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U kunt altijd terecht bij Tom in de Buurt... 

Extra aandacht voor 
senioren in coronatijd!!

Kerstpuzzeleditie
Kerstpuzzeleditie

door Diana Baak

Van 10-12 december heb-
ben zo’n 800 vrijwilligers 
bij 3.600 mensen aange-
beld voor een voordeur-
gesprek met zelfstandig 
wonende 80-plussers in 
heel Alphen aan den Rijn. 

Burgemeester Spies was een van 
de vrijwilligers die in Hazers-
woude-Rijndijk aan inwoners 
heeft gevraagd hoe het ze ver-
gaat in coronatijd. 

Adviesraad Samenleving, Rode 
Kruis, gemeente Alphen en 
Tom in de buurt hebben de ac-
tie samen met elkaar georga-
niseerd. In het voorjaar was er 
ook al zo’n actie. Toen zijn in 
Rijnwoude geen bezoeken afge-
legd, maar wel brieven bezorgd 
bij alle 80-plussers. Nu is ook 
hier bij de mensen aangebeld 
met belangrijke vragen als “Hoe 
gaat het met u en kunt u hulp 
gebruiken? 

Eenzaamheid neemt toe
“We willen graag weten hoe het 
nu met de oudste senioren in 
onze regio gaat. Dat is in coro-
natijd en zo tegen de feestdagen 

extra belangrijk”, vertelt Saskia 
Posthuma van Tom in de Buurt 
Rijnwoude namens de organi-
satoren. “De meeste activiteiten 
zoals koffieochtenden en crea-
tieve middagen kunnen al van-
af maart niet meer doorgaan en 
dat is veel langer dan we hadden 
gedacht. Maar ook doordat be-
zoek van familie nu gecompli-
ceerd is, raken steeds meer seni-

oren in een isolement. Aandacht 
hebben voor elkaar is daarom 
van groot belang. We hopen 
door de gesprekken ook vrijwil-
ligers aan ouderen te koppelen 
en te stimuleren er als inwoners 
voor elkaar te zijn.”

Hulp vragen is OK
Iedereen die is bezocht heeft 
een Amaryllis ontvangen en 

ook een brochure met informa-
tie over de projecten die er op 
dit moment zijn en bij wie men 
terecht kan voor vragen en on-
dersteuning van professionals 
en buurthulp in de eigen om-
geving. Directe hulpvragen zijn 
desgewenst doorgespeeld aan 
Tom in de buurt en die gaan 
daarmee nu aan de slag. 

Speciaal bezoek
De vrijwilligers konden de pak-
ketjes voor de te bezoeken men-
sen ophalen in het nieuwe 
dorpshuis. Ook Burgemeester 
Liesbeth Spies en Gerline Boom, 
buurtbewoonster en medewer-

ker van Tom in de Buurt, heb-
ben aangebeld bij een aantal 
80-plussers in De Rhynenburch 
en in Groenendijk. De heer Ver-
hoog (86) van Manege Xenop-
hon was blij verrast de burge-
meester aan de deur te krijgen 
en herkende haar meteen. “Nog 
gefeliciteerd met uw herbenoe-
ming”, was zijn eerste reactie 
en “Helaas is mijn vrouw op 
dit moment niet thuis.” De heer 
Verhoog gaf aan dat het met 
hem en zijn vrouw goed gaat en 
dat zij in de gelukkige omstan-
digheid zijn dat zij ook kinde-
ren in de buurt hebben wonen 
om zo nodig voor ze te zorgen. 
“Ik rij gelukkig nog zelf auto en 
wij zijn dus nog mobiel, maar 
dat geldt natuurlijk niet voor ie-
dereen”. 

Informatie
Hebt u vragen, neem dan gerust 
contact op met Tom in de Buurt 
Rijnwoude via 088-9004567.
 
