naar de gevel. Hiervoor 
wordt een soort mini-raket 
gebruikt en hoeft de tuin niet 
opengemaakt te worden. Indien 
er moet worden gegraven, zorgt 
de aannemer ervoor dat alles 
in oorspronkelijke staat wordt 
opgeleverd.

De aanleg langs de  
openbare weg
Het glasvezelnetwerk is een soort 
spinnenweb dat bestaat uit een 
hoofdtracé en van daaruit vertakt 
naar de woningen. De glasvezel 
wordt aangelegd van woning tot 
woning. Er wordt een kilome-
terslange geul langs de open-
bare weg gegraven. In deze geul 
komt de mantelbuis te liggen. 
Vanuit het hoofdverdeelpunt, 
ook wel POP (Point of Presence) 
genoemd, worden de glasvezels 
in de mantelbuizen geblazen. De 
POP is een soort centrale met 
elektronische apparatuur waar 
de internet- en televisiesignalen 
binnenkomen. Er staan er vaak 
meerdere in een gebied. Er is 
altijd één hoofdverdeelpunt dat 
de overige verdeelpunten voedt. 
Vanuit het verdeelpunt gaan de 
glasvezels naar de woningen. 
Iedere woning krijgt een eigen 
unieke glasvezelverbinding.

De aanleg naar de woning
Vanuit de openbare weg gaat de 
mantelbuis naar de woning. Hier-
voor wordt altijd het schouwrap-
port geraadpleegd. De schouwer 
informeert u hierover. Uiteraard 
laat de aannemer, als de werk-
zaamheden gereed zijn, de tuin 

netjes achter. De aannemer laat 
een kaartje in de brievenbus ach-
ter om te laten weten dat er in de 
tuin gewerkt is. De woning blijft 
altijd bereikbaar.

Activering van de  
glasvezelaansluiting
De laatste stap is het activeren 
van de glasvezelaansluiting. 
De aansluiting krijgt een recht-
streekse verbinding met de rest 
van het netwerk van DELTA 
Fiber Netwerk. Na het active-

ren van de aansluiting krijgt de 
bewoner binnen enkele weken, 
van de gekozen telecomaan-
bieder een installatiepakket 
opgestuurd. De apparatuur voor 
televisie, internet en/ of telefo-
nie kan nu worden geïnstalleerd 
door de bewoner of een monteur. 
Hierna activeert de telecomaan-
bieder het abonnement. Er kan 
nu gebruik worden gemaakt van 
diensten via het razendsnelle 
glasvezelnetwerk van DELTA 
Fiber Netwerk.

Hoe gaat de aanleg in z’n werk?

DELTA Fiber Netwerk organiseert verschillende 
inloopavonden. Kijk voor meer informatie in 

de agenda op gavoorglasvezel.nl
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Gusta Plaisier woont in een 
seniorenwoning in Hazers-
woude-Rijndijk. Ze ging 
hier wonen zodra de kans 
zich voordeed. Want je weet 
immers nooit wanneer het 
moment komt dat je dit nodig 
hebt. Door hier te gaan wonen, 
heeft ze in elk geval alles gelijk-
vloers, een lift naar boven en 
alles inpandig.

Mevrouw Plaisier: “Bijna 2 jaar 
geleden kreeg ik een hersenin-
farct. In de periode daarna had ik 
tijdelijk veel zorg nodig. Ik was 
toen afhankelijk van anderen. 
Eén van de dingen die mij goed 
hielpen in mijn zelfstandigheid 
was een onderzoek bij Visio. Bij 
hen volgde ik een revalidatiepro-
gramma voor mensen met een 
visuele beperking. Daar kreeg ik 

onder andere een onderzoek naar 
mijn oogbewegingen, en daar 
kwam passend advies uit. Ook 
leerden zij mij omgaan met mijn 
nieuwe situatie. Door het infarct 
verloor ik een deel van mijn 
zicht. Bij dit onderzoek werd 
uiteraard ook gebruik gemaakt 
van internet. 

Gelukkig kon ik snel weer zelf-
standig aan de slag. Maar wel 
met ondersteuning. Voor mij is 
daarom een goede verbinding 
belangrijk. Ik heb bijvoorbeeld 
een valalarm. Gaat dit af dan 
word ik gebeld door de zorgin-
stantie. Als ze me niet te pak-
ken krijgen, komen ze direct 
langs. Door de GPS kunnen ze 
op afstand zien waar ik ben. En 
ze waarschuwen mijn familie. 
De eerste contactpersoon bel-

len ze. De anderen ontvangen 
een e-mail. Het is fijn dat mijn 
familie hierdoor snel bij me kan 
zijn.”

Contact met familie is belangrijk 
voor mevrouw Plaisier: “Niet al 
mijn kleinkinderen wonen hier 
vlakbij. Sommigen studeren wat 
verder weg. Ik heb contact met 
hen via whatsapp. En nu met 
Corona vieren we geen verjaar-
dagen dus videobel ik met hen. 
Wanneer ik kan ga ik graag met 
hen op pad. Maar ook een plekje 
in de bioscoop, of een museum-
kaartje, bestel je tegenwoordig 
online. Of een lekkere maaltijd 
van Restaurant ’t Haasje!”

Gusta Plaisier is 74 jaar en 
woont met veel plezier in 
Hazerswoude-Rijndijk.

Voor Sport2Bfit is internet van 
groot belang voor de bedrijfs-
voering. Denk maar aan de 
telefonie en de leden die tijdens 
het sporten gebruikmaken van 
het internet. Want tijdens het 
sporten kijken steeds meer 
mensen een film of luisteren 
naar hun eigen muziek. Maar 
ook verschillende apparaten 
werken op internet. Dennis 
van der Hoeven – eigenaar 
Sport2Bfit – vertelde hier meer 
over: 

“De e-gym is een prachtig sys-
teem. Je werkt met een pols-
bandje, dat gekoppeld is aan 
jouw persoonlijke profiel. Je 
begint met een krachttest, zodat 
duidelijk wordt wat jouw spie-
ren daadwerkelijk aankunnen. 
Dit wordt opgeslagen in jouw 
profiel, net als je gewicht. Het 
systeem berekent dan zelf, per 
apparaat, het ideale gewicht voor 
jouw training. En daar worden 
alle apparaten vervolgens auto-
matisch op afgestemd! 
Op deze manier kun je lekker 
zelfstandig trainen. Je traint 
altijd op het juiste niveau waar-
door je blessures voorkomt. Al 
je gegevens worden opgeslagen 
dus je kunt ook altijd terugkijken 
naar je behaalde resultaten. En in 
de app kun je zien hoe jij het doet 
ten opzichte van andere sporters. 
Dit is een leuke toevoeging voor 
mensen die houden van het com-
petitieve element. En na 6 weken 
doe je een nieuwe krachttest en 
start je nieuwe, aangepaste pro-
gramma. Hierdoor zul je snel 
vooruitgang merken. We zien 
dat dit veel mensen motiveert. 
Je sport veiliger, maar ook kor-
ter. En door deze elementen gaan 
mensen zelfs vaker sporten!

Onze fysio werkt overigens ook 
met de e-gym. Het is een bijzon-
der veilige manier van trainen. 

Daarom is het ook erg geschikt 
voor mensen met een blessure. 
Of revaliderende sporters. Hier 
doen we veel online. De agenda 
van de fysio is volledig online. 
Maar natuurlijk hebben we tij-
dens de eerste Coronagolf ook 
online lessen gegeven. Zo kon-
den we toch iedereen helpen 
even een moment voor zichzelf 
te hebben. 

Voor ons is glasvezel echt een 
kans. Nooit meer die storingen 
bij de receptie. De stabiliteit is 
voor ons ook erg belangrijk. Die 
is hier echt toe aan een upgrade, 
maar daar moeten we flink voor 
betalen. Thuis valt het netwerk 
ook veel uit. Ik heb alles erop 
aangesloten en dan kan ik bij-
voorbeeld mijn lichten niet aan-
zetten. Maar ook doet de wifi het 
dan niet.

Mensen die twijfelen over de 
overstap wil ik aanraden zich 
goed te laten informeren. Dat 
kan in het tijdelijke Glasvezel 
Informatiepunt, in de hal van 
Sport2Bfit. Hier zit op maan-
dag, woensdag en vrijdag een 
onafhankelijke adviseur. En wil 
je je aanmelden? Denk dan nog 
even aan de clubaktie! Voor elke 
aanmelding via ons krijgen wij 
€50.- Onze horeca is gesloten 
vanwege de huidige maatregelen 
. Dit brengt dus wat extra geld in 
het laatje. En als dank krijg jij 
€25.-!”
 

Dennis Verhoeven, 43 jaar,  is 
eigenaar van Sport2Bfit. Hij is 
hier dagelijks te vinden is, ook 
omdat hij personal training en 
groepslessen geeft. Hij woont nu 
13 jaar in Hazerswoude-Rijn-
dijk, inmiddels samen met zijn 
gezin. 

Makelaar José Faber is als zelf-
standig makelaar verbonden 
aan Remax, de grootste make-
laar van Leiden en omstreken. 
Veel mensen die in de regio 
Leiden willen wonen, kijken 
in de omliggende dorpen. José: 
“De woningmarkt staat onder 
druk. Dat zie je zeker in de ste-
den. Daarom kijken er steeds 
meer mensen net buiten de 
stad. Dorpen als Hazerswoude, 
Koudekerk zijn dan erg inte-
ressant. De prijzen zijn betaal-
baar, je bent goed verbonden 
met de grote steden, en je bent 
ook zo in Leiden!”

