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

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

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

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

SUCCESVOL 
UW WONING 
VERKOPEN?

BUITEN
BAKKIE 
DOEN?

BUITEN
BAKKIE 
DOEN?

Doe mee!

Vorige week heeft Pieter 
Heemskerk uit Hazers-
woude-Rijndijk een che-
que van 35.000 euro over-
handigd aan het Anthony 
van Leeuwenhoekzieken-
huis. 

Dat bedrag had hij eerder dit 
jaar met vele fietsmaten in een 
sponsortocht bij elkaar gefietst. 
In het najaar heeft de Stichting 
All the way EFI voor de zeven-
de keer een fietstocht georgani-
seerd om geld op te halen voor 
kankeronderzoek. Dit jaar was 
de tocht geheel in eigen land. 
In 3 dagen tijd reed de groep 
580 kilometer en deed daarbij 
alle provincies aan. Ze wisten 
hiermee een recordbedrag van 
35.000 euro binnen te halen. 

580 km door 12 provincies
Op 24 september 12.00 start-
te de ploeg vanaf het Frede-
rik van Eedenplein in Hazers-
woude-Rijndijk met hun tocht, 
die via sponsoren, crowdfun-
ding en giften het mooie bedrag 
van 35.000 euro zou opleveren. 
“Na ruim 130 km kwamen we 
vanuit Zuid-Holland, via Zee-
land aan bij Moerings Water-
plantenkwekerij in Roosendaal 
Noord Brabant,” vertelt orga-
nisator Pieter Heemskerk. “De 
volgende dag zijn we Brabant 

Pieter Heemskerk overhandigt de cheque aan René Medema

12 provincies doorfietsen 
levert 35.000 euro op voor 
kankeronderzoek!!

doorgestoken en via een puntje 
Limburg zijn we de heuvels in-
gereden richting Nijmegen met 
in Gelderland de finish op de 
Utrechtseheuvelrug in Doorn 
op 215 km. Op dag drie hebben 
we de laatste 6 provincies ge-

daan en om 18.00 uur kwamen 
we na 240 km aan bij de Marti-
nitoren in Groningen”. 

Cheque voor het AvL
Het opgehaalde bedrag is ge-
schonken aan de Ronald Moe-
ring Foundation die met di-
verse acties geld inzamelt voor 
kankeronderzoek in het Anto-

ny van Leeuwenhoek Zieken-
huis in Amsterdam. Al het geld 
komt voor 100% ten goede aan 
het kankeronderzoek. 

Vorige week heeft Pieter Heems-
kerk de cheque overhandigd aan 
de in Benthuizen opgegroeide 
René Medema, bestuursvoorzit-
ter van het AvL. 
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Familieberichten

 “Zet mij maar in een sinaasappelkist-
je aan de straat, heb ik altijd geroepen als 
het over de dood ging! Natuurlijk meende 
ik dat niet, maar wat er van mij overblijft 
zit in de harten en hoofden van mijn dier-
baren. 
 Tegenwoordig denk ik iets genuan-
ceerder over dit soort onderwerpen. 
 Ik rijd nu in een volledig elektrische 
auto, scheid mijn afval, spot trekvogels en 
houd zoveel mogelijk rekening met het 
milieu. 
 Een ecokist? Waarom niet. En verder 
zo min mogelijk poespas. Ik ben ook maar 
een eenvoudige jongen.”
 Bram de Bolster 

zo min mogelijk poespas. Ik ben ook maar 
een eenvoudige jongen.”
 Bram de Bolster 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

ammonietuitvaart.nl

     “De race is gereden
     de benzinetank is leeg”

Na een rijk en actief leven hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn fijne man, onze vader en opa

Johannes Bernardus de Jong
~ Jan ~

* 31 augustus 1942                      † 30 november 2020

 Joke

  Caroline en Gert
   Dylan en Sabine
   Amber en Miguel

  Erna en Ellen
   Brandy en Jutta

  Arjan en Diana
   Lisa
   Kevin en Nikki

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. De vele warme reacties naar aanleiding 
van het overlijden van onze moeder, 
groot- en overgrootmoeder

Alie Bol - Verburg
hebben ons goed gedaan en getroost.

Hierdoor kijken wij met nog meer 
dankbaarheid terug op haar lange leven.

U mag deze dankbetuiging, indien van 
toepassing, opvatten als aan u persoonlijk 
gericht.

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Hazerswoude, december 2020

30 november is overleden onze moeders,
schoonmoeder, oma en “ouwe” oma

Maria van Moorselaar
Rietje

Utrecht Koudekerk aan den Rijn
16 januari 1934 30 november 2020

weduwe van Chris Eberwijn
partner van Cees van Diggele

Peter
Manon en Fred
   Youri, Asra-Melin
   Ilya
Richard
   Maarten
   Josefien

Correspondentieadres
Manon van den Bosch
Dijkweg 196, 1619 JA  Andijk

De crematie heeft in besloten kring 
plaatsgevonden

Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was.

Tot ons groot verdriet is toch nog 
onverwacht van ons heengegaan onze 

moeder, schoonmoeder en oma

Petronella Jansson
~ Elly ~

✩ Schiedam, 22 januari 1948 
† Leiderdorp, 1 december 2020

  Marcel & Brenda

  Leon & Jeannette
       Nora
       Thijs

Correspondentieadres:
Maaskade 69
3071 NC Rotterdam

De afscheidsdienst voor Elly zal 
wegens de huidige maatregelen
in besloten kring plaatsvinden.

De oliebollen-
actie Ned Herv 
Gemeente 
Hazerswoude gaat 
niet door
Beste mensen,
Helaas hebben wij als rommelmarkt-
commissie moeten besluiten om de olie-
bollenactie dit jaar niet door te laten 
gaan.
Het is, vanwege de maatregelen rondom 
de corona crisis, in onze ogen niet ver-
standig en haalbaar om de actie door te 
laten gaan.

Wanneer u toch een donatie wilt doen 
dan kan dat op rekeningnummer:
NL12 RABO 0373 721536 t.n.v. CvK 
Hervormde Gemeente Hazerswoude
o.v.v. Oliebollenactie

Bezige handen en een sterke wil
vielen na een bewogen leven stil...

In liefde met hem en met elkaar verbonden 
hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man, onze trotse en zorgzame 
vader, schoonvader, opa en opi

Theodorus Kraan
- Theo - 

* 25 juni 1937  † 2 december 2020

Wij zijn trots op het leven 
dat hij geleefd heeft.

Jannie

Jolanda en Martin
  Jeanine en Robin
  Bianca

John en Jo
  Katie
  Marvin
  Stan

Het afscheid heeft plaatsgevonden in 
besloten kring op dinsdag 8 december in 
het crematorium in Alphen aan den Rijn.

Dr. Vlaanderenlaan 32a
2396 GX Koudekerk aan den Rijn

Jacqueline en Henny
  Janita en Ruben, Vera
  Kimberly
  Joyce

Judith en Jan
  Daisy
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Burgemeester Liesbeth Spies 
herbenoemd voor tweede 
ambtstermijn Alphen aan den Rijn
Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft op woensdag 2 de-
cember Liesbeth Spies beëdigd voor een tweede termijn als burgemeester van Alp-
hen aan den Rijn. Haar tweede termijn zal ingaan op 15 december aanstaande.

“Ik feliciteer Liesbeth Spies van harte met deze herbenoeming. En mijn felicitaties gaan ook uit naar 
de gemeenteraad, het college en de inwoners van Alphen aan den Rijn. Ik wens de burgemeester en de 
gemeente een goede voortzetting van de samenwerking toe”, aldus Jaap Smit.

Liesbeth Spies is sinds 15 december 2014 burgemeester van Alphen aan den Rijn. Tevens is zij sinds 
maart 2017 voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. In het verleden was zij on-
der meer waarnemend burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht, lid van Gedeputeerde Staten in 
Zuid-Holland en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

First column ever…
Nou, daar ben ik weer :) Nog een stukje in de krant, maar dit keer 
gaat het niet over mijn fietsreis door Vietnam of over mijn scooter 
ongeluk van 21 jaar geleden. Dit keer ga ik hopelijk voor een lan-
gere tijd blijven en zal jullie lezers trakteren op bits and pieces uit 
mijn veelbewogen  leven. Veelbewogen hoor ik je denken?  Ja, on-
danks Corona is mijn leven alsnog veelbewogen. Gelukkig, maar 
anders zou het wel erg saai zijn allemaal. 

Het recentelijke contact met Diana van de Groene Hart Koerier 
heeft ervoor gezorgd dat ik een van mijn grote passies mag delen 
met jullie: schrijven. Schrijven heb ik altijd al gedaan, al van kinds 
af aan vanaf mijn schattige zolderkamertje aan de Mozartlaan. Dag-
boeken vol verhalen en gebeurtenissen en schreef ook poëzie in 
drie talen. Nooit was het in mij opgekomen om daar iets mee te 
gaan doen totdat het pasgeleden allemaal op zijn plekje viel.  Het 
krantenartikel over mijn scooterongeluk in 1999 dat ik ineens on-
der mijn neus kreeg gedrukt, maakte veel los. Ik ben zelfs na 21 jaar 
erachter gekomen wie mijn beschermengel is geweest die dag. Het 
was diezelfde dag dat ik mijn verhaal uittikte voor het stukje in de 
krant. Heel bijzonder of ’toevallig’, al zeg ik het zelf na al die tijd.  
Mijn wereld was echt even op zijn kop doordat ik in een rollercoas-
ter terecht kwam en terug naar het verleden. Met de juiste focus 
had ik hulp geraadpleegd met de vraag waar ik mij nu meer op kan 
richten en - guess what - daaruit naar voren kwam? Dat ik mij meer 
kon richten op schrijven en mij kon aanmelden bij een schrijfclub-
je, mensen met dezelfde interesses. Toen brandde het lampje en 
dacht ik er meteen aan om Diana te contacteren. Allereerst wilde 
ik haar bedanken voor het herplaatsen van het artikel over mijn 
scooterongeluk, dan wel 21 jaar na dato, wat ze overigens echt heel 
goed heeft kunnen overbrengen. Ook al ben ik goedgebekt en - 
straight to the point - om op de man af te gaan en te vragen om een 
column te schrijven was wel heel spannend hoor! Maar ik wist dat 
dit is wat ik wil proberen, meer met mijn schrijven bezig te zijn, 
ook al heb ik geen idee hoe dit zal gaan verlopen. Het geeft mij nu 
al een heerlijke glimlach op mijn gezicht en gevoel van satisfac-
tie dat ik nu aan het typen ben en waarschijnlijk iemand dit zit te 
lezen, hopelijk met een heerlijk kopje koffie of thee… lekker ‘old 
school’ de krant lezen. De Rijnwoude Koerier, sorry Groene Hart 
Koerier, dat was echt de krant waar ik vroeger naar uitkeek, in de 
tijd zonder mobiele telefoons. 

Ik zal jullie volgende keer wat meer over mijzelf vertellen. Voor nu 
laat ik  jullie achter met hopelijk een goed gevoel en hmm… wel-
licht een cliffhanger over mijn goede oude tijd in Hazerswoude-
Rijndijk: Rode Wip, XINIX, Zwembad de Dolfijn…

Tot volgende week lieve lezers!   
Anthoula

Oproep voor   jong en oud   in   Benthuizen!  

Hang een kerstwens   op voor een ander   of   voor  

jezelf bij De Hoeksteen,  A. Schweitzerlaan  2 

Aan de buitenmuur van het kerkgebouw De Hoeksteen is een trap gemaakt 
die uitkomt bij de verlichte ster. 
Deze trap symboliseert dat we in deze donkere dagen mogen toeleven naar 
de geboorte van Jezus, het Licht der wereld. Aan de trap zijn haakjes 
bevestigd waar een wens, een gedichtje, klein cadeautje of iets dergelijks aan
gehangen kan worden.
 

             Verras de ander en later ook jezelf

Voor veel mensen is het een moeilijke tijd. Daarom hopen wij op vele goede 
wensen en verrassingen aan de trap om menigeen een hart onder de riem te 
kunnen steken.
Vanaf 24 december mag iedereen iets van de trap afhalen en mee naar huis 
nemen of bij een ander bezorgen.
De opstelling is buiten, dus is het raadzaam dat de wensen weerbestendig 
zijn.  Bijvoorbeeld geplastificeerd, verpakt in een mooi plastic zakje of als  
waterdichte kerstversiering aan een lintje.

Wie graag iets wil maken maar niet in staat is dit zelf te gaan ophangen kan 
telefonisch contact opnemen met nummer 079-3316593.  De wens wordt dan
opgehaald en aan de trap bevestigd. En wij komen natuurlijk ook wensen 
brengen.
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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.

WIJ VRAGEN UW HULP 
OM OOK DIT JAAR DE 
KERSTPAKKETTENACTIE 
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! 

Meer info: kerstpakkettenactie-
alphenaandenrijn.nl 

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

 
 
Geef Licht! 
De titel van de adventskalender van de Protestantse Kerk Nederland die we in deze periode 
lezen als voorbereiding op de kerst. Hoe belangrijk om een licht te zijn in deze donkere tijd 
en het Licht en de Liefde van onze Heere Jezus;  het Kerstkind door te geven!  
Mooi verwoord door zanger Stef Bos, die op zoek naar het geloof van zijn eigen vader, 
speciaal onderstaand lied schreef voor de kerstcampagne van de kerk. 
 