 
 

De heer Verhoog krijgt een Amaryllis aangereikt van burgemeester Liesbeth Spies. Foto Diana Baak

Ga – coronaproof - 
op kerstwandeling!
Het is bijna kerst, het feest waarbij we vieren dat Jezus is geboren. Dit jaar wel wat 
anders dan andere jaren. Geen grote familiefeestjes, herdertjestocht of  stampvolle 
kerkdiensten . Daarom is er iets anders bedacht! 
Maak met je ouders, opa en 
oma, broer of zus deze kerst-
wandeling door Hazerswoude-
Dorp. 
Van 17 tot 27 december hangen 
op verschillende plekken in ons 
dorp QR-codes voor de ramen. 
Bij iedere QR-code krijg je een 
filmpje te zien uit een eigentijd-
se variant van het kerstverhaal. 
Aan het eind van ieder filmpje 
krijgen jullie een opdracht of 
vraag om tijdens de wandeling 
te bespreken. Op de plattegrond 
kun je zien hoe je de wande-
ling moet lopen.  De route en de 

regels zijn vanaf 16 december 
te downloaden op www.her-
vormdhazerswoude.nl.

Om de wandeling nog leuker 
te maken:
Zorg ervoor dat alle kinderen 
een knapzak o.i.d. bij zich heb-
ben. Het is natuurlijk het leukste 
als je deze zelf maakt met een 
stok en een theedoek. Op in-
ternet zijn genoeg voorbeelden 
te vinden hoe je dit doet. Daar-
naast heb je voor elke deelne-
mer de volgende dingen nodig:
• een elektrisch waxinelichtje

• wegwerpbekers
• een stuk fruit (bv. een ap-

pel, mandarijn)
• een beschuit met muisjes, 

geboortekoekje of een an-
dere toepasselijke traktatie

• een klein cadeautje

Let op, doe de wandeling met 
je eigen huishouden. Kinderen 
kunnen natuurlijk wel meedoen 
met bijvoorbeeld hun opa of 
oma. Houd afstand als je andere 
huishoudens tegen komt en kijk 
op de site van het RIVM voor 
alle huidige coronamaatregelen.
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Familieberichten

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

ammonietuitvaart.nl

De leegte en het gemis, maar ook de 
mooie herinneringen, zijn bij ons 

achtergebleven na het overlijden van  

Martien van der Meij 
‘Tinus’  

De overweldigende belangstelling, 
de lieve reacties, kaarten en bloemen 

hebben ons goed gedaan. 
We willen iedereen die op welke wijze 
dan ook heeft meegeleefd, bedanken.

Margreet van der Meij - Jongeneel
Jeroen & Karin
Rudi & Moniek

Dennis & Renée
en kleinkinderen.

Lichtjesavond 
in de Brugkerk 
in Koudekerk 
a/d Rijn
Op Oudejaarsdag is de Brugkerk vanaf 17.00 
uur geopend. Zoekt u een rustmoment in 
deze drukke tijd? 

Wilt u een kaarsje aansteken voor een dierbare 
of iemand die u mist? Wilt u gewoon even stil 
zijn? Dat kan op de Lichtjesavond in de sfeer-
volle Brug¬kerk. U bent vanaf 17.00 uur van 
harte welkom in de Brugkerk, Dorpstraat 53 te 
Koudekerk a/d Rijn.

Om 19.00 uur gaat deze over in de oecumeni-
sche Oudejaarsavondviering.

Als je de voet op de andere oever zet
en het blijkt de Hemel te zijn.
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn.
Als je dan muziek hoort
en het blijkt bevrijding te zijn
dan ben je niet heengegaan
maar Thuisgekomen.

Na een jarenlange strijd, die hij niet kon winnen, heeft de Heere 
Thuisgehaald mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Aart Adrianus Raaphorst
~ Aad ~

 * Hazerswoude-Dorp                                            † Waddinxveen
    28 maart 1946                                                        9 december 2020

Lenie Raaphorst-Francken
Adriënne en Gerhard

Suzanne
Jasper

Mireille en Edwin
Tim
Anouk

Correspondentieadres:
Noah Uitvaartbegeleiding
ter attentie van familie Raaphorst
Lindengaarde 24
2742 TL Waddinxveen
De herdenkingsdienst is op woensdag 16 december om 11.00 uur 
in de Bethelkerk, Bilderdijklaan 1 te Waddinxveen. Aansluitend zal 
de begrafenis omstreeks 12.30 uur plaatsvinden op begraafplaats 
Thijmhof, Alberdingk Thijmlaan 8 te Waddinxveen.
In verband met de beperkende omstandigheden zullen de dienst en de 
begrafenis in besloten kring plaatsvinden. De dienst is te volgen via 
www.kerkomroep.nl en het Youtube kanaal van de Bethelkerk.
Na de begrafenis is er om 13.30 uur gelegenheid tot condoleren in de 
Bethelkerk.