Voor haar dagelijkse werkzaam-
heden is internet erg belang-
rijk. José: “Ik ben voor mijn 
werk een groot deel van de dag 
online. Mijn mail moet ik snel 
beantwoorden, maar belangrij-
ker is zorgen dat de huizen die 
ik verkoop voor mijn cliënten, 
op een goede manier op de web-
site en op verschillende social 
media komen. Want woning-
zoekenden kijken het meest op 
platforms als Funda en Face-
book. Je kunt hier veel informa-
tie kwijt, in tekst, foto’s en een 
film die een goede impressie 
geeft. Veel uploaden dus.”

Voor huizenkopers is een goede 
telecomvoorziening steeds 
belangrijker. Daarom is het zeker 
een meerwaarde als jij je woning 
wilt verkopen. José: “Het zorgt 
voor een meerwaarde van wel 
3-5%! En dat geldt zeker voor de 
woningen in de dorpen rondom 
de stad. In de zogenaamde lan-
delijke gebieden kan de internet-
snelheid nog vaak schommelen 
door de huidige bekabeling. Die 
liggen er natuurlijk al geruime 
tijd, en waren destijds vooral 
gericht op telefonie of televisie. 
En dat terwijl internet centraal 
staat in het werk- en privéleven 

van mensen! Huizen met lang-
zaam internet zullen de verko-
pers een stap achteruit zetten. 
Internet is een onlosmakelijk 
deel van ons dagelijks leven. Ik 
zie dan ook dat huizen zonder 
glasvezel minder interesse wek-
ken. Een extra kamer of ligging 
op het zuiden zijn factoren die 
een woning meerwaarde geven. 
Aan dat rijtje kan glasvezel 
zeker worden toegevoegd.”

José Faber – Remax makelaar

Voor ons is glasvezel 
echt een kans!

Langer zelfstandig met 
een goede verbinding

Glasvezel doet woningwaarde stijgen

Deze pagina wordt u 
aangeboden door 

DELTA Fiber Netwerk

Benthuizenaar Marc Spruit 
is als huisarts verbonden aan 
Gezondheidscentrum Dil-
lenburg in Alphen aan den 
Rijn. De huisartsenpraktijk 
is al aangesloten op glasvezel. 
Marc: “De komst van glasve-
zel was echt een verademing. 
De snelheid, de stabiliteit, en je 
uploadsnelheid die hetzelfde is 
als je download. We zijn altijd 
online! Logisch, de glasvezel-
kabel doet het gewoon, want 
die ligt niet al 50 jaar in de 
grond.”

Tijdens de Coronacrisis heeft dit 
zeker profijt opgeleverd. Zo kon-
den alle medewerkers de tele-
foon op afstand beantwoorden 
en bleef de praktijk bereikbaar. 
Ook konden ze videobellen met 
patiënten en collega’s. Marc: 
“Tijdens Corona nam het online 
werken ook voor ons echt een 
vlucht. We hadden online over-
leggen, bestuurlijke activiteiten 
vonden online plaats. Patiënten 
beoordelen op de praktijk was 
niet altijd mogelijk dus dan zet-
ten we een gesprek op door mid-
del van beeldbellen, waardoor 
we op afstand naar de situatie 
konden kijken en advies konden 
geven. In onze praktijk bellen wij 
ook via de internetverbinding. 
Niets is zo stabiel als een glas-
vezelverbinding. Nu deden wij 
altijd al veel online. Denk maar 

aan het werken in de patiënten-
dossiers. Het hele zorgdomein 
is digitaal. Uitslagen van onder-
zoeken moeten worden verwerkt 
in een dossier. Maar ook foto’s of 
andere grote bestanden die veel 
data verbruiken. Deze ontvangen 
van patiënten en collega’s vraagt 
veel van de bandbreedte. En het 
recept voor de medicijnen van 
patiënten zetten wij ook digitaal 
door naar de apotheek.”

Marc werkt zelf al 10 jaar met 
e-consulten. “Je kunt bij ons 
vragen stellen aan de dokter of 
praktijkondersteuner via een 
app. Dit is de laatste maanden 
verviervoudigd! Zodra ik deze 
heb beantwoord, krijgt de patiënt 
hiervan een notificatie. Ik pro-
beer deze vragen snel te beant-
woorden, maar heb natuurlijk 
wel te maken met het reguliere 
spreekuur. Soms lukt het me om 
al binnen een kwartier de vraag 
van een patiënt te beantwoorden!

Tegenwoordig houden we ook 
mensen in de gaten op afstand. 
Dat heet remote monitoring. De 
patiënt heeft dan eigen meet-
apparatuur. Op afstand kijken 
wij mee. Een voorbeeld uit 
mijn praktijk is het op afstand 
behandelen van te hoge bloed-
druk. Voorheen  moest je elke 
3 maanden naar de praktijk om 
je bloeddruk te laten meten en 

werden dan eventuele aanpas-
singen gedaan. Patiënten met 
een hoge bloeddruk, maar zon-
der bijkomende klachten, krij-
gen van ons een bloeddrukmeter. 
Ook installeren zij een speciale 
app hiervoor. En na uitleg van 
ons, kunnen zij zelf de bloed-
druk meten en de resultaten zien 
via de app. Hiervoor hoeven ze 
dus niet meer langs de praktijk. 
Door e-health goed te zetten in 
de praktijk, scheelt het veel tijd 
voor mij én de patiënt. En het 
scheelt werkdruk. Ik verwacht 

dat in de nabije toekomst dit 
soort zorg steeds meer op afstand 
zal worden gegeven.”

Telefoongesprekken gaan in het 
gezondheidscentrum over VOIP. 
Dit is telefonie via internet. 
Marc: “Voor ons is de telefoon-
lijn cruciaal. De verbinding kan 
van levensbelang zijn. Dan is het 
belangrijk dat je een techniek 
hebt waar je op kunt rekenen.”

Marc is blij dat er nu ook een 
glasvezelnetwerk kan komen in 

Benthuizen. “In ons gezin zijn 
wij allemaal regelmatig online, 
ook de kinderen. Zij krijgen bij-
voorbeeld online les wanneer 
het fysiek niet kan. In Benthui-
zen zijn veel grote gezinnen die 
allemaal online werken. En de 
nodige irritatie, want de huidige 
aanbieder doet weinig om het 
internet te verbeteren. Ik snap dat 
veranderen spannend is. Maar 
soms moet je het doen omdat je 
het daarmee voor jezelf makke-
lijker maakt in de toekomst. Nu 
zie je misschien niet de nood-
zaak, maar in de toekomst ben 
je er blij mee. Het is zonde als 
je over 3 jaar denk ‘had ik nou 
maar’. Zorg dat je geen spijt 
krijgt!”

Voor zijn mede-dorpsbewoners 
heeft Marc nog wel advies: “Voor 
de meeste mensen zijn deze tele-
comaanbieders onbekend. Maar 
het zijn allemaal clubs die het 
prima voor elkaar hebben. Ik heb 
ze allemaal gebeld!”

Marc Spruit is huisarts in 
Gezondheidscentrum Dillen-
burg. Hij woont met zijn gezin 
met 4 kinderen in Benthuizen. 
Marc heeft grote affiniteit met 
IT: zijn grote hobby is program-
meren. Naast zijn huisartsen-
praktijk werkt Marc als IT-con-
sultant.

Veranderen is spannend. Maar je 
maakt het voor jezelf wél makkelijker.

Zodra het bouwteam van
DELTA Fiber Netwerk 
een ‘go’ krijgt op de aan-
leg, starten we samen 
met de aannemer de 
voorbereidende werk-
zaamheden en zorgen 
we dat de inwoners die 
een abonnement hebben 
afgesloten een planning 
ontvangen.

Op basis van de aanmeldingen 
maakt de aannemer een tech-
nisch ontwerp van het gebied. Er 
wordt dan onder andere gekeken 
naar het aantal aansluitingen, de 
route die gevolgd moet worden 
om aan te leggen, en naar de 
planning. Als het ontwerp hele-
maal klaar is, de vergunningen 
en afspraken met de gemeente 
er zijn, kan de aannemer de 
materialen inkopen en de defi-
nitieve planning maken. Ver-
volgens krijgen de inwoners een 
brief met meer informatie over 
de aannemer en de start van de 
werkzaamheden.

Schouwen 
Voordat de werkzaamheden 
beginnen komt de aannemer 
langs om te bepalen wat de 
meest geschikte locatie is voor 

de aansluiting in de woning. Dit 
heet schouwen. Als bewoners 
niet thuis zijn laat de aannemer 
een kaartje in de brievenbus ach-
ter om een afspraak te maken.

Wat gebeurt er met de 
(voor)tuin?
De aannemer krijgt inzage in de 
aanwezige infrastructuur doordat 
ze een KLIC-melding doen bij 
het kadaster. Zo weten ze waar 
de leidingen en kabels van het 
riool en de nutsvoorzieningen 
liggen. Zelf aangelegde kabels 
en leidingen in de tuin, bijvoor-
beeld voor tuinverlichting of een 
regeninstallatie, kunnen worden 
doorgegeven aan de schouwer. 
Het schouwen gebeurt per adres 
en is maatwerk.

Wanneer er daadwerkelijk wordt 
gestart met de aanleg, wordt 
de glasvezelkabel in de meeste 
gevallen ‘geschoten’ vanaf de 
straat naar de gevel. Hiervoor 
wordt een soort mini-raket 
gebruikt en hoeft de tuin niet 
opengemaakt te worden. Indien 
er moet worden gegraven, zorgt 
de aannemer ervoor dat alles 
in oorspronkelijke staat wordt 
opgeleverd.