Het wordt steeds vroeger donker 
De winter is in zicht 
Alles keert naar binnen 
De gordijnen gaan weer dicht 
De tijd staat op een kruispunt 
En niemand weet waarheen 
De schoonheid is soms ver te zoeken 
De dromer staat alleen 
 
Zie de wereld om ons heen 
Zie de leugen die regeert 
Zie de ongeleide leiders 
En hun volk dat crepeert 
En zie de oorlog die maar doorgaat 
Ook al is ze ver van hier 
Onze wereld is te klein 
Om het niet te willen zien  
 
Het hele verhaal lezen en het lied horen?  Ga naar: petrus.protestantsekerk.nl/geeflicht 
 
Vragen of zorgen?  Neem contact op:  zorgteam@hervormdbenthuizen.nl 
Een hartelijke groet van Hoop & Troost vanuit de oude dorpskerk  
www.hervormdbenthuizen.nl 
 

Geef licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 
 
 
Geef licht 
Geef ruimte en geef een uitweg 
wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 

Benthuizer-
bollen 
In dit bijzondere jaar willen wij ze toch voor u bakken: de be-
kende overheerlijke Benthuizerbollen. Er wordt gebakken vol-
gens oud recept met het meel van molen "de Haas". Op don-
derdag 31 december gaan enthousiaste vrijwilligers weer voor u 
aan de slag. Uiteraard met alle benodigde veiligheids- en hygië-
nemaatregelen!

De gehele opbrengst  is bestemd voor de gaarkeuken in Zauan, Roe-
menië. Ook hier worden mensen 
hard geraakt door het coronavirus. 
Juist nu hebben de allerarmsten 
uw hulp zo ontzettend nodig. 
Zij moeten de keuze maken tus-
sen het kopen van eten, medicij-
nen of hout voor in de kachel. Wat 
zou u doen?  Liever honger of lie-
ver kou? De allerarmsten in  Roe-
menië moeten deze keuze maken 
wanneer zij niet geholpen wor-
den door de gaarkeuken in Zauan. 
In deze gaarkeuken worden da-
gelijks gratis maaltijden verzorgd 
om deze mensen te ondersteunen. 
Daar is uiteraard geld voor nodig. 
En u kunt uw steentje bijdragen. 
Voor elke 12 verkochte oliebollen 
kunnen 4 warme maaltijden ge-
serveerd worden. Dus bestel!
De prijzen zijn: € 0,80 per stuk of 
12 voor slechts € 9,- 

U kunt uw bestelling, uiterlijk tot maandag 28 december 17 uur, 
doorgeven door te bellen: 06-19478785, of te mailen: benthuizer-
bol@gmail.com 
Wij willen u erop wijzen dat wij dit jaar alleen op bestelling bak-
ken. En dat wij uw bestelling alleen in behandeling kunnen ne-
men onder vermelding van uw mailadres en/of telefoonnummer. 
Zodat, wanneer de actie door omstandigheden niet door kan gaan, 
wij contact met u op kunnen nemen. 

U kunt de oliebollen afhalen op donderdag 31 december tussen 
7.00 en 13:00 uur op het terrein van Familie Sonneveld, Bentwoud-
laan 2 in Benthuizen. 

Graag betalen met pin of gepast in contanten!
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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 13 december   09.30 uur Ds J.C. 

Schuurman, Capelle a/d IJssel;18.00 uur Ds M.J. 
van Oordt, Delft 

Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 13 december 10.00 uur Mw H.van  

Abbema, Rotterdam 
 Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag  13 december  09.30  uur Ds J.J. Tanis; 

18.00 uur Leesdienst. Dinsdag 15 december
19.30 uur Ds A.T. Huijser.
Internetuitzendingen!

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 13 december  09.30 uur Eucharistie-

viering diaconaal weekend. Voorg. Past. R. Visser 
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 13 december 10.00 uur Ds Janneke 
Nijboer, Hazerswoude. De dienst is online te 
volgen via kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 13 december 09.30 uur Ds M.C. 
Batenburg, Gouda; 18.30 uur Ds R.R. Eisinga, 
Gorinchem (Jong. dienst).
Alle diensten zijn internetdiensten 

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

KERKDIENST PROTES-
TANTSE GEMEENTE

Zondag 13 december, 3e Ad-
ventszondag, wordt de dienst 
in de Brugkerk geleid door do-
minee W. Biesheuvel. 
Er kunnen max. 30 personen 
de dienst bijwonen en u dient 
zich vooraf aan te melden via 
scriba@pknkoudekerk.nl. 
Tevens wordt men verzocht 
een mondkapje te dragen bij 
binnenkomst en bij het uit-
gaan van de kerk. Op de ad-
ventszondagen is er ook kin-
dernevendienst. 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 
9 december bent u welkom 
in de Ontmoetingskerk en op 
woensdag 16 december in de 
Brugkerk.

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

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

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.

ZONDAG 20 DECEMBER 4E 
ZONDAG VAN DE ADVENT
Boeteviering waarin pastor 

Zuidersma voorgaat. De vie-
ring is om 10.30 uur. Mevr. An-
ne-Marie de Groot is de or-
ganiste. Enkele leden van het 
Bernarduskoor komen zingen. 
Meldt u aan, als u erbij wilt 
zijn. 

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 u dit zeker doen. 

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

ADVENTSACTIE: 
VOEDSELZEKERHEID 

VERMINDERT SCHOOL-
UITVAL IN MALAWI.

Meer dan de helft van de in-
woners van Malawi moet 
rondkomen van 1 euro per dag 
of minder. Door overstromin-
gen en periodes van droogte 
gaan maisoogsten 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. In modeltuinen leren 
de deelnemers hoe je groen-
ten kunt verbouwen. De huis-
houdens krijgen elk vijf kippen 
en de moeders leren, hoe ze 
voor de dieren moeten zor-
gen. Daarnaast doen de moe-

ders mee aan Spaar- en Leen-
groepen in het dorp en leren 
ze hun financiën te beheren. 
De gezinnen krijgen sojameel, 
zodat hun kinderen tenmin-
ste twee maaltijden per dag 
krijgen en zonder honger naar 
school kunnen. Dit alles maakt 
hen veerkrachtiger en minder 
kwetsbaar. Tijdens de open-
stelling van de kerk op 13 de-
cember staat er een bus voor 
uw contante bijdrage. 
U kunt uw bijdrage ook 
overmaken naar: bankre-
keningnummer 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.

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

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 ervan 
kunnen genieten. 
U zou ook een mooi gedicht of 
kerstgedachte op een zichtba-
re 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 14-12 t/m donderdag 17-12

MAANDAG 14 DECEMBER

Oerhollandse spruitjes
Van Knoop, gekookte aardappelen van 
Zegwaard met een heerlijke gehaktbal en 
jus van Slager De Vries. Als toetje loeiverse 
yoghurt van De Veldhoeve.

DINSDAG 15 DECEMBER 

Boeuff Bourguignon
Zacht gegaard rundvlees van ’t Ambachts-
plein, in een rijk gevulde saus vol verse 
groenten uit Benthuizen en zilvervliesrijst. Tot 
slot vla met bessensaus uit Gelderswoude. 

WOENSDAG 16 DECEMBER

Rijk gevulde bamischotel 
Met kip van Zwetsloot, ei van boer Siem en 
kroepoek en satésaus van AH Beugelsdijk. 
Zalige vruchtenyoghurt van Zuivel van Zus. 

DONDERDAG 17 DECEMBER 

Verrassingsstamppot 
Diverse wintergroenten van Van der Kooy, 
heerlijk saucijsje van Slager De Vries en 
kruidige jus. Als bijgerecht huisgemaakte 
appelcompote met een snufje kaneel. 

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.
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Online Kerstconcert Christelijk Regiokoor Adoramus!

Licht in de nacht!
Omdat door corona bijna niets meer normaal is, gaat ook ons 
Kerstconcert niet door. Gelukkig hebben we een erg enthousi-
aste dirigent die al in het voorjaar met ons aan de slag is gegaan 
met livestream repetities.

En daaruit is het idee geboren om ook het Kerstconcert via een 
livestream te doen.
Dus op donderdag 17 december 2020 toch een Kerstconcert, 
waaraan André van Vliet orgel/piano, Noortje van Middelkoop, 
panfluit en Robert Molenaar, solo en samenzang, hun medewer-
king verlenen.
U kunt meegenieten van ons concert, de link vindt u op de web-
site van ons koor www.adoramuschristelijkregiokoor.nl of op onze 
facebookpagina Crk Adoramus Hazerswoude.
Natuurlijk kunt u thuis lekker meezingen met de koor- of samenzang.

HET CONCERT BEGINT OM 20.00 UUR.
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www.bakkerammerlaan.nl

* een brood naar keuze            
* 6 krentenbollen              
* stol van 500 gram                          
* roomboterkransjes,    
                           200 gram                 

van 14,50 voor 

8,50

De aanbieding geldt van 10 t/m 16 december

Kerstpakket met..

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:

Roasted Porc
Kiprollade

Filet 
American 

4.49
Vlugklaarpakket:

4 Gehakt
schnitzels

4 Krokante 
burgers

7.98

Weektopper!

Kip
filet 

1 kilo

 8.98
Uit eigen keuken:

Verse 
Erwtensoep 

met 
rookworst

6.98
Altijd makkelijk

Half 
om Half 
gehakt

1 kilo

7.98

Uit eigen Rokerij!

Huis 
gerookte 

ham
100 gram

1.79

Weekaanbiedingen

Lever uw 

kerstbestelling tijdig 

in, zo voorkomen wij 

teleurstellingen! 

Zie onze folder op 

de website

100 gram

1.29

Aanbiedingen zijn geldig van 
7  t/m 12 december 2020

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

Oude Gemeneweg 17 Hazerswoude dorp. www.idesignsieraden.nl

€ 9,50

€ 9,50

€55,90

€36,30

€39,95

€ ,90

€29,95

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 infor-
matie over de kern. Zo leert u uw eigen kern nog beter kennen. Maar u 
kunt natuurlijk ook de andere 3 kernen van Rijnwoude gaan “ontdek-
ken”. 

De (papieren) routebeschrijving van Benthuizen kunt u ophalen bij 
Plus Verheul, die van Hazerswoude 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 
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Herinnering
‘Wat vind jij nou van die...?’ En dan volgt er een naam van een 
persoon over wie de vraagsteller duidelijk een negatieve mening 
heeft en die visie graag door een ander bevestigd wil zien. De 
woordjes ‘nou’ en ‘die’ behoeven in dit verband geen toelich ting: 
iedereen weet wat ze suggereren. Meestal houdt de insinuatie ver-
band met een devaluatie. Aanvankelijk is de gevallen ster ‘toch 
wel’ positief in het nieuws geweest, maar aan het einde van de rit 
halen we die ouwe koeien weer uit de wetering. Ik weet niet waar 
dat menselijke trekje vandaan komt. Waarschijnlijk leedvermaak. 
De Duiter kent het (Schadenfreude), de Fransman (la joi maligne) 
weet ervan en ook de Engelsman (the malicious delight) is niets 
menselijks vreemd.
Natuurlijk ga ik er stomweg van uit dat dat negatieven trekje bij 
mij heel diep weggestopt zit... Nee dus. Als ik aan Nixon denk, 
komt Watergate bovendrijven. Als ik aan Bush sr. denk, weet ik di-
rect dat hij op 93-jarige leeftijd nog excuses heeft aangeboden we-
gens oude-mannen-handtastelijkheden. Als ik aan Clinton denk, 
zie ik direct dat La-meisje met die zwarte baret en die aansteke-  
lijke lach voor me. Als ik aan Lubbers denk, voel ik zelfs die hand 
op mijn bil. Als ik aan Trump denk, lees ik in gedachten direct: 
'grab them by the pussy'. En vervolgens ontwaar ik hem op een 
foto naast Jeffrey Epstein. Als ik aan Maradona denk... nee, niet 
die rush door de Engelse verdedigingslinie en daarna dat weer-
galoze doelpunt, nee, ik zie de rug van dat Spaanse meisje dat het 
verdomde ‘die’ man van dat huiselijke geweld respect te betonen.
En verdraaid nogantoe... afgelopen week heb ik met de nodige in-
teresse een necrologie van Valéry Giscard d’Estaing gelezen en wat 
blijft me bij... dat een Duitse journaliste tijdens een interview met 
VGE herhaaldelijk zijn handen van haar billen moest halen. Men 
zou kunnen veronderstellen dat ik bij één of andere mysterieuze 
goeroe een aparte geheugtentraining heb ondergaan; helaas, ik 
moet u teleurstellen.
Ik vermoed dat we (u én ik) gewoon vrij frequent last hebben 
van de Hollandse ziekte (maar misschien is het wel een Europe-
se ongesteldheid) en dat ongemak riekt naar een jaarlijks om zich 
heen slaand zeur-griepje.
Sigrid Kaag is nog maar net partijleider en ik weet nu al dat ze 
vooral met Kaag bezig is en een Palestijnse man heeft. Jesse Klaver 
is nu slechts de man van 10.000 euro en zijn dubieuze keuze voor 
Bouchallikt, Lodewijk Asscher blijft hangen aan de schandpaal van 
de kindertoeslagaffaire en aan de stoelpoten van de corona-gla-
mour-boy Hugo met zijn mooie schoentjes wordt nu al gezaagd, 
terwijl de verkiezingen pas in maart gehouden worden. 
Het lijkt erop dat ouwehoer-cultuur floreert nu de kroegen 
gesloten zijn. Vondel zei het al: ‘maar wat op ’s herten grond leit, 
dat welt me naar de keel!’. Kon je eertijds je ongenoegen in een 
gezellig schenklokaal met een paar fikse kopstoten wegdrinken... 
nu die rem ontbreekt, moeten de media maar als afvoerputje fun-
geren.
Diezelfde Vondel zei echter ook;
‘want waarheid (da’s al oud) vindt nergens heul noch heil,
dies acht men hem voor wijs die vinger op de mond leit.’
Niet zo moeilijk om van dat aanwijsvingertje een sluitvingertje te 
maken!