In plaats van bloemen willen we u vragen een donatie
te schenken aan KWF Kankerbestrijding.

 
Intens verdrietig zijn wij, maar dankbaar voor alles

wat hij ons heeft gegeven en geleerd.

Na een kort ziekbed is overleden mijn lieve man, onze vader
en schoonvader

Evert Altena
Zwolle
18 december 1947

Benthuizen
6 december 2020

 
Margreet Altena-van Malsen
Eveline Altena en Axel Müller
Klaas en Alison Altena
Mirjam Altena en Wilco Leenders

 
Koningin Wilhelminastraat 9
2731 GC Benthuizen

De crematie heeft op 12 december 2020 in besloten kring
plaatsgevonden.

 Het mooiste dat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde.
 We laten je los, intens verdrietig, maar voor altijd verbonden.

Intens verdrietig, maar vol bewondering en trots voor de wijze 
waarop hij zijn leven heeft ingevuld en hoe hij met zijn ziekte is 
omgegaan, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve 
man, onze vader en opa

Mannes Dannenberg
-  Hans - 

*  Almelo, 24 september 1952     
  †  Hazerswoude, 13 december 2020

 Ank Dannenberg-van Waaij
 
 Wouter Dannenberg
 Sanne de Nijs
 Stef
 Pim
 
 Joost Dannenberg
 
 Maarten Dannenberg
 Laura Dannenberg-van Dijk
 Saar
 Tijn

Dorpsstraat 17
2391 BA  Hazerswoude-Dorp

De afscheidsdienst wordt in besloten kring gehouden vrijdag 
18 december om 14.00 uur in de Hervormde kerk, 
Dorpsstraat 64 te Hazerswoude. 

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene 
begraafplaats aan de Provincialeweg te Hazerswoude.

U kunt de dienst volgen via: 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10042

Wanneer de storm oneindig lijkt
en je de strijd te slopend vindt

Ga er dan niet tegenin
en laat je dragen door de wind

Op een voor ons al zo’n speciale dag,  
heeft mijn moeder en onze oma  

haar rust gevonden

G.M.  
van Burik-Slappendel

Ger
11 februari 1939 13 december 2020

weduwe van Willem van Burik

Petra en Bertho in liefdevolle herinnering

Joey en Kim
Wesley

Correspondentieadres:
Ammoniet Uitvaartbegeleiding
Wilhelminalaan 1
2405 EB  Alphen aan den Rijn

Het afscheid en de begrafenis vinden  
in besloten kring plaats op zaterdag  

19 december.
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 “Ik ben gek op wit. Bij mijn eerste 
communie was ik in wit, tijdens mijn 
vormsel droeg ik een wit jurkje, op mijn 
trouwdag was ik in het wit en had ik een 
boeket met witte rozen. 
 Als er iets bijzonders aan de hand 
is zie je mij altijd in het wit. Volgens de 
foto’s droeg ik zelfs een witte doopjapon. 
 Nu denk ik wel eens aan een witte 
begrafenis. Witte linten, een in het wit 
gestoken kerkkoor, een witte kist, witte 
duiven en witte ballonnen. Natuurlijk 
draag ik weer mijn trouwjapon, inclusief 
sluier. Krijg al tranen in mijn ogen als ik 
eraan denk.”
 Ester Laurieren 

sluier. Krijg al tranen in mijn ogen als ik 
eraan denk.”
 Ester Laurieren 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Kinderkerstfeest 
Hazerswoude-Dorp
Hoi allemaal, Dit jaar zullen we het kinderkerstfeest anders 
vieren dan normaal! We hebben een speciale kerstopname ge-
maakt: ‘Ga je mee op zoek?’ Kijken jullie mee naar deze bijzon-
dere zoektocht naar het Koningskind?