De aanleg langs de  
openbare weg
Het glasvezelnetwerk is een soort 
spinnenweb dat bestaat uit een 
hoofdtracé en van daaruit vertakt 
naar de woningen. De glasvezel 
wordt aangelegd van woning tot 
woning. Er wordt een kilome-
terslange geul langs de open-
bare weg gegraven. In deze geul 
komt de mantelbuis te liggen. 
Vanuit het hoofdverdeelpunt, 
ook wel POP (Point of Presence) 
genoemd, worden de glasvezels 
in de mantelbuizen geblazen. De 
POP is een soort centrale met 
elektronische apparatuur waar 
de internet- en televisiesignalen 
binnenkomen. Er staan er vaak 
meerdere in een gebied. Er is 
altijd één hoofdverdeelpunt dat 
de overige verdeelpunten voedt. 
Vanuit het verdeelpunt gaan de 
glasvezels naar de woningen. 
Iedere woning krijgt een eigen 
unieke glasvezelverbinding.

De aanleg naar de woning
Vanuit de openbare weg gaat de 
mantelbuis naar de woning. Hier-
voor wordt altijd het schouwrap-
port geraadpleegd. De schouwer 
informeert u hierover. Uiteraard 
laat de aannemer, als de werk-
zaamheden gereed zijn, de tuin 

netjes achter. De aannemer laat 
een kaartje in de brievenbus ach-
ter om te laten weten dat er in de 
tuin gewerkt is. De woning blijft 
altijd bereikbaar.

Activering van de  
glasvezelaansluiting
De laatste stap is het activeren 
van de glasvezelaansluiting. 
De aansluiting krijgt een recht-
streekse verbinding met de rest 
van het netwerk van DELTA 
Fiber Netwerk. Na het active-

ren van de aansluiting krijgt de 
bewoner binnen enkele weken, 
van de gekozen telecomaan-
bieder een installatiepakket 
opgestuurd. De apparatuur voor 
televisie, internet en/ of telefo-
nie kan nu worden geïnstalleerd 
door de bewoner of een monteur. 
Hierna activeert de telecomaan-
bieder het abonnement. Er kan 
nu gebruik worden gemaakt van 
diensten via het razendsnelle 
glasvezelnetwerk van DELTA 
Fiber Netwerk.

Hoe gaat de aanleg in z’n werk?

DELTA Fiber Netwerk organiseert verschillende 
inloopavonden. Kijk voor meer informatie in 

de agenda op gavoorglasvezel.nl
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Honderdtachtig bijzondere tegels van 
Koudekerkse schouw in Museum in Otterlo!

door Frits Nijhof

Begin november ontving de redactie van ons aller Groene Hart Koerier een aan-
tal foto’s van Fliesenhistoriker [tegelhistoricus] Wilhelm Joliet uit Königswinter in 
Duitsland. 

Volgens de historicus van het 
museum in Königswinter staat 
er in een museum in Otterlo bij-
zonder gedecodeerde schouw, 
welke afkomstig zou zijn uit een 
oude wagenmakerij uit Koude-
kerk. Voor de redactie een bij-
zonder en interessant ‘speur-
klusje’. 

Prachtig gerestaureerd
Het centrale paneel toont het 
Bijbelse verhaal van Jozef, die 
door zijn broers wordt verkocht. 
Het is een prachtig gerestaureer-
de schouw met tegeltableau, dat 
bestaat uit 180 aardewerk tegels 
met tinglazuur en is zeer waar-
schijnlijk rond 1790-1795 ge-
maakt in Rotterdam. De schouw 
staat  op moment in het Neder-

Een vooraanzicht van de antieke schouw

Het pand Dorpsstraat 37 waar voorheen een wagenmakerij zou zijn gevestigd

Zo staat de schouw geëxposeerd in het Tegelmuseum te Otterlo

lands Tegelmuseum in Otterlo.  

Achttiende eeuws!
Het model is een Venetiaan-
se prent naar ontwerp van de 
schilder Giuseppe Zocchi, die 
in leefde van 1711 tot 1767). 
Het tableau zal gemaakt zijn in 
de Rotterdamse tegelfabriek De 
Bloempot, welke sinds 1788 in 
bezit is van de familie Verwijk. 
Aan weerszijden worden por-
tretten getoond van stadhouder 
prins Willem V en zijn echtge-
note, prinses Wilhelmina van 
Pruisen. De onderbouw van de 
schouw is een reconstructie.  

Wagenmakerij aan de Dorps-
straat in Koudekerk
Na wat speurwerk is geble-
ken dat de wagenmakerij zich 
hoogstwaarschijnlijk bevond 
aan de Dorpsstraat, nummer 37. 

De huidige bewoners wisten mij 
te vertellen dat het huis ook lan-
gere tijd eigendom was van een 
dochter van de familie Wille 
woonden.  Bij de garage en ben-
zinepomp er tegenover woonde 
het echtpaar Wille; heer Wille is 
een aantal jaren geleden over-
leden. Mevrouw Wille woonde 
geruime tijd op de Albrechtstae-
te. We hadden het plan bij haar 
verdere navraag te doen, ech-
ter, zij is sinds enkele maanden 
terug verhuisd naar Muiden, 
al waar zij in de buurt bij haar 
dochter woont.  

Op zoek naar Ada Wille
Via de huidige bewoners hoor-
den we dat dochter Ada Wil-
le zich nog wist te herinneren 

dat de schouw wellicht komt 
uit de huidige werkkamer van 
de bewoners komt; deze kamer 
werd in het verleden ‘de pronk-
kamer’ genoemd. De schouw is 
wellicht ontworpen door Ada’s 
overgrootvader. De schouw is 
op een later tijdstip, waarschijn-
lijk uit geldgebrek, verkocht 
door de zoon. 

Prachtige expositie
In het Tegelmuseum in Otterlo 
is een verzameling te bewonde-
ren van de Nederlandse Tegel-
cultuur, welke zich sinds de 16e 
eeuw ontstond en verder ont-
wikkelde. De schouw uit Kou-
dekerk werd in 2005 voor de 
verzameling van het museum 
aangekocht.
De onderbouw van de schouw, 
de reconstructie, is met tegel-
collectie uit de museum aange-

vuld en verfraaid. Het centrale 
paneel, met de bijbelse voorstel-
ling van Jozef, is samengesteld 
uit tegels van 11 x 5 in uiterst 
fijn uitgewerkte zaadframe fa-
bricage; dit is een kenmerk voor 
de vervaardiging van deze vorm 
van tegelplateaus, Het Wapen 
van Dantzich. 

Doorgaan met zoeken
Wellicht komen we na publi-
catie van dit artikel nog meer 
details over deze schouw aan 
de weet. Bent u geïnteresseerd 
in de verschillende technie-
ken en geschiedenis van de te-
gelcultuur, surf dan eens rond 
op  http://www.geschichte-der-
fliese.de/ en  ook op
www.tegels-uit-rot terdam.

com/koudekerk.html       resp.  
http://www.geschichte-der-
fliese.de/koudekerk.html. 

Wie heeft nog informatie?
Wellicht zijn er onder de le-
zers mensen die nog meer we-
tenswaardigheden te vertellen. 
We denken daarbij bv. aan de 
oud bewoners van Dorpsstraat 
nr. 37 of andere bewoners van 
de Dorpsstraat. Niet alleen wij, 
maar we denken ook andere 
oud Koudekerkers (die de Groe-
ne Hart Koerier op internet le-
zen!), zijn erg benieuwd naar 
de oplossing van dit bijzondere, 
Koudekerkse mysterie.
Wij zullen binnenkort contact 

opnemen met Ada Wille; mis-
schien kan zij ons nog verder 
helpen bij het oplossen van dit 
wonderbaarlijke verhaal. 

Ook in Duitsland populair
Ook de Fliesenhistoriker aus 
Königswinter, de heer Wilhelm 
Joliet, is erg benieuwd of we 
laatste stukjes van deze puzzel 
nog verder kunnen complete-
ren.  Hij zal daarover zeker in 
de plaatselijke pers aldaar zeker 
wat van publiceren.  Natuurlijk 
zal hij ons dat mailen en dan 
kunnen we wellicht nog wat 
verder op deze leuke historie in-
gaan!

Wordt ongetwijfeld vervolgd!
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“Houdt Rijnwoude schoon 
.... door fit te blijven”

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

Daarom is Actief Rijnwoude ge-
start met het project “Houdt 
Rijnwoude schoon---door fit te 
blijven” Inmiddels hebben al 
veel mensen zich aangemeld, 
zowel jong ( zie foto) als oud.
Actief Rijnwoude zorgt voor 
de grijpstokken, hesjes, hand-
schoenen en vuilniszakken en 
u gaat heerlijk sportief uw eigen 
omgeving “opschonen”.  

Fotografen op pad!!
Leuke “opruimfoto’s” kunt u 
bij Actief Rijnwoude (zie mail-
adressen hiernaast) inleveren, 
wij proberen deze te publiceren 
in de Groene Hart Koerier. En 

degene die de origineelste foto 
maakt en opstuurt ontvangt ook 
nog een leuke prijs.
Lijkt u dit een leuk project, wilt 

Toch een leuke Kerst samen 
met eetcafé Egelantier...
Inmiddels is het wel ingedaald. We gaan geen leuke Kerst tegemoet. Daar hebben 
we dit jaar gewoon mee te dealen... maar hoe doe je dat??

Clemens Timmermans (eetca-
fé De Egelantier): Het was wel 
even flink slikken toen door be-
gon te dringen dat de tweede 
helft van december een sombe-
re zaak zou gaan worden voor 
de Horeca. Normaal hebben we 
natuurlijk een volle zaak met de 
Kerstdagen en Jaarwisseling en 
de dagen er om heen hebben we 
veel leuke avonden met livemu-
ziek en gezellige buffetten. Hoe 
vul je zo'n gat dan in?" 