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 

11/12 december

MEDEWERKER GEVRAAGD
voor bloemenkwekerij in Hazerswoude, 

leeftijd ca. 19 jaar. Per direct.
Inlichtingen: bel of WhatsApp: 

06-21616807                                       

GEZOCHT
ik ben op zoek naar een GOED WERKEN-
DE PC (Windows 10). U kunt mij bellen op:  
0620872084 .

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

MONDKAPJE BESTELLEN? Dan Lineke bellen.
Telefoon 071 34 131 14 Mailen kan ook: 
a.hogenes@hetnet.nl  5 Euro per stuk in de 
maten S, M en L, diverse dessins in katoen of 
linnen. Opbrengst komt geheel ten goede aan 
het onderhoud van de Koudekerkse monumen-
tale kerkgebouwen.

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

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂

L eiderdorp    www.meerb urg.nl

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

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

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

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

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Nicole
Vriesekoop

Behandeling 

volgens afspraak

Willem Kloosstraat 4

Hazerswoude-Rd

Tel. 06-22072100

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

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

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

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

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

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

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:
Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisartsendien-
sten Rijnland (SHR),  Alrijne Ziekenhuis, Meteoorlaan 4 te Alphen aan den Rijn. Tel. 
088-427 47 00.  Let op eerst bellen, dan komen!

Benthuizen:
Avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsen zorg: Huis-
artsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Zieken huis, Tel. 079-3431600. Uitslui-
tend bereikbaar via de achterzijde van ’t Lange Land Ziekenhuis. Ingang Spoedeisende 
Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hiervoor geldt: eerst bellen, dan komen!

Tandartsen:
Patiënten van TP Rhynenburch: Kijk op www.tandartsenalphenadrijn.nl
Voor de patiënten van tandarts Ketting: tel. 0172 - 587227
Voor de patiënten van tandartspraktijk Zandbergen: tel. 071 - 5661400
Voor de patiënten van tandarts v.d. Aa: tel. 079 - 3425559

Apotheken:
• Benthuizen, Dienstapotheek Zoetermeer, Toneellaan 1 (ingang Brecht zijde), 

2725 NA Zoetermeer. Tel: 079-3319192. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 17.00-
8.00 uur. Weekend en feestdagen: 24 uur per dag.

•  Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Maandag t/m vrijdag geopend van 
8.00-17.30 uur. Lunchpauze gesloten van 13.00-13.30 uur. Zaterdag is de apotheek 
geopend van 9.00 - 12.00 uur (in juli/augustus zaterdag gesloten). 

• Hazerswoude-Rijndijk, Apotheek  Rijnwoude, Rhynenburcher laan 
2. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag 
gesloten. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn, 
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts, 
let op: beperkt assortiment).

•  Koudekerk a/d Rijn, Apotheek Koudekerk, Prins Bernhardstraat 48, 2396 
GM Koudekerk a/d Rijn. Tel. 071-7630848. Apotheek Koudekerk is dagelijks 
geopend van 9.00-12.30 en van 13.30-17.30 uur. Zaterdag geopend van 10.00-
12.00 uur. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn, 
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts, 
let op: beperkt assortiment).

BSC’68 EN MARCO 
LANGE VERLEN-
GEN CONTRACT
Het bestuur en Marco Lange hebben in over-
leg besloten om het contract van Marco als 
hoofdtrainer met 1 jaar te verlengen. Beide 
partijen zijn tevreden over de samenwerking 
en hebben er alle vertrouwen in dat de vo-
rig seizoen ingezette koers nog steeds de juis-
te is. Het wordt het derde jaar van Marco als 
hoofdtrainer.

Vorig seizoen toen het seizoen in maart abrupt 
werd afgebroken als gevolg van het coronavi-
rus streed BSC’68 nog volop mee voor promo-
tie naar de 3e klasse.
Dit seizoen staan de groenwitten wederom in 
de kopgroep van de 4e klasse. Hoe het seizoen 
in deze klasse precies wordt afgemaakt zal ho-
pelijk snel duidelijk worden.

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

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂
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Sint zonder Pieten op de 
Johannes Postschool, wat nu?!
Helaas duurde het wachten op de Sint en zijn Pieten wel heel lang. De leerlingen bleven 
maar zingen, maar helaas zonder resultaat. Op den duur ging iedereen maar naar binnen, 
maar wie zat daar op het Leerplein?! Sinterklaas! Maar hij was helemaal alleen!

Steijaertschool viert sinterklaas in
nieuwe dorpshuis Hazerswoude-Rd.
Sint en Pieten waren voor het eerst
ondanks dat er corona heerst
in het nieuwe dorpshuis van Rijndijk
Elke klas kwam om de beurt naar Sint en Piet
en zong voor hen een welkomstlied
Daarna was het dansen en springen
en leuke liedjes zingen
De ouderraad zorgde voor deze pret 
zij verdienen een grote letter van banket
Sinterklaas mocht van ons al weten
hoe het dorpshuis nu gaat heten
Inwoners, nog twee weken geduld…
dan wordt de naam ook aan jullie onthuld
En nemen we iedereen mee naar binnen
virtueel om te beginnen
Maar daarna is ook in kleine groepen 
een echte rondleiding door het gebouw te boeken.

Na uitleg van de Sint bleek dat 
Sint zijn Pieten in het Pietenhuis 
achter moest laten, vanwege het 
coronavirus. Vier leerlingen uit 
groep 7/8 stonden op en riepen 
dat zij wel wilden helpen om 
het probleem op te lossen. Zij 
konden wel Piet zijn! Sint wil-
de natuurlijk wel eerst weten of 
zij echt Pietwaardig waren. Ge-
lukkig was dat geen probleem 
voor deze Pieten! Op het podi-
um kregen de leerlingen van de 
school een perfect staaltje Pie-
tengym te zien. De leerlingen 
uit groep 1/2 schminkten stre-
pen en stippen op de Pieten, er-
gens in een mand zaten nog wel 
wat verkleedkleren en het feest 
kon beginnen! 

Sint is met zijn “Pieten” lang-
durig bij alle klassen op bezoek 
geweest. In de bovenbouw heb-
ben de leerlingen prachtige sur-
prises voor elkaar gemaakt en 
zijn er verschillende optredens 
laten zien aan Sinterklaas.

Pfff, het was even spannend, 
maar gelukkig is het toch nog 
goedgekomen en hebben de 
leerlingen van de Johannes 
Postschool een fantastisch Sin-
terklaasfeest gehad.

Clubs uit Alphen aan den 
Rijn halen € 87789 op met 
Grote Clubactie 2020
Ruim 300.000 verkopers zetten zich de afgelopen maanden in om 
loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In Alphen aan den Rijn 
lukte het verenigingen om in totaal € 87789 op te halen. 

Landelijk deden zo’n 5.300 verenigingen mee met de Grote Club-
actie. Samen haalden zij dik 9,5 miljoen euro op door meer dan 3 
miljoen loten te verkopen. De deelnemende clubs verbreken hier-
mee alle records.

Hazerswoude-Rijndijk   
S.V. Bernardus  € 5970 
Aspasia Gym en Volleybalvereniging  € 1593

Hazerswoude-Dorp   
Voetb.- en Athletiekver. Hazerswoudse Boys  € 3933
Drumfanfare TTH Hazerswoude-dorp  € 1221
Gymnastiekvereniging Hou-Vast  €  996
T.T.V. Avanti  €  549

Koudekerk aan den Rijn   
VV Koudekerk  € 3222 
Vereniging IJssport Koudekerk aan den Rijn  €  738

“Dit is de grootste opbrengst in de 48-jarige geschiedenis van de 
Nationale Grote Clubactie.” Directeur Frank Molkenboer kan zijn 
geluk niet op: “Ik ben supertrots dat iedereen zo zijn best heeft ge-
daan. Juist in deze moeilijke tijden is dit soort saamhorigheid be-
langrijk.” De afgelopen jaren daalde het aantal clubs dat deelnam 
aan de Grote Clubactie. Die trend is volgens Molkenboer nu “krach-
tig doorbroken”. 

De Grote Clubactie op volle kracht online
Verkopers gingen dit jaar nog steeds ‘ouderwets’ langs de deuren, 
waarbij voldoende afstand werd bewaard. Daarnaast werden van-
wege de coronacrisis krachtige nieuwe online middelen ingezet. Zo 
kon de verkoop volledig coronaproof doorgaan. Met succes, in to-
taal werden 3.173.719 loten verkocht, waarvan maar liefst 1,2 mil-
joen loten online. De verkopers bleken digitaal enorm creatief: QR-
codes, e-mail, social media en WhatsApp werden ingezet om loten 
te verkopen. 
Duizenden video’s werden online gedeeld om familie en vrienden 
aan te zetten tot het kopen van een lot of anderen te enthousiasme-
ren. Voor het eerst gebeurde dit ook via TikTok. Kinderen deelden 
talloze filmpjes met de hashtag #groteclubactie.
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Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  G e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

Cultuur brengt mensen (straks weer) samen

Durf jij betekenisvol te zijn voor de ander?
Bijna sluiten we 2020 met elkaar af. Natuurlijk zijn we 
geneigd om dat met een zucht van verlichting te doen: 
huppakee, weg met die ellende en dóór. Toch heeft dit jaar 
ons ook veel over onszelf geleerd, en misschien zelfs een 
nieuwe dimensie gegeven aan onze samenleving. Nu we 
noodgedwongen meer afstand tot elkaar moesten 
bewaren, zochten we naar nieuwe manieren van samen 
zijn. Een prachtig voorbeeld daarvan zagen we bij de vele 
verenigingen die onze gemeente rijk is. Terwijl zij onder 
grote druk stonden, wisten zij vaak toch hun vrijwilligers 
te mobiliseren om te zien wat mogelijk was, en om te 
doen wat wél mocht. 

Hoeksteen van de samenleving
In Alphen aan den Rijn hebben we een sterk verenigings-
leven, dat zich uitstrekt tot in alle dorpen en kernen van 
onze gemeente. Met elkaar vormen zij de hoeksteen van 
onze samenleving. Hoewel de coronacrisis de clubs uit 
hun evenwicht heeft gehaald, is het virus er niet in 
geslaagd om hun betekenis uit te hollen. Ja, de competi-
ties werden stilgelegd, en dat sloeg een enorm gat in de 
weekendroutine van vele sporters. Ouders en toeschou-
wers kregen geen toegang meer tot het sportterrein en 
ook dat deed pijn. Kantines gingen dicht, kleedkamers op 

slot en lidmaatschappen werden opgezegd. Als gevolg 
van al deze beperkingen zagen veel verenigingen hun 
financiële reserves slinken. 

Nooit vergeten
Een jaar om snel te vergeten, zou je zeggen, maar laten 
we dan nooit vergeten hoe vrijwilligers de clubs in stand 
hielden. Geen wedstrijden, maar wel trainen? Dan zorgen 
we dat het gebeurt, ook al staan we voor een klein groepje. 
Een lege kantine? Pak de verfroller en we doen het achter-
stallige onderhoud waarvoor we eerder geen tijd hadden. 
Nieuwe en soms verwarrende regels? We zetten alles op 
alles om onze leden duidelijkheid en veiligheid te bieden. 
Als wethouder ben ik ongelooflijk trots op al die vrijwilli-
gers die zich niet uit het veld lieten slaan en die hun 
schouders eronder zetten. Omzien naar elkaar werd het 
nieuwe normaal, al zat dat er bij velen al van oudsher in.

Luisteren naar elkaar
In 2020 hebben we laten zien dat we bereid zijn om een 
deel van onze vrijheid op te offeren voor de gezondheid 
van onszelf en van de ander. Het lijkt wel alsof we meer 
dan ooit beseffen welke betekenis onze omgeving voor 
ons heeft, en hoe kwetsbaar je bent als je op niemand 
kunt terugvallen. Het is aan ons, de politiek en het bestuur, 
om zicht te krijgen op die kwetsbare groep en om hen 
weer in contact te brengen met andere inwoners. In het 
afgelopen jaar zagen we dat gebeuren: mooie initiatieven 
en goede ideeën werden gedeeld, met hartverwarmende 
reacties tot gevolg. En natuurlijk, er was ook frustratie en 
onzekerheid, waardoor mensen soms tegenover elkaar 
kwamen te staan. Als wethouder probeer ik met aandacht 
te luisteren naar al die stemmen in de samenleving en 
naar de vragen die daaruit voortvloeien. #aandachtvoorel-
kaar: daar blijf ik me sterk voor maken, en daar mag u me 
ook in het nieuwe jaar aan houden. 