De kerstopname kan je zien via de QR-code 
of via de website https://www.hervormdha-
zerswoude.nl/kinderkerstfeest Je kunt het hier 
vinden vanaf  24-12-2020 - 16.30uur

Op naar een mooi en fijn kerstfeest!

Groetjes,  Hervormde gemeente en Protestant-
se gemeente  van Hazerswoude-Dorp

Kerstsamenzang 2020 Benthuizen: 
LIVE-BELEVING VANUIT HUIS
Als mensen dit jaar niet naar de dorpskerk kunnen komen voor de kerstsamenzang, 
dan komt de dorpskerk gewoon naar mensen toe in Benthuizen. Met die gedachte 
is de kerstsamenzangcommissie erin geslaagd om een sfeervol en afwisselend live-
programma samen te stellen. 

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

Verbondenheid!
Verbondenheid is echt een begrip van deze tijd. Meer naar 
elkaar omzien, maar ook veel online verbonden zijn. Denk 
aan werk, school, vergaderingen, kerkdiensten, etc….. op 
veel momenten zijn we nu alleen maar online met elkaar 
verbonden. Hoe meer je online verbonden bent, hoe meer 
je eigenlijk gaat waarderen wat het betekent om elkaar weer 
face to face te kunnen spreken / te kunnen ontmoeten.
Dat geld voor ons onderling als Benthuizenaren, maar ook 
voor relaties op grote afstand, zoals onze zustergemeente 

Zauan in Roemenië. 
Een warme relatie 
die al vele jaren be-
staat en die ons aan 
beide zijden veel ge-
bracht heeft. Wij hebben hun financieel kunnen helpen met 
het opzetten en ondersteunen van een gaarkeuken (waar nog 
steeds iedere dag de allerarmsten een warme maaltijd krijgen) 
en zij hebben ons geleerd wat echte gastvrijheid is; delen van 
het weinige wat je hebt. We hebben een gezamenlijke rela-
tie niet vanuit de hoogte met financieel support, maar gelijk-
waardig van hart tot hart met als sterk fundament onze relatie 
in het geloof. 
Dit jaar zouden we hen in april bezoeken omdat hun predi-
kant een onderscheiding zou krijgen en in juni zouden ze ons 
bezoeken vanwege het afscheid van onze predikant. Door de 
corona-pandemie zijn beide bezoeken niet doorgegaan en dat 
is een enorm gemis. Wat zien we er naar uit om hen weer te 

ontmoeten, daar kan geen online meeting tegenop!
Toch mogen we dit jaar samen Kerst vieren dankzij de corona-pandemie, want onze kerstsamenzang 
is dit jaar geheel online; kerstsamenzang@home (zie hieronder).  En zo kunnen zij deze mee beleven. 
Ook zullen we dit jaar traditiegetrouw elkaar groeten en bemoedigen met een Kerstboodschap die we 
naar elkaar schrijven en in beide gemeente op 1e kerstdag in de dienst wordt voorgelezen. 
De kracht van het gebed gaat er zeker voor zorgen dat we elkaar eens weer in de armen kunnen slui-
ten. Verbondenheid! Wat is dat toch belangrijk in ons leven.

Voelt u zich alleen? Is er een helpende hand nodig of gewoon behoefte aan een praatje?   Wie jij of u 
ook bent, we staan klaar:  zorgteam@hervormdbenthuizen.nl
Een hartelijke groet van Hoop & Troost vanuit de oude dorpskerk 
www.hervormdbenthuizen.nl

Met opnieuw bekende musici, 
een optreden van het kinder-
koor en natuurlijk het meezin-
gen van bekende kerstliederen. 
Hoe? Gewoon vanuit huis, via 
laptop of tablet. Met een paar 
klikken beleef je woensdag-
avond 23 december Kerst als-
of je in de kerk zit. Het belooft 
een bijzonder live-uitzending te 
worden!