Het klinkt zo simpel.... gewoon 
afhalen en bezorgen... tja maar 
de mensen willen graag extra 
gezelligheid in huis halen. Is dat 
binnen het gezin dan is er geen 
probleem en opa/oma mogen 
ook wel komen, maar verder 
kom je niet..

Feestelijke buffetten
"Daar hebben we het volgende 
op gevonden", zei Paul van Vliet 
ooit in een prachtige conferen-
ce. Clemens: "En zo is het eigen-
lijk ook. Onze keukenbrigade 
staat in de startblokken om voor 
u een heerlijk buffet te verzor-
gen. Thuis wel te verstaan! Wilt 
u het mini of maxi? 
Speciaal tijdens de feestdagen 
verzorgen wij feestelijke buf-
fetten vanaf 4 personen.  Zowel 
een luxe brunchbuffet als een 
mooi gevarieerd warm/koud 
buffet behoren tot onze moge-
lijkheden.

Met natuurlijk een lekker mini 
snack buffetje voor de kinde-
ren.  Compleet verzorgd wat wil 
je nog meer als je je toch moet 
aanpassen!"
 
Salades voor de kerst
"Mooie, feestelijk opgemaakte 
salades zijn natuurlijk ook ge-
woon bij ons te bestellen voor, 
tijdens en na de kerst. Buffetjes 
vanaf 4 personen zijn ook bui-
ten de feestdagen om bij ons te 
bestellen. U kunt hierbij zelf uit 
een lijst met gerechten kiezen 

formatie www.egelantier.com". 
 
Lekker snert en nog veel meer!
Op 4/5 en 11/12 dec  van 11.00-
16.00 uur zal het gezellig zijn 
op en rond het terras van De 
Egelantier. Hazerswoudse Boys 
houdt er dan zijn jaarlijkse kerst-
bomenverkoop! En daar speelt 
Clemens met zijn mannen/
vrouwen natuurlijk prima op in 
met een leuke actie!

Bij aankoop van een kerstboom  
Heerlijke erwtensoep met 50% 
Korting  In verkooptent diverse 
"to Go  gerechten"  om direct 
te gebruiken of mee te nemen 
o.a.
•  Gluhwein
•  Warme chocomel (eventueel 

met slagroom)
•  Egelantiertje ( warme choco-

mel met rum en slagroom)
•  Koffie of thee
•  Broodje Unox worst
•  Snert (0,25 of 1 liter)
•  Broodje bal
•  Portie chickenwings 

Kortom de gang naar buiten en naar het Raadhuisplein méér dan waard!

en zo een lekker buffet samen-
stellen. 

Dus binnenkort toch iets willen 
vieren en leuk eten serveren, 
check onze site voor meer in-

u hieraan ook meedoen?  Neem 
dan contact op met de kern co-
ordinator van de kern waar u 
woont:

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

Deze schoonmaakploeg is er klaar voor!

“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 financieren voor het maken van een INSEC-
TENHOTEL te realiseren 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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Week in beeld
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Stembureau: ik tel mee. U ook?

WEEK 49 
2 december 2020

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

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

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

Wat vragen wij?
-  U bent op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder. 
-  U bent flexibel, enthousiast, stressbestendig, representa-

tief, behulpzaam en nauwkeurig. 
-  U bent fysiek in staat om een lange dag te maken.
-  U bent geen kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezing.

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

E-learning 
Om u goed op uw taak voor te bereiden, vragen wij u een 
digitale instructie te volgen in de vorm van een e-learning. 

Na deze instructie krijgt u een digitaal examen. Voor de 
tellers is er een aparte korte e-learning beschikbaar.

Werktijden
De werkzaamheden beginnen ’s ochtends om 07.00 uur. 
De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Daarna 
moeten de stemmen worden geteld en de processen-
verbaal worden opgemaakt. Dit neemt naar verwachting 
tussen de twee en drie uur in beslag. Er wordt gewerkt 
volgens een rooster. Dit rooster wordt in overleg met de 
voorzitter van het stembureau opgesteld. Hierdoor is er 
voldoende ruimte voor pauzes.

Vergoeding 
De vergoeding voor een stembureaulid is € 200. Naast 
deze vergoeding ontvangt u een maaltijdvergoeding van 
€ 20. De vergoeding voor een teller is € 50. Het is verplicht 
de vergoeding op te geven bij de belastingdienst en/of 
uitkeringsinstantie.

Aanmelden en vragen
Heeft u interesse? Meldt u zich dan vóór 1 januari 2021 
aan door het formulier in te vullen op 
www.alphenaandenrijn.nl/verkiezingen. Heeft u vragen, 
dan kunt u contact opnemen met ons verkiezingsteam via 
telefoonnummer 14 0172 of stuur uw vraag naar 
verkiezingen@alphenaandenrijn.nl.

Aangepaste dienst
verlening gemeente
De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het 
coronavirus hebben effect op de gemeentelijke dienst-
verlening. Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk 
gewoon door. U kunt bijvoorbeeld een 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
Vanaf 1 december 2020 is het verplicht een mond-
kapje te dragen in openbare ruimten, dus ook in het 
gemeentehuis. 

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

Commissie 
bezwaarschriften
Op dinsdag 8 december 2020 staan de volgende 
openbare onderwerpen op de agenda van de 
Commissie bezwaarschriften: 

19.30 uur: Bezwaar tegen de verleende omgevingsver-
gunning V2020/627 voor het vervangen van de oever-
constructie aan de westkant van de Gouwe aan de 
Burgemeester Colijnstraat en de Kerkstraat in Boskoop.

20.10 uur: Bezwaar tegen de verleende omgevingsver-
gunning (V2020/365 en V2020/600) voor het plaatsen 
van een schuur met overdekte buitenruimte aan 
Paulus Potterstraat 11 in Hazerswoude-Dorp.

20.50 uur: Bezwaar tegen een verleende omgevings-
vergunning (V2020/664) voor het vervangen van een 
damwand en het oplassen van een verhoogde deksloof 
op bestaande stalen damwand nabij Prins Hendrik-
straat 136 in Alphen aan den Rijn.

De hoorzitting verloopt via beeldbellen via Skype. 
Indien u meer informatie wenst over bovenstaande 
onderwerpen of de zitting wenst bij te wonen, kunt u 
contact opnemen met het secretariaat van de 
Commissie bezwaarschriften via e-mailadres 
commissiebezwaarschriften@alphenaandenrijn.nl of 
telefoonnummer 0172 – 46 59 83.

“Ik begon als teller voor een  
extra zakcentje, nu tel ik vanwege 

het toffe team”

Mooi meegenomen

Laag inkomen?  
Zorgverzekering met korting 
Iedereen verdient goede zorg. Daarom is er voor inwoners met een 
laag inkomen en weinig eigen geld een collectieve zorgverzeke-
ring van Zorg en Zekerheid. 

Deze verzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvul-
lende verzekering. De aanvullende verzekering is vooral interes-
sant wanneer u hoge medische kosten heeft. U krijgt een korting 
op de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Daar-
naast betaalt de gemeente mee aan de premie voor de aanvul-
lende verzekering. Op www.gezondverzekerd.nl leest u meer 
informatie over de verzekeringen. 

Voorwaarden:
-  uw inkomen is niet hoger dan 130% van de voor u geldende 

bijstandsnorm. De bijstandsnorm is het bedrag aan bijstand 
waar u volgens de wet normaal gesproken recht op heeft.

-  u heeft geen of weinig geld
-  u heeft geen betalingsachterstand of schulden bij uw oude zorg-

verzekeraar

Aanvragen
Kijk voor meer informatie op www.alphenaandenrijn.nl/
werkeninkomen of vraag de collectieve zorgverzekering aan door te 
bellen met het Serviceplein via 14 0172.
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De afvalkalender: via de website of de app!

Kwiek in Alphen aan den Rijn

Een marathon, maar waar is de finish?

Het is belangrijk dat u thuis uw afval goed scheidt. 
Wij willen dit zo gemakkelijk mogelijk voor u 
maken. Daarom bieden wij als gemeente een online 
afvalkalender aan. Wilt u weten wanneer uw afval 
wordt opgehaald of twijfelt u in welke bak u uw 
afval moet gooien? Ga dan naar uw persoonlijke 
afvalkalender op afvalkalender.alphenaandenrijn.nl. 
Of download de afvalkalender Alphen a/d Rijn app 
gratis in de Google Play of App Store op uw smart-
phone of tablet. Het voordeel van de app is dat u 
herinneringen kunt instellen wanneer u uw afval 
buiten moet zetten. 

Afvalkalender 
Wanneer u naar de afvalkalender gaat 
via de website of de app, voert u uw 
postcode en huisnummer in. Vervolgens 
ziet u in één oogopslag voor uw eigen 
adres wanneer welke bak geleegd wordt. 
Ook vindt u in de afvalkalender een over-
zichtelijke kaart met de locaties van onder-
grondse containers in uw buurt en nuttige 
informatie over de verschillende afval-
stromen. Wat ook heel handig is, is de afval-
wegwijzer. Twijfelt u in welke bak u uw afval 
moet gooien? Tik het product in de zoekbalk 
in en u vindt snel het antwoord.

Afgelopen week viel de tweede editie van Kwiek in 
de gemeente Alphen aan den Rijn op de mat bij 
iedereen zonder sticker. Kwiek is een krant met 
informatie over ouder worden en langer thuis 
kunnen blijven wonen. De krant is onderdeel van 
de campagne Lekker Lang Zelfstandig, met als doel 
mensen bewust te maken en op tijd na laten te 
denken over hoe zij zo lang en prettig mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven leven. 