Wethouder Gert-Jan Schotanus

WEEK 50 
9 december 2020

Als kersverse wethouder trad ik aan op het moment dat de 
coronastorm even luwde tussen twee golven in. Daardoor 
kon ik gelukkig nog persoonlijk kennismaken met een 
aantal collega’s, inwoners en maatschappelijke partners, 
voordat we opnieuw aan huis gebonden werden. Helaas 
speelt een groot deel van mijn werk zich nu achter mijn 
beeldscherm af, en dat is zeker op het gebied van cultuur 
verre van toereikend. Cultuur is bij uitstek het terrein van 
de beleving, waar je anderen ontmoet rondom een 
gedeelde passie. Dat al die talenten zich nu letterlijk en 
figuurlijk moeten stilhouden, is een hard gelag, zowel 
voor beoefenaars als voor cultuurorganisaties. 

Stoom afblazen
Volgens mij ervaart iedereen nu aan den lijve hoe belang-
rijk het is om ontspanning te vinden. Of je nou een lange 
werkdag achter de rug hebt of vanwege de coronacrisis 
juist aan de zijlijn staat: de behoefte om stoom af te 
blazen zal iedereen herkennen. Een balletje trappen, schil-
deren of netflixen, het is maar net waar je van houdt. Voor 
mij is dat toevallig gitaarspelen, al ben ik een matige 
beginner. Vóór corona keek ik de kunst graag af van heel 
wat betere muzikanten, tijdens festivals en concerten, 
maar ook die evenementen zijn niet meer mogelijk. De 
cultuursector zit in een hoek waar zware klappen vallen. 
Als wethouder kan ik die niet opvangen, maar ik kan wel 
de toegevoegde waarde van kunst en cultuur blijven bena-
drukken, zodat we straks weer samen de draad kunnen 
oppakken. 

Positieve kracht
De positieve effecten van muziek, kunst, theater, film en 
literatuur zijn namelijk onmisbaar voor een samenleving. 
Zowel de makers als de genieters worden gestimuleerd in 
de ontwikkeling van hun creativiteit, hun sociale vaardig-
heden en hun sensitiviteit; allemaal vaardigheden die in 
de huidige maatschappij steeds belangrijker worden. 
Cultuur beleef je zowel individueel als samen, en daar 

groei je van. Ik snap dus heel goed dat inwoners hun 
wekelijkse zangavond enorm missen, dat zij weer de roes 
van een volle theaterzaal willen voelen of uit hun dak 
willen gaan bij een festival. Het is niet alleen hun uitlaat-
klep, maar ook hun ontmoetingsplaats. Daarnaast is 
cultuur ook een economische factor van betekenis, die 
bijdraagt aan de uitstraling van onze mooie gemeente. 
Redenen te meer om straks, samen met u, weer volop 
energie te steken in een vitale kunst- en cultuursector met 
een gevarieerd aanbod. 

Grote stappen
Daartoe zetten we nu al grote stappen, alleen zijn die niet 
zo zichtbaar. We hebben bijvoorbeeld het cultuurplatform 
KHABBAZ.nl opgericht, waar de culturele makers en orga-
nisatoren uit al onze kernen samenkomen om uit te 
wisselen, zich te ontwikkelen en projecten af te stemmen. 
Neemt u gerust alvast een kijkje om een goede indruk te 
krijgen van het lokale aanbod en om u te verheugen op 
wat u straks weer kunt bekijken, beluisteren en bewon-
deren. Tot die tijd ontmoeten we elkaar digitaal, en al is 
het niet hetzelfde, het is tenminste dichtbij!

Wethouder Erik van Zuylen 

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
Sinds 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.



11Groene Hart Koerier
woensdag 9 december 2020

Aandacht voor onze 80+ers 
Hoe gaat het met u? Kunnen we iets voor u bete-
kenen? De coronacrisis is voor iedereen zwaar. 
Misschien ook voor u. Tom in de buurt, Adviesraad 
Samenleving, het Rode Kruis en Gemeente Alphen 
aan den Rijn organiseren daarom op 10, 11 en 12 
december voordeurgesprekken bij alle inwoners van 
80 jaar en ouder in onze gemeente. We vinden het 
belangrijk dat u weet dat u er niet alleen voor staat in 
deze coronatijd. Wij staan voor u klaar. Heeft u een 
vraag of probleem? Geef het aan bij onze vrijwilligers.

Vervolg
Deze actie is een vervolg op de voordeurge-
sprekken in mei van dit jaar. Deze werd toen enorm 
gewaardeerd. Nu, zo vlak voor de feestdagen, gaan 

we weer langs alle circa 3.600 voor-
deuren in de hele gemeente. 

Zorgvuldig
De vrijwilligers en professionals die voor 
ons op pad gaan, tekenen allemaal een 
geheimhoudingsverklaring. Er wordt zorg-
vuldig met adresgegevens omgegaan. Hier 
zien wij nauwkeurig op toe. Onze vrijwilli-
gers dragen allemaal een hesje van het Rode 
Kruis. Zo zijn zij herkenbaar. Daarnaast 
krijgen zij een badge waarop staat dat zij 
werken als vrijwilliger voor deze actie. 
Vanzelfsprekend houden we ons aan de RIVM-
richtlijnen.

Stembureau: ik tel mee. U ook? 
Op woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamer-
verkiezingen. Wij zijn op zoek naar stembureau-
leden en tellers die op deze dag één van de 71 
stembureaus binnen onze gemeente willen 
bemensen. 

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

Stembureauleden en tellers gezocht
Desondanks kunnen een aantal ‘vaste’ stembureau-
leden 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, 

representatief, behulpzaam en nauwkeurig. 

- U bent fysiek in staat om een lange dag te maken.
- U bent geen kandidaat voor de Tweede Kamerver-

kiezing.

Werkzaamheden
Tot de werkzaamheden behoren het controleren 
van de stempassen van de kiezers, het uitreiken 
van de stembiljetten en er op letten dat alles 
volgens de regels verloopt. Door de coronamaat-
regelen wordt er een extra stembureaulid 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 deze verkiezing in coronatijd 
is eenmalig verhoogd. Voor een stembureaulid is 
de vergoeding € 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 zo spoedig 
mogelijk maar in ieder geval 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 14 0172 of stuur uw vraag 
naar verkiezingen@alphenaandenrijn.nl.

“Ik ben stembureaulid voor 
diversiteit op het stembureau”

Mooi meegenomen

Extra’s voor gezinnen met krappe beurs 
Schoolreisjes, sporten, muziekles of een verjaardag vieren. De kosten kunnen 
snel oplopen, maar niet elke ouder kan het betalen. Heeft u een laag inkomen 
en (schoolgaande) kinderen? Voor een aantal kosten kunt u een vergoeding 
krijgen. 

Wat kunt u aanvragen?
- Bijdrage peuteropvang voor maximaal zeven uur per week.
- Lesgeld voor een sportclub, zwemlessen of muzikale activiteit.
- Schoolspullenpas voor het kopen van bijvoorbeeld een schooltas en 

gymkleding.
- Gezinscomputer/-laptop.
- Kosten voor school, zoals een schoolreis.
- Een fiets voor de middelbare school.
- Verjaardagsbox.

Voorwaarde
- U heeft een laag inkomen: uw nettomaandinkomen is niet hoger dan 120% 

van het minimuminkomen. 

Aanvragen
Kijk voor meer informatie of om bijdrage voor uw kind aan te vragen op de 
website www.alphenaandenrijn.nl/werkeninkomen. Of bel met het Serviceplein 
via 14 0172.
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Publicaties
Verzoek verwijderen aanhangwagen
Op een parkeerterrein aan de Troubadourweg in 
Alphen aan den Rijn staat al langere tijd een 
aanhangwagen geparkeerd. Het betreft een 
aanhanger zonder kenteken. De vrijheid van het 
verkeer wordt belemmerd omdat deze aanhang-
wagen al geruime tijd ongebruikt geparkeerd staat 
op een openbaar weggedeelte. Wij verzoeken de 
eigenaar van deze aanhangwagen zich binnen één 
week te melden bij team Toezicht en Handhaving, 
via telefoonnummer 14 0172, óf deze aanhang-
wagen te verwijderen. Als dit niet gebeurt, verwij-
dert de gemeente deze aanhangwagen.

Vaststelling Nota Grondbeleid 2020-2023 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 26 november 
2020 heeft besloten tot vaststelling van de Nota 
Grondbeleid 2020-2023. Grondbeleid is een middel 
om de ruimtelijke doelstellingen van Gemeente 
Alphen aan den Rijn te realiseren. De Nota Grond-
beleid beschrijft onze rol en de instrumenten waar 
we gebruik van kunnen maken bij het ontwikkelen 
van gronden, en wet- en regelgeving die daarbij 
van belang zijn. Bij de realisatie van onze beleids-
doelen kunnen wij als gemeente verschillende 
vormen van grondbeleid hanteren. Deze vormen 

variëren van een sterk actieve rol voor de gemeente 
tot een alleen faciliterende rol. Wij willen als 
gemeente wendbaar en flexibel kunnen omgaan 
met verschillende situaties en vraagstukken die 
zich voor kunnen doen. Daarom kiezen wij ervoor 
om situationeel grondbeleid te voeren. Dit houdt in 
dat wij niet altijd dezelfde vorm van grondbeleid 
voeren, maar per situatie onderzoeken wat het 
meest passend is. 

Ter inzage
De genoemde nota ligt vanaf 9 december 2020 
kosteloos zes weken ter inzage bij de informatie-
balie in het gemeentehuis. Vanwege het corona-
virus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak 
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via tele-
foonnummer 14 0172. U kunt de nota ook inzien 
op de website van de gemeente en op 
www.overheid.nl (in het blok Beleid & regelgeving 
kiest u voor Wettenbank lokaal. Hier voert u de 4 
cijfers van een geldige postcode binnen Alphen aan 
den Rijn in en een in de titel voorkomend woord). 
Tegen dit besluit kunt u geen bezwaar maken. 

Besluit aanvraag omgevingsvergunning 
Avery Dennison Materials Nederland b.v., 
Alphen aan den Rijn
Op 24 november 2020 heeft de Omgevingsdienst 
Midden-Holland (ODMH) namens Gemeente Alphen 
aan den Rijn een besluit genomen op de aanvraag 

milieuneutraal veranderen van de inrichting van 
Avery Dennison Materials Nederland b.v. met 
kenmerk 2020310541. Dit betreft het vervangen 
van de koelmachine op H.A. Lorentzweg 2 in 
Alphen aan den Rijn. De vergunning is toegekend. 
Het besluit is verzonden op 24 november 2020.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Neem dan contact op met de ODMH voor meer 
informatie of om uw vragen te stellen. U kunt bellen 
met 088 - 54 50 000. In het algemeen blijkt dat met 
een telefoontje veel kan worden verduidelijkt. 
Komen we er dan toch niet uit, dan kunt u een 
bezwaarschrift indienen. Dit kan als u belangheb-
bende bent. Dit mag overigens ook direct, zonder 
eerst te bellen. Een bezwaarschrift kunt u indienen 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 
toegezonden of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij 
het indienen van een bezwaarschrift gewoon 
geldig. Uw bezwaarschrift kunt u bij voorkeur 
digitaal indienen via de website van de gemeente: 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U heeft 
hiervoor uw elektronische handtekening (DigiD of 
eHerkenning) nodig. U kunt u bezwaarschrift ook 
mailen naar gemeente@alphenaandenrijn.nl of 
sturen naar College van burgmeester en wethou-
ders, t.a.v. bezwaarschriftencommissie, postbus 
13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Zet in elk geval in uw bezwaarschrift: 
- uw naam, adres en handtekening
- de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
- een omschrijving en het kenmerk (nummer) van 

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

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

Voorlopige voorziening
Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u 
dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslis-
sing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De 
Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de moge-
lijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening 
in te dienen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank (postbus 20302, 2500 EH Den Haag). U 
kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen. Daarvoor heeft u wel een elektro-
nische 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 meer informatie kunt u contact opnemen met 
de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 
088 - 54 50 000.

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Voor grote groepen vergelijkbare 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: 
- Maatschap P.M. Davelaar, J.C. Hoogendoornlaan 

38 in Alphen aan den Rijn: het vervangen van de 
bestaande schuur door een nieuwe agrarische 
loods 

- Tuinklussen met Van der Dussen, Halve Raak 17 in 
Boskoop: het melden van een sierteeltkwekerij

- Annie's boerderij, Noordeinde 90 in Aarlander-
veen: het wijzigen van het aantal jongvee en kalf-
koeien 

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

Vergunningen
26 november tot en met 2 december 2020

Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat zij op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht van plan zijn 
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vergunning te verlenen voor:
- Achtermiddenweg 8 te Aarlanderveen

bouwen paardenstal (V2020/107) 

Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 
vanaf 10 december 2020 gedurende zes weken ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172.

Zienswijze
Gedurende de genoemde termijn kan iedereen 
schriftelijk een gemotiveerde zienswijze indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Voor het 
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of 
voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Michiel le Febré van team Publieksdienstverlening, 
via telefoonnummer 14 0172. Alleen degenen die 
tijdig zienswijzen indienen, kunnen later beroep 
instellen tegen een uiteindelijk besluit.