Creativiteit
Gerrie van Dijk: “We hebben als 
commissie vooral gekeken naar 
wat wel kan. Juist omdat men-
sen in deze tijd al zo veel moe-
ten missen, willen we de kerst-
boodschap laten klinken. Veel 
dorpsgenoten keken er weer 
naar uit, waarbij we ook wis-
ten dat het niet kan zoals we het 
afgelopen jaren deden met een 
projectkoor en een volle kerk. 
Dat prikkelde onze creativiteit. 
Met de live-uitzending brengen 
we Kerst naar de mensen toe. 
Dat doen we op de kenmerken-

de sfeervolle manier waar be-
zoekers vertrouwd mee zijn ge-
raakt.”

“We hebben deze avond na-
melijk weer professionals in 
ons midden die ons daarin be-
geleiden. In de techniek met 
beeld en geluid, in het maken 
van prachtige muziek. Rosan-
ne en Joanne zingen in de kerk 
de liederen onder begeleiding 
van Peter Burger (synthesizer/
orgel), Kees de Bruin (vleugel), 
Elsemarieke den Hartogh (fluit) 
en Mark Wester (percussie). De 
teksten komen ook in beeld, zo-
dat iedereen thuis gemakkelijk 
kan meezingen.”

Op zoek naar Kerst
“Maar dat is nog niet alles”, 
zegt Gerrie. We gaan tijdens 
de avond op zoek naar Kerst in 
Benthuizen. We schakelen naar 
verschillende plekken in het 
dorp om bij mensen thuis langs 
te gaan. Om het samen-gevoel te 

onderstrepen, kun je in de chat 
van de uitzending reageren. De 
presentatoren Anita Bregman 
en Anne van den Bosch leiden 
de kijkers door het programma. 
Ook het kinderkoor De Benthui-
zen Zangertjes o.l.v. Karen de 
Bruin laat van zich horen deze 
avond. Iedereen kan gratis de 
uitzending bekijken. Wel is er - 
net als andere jaren - een col-
lecte aan het einde van het pro-
gramma. Uiteraard digitaal.
 
Youtube-kanaal Hervormde 
Gemeente Benthuizen
Kerstsamenzang Benthuizen 
2020 @home is woensdag 23 
december live te volgen via het 
Youtube-kanaal van de Her-
vormde Gemeente Benthuizen. 
Vanaf 19.45 uur start de live-uit-
zending. Om 20.00 uur begint 
het officiële programma dat 
duurt tot 21.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op 
hervormdegemeentebenthui-
zen.nl .
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Geen kerstdiner, 
maar toch niet 
vergeten

Ook in Benthuizen kan vanwege de coronamaatregelen het 
kerstdiner voor ouderen dit jaar helaas niet doorgaan. 

Toch wil de organisatiecommissie de ouderen niet overslaan 
en laten weten dat er toch aan hen gedacht wordt. 

Een dezer dagen komen zij langs de deur om toch aandacht 
te schenken aan elkaar en aan het kerstfeest.

VergevingVergeving
Heer, wilt U mij helpen in deze strijd,Heer, wilt U mij helpen in deze strijd,

we hebben toch al zo weinig tijd.we hebben toch al zo weinig tijd.
U denkt soms daar heb je hem weer die zeur,U denkt soms daar heb je hem weer die zeur,

maar ik vraag U stel me niet teleur.maar ik vraag U stel me niet teleur.
Ik zit vaak aan alles te denken,Ik zit vaak aan alles te denken,

hoe het zal zijn als ik me aan U zou schenken.hoe het zal zijn als ik me aan U zou schenken.
Dat klinkt misschien een beetje lijp,Dat klinkt misschien een beetje lijp,

maar ik hoor dat U mij een beetje begrijpt.maar ik hoor dat U mij een beetje begrijpt.
Ik heb veel slechte jaren gekend,Ik heb veel slechte jaren gekend,
toen gaf ik voor mezelf geen cent.toen gaf ik voor mezelf geen cent.

En heb me veel aan U gestoord,En heb me veel aan U gestoord,
want waar ik ook kwam ik hoorde Uw woord.want waar ik ook kwam ik hoorde Uw woord.