Een campagne voor en met inwoners
Misschien heeft u ze al wel gezien op straat of op 
internet: posters en banners van Gemeente Alphen 
aan den Rijn waarin de voordelen van zelfstandig 
zijn en blijven voor senioren onder de aandacht 
worden gebracht. Maar is u ook iets opgevallen aan 

de mensen die op de foto staan in deze campagne? 
Omdat deze campagne speciaal gericht is op de 
inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn, 
was het niet meer dan logisch om voor de foto’s en 
persoonlijke verhalen te werken met mensen die 
daadwerkelijk in de gemeente wonen. 

Tot straks
Nieuwsgierig naar informatie over bijvoorbeeld 
verhuizen, verbouwen, hulp, vrijwilligerswerk, 
gezellige activiteiten of een cursus aan de slag met 
uw smartphone? Of wilt u Kwiek online lezen? 
We zien u graag online. Tot straks, op 
www.lekker-lang-zelfstandig.nl.

Nu december aanbreekt, is een terugblik haast 
onvermijdelijk. 2020 zal voor altijd in ieders 
geheugen gegrift staan. Als wethouder denk ik 
vooral aan al die professionals en vrijwilligers in 
zorg en welzijn, die onvermoeibaar en onder moei-
lijke omstandigheden hun werk blijven doen. Aan 
de docenten in het onderwijs, die alles op alles 
zetten om hun leerlingen aan boord te houden. En 
eigenlijk aan iedereen - jong en oud, ziek en gezond 
- die zich eenzaam voelt in deze onzekere tijd. 
December is de maand waarin dat gevoel niemand 
zou mogen bekruipen; de maand van samenzijn en 
gezelligheid. Aan iedereen die dat zo ontzettend 
mist, schrijf ik dit bericht. 

Handen tekort
De coronacrisis neemt langzamerhand de vormen 
aan van een marathon. Kijk ik naar de zorg, dan zie 
ik mensen die al maandenlang op hun tenen lopen 
zonder dat de eindstreep in zicht komt. En tóch 
rennen zij door, trekken zij hun benauwende 
beschermingsmiddelen aan en draaien zij wéér een 

extra dienst omdat er simpelweg handen tekort 
zijn. Deze mensen in de frontlinie verdienen onze 
support, onze bemoedigende woorden vanaf de 
zijlijn en vooral onze waardering. Voor iedere 
patiënt verleggen zij hun eigen grenzen en zetten 
zij nóg een tandje bij. Daarvoor kan ik alleen maar 
mijn diepste respect uitspreken.

Bij de les blijven
En ja, dat geldt natuurlijk ook voor de docenten in 
het voortgezet onderwijs, die met hart en ziel 
werken aan de ontwikkeling van onze kinderen. 
Om het fysieke onderwijs weer mogelijk te maken, 
zetten zij de zorgen om hun eigen gezondheid 
opzij. Want ja, jongeren doen ontzettend hun best 
en gelukkig blijven de meesten gespaard van 
ernstige symptomen, maar de stijging van het 
aantal besmettingen in hun leeftijdscategorie baart 
ons zorgen. Draag dat mondkapje, zou ik hun op 
het hart willen drukken, en houd op school zoveel 
mogelijk afstand, al voelt dat nóg zo onnatuurlijk. 
We hebben alle docenten nodig om achterstanden 
te voorkomen en jullie letterlijk bij de les te houden, 
dus bescherm elkaar zoveel mogelijk. 

Bizar jaar
Terugkijkend op dit bizarre jaar, denk ik eerst aan 
de verbijstering in maart, toen we in een zoge-
noemde ‘intellligente lockdown’ belandden. 
Razendsnel moesten we beslissingen nemen, 
nieuwe zorg- en werkvormen optuigen en ons 
leven aanpassen zoals we dat nog nooit eerder 
hadden gedaan. Iedereen die kon werken, werkte 
keihard en maakte lange dagen. Daarnaast bleven 
we zoveel mogelijk thuis, in een cirkel die steeds 
kleiner werd. Zonder het sociale contact en de 
gebruikelijke afwisseling, bleek het moeilijk om 
energie op te doen en bij te tanken. 

Oproep
Dus ja, we zijn soms moe, maar de marathon duurt 
voort. Daarom wil ik afsluiten met een oproep om 
goed op uzelf te letten, en om – als u nog wat 
energie over heeft – anderen te ondersteunen en op 
sleeptouw te nemen. Een beetje #aandacht voor 
elkaar doet wonderen!

Wethouder Han de Jager

Buurtbussen  
rijden weer
Vanaf maandag 30 november kunnen inwoners 
uit Boskoop en Zwammerdam weer gebruik-
maken van de handige Buurtbus. De bus is 
aangepast aan de coronamaatregelen, 
waardoor het voor de reizigers en de chauffeur 
veilig is. Iedereen in de bus draagt vanzelfspre-
kend een mondkapje.

Waarom zijn er buurtbussen?
De buurtbussen bieden de mogelijkheid om 
eenvoudig van Boskoop-Oost naar Boskoop-
West (buurtbus 728), van Zwammerdam naar 
Alphen aan den Rijn (buurtbus 722) en omge-
keerd te reizen. Buurtbus 722 De Meije stopt 
onder andere bij de Aarhof, het ziekenhuis in 
Alphen aan den Rijn en het station in Alphen 
aan den Rijn. Buurtbus 728 stopt onder andere 
bij het station Boskoop, Boskoop-Oost en het 
winkelcentrum.
 
Route en dienstregeling
De route en de dienstregeling zijn te vinden op 
de websites www.buurtbusboskoop.nl en 
www.buurtbusdemeije.nl. Langs de route zijn 
diverse vaste opstappunten (met de herken-
bare groen-witte bordjes), hoewel de chauffeur 
ook voor een vriendelijk opgestoken hand 
stopt. De bus is rolstoeltoegankelijk en ook de 
hond mag mee. De kosten per rit zijn € 1,30 en 
te betalen met pinpas of OV-chipkaart. Ook 
kunt u ritkaartjes kopen bij Primera. De 
buurtbus wordt financieel mogelijk gemaakt 
door Arriva, Gemeente Alphen aan den Rijn en 
Provincie Zuid-Holland.
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Werkzaamheden 
Eisenhowerlaan
Bij normale (weers)omstandigheden wordt de kruising van de Eisenhower-
laan met de Horstenweg en Het Oude Ambacht in Alphen aan den Rijn 
maandag 30 november om 6.00 uur weer opengesteld voor al het verkeer. 
Tegelijkertijd starten dan de reconstructiewerkzaamheden aan het wegge-
deelte tussen het kruispunt van de Eisenhowerlaan met de Horstenweg en 
Het Oude Ambacht naar de N207. Autoverkeer rijdt op de Eisenhowerlaan 
(in beide richtingen) over een baan. Afslaan richting de Jeltje de Bosch 
Kemperstraat is gedurende de werkzaamheden niet mogelijk. Er wordt een 
omleiding ingesteld voor auto- en fietsverkeer. Naar verwachting zijn de 
werkzaamheden vrijdag 18 december om 16.00 uur afgerond.

Indian Summer
De hele Eisenhowerlaan in Alphen aan den Rijn wordt opgeknapt en krijgt 
een nieuwe fundering en nieuw asfalt. In de middenberm worden de bomen 
die door essentaksterfte van slechte kwaliteit zijn verwijderd en één op één 
vervangen. De bomen die nog gezond zijn, blijven staan. Ook worden plant-
vakken aangelegd. De gemeenteraad heeft besloten dat de doorgaande 
wegen in Alphen aan den Rijn (ook wel de groene hoofdstructuur genoemd) 
een bepaalde uitstraling moeten hebben. De groene hoofdstructuur loopt 
vanaf de Zeeman tot aan de Zegerbaan en heeft als thema 'Indian Summer' 
meegekregen: verschillende esdoorntypes en enkele andere boomsoorten 
die uitblinken door hun herfstverkleuring. In het najaar worden de nieuwe 
bomen geplant, zodat deze onder de juiste omstandigheden kunnen 
groeien. Meer informatie over deze reconstructie vindt u op 
www.alphenaandenrijn.nl/eisenhowerlaan.

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 wind-
molens. 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 
enquête over duurzaamheid. Het zou fantastisch 
zijn als inwoners ook bij dit onderwerp met ons 
willen meedenken.”

Duurzame bronnen
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 
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 Strategie 
(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). 
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Start voorbereiding fietsbrug over Aarkanaal
Binnenkort beginnen de eerste zichtbare werk-
zaamheden om de nieuwe fietsverbinding over het 
Aarkanaal mogelijk te maken. De fiets- en voetgan-
gersbrug over het Aarkanaal verbindt de Burge-
meester Bruins Slotsingel in het Zegerslootgebied 
met de Nieuwkoopseweg en het polderlandschap 
aan de andere zijde. Het wordt een vaste hoge brug 
die niet open gaat.
 
Eerste werkzaamheden
De meeste voorbereidende werkzaamheden vinden 
plaats in het groen. Met deze werkzaamheden 
wordt voorkomen dat er komend voorjaar broe-
dende vogels in het groen nestellen, waardoor de 
aanleg van de fietsbrug vertraagd kan worden. De 
bomen en beplanting ten westen van de Burge-
meester Bruin Slotsingel worden in december 
verwijderd. Nadat de bomen gerooid zijn, wordt 
het terrein vlak gemaakt. Daardoor blijft het park 
veilig toegankelijk tot de aanleg van de brug start. 
In december wordt ook gestart met de sloop van de 
woning aan de Oostkanaalweg 2.
 
Planning
Het bestemmingsplan Fietsbrug Aarkanaal is in 
april 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Eén 
belanghebbende heeft hiertegen beroep ingesteld 
bij de Raad van State. De gemeente verwacht dat 
het bezwaar begin 2021 wordt behandeld. Onder-
tussen wordt een aannemer gezocht die het 

ontwerp verder gaat uitwerken. Als alles goed 
verloopt, kan de bouw van de brug halverwege 
2021 van start gaan.
 