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

Ingekomen aanvragen regulier
In dit stadium van de procedure kunt u nog geen 
bezwaren indienen.
Alphen aan den Rijn
- Marsdiep 10 

afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/966) 

- Van Nesstraat 13 
plaatsen twee reclameborden op luifel 
(V2020/967) 

- Wielewaalstraat 19 
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/968) 

- Ridderbuurt 77 
bouwen werktuigberging (V2020/972) 

- A. van Leeuwenhoekweg 46 
realiseren diverse bouwwerken en uitvoeren 
werkzaamheden voor veldvervanging 
(V2020/973) 

- A. van Leeuwenhoekweg 46 
verwijderen oude fundaties voor nieuw op te 
richten hoogspanningsstation (V2020/975) 

- Ridderbuurt 22A 
bouwen vier kassen, één schuurtje en uitbreiden 
één tuinhuisje (V2020/976) 

- Essenburg 24 
uitvoeren grondwerkwerkzaamheden, 
aanbrengen riolering en drainage, stalen duikers, 
houten beschoeiing, stalen damwanden met 
ankers, fiets-/voetgangersbrug, funderingslagen 
en verhardingen (V2020/980) 

- Havixhorst 213 
plaatsen dakopbouw (V2020/981) 

- Prins Hendrikstraat 90A 
realiseren drie appartementen (V2020/984) 

- Oudshoornseweg 114 
kappen boom (kastanje) (V2020/985) 

- Van Nesstraat 31 
in gebruik nemen pand als lichte horeca en 
plaatsen afzuiginstallatie (V2020/986) 

- Van Lennepstraat 28 
plaatsen nokverhoging achtergeveldakvlak 
(V2020/988) 

- Groenoord 202 
veranderen bouwplan van tweelaags naar 
éénlaags (V2020/989) 

Boskoop
- Insteek 56 

bouwen hobbyschuur (V2020/974
- Biezen 138 

bouwen opbouw op garage (V2020/977) 
- Biezen 138 

bouwen opbouw op garage (V2020/978) 
- Zijde 11 

herinrichten en transformeren kerkgebouw, 
aanleggen inrit (V2020/987) 

- Dorpsstraat 22 
wijzigen bestaand handelsreclamebord 
(V2020/991) 

Hazerswoude-Dorp
- Loeteweg 39 

plaatsen erfafscheiding wegkant (V2020/969) 
- Jan Steenstraat 16 

realiseren uitbreiding achtererf (V2020/971)

- Westeinde 2 
afwijken bestemmingsplan voor akkerbouw 
(V2020/979) 

- Noorddijk 1A 
aanbrengen constructieve wijzigingen bestaande 
boerderij (V2020/982) 

- achter Tuinstraat 80 
demping sloot, graven sloten en maken dam 
(V2020/983) 

- plan Weidelanden (sectie E, percelen 3948 en 
3893) 
bouwen 21 woningen (V2020/990) 

Koudekerk aan den Rijn
- Hoogewaard 26 

bouwen woning (V2020/970) 

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
- kadevak 75B Nieuwkoopseweg (sectie A, perceel 

3872) (27-11-2020) 
tijdelijk realiseren uitweg werkterrein 
N231(V2020/882) 

Alphen aan den Rijn
- Aarkade 70 (26-11-2020) 

afwijken bestemmingsplan voor wijzigen 
winkelruimte in winkel en woning (V2020/893) 

- Polderpeil 77 (27-11-2020) 
realiseren dakterras (V2020/930) 

- Helmhof 40 (30-11-2020) 
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/960) 

- Hertogstraat 28 (30-11-2020) 
plaatsen dakopbouw eerste verdieping 
(V2020/942) 

- Marnixstraat 27 (30-11-2020) 
doorbreken draagmuur tussen keuken en 
woonkamer (V2020/866) 

- Eendenkooi 14 (02-12-2020) 
plaatsen dakopbouw (V2020/872) 

- Norbertijnenlaan 15 (02-12-2020) 
plaatsen overkapping verbonden aan garage 
(V2020/849) 

- Kromme Aarweg 3 (02-12-2020) 
vervangen bestaande brug (b076) (V2020/859) 

- Ridderbuurt 22A (02-12-2020) 
bouwen vier kassen, één schuurtje en uitbreiden 
één tuinhuisje (V2020/976) 

- Prins Hendrikstraat 147 (02-12-2020) 
realiseren interne verbouwing en 
gevelverbetering (V2020/941) 

Boskoop
- Sijsjespeer 2 (Waterrijk, kavel 319) 

(30-11-2020) 
bouwen woning (V2020/869) 

- Omloop 4 (01-12-2020) 
aanleggen dam met betonplaten 
erover (V2020/871) 

- exploitatiegebied Waterrijk-West, 
bouwfase 6 (01-12-2020) 
realiseren brug (V2020/833) 

- Voshol 39 (01-12-2020) 
bouwen nieuwe loods (V2020/844) 

- Wijkdijk 56 (02-12-2020) 
realiseren B&B (V2020/862) 

Hazerswoude-Dorp
- Breitnerlaan 3 (26-11-2020) 

plaatsen afdak (V2020/920) 
- Loeteweg 15 (26-11-2020) 

plaatsen oude schuur uit 1920 (V2020/864) 
- nabij Voorweg 12A (sectie D, perceel 1680) 

(01-12-2020) 
realiseren achtertuin met berging, carport en 
houten schuttingen (V2020/902) 

- Westzijdeweg 71 (01-12-2020) 
bouwen en in gebruik nemen loods 
(V2020/747) 

Hazerswoude-Rijndijk
- Da Costasingel 34 (26-11-2020) 

verbouwen supermarkt (V2020/562) 
- Melkweglaan 116 (27-11-2020) 

plaatsen dakopbouw en dakkapel 
voorgeveldakvlak (V2020/819) 

Zwammerdam
- Vinkebuurt 108 (naast Vinkebuurt 106) (26-11-2020) 
bouwen woning (V2020/786) 

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

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
- Julianastraat 27 

realiseren gevelwijziging en vier wooneenheden 
eerste verdieping (V2020/799) 

- A. van Leeuwenhoekweg 28 
aanpassen gevels en dichtzetten binnenterrein 
(V2020/781) 

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

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

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

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

Met onder andere de volgende agendapunten:
• Regionaal toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
• Speelruimtevisie 2020 en Speelruimteplan 2021
• Strategische ruimtelijke agenda Rijn- en Veenstreek 
• Bestemmingsplan Rijndijk 86, Hazerswoude-Rijndijk en beeldkwaliteitsplan 
• Belastingverordeningen en tarieven 2021 
• Najaarsnota 2020
• Algemene Plaatselijke Verordening APV (en aanvulling over carbidschieten)
• Gemeentelijk Watertaken Programma 2021-2024
Voor alle agendapunten 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 vergader-
stukken in het Raadsinformatie systeem (RIS) https://ris2.ibabs.eu/alphenaandenrijn. 

Raadspraak
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en besluiten van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de 
Raadspraak, de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad, via www.alphenaandenrijn.nl/
raadspraak.

De gemeenteraad 
vergadert tijdelijk 
deels digitaal vanwege 
het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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Hazerswoude-Dorp
- naast Denemarkenlaan 14 

bouwen bedrijfsgebouw en veranderen 
bestaande inrit (V2020/802) 

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en), met de 
bijbehorende borden:
Alphen aan den Rijn
- Schutsluis 35 

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. 

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend 
voor het in gebruik nemen van openbaar gebied 
binnen de gemeente. Waaijerbouw B.V. heeft 
ontheffing gekregen om van 18 december 2020 tot 
en met 30 juni 2022 diverse objecten te plaatsen in 
het openbaar gebied aan de Valkenburgerlaan in 
Boskoop. 

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 30 december 2020 ter 
inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis. 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 

alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. Tegen dit 
besluit kunnen belanghebbenden, binnen zes 
weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn. Als onmiddel-
lijke spoed dat vereist kan, gelet op de betrokken 
belangen, de indiener van het bezwaarschrift ook 
een voorlopige voorziening vragen bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank, postbus 20302, 
2500 EH te Den Haag.

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 voorziening 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.).

7 december - Dag van de vrijwilliger

Als het er om gaat… staan 
de vrijwilligers van VPTZ 
Aurelia voor je klaar!
Maandag 7 december is de nationale dag van de vrijwilliger, reden om 
hen te bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet. Ingezet worden bij 
Vrijwillig Pailliatieve Terminale Zorg Aurelia vraagt van de vrijwilligers 
een bepaalde flexibiliteit; de zorg is vaak nu nodig, intensief en helaas 
vaak van korte duur. Wij zijn dankbaar voor de betrokkenheid van onze 
vrijwilligers.

Als je te horen krijgt dat het einde nabij is, breekt er voor iedereen een onzeker periode 
aan. Voor degene zelf, maar ook voor de naaste familie. Ondanks alle hulp van artsen, 
wijkverpleging of thuiszorg is het verzorgen van een geliefde intens; zowel emotioneel 
als praktisch. 

Dat er goed opgeleide vrijwilligers zijn, die je kunnen bijstaan, is nog niet bij iedereen 
bekend.

Vanuit ons hart willen we niets liever dan zorgen voor degene die ons lief is; thuis in de 
vertrouwde omgeving. Hoe graag we dit ook willen, soms zijn we aan het einde van ons 
kunnen. Je wilt gewoon weer even partner, dochter of vriend zijn in plaats verzorger. De 
vrijwilliger is er dan als het er echt omgaat.

De vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning bij de intensieve zorg in de laat-
ste levensfase. Aurelia biedt dit, thuis en in de zorginstelling, in Koudekerk a/d Rijn, Ha-
zerswoude, Benthuizen, Boskoop en Waddinxveen. Wilt u meer weten, zorg aanvragen 
of heeft u interesse om vrijwilliger te worden? Kijk dan op www.vptzaurelia.nl of neem 
dan contact met ons op. -  06 51 44 57 26

Foto: Coördinator Judith overhandigt een presentje aan vrijwilliger Wil Démoed.
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Het estafettestokje
van Rijnwoude!

Deze week: Werner Stolk
Hallo Allemaal, Ik ben Werner Stolk, geboren 
in Lage Zwaluwe. Ik ben 47 jaar en getrouwd 
met Pauline. Samen hebben wij 3 prachtige 
kinderen: Dante (13), Viggo (12) en Rive (9). 
Sinds mijn vierde jaar woon ik met plezier 
in Hazerswoude Rijndijk en onlangs zijn wij 
verhuisd en hebben we maar 1 straat over 
hoeven steken voor ons droomhuis.
We hebben een aantal jaar gewacht op 
nieuwbouwwoningen alleen is dat aanbod 
niet groot en daar mag in Hazerswoude en 
Koudekerk wel eens wat gebeuren.
Ik werk in de techniek bij Avery Dennison in 
Alphen a/d Rijn en wij maken zelfklevende 
materialen. Elke dag hebben we weer andere 
uitdagingen wat het werk beslist niet saai 
maakt.
Ik ben al vanaf jongs af aan verbonden met de zwemclub in Koudekerk en heb vele uren 
doorgebracht in het clubhuis naast het PWA bad om weer een waterpolo overwinning te vieren.
Door de zwemclub ben ik verbonden aan het PWA bad waar we in de zomer heerlijk kunnen 
trainen en ook met het gezin kunnen genieten. In de beginjaren van stichting PWA ben ik daar 
vrijwilliger geweest en 
ben nu sinds 1 oktober 2019 weer vrijwilliger als bestuurslid techniek & bouwkunde. We gaan er 
hard aan werken om het zwembad “de oase van Koudekerk” de komende zomer weer open te 
krijgen.
Ik wil iedereen heel veel sterkte en saamhorigheid toewensen in deze lastige tijd van thuisblijven.
Graag geef ik het estafettestokje door aan vriend en zwager Patrick Schellingerhout.

60-jarig jubileum 
E.T.B. A. Hogenes
De broers Marcel en Ferdinand Hogenes kregen namens het personeel een in RVS 
gegraveerde jubileumplaquette uitgereikt met daarop hun gezichten en een foto 
van hun vader Arie, die het bedrijf in 1960 oprichtte. 

In 2005 namen de broers Ferdi-
nand en Marcel het bedrijf over 
nadat hun vader was overleden. 
Dat was voor de beide mannen 
een hele stap, maar die is goed 
uitgepakt. Met veel plezier en 
succes leiden zij nu het bedrijf 
met een trotse moeder op de 
achtergrond. Omdat het bedrijf 
tegelijk met Sinterklaas jarig is, 
had mevrouw Hogenes een ge-

dicht gemaakt waarin de hele 
geschiedenis van het bedrijf 
werd beschreven. 

Zij had ook een grote appeltaart 
gebakken waarvan het aanwe-
zige personeel op anderhalve 
meter afstand van elkaar heeft 
gesmuld met een glaasje cham-
pagne erbij. Een echt feest houdt 
iedereen tegoed. 

Ferdinand(l) en Marcel Hogenes trots met de aangeboden plaquette.

Online bijeenkomst 
Nabestaandencafé 
Leiden op 13 december 
14.30 – 15.30 uur
In verband met de coronaontwikkelingen organiseert 
het Nabestaandencafé op zondag 13 december een on-
line bijeenkomst. De bijeenkomst is interactief. 