Maar dacht later wat ben ik laf,Maar dacht later wat ben ik laf,
terwijl U al Uw liefde aan mij gaf.terwijl U al Uw liefde aan mij gaf.

Ik heb veel mensen verloochend en gehaat,Ik heb veel mensen verloochend en gehaat,
maar ik hoop, misschien ben ik niet te laat.maar ik hoop, misschien ben ik niet te laat.
Ik heb van binnen veel gehuild en gegriendIk heb van binnen veel gehuild en gegriend

en hoop het bij U te vinden 'een echte vriend'en hoop het bij U te vinden 'een echte vriend'
Het is misschien niet de goede zin,Het is misschien niet de goede zin,

maar ik voel het als een goed begin.maar ik voel het als een goed begin.
Ik vraag iedereen om vergeving Ik vraag iedereen om vergeving 

die ik heb kwaad gedaandie ik heb kwaad gedaan
en mij wil helpen met de weg en mij wil helpen met de weg 

die ik behoor te gaan.die ik behoor te gaan.
Want ik ben nu van het slechte pad,Want ik ben nu van het slechte pad,

dus het ergste heb ik al gehad.dus het ergste heb ik al gehad.

Jan HoogenboomJan Hoogenboom

Het bestuur van de Het bestuur van de 
Stichting Groene Hart Koerier en Stichting Groene Hart Koerier en 

alle vrijwillige medewerkers alle vrijwillige medewerkers 
wensen u wensen u 

Fijne Kerstdagen 
en een Gezond en Gelukkig 2021
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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 20 december   09.30 uur Geen opgave; 

18.00 uur Ds M.J. Methorst, Nieuwerkerk a/d 
IJssel

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 20 december 10.00 uur Dienst 

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

Geref. Gemeente Zondag  20 december  09.30  uur Ds C.A. van 
Dieren; 18.00 uur Ds C.A. van Dieren

 Internetuitzendingen! 
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 20 december  09.30 uur Boeteviering 

Voorg. Past. Sj. Zuidersma. 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 20 december 10.00 uur Ds Esmeralda 

Mandemaker, Noordwijkerhout. De dienst is 
online te volgen via kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 20 december 09.30 uur Ds J.T. de 
Koning, Alphen aan den Rijn; 18.30 uur Ds A.B. van 
Campen Alle diensten zijn internetdiensten 

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

KERKDIENSTEN PROTES-
TANTSE GEMEENTE

Voor alle diensten geldt dat er 
max. 30 personen de dienst 
kunnen bijwonen en u dient 
zich vooraf aan te melden via 
scriba@pknkoudekerk.nl. Te-
vens wordt men verzocht een 
mondkapje te dragen bij bin-
nenkomst en bij het uitgaan 
van de kerk. Op de advents-
zondag is er ook kinderneven-
dienst. De dienst wordt tevens 
uitgezonden via www.kerk-
dienstgemist.nl. 

Zondag 20 december, 4e Ad-
ventszondag, aanvang 10.00 
uur. De dienst in de Brugkerk 
wordt geleid door dominee W. 
Biesheuvel.

KERST IN DE BRUGKERK
Donderdag 24 december 
19.00 uur: Kerstgezinsdienst 
met dominee W. Biesheuvel
Donderdag 24 december 
21.45 uur: Kerstnachtdienst 
met dominee W. Biesheuvel.
Vrijdag 25 december 09.45 
uur: Kerstmorgendienst met 
pastor L.J. Hoogerwerf

Zondag 27 december 
De dienst in de Brugkerk be-
gint om 10.00 uur en wordt 
geleid door dominee A. Ver-
burg uit Leiden. Vooraf aan-
melden is verplicht. Zie boven.

Donderdag 31 december
Lichtjesavond, aanvang 17.00 
uur in de Brugkerk. Meer info 
elders in deze Koerier.
Oudejaarsavond: om 19.00 uur 
gaat de lichtjesavond over in 
de oecumenische viering, ge-
leid door pastor Lâm.   