Verbinding voor natuur en langzaam verkeer
Door deze extra brugverbinding wordt de natuur 
van Park Zegersloot en het polderlandschap met 
elkaar verbonden en is het eenvoudiger om vanuit 
Alphen te fietsen en wandelen richting Aarlander-
veen en Nieuwkoop en omgekeerd. Woon-, werk-, 

school-, en recreatief langzaam 
verkeer krijgt hierdoor een kortere en 
mooiere route. De brug is al jaren een 
wens van de provincie, gemeente en fiet-
sersbond. De gemeente voert het project 
uit. Zij werkt daarbij nauw samen met de 
provincie, die het grootste deel van de 
kosten betaalt. De gemeenteraad heeft in 
2015 besloten dat de brug wordt aange-
legd.

Artist Impression: hoe de brug er precies uit komt te zien, is nog niet bepaald

Publicaties
Mandaat politie verwijderen 
voertuigwrakken
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat de politie-eenheid Den Haag 
ook dit jaar voertuigwrakken in de periode van 27 
december 2020 tot en met 1 januari 2021 van de 
openbare weg mag verwijderen, als de kans groot 
is dat deze rondom de jaarwisseling vernield of in 
brand gestoken worden.

Anterieure overeenkomst sloop kassen en 
ontwikkeling en realisatie 5 vrijstaande 
woningen en natuurcamping, Noordeinde 
11 C-D, Aarlanderveen 
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat zij met De Blijde Wereld 
V.O.F op Noordeinde 11 C in Aarlanderveen een 
overeenkomst hebben gesloten volgens artikel 
6.24 Wet ruimtelijke ordening voor het slopen van 
de aanwezige kassen en het realiseren van vijf 
woningen en een natuurcamping op Noordeinde 11 
C-D in Aarlanderveen. 

Inzage
De zakelijke opgave van de inhoud van de overeen-
komst (Zakelijke opgave Anterieure overeenkomst 
Noordeinde 11 C-D) ligt met ingang van 3 december 
2020 tot en met 13 januari 2021 ter inzage bij de 
informatiebalie in het gemeentehuis van Alphen aan 
den Rijn. Vanwege het coronavirus kunt u het 
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt 
u hiervoor contact op met telefoonnummer 14 0172.

Hoe kunt u reageren?
Voor informatie over de zakelijke opgave kunt u 
contact opnemen met Lars Blokker van team 
Ruimte, via telefoonnummer 14 0172.

Ontwerpbesluit bouwen school inclusief 
buitenbergingen naast De Bentlanden, 
sectie B - perceel 2619, Benthuizen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen 
aan den Rijn maken bekend dat zij van plan zijn om 
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, 
onder 3⁰, juncto artikel 3.10, eerste lid, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken 
van de regels van het bestemmingsplan ‘Benthuizen’ 
voor het bouwen van een school inclusief buiten-
bergingen op de locatie naast De Bentlanden, sectie 
B - perceel 2619 te Benthuizen.

Waarom is een afwijkingsprocedure nodig?
Het plan is niet in overeenstemming met het 

geldende bestemmingsplan. Met het doorlopen van 
de uitgebreide afwijkingsprocedure worden de 
gewenste ontwikkelingen juridisch-planologisch 
mogelijk gemaakt en kan de omgevingsvergunning 
verleend worden.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 
vanaf 3 december 2020 tot en met 13 januari 2021 
ter inzage bij de informatiebalie in het gemeente-
huis. Vanwege het coronavirus kunt u het gemeen-
tehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt u 
hiervoor contact op met telefoonnummer 14 0172. 
Het ontwerpbesluit is ook in te zien via www.
overheid.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 kenmerk V2020/403. Voor het kenbaar 
maken van een mondelinge zienswijze, meer infor-
matie of het digitaal opvragen van tekeningen kunt 
u contact opnemen met John van der Velden van 
team Vergunningen, via jvdvelden@alphenaanden 
rijn.nl of telefoonnummer 0172 – 46 48 21. Alleen 
degenen die tijdig zienswijzen indienen, kunnen 
later beroep instellen tegen een uiteindelijk besluit.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning 
Multinal Group B.V., Alphen aan den Rijn
Op 20 november 2020 heeft de Omgevingsdienst 
Midden-Holland (ODMH) namens Gemeente Alphen 
aan den Rijn een besluit genomen op de aanvraag 
met kenmerk 2020037052. Dit gaat over het 
uitbreiden van de huidige beitsactiviteiten voor de 
oppervlaktebehandeling van metalen met onder 
andere vier dompelbaden met een inhoud van meer 
dan 13 m3 op Ondernemingsweg 1 in Alphen aan 
den Rijn. De vergunning is toegekend. Het besluit 
gaat over de volgende onderdelen: het oprichten, 
veranderen of in werking hebben van een vergun-
ningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter 
inzage bij Gemeente Alphen aan den Rijn. In 
verband met het coronavirus kunt u het gemeente-
huis alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. De inza-
geperiode is zes weken en start op 3 december 
2020, de eerste werkdag na de publicatiedatum 
van deze bekendmaking. Een dag na de start van 
de inzageperiode start de beroepstermijn. De inza-
geperiode en beroepstermijn eindigen zes weken 
na de start van de beroepstermijn.

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

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

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

Aanvraag omgevingsvergunning Avery 
Dennison Materials Nederland b.v., 
Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft 
op 17 november 2020 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ontvangen. Dit gaat over 
het milieuneutraal veranderen van de inrichting 
van Avery Dennison Materials b.v. door het 
vervangen van de koelmachine op H.A. Lorentzweg 
2 in Alphen aan den Rijn. De aanvraag is geregi-
streerd onder kenmerk 2020310541. De aanvraag 
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gaat over: het milieuneutraal wijzigen van een 
milieu-inrichting of mijnbouwwerk.

Procedure
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere 
procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld, neemt 
de ODMH namens Gemeente Alphen aan den Rijn 
een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen 
acht weken na ontvangst van de aanvraag. De 
termijn kan worden opgeschort als er aanvullende 
gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan 
eventueel ook één keer worden verlengd met zes 
weken.

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

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer 
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden 
algemene regels die zijn vastgelegd in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Een 
milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan 
volstaan met een melding van de activiteiten: 
-  Groenendaal Verhuur B.V., Engelandlaan 13 in 

Hazerswoude-Dorp: het oprichten van een bedrijf 
in het leveren en reinigen van toiletcabines

-  B.D. Rijnbeek Boomkwekerijen BV, Koetsveld 15 
en 17 in Boskoop: het plaatsen van een scha-
duwhal over een containerveld en het bouwen 
van een kleine bedrijfsruimte (nummer 17)

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van 
de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen 
of beroep instellen. 

Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten bodem-
energiesystemen buiten interferentie gebieden of 
het lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater 
anders dan vanuit een inrichting is een vergunning 
niet altijd nodig. In die gevallen kan worden 
volstaan met een melding van de activiteiten. 
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
meldingen ontvangen:
-  CFL Exploitatie B.V., Brittenruststraat in Alphen 

aan den Rijn: het aanleggen van 67 gesloten bode-
menergiesystemen bij 67 nieuwbouwwoningen 
(Het Rode Dorp, fase 2)

-  CFL Exploitatie B.V., Karel Doormanstraat in 
Alphen aan den Rijn: het plaatsen van 58 gesloten 
bodemenergiesystemen bij 58 nieuwbouwwo-
ningen (Het Rode Dorp, fase 3)

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.

Vertrokken met onbekende bestemming?
Uit adresonderzoek blijkt dat de volgende personen 
naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig 
zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie 
Personen (BRP) staan ingeschreven:
-  J.A. van der Weijden, Diamantstraat 334,  

Alphen aan den Rijn
-  H. Zerrouk, Herculesstraat 148,  

Alphen aan den Rijn

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

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

Verzoek verwijderen aanhangers
Op het trottoir bij huisnummer 20 aan de P. den 
Oudenstraat in Boskoop staat al geruime tijd een 

grijze scooter geparkeerd zonder kenteken. Onder-
zoek naar deze scooter heeft geen eigenaar opgele-
verd. De vrijheid van het verkeer wordt belemmerd 
omdat deze scooter al geruime tijd ongebruikt 
geparkeerd staan op een openbaar weggedeelte. 
Wij verzoeken de eigenaren of rechthebbenden van 
deze scooter zich binnen één week te melden bij 
team Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 
140172 óf de scooter te verwijderen. Als dit niet 
gebeurt, dan verwijdert de gemeente deze scooter.