Er is ruimschoots gelegenheid voor bezoekers om ervaringen met 
lotgenoten 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 beperkin-
gen rondom Covid-19 is alles nog anders geworden, het is eenza-
mer: je hebt minder bezoek of contact met anderen. Wat betekent 
dit voor jou? Hoe ga je hier mee om? Hoe geef jij hier jouw invul-
ling aan? Deze middag gaan we hierover met elkaar in gesprek. 

Aanmelden: om de beslotenheid van de online bijeenkomst te 
waarborgen is vooraf aanmelden vereist. Dit kan per mail via 
info@nabestaandencafeLeiden.nl o.v.v. naam, mailadres en tele-
foonnummer. 

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

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

Lekker snert en 
nog veel meer!
Jammer genoeg is het weekend van 4/5 december al weer voor-
bij maar...... komend weeken 11/12 december  van 11.00-16.00 
uur zal het weer gezellig zijn op en rond het terras van De Ege-
lantier. Hazerswoudse Boys houdt er dan zijn jaarlijkse kerst-
bomenverkoop! En daar speelt Clemens met zijn mannen/vrou-
wen natuurlijk prima op in met een leuke actie!

Komend weekend ook een leuke actie waarbij twee dames u een 
grote collectie "droge"producten in een eigen sfeervolle markt-
kraam zullen presenteren. 
Zeker aan aanrader voor de komende kerstpeiode waarbij we het 
toch allemaal thuis wat extra gezellig zullen moeten maken want 
er is "buitenshuis" natuurlijk weinig te beleven. Niet alleen op de 
terras te bewonderen maar ook op instagram @uitgedroogd

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

Dat ziet er toch héél gezellig en lekker uit. Thuis brunchen!

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 
en zo een lekker buffet samen-
stellen. 

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

informatie www.egelantier.com". 

BRUNCHBUFFET 
DE HELE MAAND 

DECEMBER
Uiteraard is alles alleen "to go" of thuis-

bezorgd, maar de Egelantier kan ook een heer-
lijk brunchbuffet bij u thuis verzorgen 
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Ingezonden brief

Reclame, reclame, reclame 
en glasvezel...
Momenteel wordt in Benthuizen en omstreken sterk gelobbyd voor het 
aanleggen van een glasvezel systeem. Ik ben voorstander van techno-
logische vooruitgang maar ik ben absoluut tegen de agressiviteit van 
de reclame wereld. De lekker ouderwetse krant wordt gefinancierd 
met mijn abonnement en reclame-inkomsten. Die reclame hoef je niet 
langer als een split-second te zien. Het reclamedrukwerk dat in de bus 
komt kan selectief gelezen worden. Met het bel-me-niet register en 
met geen-post wordt veel agressieve reclame in de kiem gesmoord.
Hoe anders is dat in de media. Om te beginnen met de publieke om-
roep. Het jaarverslag van de Ster reclame, gepubliceerd op internet, is 
ernstig summier. Er wordt trots vermeld dat er bijna of ongeveer 200 
miljoen per jaar aan de staatskas wordt bijgeschreven. Het aandeel van 
de radio en de televisie worden niet apart vermeld. Stel dat 75 miljoen 
verdient wordt met radio reclame. Met 15 miljoen mensen is dat dus 
5 euro per inwoner per jaar. Nog geen anderhalve cent per persoon 
per dag!!! Daar laten wij ons dus dag in dag uit voor piepelen. En we 
slikken dit met z’n allen? Als je de reclame niet wilt horen moet de ra-
dio uit. Een andere manier om de reclame te omzeilen is er niet. Blijft 
125 miljoen over voor televisie reclame. Nog geen twee-en-een-hal-
ve cent per inwoner per dag. Nou, die hebben we lekker bij de neus. 
Ik heb al jaren geen tv reclame meer gezien en ik kijk vaak tv. Ik heb 
namelijk een media box, verstrekt door mijn alles-in-een pakket pro-
vider. Ik kan interactief tv-terug kijken maar dan blokkeren sommige 
zenders het doorspoelen van reclame. Die programma’s neem ik dus 
op en dan ga ik 30keer versneld door de reclameblokken heen. Een re-
clameblok van 10 minuten duurt bij mij dus 20 seconden en nog zon-
der geluid ook. Ben ik vergeten zo’n programma op te nemen dan kijk 
ik gewoon niet. 

EN NU DE GLASVEZEL.
Ik heb een vriendelijke verkoper van Delta aan de deur gehad. Die 
prees een snel en storingsvrij media en internet systeem aan. Maar 
mijn huidige pakket is goed, snel genoeg en stoort nauwelijks. Vraag: 
“kan ik programma's opnemen?” Antwoord: “Ja dat blijft hetzelfde. U 
kunt 200 uur opnemen en dat blijft een jaar lang staan.” Vraag: “Kan 
ik de reclame doorspoelen?”.  Antwoord: “Ja! “
Vooral zijn opmerking dat de opgenomen programma’s een jaar blij-
ven staan wekte mijn argwaan. Als ik op mijn huidige media box niets 
wis blijft alles staan. Ik heb daarom de klantenservice van Delta ge-
beld (0118 225571). Een, wederom vriendelijke meneer zegt mij dat ik 
250 uur tv tijd op kan nemen. O, ik moet het hem niet kwalijk nemen 
maar voor Delta is dat 200 uur. Ik heb dus een call-center aan de lijn 
die voor meerdere providers de vragen beantwoord. Dat mag, als het 
antwoord maar klopt. Ik leg dus uit dat ik nu een media box van mijn 
provider heb en vraag hoe groot het kastje is dat zij komen plaatsen. 
Ik begrijp het volgens hem verkeerd. “Wij sluiten de tv netjes voor u 
aan en dan kunt u interactief tv kijken.” “Maar kan ik dan door de re-
clameblokken spoelen?” Antwoord: “Meneer, ik heb dezelfde provider 
als u gehad en heb ook dezelfde vraag gesteld. Dat doorspoelen gaat 
prima.” Ik vraag, nog steeds beleefd; “Waar staat dat meneer, ik wil 
dat graag zwart op wit zien.” Na nog wat heen en weer gepraat gaat 
hij zoeken maar kan het nergens vinden. Ik wordt enkele minuten in 
de wacht gezet. Eindelijk komt het echte antwoord: “ ik heb het even 
nagevraagd meneer MAAR DAT KAN NIET.” Tot mijn spijt heb ik ge-
probeerd de beste man de oren te wassen, iets van verkooppraatjes en 
oneerlijke voorlichting van potentiële klanten. Die arme ziel doet ook 
maar zijn werk, weet hij veel!
Delta geeft dus geen media producten zonder reclame. Voor mij dus 
voorlopig geen glasvezel, ik kijk niet naar reclame. Baas van eigen buis. 
Het wordt hoog tijd dat de politiek de reclamewereld aan banden gaat 
leggen. Ik wil niet verplicht zijn naar reclame te luisteren of te kijken 
in ruil voor een programma. Ik kan prima de krant lezen zonder ge-
stoord te worden door reclame. Dat moet op radio en tv ook kunnen. 
Dus geen radio reclame en verbieden om doorspoelen op de interac-
tieve tv te blokkeren. 

Tot overmaat van ramp komt er vandaag nog een leugenbriefje van 
Deltafiber in de bus. Hierop staat een “prijsvergelijk Alles-in-een pak-
etten”. Op dit briefje wordt Ziggo afgespiegeld als traag en opnemen is 
“n.v.t.” Dat is dus echt een poging om andere providers in een kwaad 
daglicht te zetten. Ziggo is helemaal niet traag en ze leveren een media 
box. Typisch een geval van appels met rotte appels vergelijken waar-
bij Delta de rotte appel is. Zeer laag-bij-de-grondse verkoop reclame.

Vriendelijke groet,
Paul Smit, Benthuizen.

Hazerswoudse schrijver 
lanceert kinderboek
Melle van der Poel(40) is opgegroeid in Hazerswoude en Boskoop. We ontmoeten hem in 
zijn ouderlijk huis aan de Loeteweg. Van daaruit heeft hij vele reizen gemaakt en “een rug-
zak vol ervaringen en ideeën meegenomen”, zoals hij het zelf zegt. Dat heeft geleid tot het 
schrijven van een kinderboek, waarvan hij hoopt dat er nog meer volgen.

Melle van der Poel leest zijn zoontje voor uit eigen werk. Foto Jan Luuk van Dijk

‘De Avonturen van de Eenza-
me Eenhoorn’ is het eerste boek 
dat Melle van der Poel geschre-
ven heeft. “Ik was vroeger wel 
met schrijfsels bezig, vaak nog 
meer met striptekeningen, maar 
ik heb nog niet eerder een heel 
boek geschreven” vertelt hij. 
Toen hij zijn neefje Tyn zag op-
groeien, ontstond het idee van 
een kinderboek. Het boek is in-
middels een heel project gewor-
den.
“Kinderen moeten graag wil-
len lezen en vooral daar plezier 
in krijgen. Zo zelfs, dat ze hun 
tablets ervoor aan de kant leg-
gen. Dat is geweldig voor hun 
ontwikkeling” legt Melle van 
der Poel uit. Hij schreef een 
fantasieverhaal over een een-
hoorn. Dat werd een hele uit-
daging, want het hele verhaal 
moest op rijm en zijn vriendin 
had het idee dat het ook twee-
talig zou moeten. “Kinderen le-
ren zo spelenderwijs een andere 
taal” vond Grace Torres Tobar. 
Zij is afkomstig uit Ecuador (Zd. 
Amerika) en had als kind graag 
een meertalig boek willen heb-
ben.
De ene kant van het boek ver-
telt het verhaal in het Neder-
lands. Op de bladzij ernaast staat 
het in het Engels. Het geheel is 
verfraaid met schitterende fan-
tasierijke illustraties. “Uit ver-
schillende voorbeelden van il-
lustraties kwamen die van Lisa 
Bakker-Schmid naar voren. Zij 
viel op met haar gedetailleerde 
en fantasierijke tekeningen, die 
zij eerst tekent en later in elkaar 
plakt. Je komt in haar werk tel-
kens weer iets nieuws tegen” 
zegt de schrijver enthousiast. 

Achterin het boek staan en een 
aantal spelletjes. “Niet zomaar 
een onzinspelletje, maar er is 
samen met een kinderpsycho-
loog over nagedacht.” De auteur 
legt uit dat zijn ervaring is dat 
kinderen daar gek op zijn. Het 
boek sluit zelfs af met een paar 
kleurplaten.

Kinderen van de Boskoopse ba-
sisschool De Zevensprong, waar 
neefje Tyn er een van is, heb-
ben mogen meedenken over het 
boek en hun commentaar mo-
gen geven. Zo is dit boek, dat 
geleverd wordt met een vro-
lijk rugzakje, het begin gewor-
den van een heel project. “Het 
verhaal moet echt verder gaan” 
zegt Melle van der Poel en hij 

vertelt dat er nog meerdere de-
len zullen volgen. Samen met 
zijn vriendin heeft hij een uit-
geverij opgericht van educatieve 
kinderboeken, www.212-books.
com

“Met een zware tas op zijn rug, 
maar met lichte voet, liep onze 
eenhoorn zijn avontuur tege-
moet. ” Dit citaat geeft aan dat 
dit boek nog maar het begin is 
van het schrijversavontuur van 
Melle van der Poel. Zijn eerste 
boek gaat inmiddels internatio-
naal en is al verschenen in het 
Nederlands-Engels, Spaans-En-
gels, Chinees-Engels en er volgt 
ook nog een Duitse versie.  
In de boekhandel verkrijgbaar: 
ISBN/ EAN 9789083074214
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Ingezonden bijdrage

Dorpsoverleg staakt 
activiteiten in 
verkeersdossier

“Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp staakt met onmiddellijke ingang al haar 
activiteiten op het verkeersdossier en bezint zich op de vraag over haar verde-
re toekomst”. Dit was de belangrijkste boodschap die het Dorpsoverleg had in de 
Raadscommissievergadering ruimtelijk en economisch domein, op donderdag 3 
december jongstleden. 

“Door de ondoordachte aanpak is een gepolariseerd klimaat ontstaan waarin over en weer verwijten 
worden gemaakt. De mensen hebben niet het gevoel serieus te worden genomen, het Dorpsoverleg 
evenmin. Daarom staakt het Dorpsoverleg haar activiteiten”. 

Onderstaand de tekst die door het Dorpsoverleg in de commissievergadering is uitgesproken:

"Zoals u weet nemen wij vanuit het Dorpsoverleg geen standpunten in. We zien het als onze taak dat 
inwoners goed geïnformeerd worden bij ontwikkelingen die impact hebben op hun leefomgeving en 
dat zij de procedures die hierbij vanuit de gemeente worden gevolgd goed kunnen begrijpen en goed 
kunnen volgen. 

De verkeersproblematiek is al decennia een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. In 2018 heb-
ben wij als Dorpsoverleg samen met de bewoners een toekomstvisie voor het Dorp gemaakt. Belang-
rijkste thema: de ontoereikende infrastructuur.

Bewoners hebben oprechte interesse in hun woonomgeving. Uitgaan van burgerkracht kan goede 
ideeën opleveren. Hierdoor kan besluitvorming juist sneller verlopen. Maar je moet participatie wel 
goed regelen. Dit betekent dat bewoners vroegtijdig moeten worden betrokken en de communicatie 
eerlijk, tijdig en toegankelijk moet zijn. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is dat in de praktijk lang niet 
altijd. 

Onderzoek wijst uit dat mensen met respect behandeld willen worden en serieus genomen willen 
worden en daarom willen mensen graag dat er naar ze geluisterd wordt. Gebeurt dat, dan kan veelal 
gerekend worden op de medewerking van mensen, ook al worden voor hen negatieve besluiten geno-
men. Sterker nog, juist als negatieve besluiten genomen worden is het voor burgers belangrijk dat ze 
zich rechtvaardig behandeld voelen.

Ik beperk me even tot dit jaar. Op 19 februari presenteert de provincie en de gemeente plannen om 
de noord-zuid doorstroming op de Gemeneweg te verbeteren. Furieuze reacties omdat de bewoners 
en vertegenwoordigers van de bevolking bij deze plannen volkomen zijn genegeerd. Eerdere inspraak 
was gewoon ter zijde gelegd. Vooral de insteekweg nabij de Frans Halsstraat wekt veel onbegrip.

Daarop gaat er een Raadcommissie van start die alle opties nog eens op een rij zet. Het resultaat is 
bekend. Er worden nog weer nieuwe plannen bedacht met een westelijke randweg zonder aandacht 
voor de consequenties die dit voor bewoners heeft. Deze plannen worden gepresenteerd in een we-
binar waarover summier wordt gecommuniceerd. De plannen komen wederom als een verrassing en 
zorgen voor een nieuw shockeffect. Er heerst bovendien verwarring over de plannen (variant 2a en 
2b) die onterecht worden vermengd met het BBG en er bestaat ook onduidelijkheid over het proces 
waarin de voorstellen uiteindelijk door de provincie teniet kunnen worden gedaan. De manier waar-
op vervolgens de flitspeiling wordt gehouden is beneden alle peil en heeft niets te maken met het se-
rieus nemen van inwoners. Het is erger: de ondoordachte gang van zaken zet bewonersgroepen tegen 
elkaar op, zo hebben wij de afgelopen weken nadrukkelijk gemerkt. Overigens worden in de peiling 
alle voorstellen door de inwoners naar de prullenmand verwezen.

En hier zitten we dan op donderdag 3 december met de brokken. De Raadscommissie biedt zijn plan-
nen aan met de resultaten van een armetierige peiling. Op deze manier kan wat het Dorpsoverleg 
betreft geen besluitvorming plaatsvinden. Daar is dit onderwerp te belangrijk voor. En het is te ge-
makkelijk om inwoners te verwijten dat ze overal tegen zijn. Onderzoek toont aan dat mensen pas 
NIMBY-gedrag vertonen als zij zich overvallen voelen, niet serieus genomen voelen of het gevoel heb-
ben dat er geen open kaart wordt gespeeld. Met een goede aanpak en een serieus opgezet proces zijn 
veel inwoners wel degelijk in staat verder te kijken dan hun directe eigen belang. Veel inwoners van 
Hazerswoude hebben inmiddels het vertrouwen in de politiek verloren. Door de ondoordachte aan-
pak is een gepolariseerd klimaat ontstaan waarin over en weer verwijten worden gemaakt. De men-
sen hebben niet het gevoel serieus te worden genomen, het Dorpsoverleg evenmin. Daarom staakt het 
Dorpsoverleg met onmiddellijke ingang al haar activiteiten op dit dossier. Ook bezinnen wij ons op de 
vraag over onze verdere toekomst".

Namens Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp
Nico Stolwijk

Ingezonden brief
Beste dorpsgenoten,
Zoals u wellicht al heeft vernomen staakt het Dorpsoverleg Ha-
zerswoude-Dorp al haar activiteiten op het verkeersdossier. U 
heeft dit kunnen lezen op onze website en facebookpagina, als-
mede de ingezonden bijdrage hiernaast

Naar aanleiding hiervan is in het Leidsch Dagblad van afgelopen za-
terdag 5 december een opiniërend stuk geplaatst. Dit stuk ervaren 
we als beledigend en beschamend. Via deze weg wil het dorpsover-
leg reageren. 
Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp heeft als doel de bewoners op 
de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in en rond het 
dorp en de afstand tussen het gemeentebestuur en de inwoners zo 
klein mogelijk te houden. De leden van het dorpsoverleg zijn niet ge-
kozen en nemen deel op geheel vrijwillige basis. Formeel heeft het 
dorpsoverleg geen vertegenwoordigende functie. We proberen er zorg 
voor te dragen dat inwoners geïnformeerd worden, op de hoogte ge-
houden worden van zaken die spelen in het dorp en o.a. het gemeen-
tehuis in Alphen a/d Rijn. U kunt dit allemaal lezen op onze website. 

We nemen deze rol zeer serieus. We nemen een neutrale positie in, 
waarbij we vooral procesbewaker willen zijn, met name waar het ‘t 
verkeersdossier betreft.  Dat is niet altijd even makkelijk. Maar het is 
voor het dorpsoverleg de enige juiste en meest zuivere manier van 
opereren. Juist waar het gaat om de infrastructurele issues die spe-
len, waarbij de keuzes die gemaakt gaan worden door provincie en 
gemeente, grote gevolgen kunnen hebben voor individuele en groe-
pen van inwoners. Inwoners van Hazerswoude-Dorp hebben recht op 
een dorpsoverleg ‘zonder mening’ in deze, is onze stellige overtuiging.

Met dat als vertrekpunt heeft het dorpsoverleg afgelopen jaren heel 
veel tijd en energie gestoken in het informeren van inwoners en hen 
op de hoogte houden van ontwikkelingen, partijen bij elkaar brengen 
voor overleg, vinger aan de pols gehouden bij gemeente en provincie. 
We hebben laatstgenoemde partijen geholpen informatie op te halen 
bij inwoners en belanghebbenden middels inspraakavonden. We heb-
ben bijeenkomsten georganiseerd in De Juffrouw, hebben belangen-
groepen geattendeerd op inspraakmogelijkheden op het gemeente- 
en provinciehuis, talloze inwoners zijn te woord gestaan. 

Met name een aantal leden van het dorpsoverleg hebben zich daar 
ontzettend voor ingezet, niet in de laatste plaats Maria Loomans, die 
helaas afscheid heeft genomen als voorzitter en lid van het dorps-
overleg om voor haar moverende redenen. We kunnen die beslissing 
alleen maar respecteren. We hebben grote bewondering en waar-
dering voor haar tomeloze inzet als voorzitter van het dorpsoverleg 
in het belang van de inwoners van Hazerswoude-Dorp. Juist Maria 
Loomans was het die de neutrale rol van het dorpsoverleg telkenma-
le benadrukte, de meest zuivere manier van opereren in dit precaire 
dossier.

Die waardering lezen wij in z’n geheel niet terug in het stuk in Leidsch 
Dagblad van zaterdag jl. Integendeel; we kunnen lezen dat ‘voorzitter 
Maria Loomans de handdoek in de ring gooit, er helemaal geen zin 
meer in heeft, en dat zij ondoordacht handelde’. ‘Door de rol van het 
dorpsoverleg zou Hazerswoude-Dorp in een verzameling van splinter-
groeperingen uiteen zijn gevallen‘  en ‘weinig tot niets hebben gedaan 
om partijen bij elkaar te krijgen de afgelopen jaren’. 

Het hoort o.i. niet zo te zijn dat een journalist een dergelijk opiniestuk 
kan plaatsen in een regionaal dagblad, zonder kennis van de gang 
van zaken en zonder correct toepassen van hoor en wederhoor. Het 
is onnodig beschadigend en een belediging voor personen die zich 
op vrijwillig basis inzetten voor het algemene (dorps)belang. Als Ha-
zerswoude-Dorp in splintergroeperingen uiteen zou zijn gevallen, zo 
gesteld wordt in het opiniestuk,  dan is het de Raadswerkgroep Ver-
keer Boskoop-Hazerswoude die hier verantwoordelijk voor is, niet het 
dorpsoverleg. 
Wij herkennen ons in z’n geheel niet in het stuk en nemen na-
drukkelijk afstand van de inhoud. 

We zijn al langer van mening dat onze rol als dorpsoverleg als pro-
cesbewaker en intermediair niet serieus genomen wordt door de ge-
meentepolitiek. We hebben hierover in de afgelopen tijd meerdere 
malen gecommuniceerd, zo ook afgelopen week in de gemeentelijke 
Raadscommissievergadering ruimtelijk en economisch domein. Het 
dorpsoverleg  heeft hier ingesproken (tekst terug te lezen ook op onze 
website). Begin januari komt het dorpsoverleg weer in vergadering 
bijeen om te praten over haar toekomst en of we nog een rol kunnen 
spelen die er toe doet op het verkeersdossier en andere dossiers. We 
zijn daar pessimistisch over. We missen een gemeente die zo’n rol se-
rieus neemt en zien dat niet anders worden in de toekomst.

Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp
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IN GESPREK MET HET MOLENBERAAD
Tekst en foto's Jan Luuk van Dijk

De komende maanden moeten er belangrijke besluiten worden genomen over de 
verkeersproblemen in Hazerswoude-Dorp en Boskoop. De provincie heeft daar-
voor twee projecten: de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan in 2025, en Beter 
Bereikbaar Gouwe (BBG) dat onderzoek doet naar verkeersmaatregelen rond 2035. 

Het Molenberaad roert zich al een 
paar jaar over dit onderwerp. Wie 
zijn dit eigenlijk, en wat willen 
ze? We praten met Dirk Kuijper en 
Siep Eilander. 

WAT IS DAT MOLENBERAAD 
EIGENLIJK?

“Het Molenberaad kun je zien als 
een product van de democratie, 
we kwamen elkaar steeds tegen 
bij provinciale en gemeentelij-
ke inspraakavonden”, vertelt Siep 
Eilander. “Elk vanuit onze eigen 
achtergrond en op een gegeven 
moment zeiden we tegen elkaar 
‘laten we samenwerken’. Onze 
eerste bijeenkomst was op een za-
terdagmiddag in molen De Haas 
in Benthuizen, vandaar de naam 
Molenberaad. Dirk vindt dat he-
lemaal leuk, want hij is daar mo-
lenaar. We noemen onszelf een 
coalitie van verenigingen en bur-
gerinitiatieven vanuit Boskoop, 
Hazerswoude-Dorp en Waddinx-
veen. Zelf ben ik voorzitter van 
de Vereniging Vrienden van het 
Bentwoud, een vereniging met 
zo’n 500 leden.”

Dirk Kuijper is inwoner van Ha-
zerswoude-Rijndijk en licht toe 
waar Het Molenberaad voor staat. 
“Wij pleiten voor een integrale 
benadering van de verkeerspro-
blemen in onze regio. Dat bete-
kent dat we ons niet op één plek 
of onderwerp richten, maar juist 
kansen zien in de samenhang van 
verkeersmaatregelen, leefomge-
ving en natuurwaarden. We vin-
den dat de projecten van de pro-

vincie een richting uitduwen die 
schadelijk is. We hebben daarom 
op eigen kosten onderzoek laten 
doen naar de verkeerstromen met 
en zonder de aanleg van de Ver-
lengde Bentwoudlaan. Onderzoek 
dat gebaseerd op dezelfde gege-
vens als de berekeningen van de 
provincie.” 

Verlengde Bentwoudlaan: 
15 jaar enorm veel meer ver-

keer in Hazerswoude
In april 2018 heeft Provinciale Sta-
ten besloten dat de aanleg van de 
Verlengde Bentwoudlaan – vanaf 
de A12 langs Waddinxveen naar 
Boskoop - verder uitgewerkt kon 
worden. Het ingewikkelde is dat 
er ook een amendement van CU/
SGP is aangenomen. En dat amen-
dement regelt dat er eerst een 
gezamenlijke studie moet ko-
men, ook met Zoetermeer, die 
zicht biedt op de oplossingen van 
de verkeersproblemen in de re-
gio, een toekomstperspectief. Pas 
daarna kan de Verlengde Bent-
woudlaan worden aangelegd. Siep 
Eilander: “Het blijkt nu dat de 
provincie de omgekeerde volgor-
de bewandelt. De Verlengde Bent-
woudlaan wordt doorgezet en de 
studie komt er achteraan. En die 
studie is: Beter Bereikbaar Gouwe. 
Heel verwarrend allemaal! En van 
de plannen ten noorden van Zoe-
termeer is nog niets bekend. We 
vergelijken het wel eens: eerst de 
palen slaan en daarna bedenken 
wat voor huis je erop wilt gaan 
zetten”. 

Volgens Dirk Kuijper levert de 
volgorde van de provincie de ko-
mende 10 -15 jaar enorm veel ex-
tra verkeer op. “Automobilisten 
vanuit Berkel, Bleiswijk en Zoe-
termeer persen zich nu al door het 
dorp Hazerswoude heen, en daar 
komen via de Verlengde Bent-
woudlaan Gouda, Rotterdam en 
Waddinxveen nog bij. Dat zien we 
ook in de cijfers van de provincie: 
een toename van 50 procent op 
de Gemeneweg ten opzichte van 
nu. De maatregelen in verband 
met de Verlengde Bentwoudlaan 
voor Hazerswoude zijn lapwerk. 
Die vangen die enorme toename 
nooit op. De komende 15 jaar nog 
meer in de ellende, dat kun je dit 
dorp toch niet aan doen”. 