Vergunningen
19 tot en met 25 november 2020

In verband met het coronavirus is de balie van 
Vergunningen gesloten. Wilt u plannen inzien? 
Neem dan contact op met telefoonnummer 14 
0172 of per e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Ingekomen aanvragen
In dit stadium van de procedure kunt u nog geen 
bezwaren indienen.
Aarlanderveen
-  Achtermiddenweg 2C  

bouwen machineberging (V2020/945) 
-  Noordeinde 79A  

plaatsen nieuw multifunctioneel kantoor/
praktijkruimte (V2020/948) 

-  Achtermiddenweg 6  
aanleggen dam (V2020/958) 

Alphen aan den Rijn

-  Akkerwinde 46  
aanbrengen gevelisolatie (V2020/944)

-  Woubrugseweg 5  
realiseren insteekhaven en vervangen van 
vlonders boven land (V2020/946) 

-  Saffierstraat 6  
vergroten dakkapel achterzijde, opmetselen van 
penanten, plaatsen hekwerk en daktegels en 
vervangen raamkozijn (V2020/947)

-  Halverwege 4  
vervangen bestaand schoolgebouw (V2020/956) 

-  Emmalaan 90A  
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/959) 

-  Helmhof 40  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/960) 

-  Zuiderkeerkring 212  
plaatsen dakopbouw tweede verdieping 
achterzijde (V2020/962) 

-  Schouw 71  
plaatsen dakopbouw (V2020/964) 

-  Grijpensteinstraat 10  
plaatsen erfafscheiding (V2020/965)

Benthuizen
-  De Populier 9  

afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/951) 

-  Noordpolder 29  
plaatsen nieuwe kb gelijkrichterkast naast de 
bestaande (V2020/953) 

Boskoop
-  Boskoopseweg 6B  

slopen houten schuur (V2020/952) 
-  Biezen 88  

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

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

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

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

•  Belastingverordeningen en tarieven
•  Najaarsnota 2020

Donderdag 3 december 2020, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (digitaal, 
uitzending is volgende dag terug te zien via de website)

•  Bespreken collegenotitie varianten Beter Bereikbaar Gouwe en notitie varianten N207- zuid van de 
raadswerkgroep verkeer (20.00 uur) 

Donderdag 3 december 2020, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (20.00 uur) 
(digitaal, uitzending is volgende dag terug te zien via de website)

•  Bestemmingsplan Rijndijk 86
•  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 

Donderdag 10 december 2020, gemeenteraadsvergadering (20.00 uur) (digitaal, met live-
uitzending via de website) 

•  Voor de vergaderstukken verwijzen u door naar vergaderkalender op de website:  
www.alphenaandenrijn.nl/raad (vergaderingen, agenda en vergaderstukken)

Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de 
vergaderstukken 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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Een warm welkom in de verbouwde en aangepaste Verswinkel G.J. van der Kooy.
Nu de verbouwing afgerond is, willen we samen met Aannemersbedrijf 

C.L. De Boer & zn u bedanken voor uw geduld en begrip. 
Donderdag, vrijdag en zaterdag ontvangt u bij besteding vanaf €10,- een leuke attentie! 

Verswinkel G.J. van der Kooy voor al uw:oy voor al uw:
Kerstbomen in alle maten
Kerststukken en kerstdecoratie 
Kerstpakketten en relatiegeschenken
Groente, aardappels en fruit
Boerenkaas en boerenzuivel
Openhaardhout 
Geldig tot en met maandag 7 december 2020.Op=opember 2020.Op=op

plaatsen aanbouw voorzijde woning (V2020/954) 
-  Gouwestraat 10A, 10B en 10C  

wijzigen indeling begane grond en eerste en 
tweede etage (V2020/961) 

Hazerswoude-Dorp
-  Dorpsstraat 295  

wijzigen bijgebouw (kap) (V2020/955) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Joseph Haydnlaan 3  

brandveilig in gebruik nemen pand (V2020/943) 
-  Westvaartpark (fase 2)  

in stand houden al aangebracht tijdelijk 
zandpakket (V2020/963) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Hondsdijk 3 A  

verbouwen bestaand bedrijfspand (V2020/949) 
-  Kerklaan 47  

aanleggen inrit (V2020/950) 
-  Park Ypenburg 15  

plaatsen drie dakkapellen en dakraam 
(V2020/957) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Kalkovenweg 13 (19-11-2020)  

constructief versterken twee verdiepingsvloeren 
(V2020/832) 

-  Leidse Schouw 2G (20-11-2020)  
uitbreiden storage center (V2020/572) 

-  Honingzwam 16 (25-11-2020)  
herindelen bestaand pand naar 3 woningen 
(V2020/894) 

Benthuizen
-  Hogeveenseweg 57 (25-11-2020)  

plaatsen longeercirkel (V2020/764) 
Boskoop
-  Brederodepeer 37 (19-11-2020)  

bouwen stenen garage met veranda (V2020/887) 
Hazerswoude-Dorp
-  Oostgerepolder 6 (19-11-2020)  

vervangen bestaande brug (V2020/657) 
-  Dorpsstraat 295 (25-11-2020)  

wijzigen bijgebouw (kap) (V2020/955) 
-  Belgiëlaan 4 (25-11-2020)  

plaatsen stikstofinstallatie (V2020/829) 

Bezwaar
Voor deze beschikkingen geldt de bezwaar-
clausule. U kunt bezwaar maken via 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. 

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  Energieweg 27 

plaatsen vier silo's (V2020/852) 
Boskoop
-  Voorofscheweg 229 

afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/825) 

-  Exploitatiegebied Waterrijk-West, bouwfase 6 
realiseren brug (V2020/833) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Melkweglaan 116  

plaatsen dakopbouw en dakkapel 
voorgeveldakvlak (V2020/819) 

Verleende geluidsontheffing  
en ontheffing Zondagswet
Alphen aan den Rijn
-  Sint Jorisstraat (E2020/241)  

Ontheffing op grond van artikel 3 van de 
Zondagswet en Geluidsontheffing (op grond van 
artikel 4.6a van de APV) voor achtergrond-
sfeermuziek van 25 november 2020 tot en met 
28 december 2020.

Bezwaar
Voor deze beschikking gelden de bezwaarclausule 
en de voorlopige voorzieningsclausule.

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en Wethouders hebben besloten tot 
het verwijderen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en), met de 
bij behorende borden:
Alphen aan den Rijn
- Gouwsluisseweg 38A 

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
openbare bekendmaking van dit besluit in de 
Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn. U kunt ook bezwaar maken 
via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.

Bezwaarclausule

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 

7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht 

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

meester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 

AA Alphen aan den Rijn. U kunt ook online bezwaar indienen via: 

www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. De termijn gaat in op de dag na 

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit 

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 

8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken een beroep-

schrift tegen dit besluit kunnen indienen bij de rechtbank Den Haag, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beroeps-

termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die 

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

inzage is gelegd (ingevolge artikel 8:1 in samenhang met artikel 6:7, 

6:8 lid 4, en 7:1 lid 1 sub d, van de Algemene wet bestuursrecht).

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit 

actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/

beroepschrift hebt ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene 

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Colofon 
Week in beeld is onder redactie van Gemeente Alphen aan den Rijn en 

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

De Raad in beeld is onder redactie van de griffie van de gemeenteraad  

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

Kijk voor meer informatie op https://www.alphenaandenrijn.nl

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

Afbeeldingen: Wanneer de naam van de fotograaf niet expliciet bij de foto 

vermeld staat, zijn de foto’s, afbeeldingen en illustraties eigendom van 

Gemeente Alphen aan den Rijn of stockfoto’s (www.freeimages.com, 

istockphoto e.a.).
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Voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Spring Talentbege-
leiding voor peuters
Na de herfstvakantie is Cilleke van Gijzen gestart met een groepje ‘Peuterspring’.  
Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong  leren hier met elkaar en van elkaar tij-
dens ochtenden die speciaal voor hen uitdagend zijn. 

Cilleke van Gijzen (53) heeft 
jarenlange ervaring als jeugd-
hulpverlener. Maar bij haar ei-
gen zoon duurde het lang voor-
dat zij begreep hoe het kon dat 
hij in zijn ontwikkeling van 
jongs af aan voorliep op andere 
kinderen, maar op school steeds 
minder motivatie liet zien voor 
‘het schoolse leren’.    “Uitein-
delijk ben ik me gaan verdiepen 
in hoogbegaafdheid  en hoe je 

zichzelf gaan denken.  De juf 
zei eens over één van mijn jon-
gens ‘hoe kan dat nu dat zo’n 
slim kind zulke domme dingen 
doet?’ Die reactie geeft volgens 
Cilleke goed weer hoe de bui-
tenwereld hoogbegaafde kinde-
ren vaak ervaart.  Inzicht geven 
in hoe voor het kind construc-
tief om te gaan met deze ogen-
schijnlijke tegenstrijdigheid is 
waar zij voor staat. 

je kind daarin het beste kunt be-
geleiden en ruimte geven. Om 
ook andere hoogbegaafde kin-
deren en hun ouders te kunnen 
ondersteunen met mijn ervarin-
gen heb ik een specialistische 
opleiding tot talentbegeleider 
gevolgd.”

Hoogbegaafdheid
Cilleke: “Over wat hoogbe-
gaafdheid is bestaat vaak onbe-
grip en soms ook onjuiste op-
vattingen. Het zijn lang niet 
altijd de kinderen die op school 
opvallen door hun goede cijfers. 
Hoogbegaafde kinderen kijken 
anders naar de wereld dan an-
dere kinderen en het standaard 
schoolaanbod past vaak niet vol-
doende bij wat zij nodig heb-
ben.  Zij worden er onvoldoen-
de door uitgedaagd en krijgen, 
als er niet goed met hun ‘an-
ders zijn’ wordt omgegaan, al 
snel het idee er niet bij te ho-
ren. Ze zijn ook erg kritisch over 
zichzelf en anderen. De combi-
natie van deze (en meer) fac-
toren leidt er vaak toe dat juist 
deze begaafde kinderen vastlo-
pen op school en negatief over 

Spring Talentbegeleiding
 en ukIQ 
Cilleke is, na afronding van de 
opleiding tot talentbegeleider, 
gestart met haar eigen adviesbu-
reau ‘Spring Talentbegeleiding’.  
Zij zet zich graag in om ouders, 
professionals, onderwijs en ge-
zondheidszorg  te adviseren en 
te ondersteunen in het leren 
herkennen van hoogbegaafd-
heid en hier zo goed mogelijk 
op te kunnen inspelen. Daar-
naast coacht zij kinderen. Cil-
leke: “Inmiddels is er gelukkig 
steeds meer kennis en expertise 
over hoogbegaafdheid en weet 
ik dat deze kinderen, als ze al 
vroeg de juiste begeleiding krij-
gen en om kunnen gaan met ge-
lijkgestemden, veel beter in hun 
vel komen te zitten en hun ta-
lenten optimaal kunnen leren 
ontwikkelen. Dat is goed voor 
een gezond en stevig zelfbeeld. 
En daarmee kun je het beste al 
beginnen als ze peuter zijn.”  
Sinds kort is Cilleke licentiehou-
der bij de landelijke organisatie 
‘ukIQ’. Eén van de oprichtsters 
van deze  organisatie, Lilian van 
der Poel-Schippers, heeft Cille-

oktober met de 1e groep, een 
serie van 6 bijeenkomsten, voor 
maximaal 4 peuters op de vrij-
dagochtend.  Locatie: Dorps-
huis Hazerswoude-Rijndijk, Jo-
seph Haydnlaan 5. De kosten 
daarvoor bedragen in totaal  € 
150,=.  Er wordt vooraf in een 
uitgebreid gesprek met ouders 
altijd eerst gekeken of er moge-
lijk sprake is van een voorsprong 
en daarna of het groepsaanbod 
passend zou kunnen zijn.  

Informatie
Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Cilleke van Gij-
zen via info@springtalentbege-
leiding.nl, of bel 06-48444392 
(Spring Talentbegeleiding). 

Op facebook kunt u de bedrijfs-
pagina vinden van Spring Ta-
lentbegeleiding.  Achtergrond-
informatie over peutergroepen 
staat op ukiq.nl.  

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

 

 

 

Prijsvraag ronde 4, december 

‘Maak een lettertekening’ 

De prijs die gewon-
nen kan worden is 
een insectenkijker!. 

Veel plezier    

Gedurende het clubjaar is er 
een jubileumprijsvraag. Iedere 
maand een nieuwe opdracht. 
Volg de informatie in de Groene 
Hart Koerier en op onze web-
site, Facebookpagina en op In-
stagram.

Opdracht december: maak een 
tekening met allerlei onderwer-
pen die beginnen met de eerste 
letter van je naam (naar keuze 
voor-of achternaam) en kleur 
deze zo mooi mogelijk in. Zie 
een voorbeeld onderaan.

De spelregels zijn als volgt:
1. Als de tekening af is maakt 

de deelnemer er een foto van 

en plaatst de foto op FB, In-
stagram of mailt de foto naar 
het jubileum@scouting-rhe-
ijnewoud.nl

2. Zorg dat je naam en je leef-
tijd erbij vermeld wordt.

3. Alle tekeningen moeten vóór 
31 december 2020 24.00 uur 
ingestuurd zijn.

4. De jury beoordeelt met in-
achtneming van de leeftijd 
van de deelnemer wie de 
winnaar is. 

5. De jury bestaat uit de jubile-
umwerkgroep (Paula, Karin, 
Roos, Malou, Arjan en Bas). 
Kinderen van juryleden kun-
nen niet winnen.                                                                       

                                           

ke  tijdens haar opleiding al ge-
inspireerd als voorvechtster van 
de vroegsignalering en begelei-
ding van peuters met een ont-
wikkelingsvoorsprong. Meer in-
formatie over de opzet en het 
‘waarom’ van de peutergroepen 
is te vinden op de website ukiq.
nl.  
 
PeuterSpring
Als een kind vastloopt en er is 
een vermoeden van hoogbe-
gaafdheid, dan is goede bege-
leiding essentieel. Heeft u een 
vermoeden van hoogbegaafd-
heid bij uw peuter, dan kunt u 
samen met Cilleke onderzoeken 
of deelname aan de groep ‘Peu-
terspring’ past. Vanuit  Spring 
Talentbegeleiding startte zij in 
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BS de Steijaert ontvangt 
'Pinguïns' van VIJK!
VIJK is in het bezit van een aantal luxe rugzakken. Deze zitten vol met spullen 
die je nodig hebt om te gaan schaatsen. Er zit een paar verstelbare schaatsen in, 
schaatsbeschermers, handschoenen en een schaatshelm. 

twee pinguïns. Wanneer de Pin-
guïn bij kinderen thuis mag lo-
geren hebben zij recht om een 
keer gebruik te maken van de 
schaatstas. Het is net als de te-
levisieserie ‘Flip de Beer’, waar 
de beer ook gaat logeren bij 
kinderen. Als de kinderen een 
keer mee hebben gedaan is het 
de bedoeling dat de Pinguïn bij 
iemand anders mag logeren en 
dat die gebruik kan maken van 
de faciliteiten om een keer te 
schaatsen.  

Ook zonder Pinguin
Directrice Judith van Opstal 
heeft de pinguïns hartelijk in 

ontvangst genomen van Rinske 
Hoogenboom, lid van de Ver-
eniging IJssport Koudekerk ad 
Rijn.

Wanneer er geen pinguïn bij 
jou op school aanwezig is… 
niet getreurd… ook dan kan je 
inschrijven om een keer te ko-
men schaatsen. Inschrijven kan 
via Alphen Beweegt (https://
sjors.alphenbeweegt.nl) 
Op deze manier kunnen kinde-
ren toch nog kennis maken met 
de oerhollandse sport schaatsen 
en zijn de kinderen klaar moch-
ten de sloten straks voorzien 
zijn van een laag ijs.

Met deze tassen mogen de kin-
deren vanaf groep 3 een keer 
(gratis) meetrainen bij Ver-

eniging IJssport Koudekerk op 
dinsdagavond van 16:30 – 17:30 
uur in de schaatshal Leiden op 

de Vondellaan 41 in Leiden. 

Op de BS de Steijaert staan nu 

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 204 02 39 | Ma.  t/m vr. 8.30 - 17.00 uur en za.  10.00 - 16.00 uur

Train je fit met 
MBT schoenen!
Je spieren van je been, rug en buik 
moeten  met deze schoenen veel 
harder werken om de stabiliteit van 
het lichaam te behouden. De zachte 
sensor in de hiel van de zool geeft 
zowel een zijwaartse instabiliteit 
als een demping die aan een 
wandeling op het strand doet 
denken. De ronde zool zorgt voor 
een rechte houding , gezamenlijk 
zorgen ze ervoor dat je de buik-
spieren moet aantrekken en de 
kleine rugspieren traint.

De belasting van deze schoen zorgt 
dan ook voor het trainen van alle core 
spieren, en verbetert je uithoudings-
vermogen bij langer gebruik. Belang-
rijk is om niet gelijk 10 km op pad 
te gaan, maar langzamerhand het 
gebruik op te voeren.

Kom nu op zaterdag voor 12.00 uur 
en ontvang 10% korting op je eerste 
MBT paar.

Heb je last van voorvoet of
hielklachten dan kan de MBT 

schoen ook een uitkomst bieden

Zachtere hiellanding

Vloeiende afwikkeling

Activering van minder
gebruikte spieren

Rechtere houding

Ontlasting van enkel-, 
knie- en heupgewricht

Gewone schoen versus MBT 

Ruil-Zuil 
Historisch 
Verzamel-

album 
‘Benthui-
zen zoals 

het vroeger 
was’

Mist u nog plaatjes voor 
het Historisch verzamel-
album ‘Benthuizen zoals 
het vroeger was’, uitgege-
ven door Plus Verheul sa-
men met de Historische 
Kring Benthuizen. 

Dan heeft u de mogelijkheid 
om uw verzameling compleet 
te maken, bij de Plus staat een 
‘Ruil-Zuil’ waar u de missende 
plaatjes uit mag halen. 

Ruilen?
Heeft u nog dubbele plaatjes le-
ver ze dan in bij de service-balie 
in de winkel dan maakt u daar 
weer ander verzamelaars blij 
mee. Alvast bedankt namens 
alle andere verzamelaars!
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HOOGVLIET.COM

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE. GOEDKOOPSTE.

MAXIMAAL 6 KRATTEN PER KLANT 

 GOEDKOOPSTE. GOEDKOOPSTE. GOEDKOOPSTE. GOEDKOOPSTE. GOEDKOOPSTE. GOEDKOOPSTE. GOEDKOOPSTE.

++

G’woon 
gezien op 

TV
Gezien op

TV Supergoedkoop!

1.-
2 STUKS

 4.79 
800 GRAM

 Hollandse komkommer 
 Van /1.58 

Sint koek, 
chocolade en snoep
 Alle soorten 
 2 stuks 
Van /0.99 - /15.98
Voor 0.49 - 7.99
M.u.v. Sint artikelen van 
de broodafdeling

 Sallands zonnepit 
 2 stuks 
Van /3.98
 Voor 1.99 

STUNT

 1+1
GRATIS 

 PER KRAT

 9.99 

 1+1
GRATIS 

 NU 

 1+1
GRATIS 

STUNT

750 GRAM

1.99 

 1+1
GRATIS 

 NU 
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Amstel, 
Hertog Jan, 
Palm of Jupiler
Alle kratten met 
24 fl esjes van 
0.25 - 0.3 liter
Van /13.44 - /14.49

Luxe vruchtenstol 
met amandelspijs
Rijkgevuld met rozijnen, krenten, 
noten en échte amandelspijs

 Mager rundergehakt 
 Pak van 800 gram 
Van /6.29

 Filet americain
2 bakjes van 150 - 175 gram 
Van /4.58 - /5.30
 Voor 2.39 - 2.65 

 Robijn  
Alle soorten
2 stuks
Van /5.58 - /18.98
 Voor 2.79 - 9.49 

 G’woon koffi ebonen 
of snelfi ltermaling 
 Alle soorten 
Van /2.69 - /7.66
 Voor 1.34 - 3.83 

 50%
KORTING 

 NU 