BOSKOOP, 
KIND VAN DE REKENING?

De heren wijzen erop dat de plan-
nen van Beter Bereikbaar Gou-
we geen oplossing bieden voor 
de problemen op De Zijde en de 
hefbrug in Boskoop. “Ook daar 
neemt het verkeer gestaag toe. Uit 
alle berekeningen blijkt dat alleen 
een nieuwe oeververbinding bij 
de Gouwe ten noorden van Bos-
koop soelaas biedt. Waarom dit 
niet meer terugkomt in de voor-
stellen? Volgens de provincie past 
niet binnen het beschikbare bud-
get en moet het daarom op de 
lange baan worden geschoven. 
Als het al doorgaat, is dat ver na 
2035!”  

WELKE OPLOSSINGEN 
STELLEN JULLIE VOOR?

“Daarover hebben we een plan in-
gediend met de titel ‘Het kan an-
ders, het kan beter’. Dat bevat vier 
voorstellen: de Bodegravenboog, 
in Waddinxveen een korte ver-
binding tussen de Moordrecht-
boog en de Zuidelijke rondweg, 
de nieuwe oeververbinding noor-
delijk van Boskoop en een tun-
nel in Hazerswoude-Dorp. En we 
staan nog steeds achter dat plan. 
In ons plan wordt de Verlengde 
Bentwoudlaan niet als eerste aan-
gelegd maar misschien later als 
die nog nodig blijkt te zijn. Het 
geld dat dan vrijkomt besteden we 
liever aan de echte oplossing: een 
tunnel in Hazerswoude en de oe-
ververbinding bij Boskoop”, ver-
telt Kuijper.

Maar die Verlengde Bent-
woudlaan staat toch al vast?

“Inderdaad zien we dat veel men-
sen de weg als een voldongen feit 
zien. Maar dat is het natuurlijk 
niet, kijk maar naar dat amende-
ment van uit 2018. Behalve aan 
adviesbureaus is er nog geen cent 
uitgegeven aan de weg. En het is 

vanzelfsprekend ook altijd zo dat 
je terug mag komen op een be-
sluit, als er betere alternatieven 
zijn. Daar is toch niks mis mee? 
Volharden in fouten, dat is pas 
erg.”, aldus Eilander. 

WELK DRAAGVLAK HEBBEN 
JULLIE PLANNEN?

“De afgelopen weken waren we 
bij de gesprekstafels van Beter Be-
reikbaar Gouwe. Ons valt op dat 
er op de hoofdlijnen veel eens-
gezindheid is. Iedereen vindt dat 
inwoners en bedrijven op een 
goede manier de regio in en uit 
moeten kunnen komen. Maar 
daarbij moet geen nieuw, alleen 
doorgaand verkeer worden aan-
gezogen. Wie hier niet moet zijn, 
moet over de snelwegen. Daarom 
is de Bodengravenboog voor ie-
dereen belangrijk. Ook vindt ie-
dereen het belangrijk dat de nog 
bestaande natuurwaarden behou-
den blijven. En concreet merken 
we ook dat de tunnel in Hazers-
woude en de oeververbinding bij 
Boskoop kunnen rekenen op veel 
steun.” 
Kuijper merkt op dat hij natuurlijk 
wel gemerkt heeft dat een aan-
tal mensen uit Weidelanden zich 
negatief heeft uitgelaten over Het 
Molenberaad. “Ze denken dat wij 
voorstander zijn van het nieuwe 
gemeentelijke plan voor een wes-
telijke rondweg en een verbinding 
ten zuiden van dorp west. En dat 
is niet in hun belang.  Wij heb-
ben alleen gezegd dat het onder-
zoek laat zien dat het dorp alleen 
echt geholpen wordt met het weg-
halen van het doorgaande verkeer. 
Die westelijke randweg kwam 
naar voren als een optie wanneer 
zou blijken dat het dorp een tun-
nel niet ziet zitten. En we hebben 
inderdaad berekeningen gemaakt 
voor al die opties. Maar laat het 
duidelijk zijn: Het Molenberaad is 
voor een tunnel. Als die er komt is 
het aanleggen van een zuidelijke 
randweg langs Weidelanden en de 
Breitnerlaan en de Hobbemastraat 
helemaal niet meer nodig.”
Maar dan blijft het toch veel te 
druk op de Dorpsstraat?
Ook daar heeft Het Molenberaad 
over nagedacht.  Kuijper: “We zijn 

voorstander van een aparte route 
voor het landbouwverkeer, op een 
eigen pad langs de Eerste Tocht 
ten zuiden van het dorp. Dat kan 
je door laten lopen tot de Mid-
delweg. En je moet je voorstellen, 
als driekwart van het verkeer op 
de Gemeneweg verdwijnt, kun je 
zelfs de Dorpsstraat voorrang ge-
ven en ben je voor altijd verlost 
van het eindeloos wachten voor 
de stoplichten.”

WAT MOET ER NU GEBEUREN?
Eilander: “Allereerst zou je nog 
iets langer de tijd moeten nemen 
om echt samen met de inwoners 
van Hazerswoude opnieuw alle 
voor en nadelen van de verschil-
lende mogelijkheden te vergelij-
ken.  Naast elkaar zetten van de 
opties en de gevolgen aangeven 
voor het verkeer, maar ook voor 
de boeren, de natuurwaarden, de 
inwoners van het dorp en de vei-
ligheid van de kinderen. Elke op-
lossing zal ergens pijn doen, maar 
als je goed uitlegt waarom je een 
bepaalde keuze maakt, is het mak-
kelijker om het te accepteren.” 
Kuijper vult aan: “Het is beter om 
nu iets meer tijd te nemen en dan 
het knelpunt in één keer echt op 
te lossen.”
Het Molenberaad heeft de kennis 
om de verkeerscijfers te doorgron-
den en begrijpelijk te maken.  “De 
provincie maakt er nogal eens een 
zoekplaatje van. Mochten andere 
burgerinitiatieven belangstelling 
hebben voor onze kennis of voor 
samenwerking, dan kunnen ze 
contact met ons opnemen.” www.
molenberaad.nl 

Dirk Kuijper en Siep Eilander voor molen De Haas, de naamgever van Het Molenberaad.

De voorstellen van Het Molenberaad in kaart gebracht

Het onderzoek in opdracht van Het Molenberaad
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FOTO'S UIT ONZE DORPSKERNEN
Hierbij weer een prachtige collectie foto's die wij vanuit alle hoeken van voormalig Rijnwoude toegestuurd 
hebben gekregen. Omdat er de afgelopen maanden heel weinig ruimte "over" was voor foto's ziet u nog 
een aantal prachtige herfstfoto's maar verder een heel divers aanbod van de "vaste" inzenders. Geniet van 
hetgeen deze fotografen zagen in de directe omgeving. Ga er ook eens op uit! Rijnwoude e.o. verdient het!

Ook een leuke, mooie foto geschoten?

Laat alle lezers meegenieten 
en stuur hem naar 

info@groenehartkoerier.nl

Een indrukwekkende installatie  maakt een nieuwe schoeing in Koudekerk Foto Frits Feddes

Een mooie zonsopkomst in de polder Een heel bijzondere paddenstoel. 

Ook in de mist gaat de oogst gewoon door. Foto Carla Beijersbergen

Een poldertoxht op een prachtige dag bij de Vierheemskinderenweg Foto Marion Kuper
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Een mooie, diverse, collage foto's van  Brenda Veenhuijzen

Een meeuw zoekt een pelke voor de nacht. Foto Manon Borst

Een schitterende zonsondergang in de buurt van het vroegere zwaantje. Foto Frits Nijhof

Nee geen brand, wel een dreigende lucht boven Koudekerk a/d Rijn Foto Roland van Lierop

Een klimop in prachtige herfstkleuren. Foto Hanny Peelen
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De toekomst van Vaardorp het Rietveld
door Jan Luuk van Dijk

Wie heeft niet gefietst of gewandeld langs de Rietveldse molen? Wie heeft er niet 
eens een roeiboot gehuurd bij Klein Giethoorn? Wie heeft zich niet verbaasd over 
de schoonheid en de rust van het Hazerswoudse Rietveld?

Het Rietveld is het buurtschap 
aan de Rietveldse Vaart tussen 
Alpen en Hazerswoude-Dorp. 
Een boerengemeenschap waar 
eeuwenlang het verkeer over 
water plaatsvond. Ooit was het 
een boerderijlint in een open 
veenweidelandschap, nu ligt 
het in het sierteeltgebied. Beter 
ontsloten, maar ook nu nog, in 
2020 moet een derde deel van 
de bewoners varen om hun huis 
te bereiken. 

In het Rietveld wordt ook veel 
gevaren, gevist, gewandeld en 
gefietst. Het Café Klein Giet-
hoorn en de theetuin het Wout-

je zijn wel bekend, maar dat er 
zo'n prachtig natuurgebied ach-
ter ligt is voor velen onbekend. 

BEWONERSVERENIGING
In 2019 hebben de bewoners 
van het Rietveld een bewoners-
vereniging opgericht. De bewo-
ners willen de onderlinge band 
en het Rietveld versterken, maar 
ook inbreng leveren bij ontwik-
kelingen in het gebied: op het 
gebied van de sierteelt, de re-
creatie of de wegenplannen die 
rond Alphen spelen. Het gebied 
heeft veel kwaliteiten, maar gaat 
ook langzaam achteruit als er 
niets gebeurt. Dat is te zien aan 

de geriefbosjes, die niet meer 
goed beheerd worden.  De oe-
vers zijn soms afgegraven, of 
elders verhard. Ook de verka-
veling en de veiligheid en facili-
teiten op de aanlegplaatsen vra-
gen aandacht. Ontwikkelingen 
die met wat goede wil zijn om 
te buigen naar kwaliteitsverbe-
tering. 
De Bewonersvereniging van het 
vaardorp Het Rietveld heeft on-
langs haar visie op de toekomst 
van het Rietveld in Hazerswou-
de uitgebracht. Deze visie bevat 
voorstellen voor de kwaliteits-
verbetering van het gebied. De 
bewoners zien hoe waardevol 

het gebied voor wonen, natuur, 
recreatie en cultuurhistorie is, 
maar ook dat het langzaam-
aan kwaliteit verliest. "Vroeger 
was dit misschien een verge-
ten gebied, maar de combina-
tie van natuur, rust, recreatie en 
cultuurhistorie maken van het 
Rietveld een van de parels van 
de gemeente Alphen. En parels 
moet je koesteren” vindt de ver-
eniging.  

2030
In hun toekomstvisie schetst de 
bewonersvereniging het Riet-
veld anno 2030. “Het Rietveld 
is in 2030 nog steeds tijdloos 
en een oase in de Randstad en 
het Groene Hart. Het Rietveld 
draagt rust in zich en is een plek 
om te onthaasten. Kwaliteiten 
die in de Randstad ver te zoe-
ken zijn. Zij maken het vaardorp 
zo aantrekkelijk voor bewoners 
èn bezoekers. In 2030 wordt het 
Rietveld alom gezien als een te 
koesteren parel in de gemeente 
Alphen aan de Rijn en het Groe-
ne Hart.”
in 2030 moet het Rietveld nog 
steeds een gewild woongebied 
zijn. De Vaart en brede sloten 
zijn omzoomd met velden wa-
terlelies en gele plomp en de 
oevers en de geriefbosjes bij de 
boerderijen zijn rijk aan broe-
dende vogels. 

De Rietveldse molen met bij-
gebouw en sluis was al lang 
als Rijksmonument aangewe-
zen. Ook de oudste boerderijen, 
daggelderswoningen en bosjes 

langs de vaart hebben een be-
schermde status gekregen. Va-
ren, roeien en kanoën zijn in 
2030 nog steeds de meest ge-
bezigde recreatievormen op de 
Vaart. Juist voor deze rustige re-
creatie is het Rietveld aantrek-
kelijk, daar ligt de kracht van 
het gebied.
De bewoners vragen een plan-
vorming voor het verbeteren 
van veiligheid en faciliteiten 
rond het centrale punt aan de 
Dijkgraafweg. En ook dat het be-
lang van het vaardorp opgeno-
men wordt in de gemeentelijke 
omgevingsvisie en de ruimtelij-
ke bescherming versterkt wordt 
bij de komende herziening van 
het bestemmingsplan Sierteelt-
gebied. 

RONDWEG?
De keuze van maatregelen in 
het Beter Bereikbaar Gouwe-
proces is nu nog niet bekend. 
Wel is duidelijk dat een ooste-
lijk verlegde Gemeneweg als 
maatregel om de congestie in 
Hazerswoude-Dorp op te lossen 
- een drukke weg dwars door 
het vaardorp -haaks staat op het 
toekomstbeeld van de Rietveld-
bewoners.
Het vaardorp Rietveld is een pa-
rel in de Gemeente Alphen aan 
de Rijn. De optelsom van na-
tuur, cultuurhistorie en recre-
atie maken het vaardorp uniek. 
Dat moet gekoesterd worden.
Op donderdag 3 december werd 
de toekomstvisie aangeboden 
aan de raadscommissie van de 
gemeente Alphen aan den Rijn.