OPEN 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. U bent welkom 
in De Brugkerk op de woens-
dagen 16 december, 30 de-
cember en 13 januari. De Ont-
moetingskerk is open op de 
woensdagen 23 december en 
6 januari 
 

VIDEOBOODSCHAPPEN
Rond de derde donderdag van 
de maand zullen wij als pas-
toraal team een korte video 
maken over dingen waar wij 
in deze tijd op stuiten of die 

ons inspireren. De videobood-
schap is te vinden op  www.
pknkoudekerk.nl 

ZONDAG 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. 

KERSTMIS IN DE 
BERNARDUSKERK.

Ook al willen we nog zo graag, 
we kunnen met Kerstmis de 
kerkdeuren niet wijd open zet-
ten voor iedereen, die naar 
binnen wil. We kunnen zelfs in 
eigen huis niet alle lieve men-
sen ontvangen, die we graag 
om ons heen zouden heb-
ben. We zijn met elkaar op 
zoek naar een manier om het 
feest van kerst toch samen te 
delen. Op kerstavond zijn er 
geen vieringen in de Bernar-
duskerk, maar we doen de 
tent van God niet op slot op 
deze heilige avond. Van 17.00 
uur tot 21.00 uur is de her-
berg open en bent u welkom 
bij de kerststal om het kerst-
kind te begroeten. Als het te 
druk wordt met kraambezoek, 
dan zullen we u vragen eerst 
even bij de herders op het veld 
langs te gaan. Waarschijnlijk 
zijn ook de engelen aan het 
zingen met de boodschap van 
het nieuw geboren kind. 
25 december 10.30 uur:  
Kerstviering:  voorganger pas-
tor L.P. Peeters m.m.v. enkele 
leden van het Bernarduskoor. 
Graag van te voren aanmelden.                                                                        
26 december  10.30 - 11.30 
uur kerkopenstelling. Kom 
even binnen lopen voor een 
rustig moment bij de kerststal.                                                                                                                                   
27 december 10.30 uur 
Woord en Communievie-
ring waarin pastor Zuidersma 
voorgaat               
31 december 19.00 uur oec. 
Oudejaarsviering in de Brug-
kerk m.m.v. pastor Lam                           
1 januari 10.30 uur Live 
stream verbinding vanuit de 
Bonifaciuskerk                                                 
3 januari 10.30 – 11.30 uur 
kerkopenstelling 
Aanmelden en informatie: 
via hh.michael-bernardus@
heiligethomas.nl of tel. 071-
3414210

OP WEG NAAR KERSTMIS 
– PUZZELWANDELINGEN: 

VOLG DE STERREN!
Onder het motto “Volg de 
sterren” is er voor jong en oud 
een puzzelwandeling van on-
geveer 30 tot 55 minuten. U 
kunt zowel in Hazerswoude-
Rijndijk als in Koudekerk aan 
den Rijn deze puzzelwande-
ling maken in de periode van 
21 tot 24 december 2020 tus-
sen 10.00 en 16.00 uur. De 
wandeltocht langs 12 adres-
sen start in Hazerswoude-
Rijndijk bij Schubertplantsoen 
44 en in Koudekerk aan den 
Rijn bij De Boomgaard 25. 
Daar vindt u de routebeschrij-
ving van de wandeling en daar-
op staan de overige 11 adres-
sen aangegeven. In totaal 
moet u dus langs 12 adressen 
per kern. Per adres vindt u een 
stukje van een (kerst)verhaal 
en 2 afbeeldingen, deze vindt 
u in 3 bakjes bij de voordeur. 
U mag uit elk bakje 1 exem-
plaar (per huishouden) pakken 
(zolang de voorraad strekt). 
De adressen staan op de rou-
tebeschrijving aangegeven, 
maar zijn ook herkenbaar door 
de ster – u moet dus de ster-
ren volgen om het hele kerst-
verhaal en alle afbeeldingen te 
verzamelen. 

Na het lopen van deze wan-
deling heeft u een heel ver-
haal, maar de verzamelde 24 
afbeeldingen vormen ook een 
puzzel, die iets heel moois 
laat zien. Lukt het u niet om 
die puzzel te maken van die 
24 stukjes? Kijk dan op www.
kerkdienstgemist.nl/koude-
kerk

VOLWASSENEN-
CATECHESE

Eerste 'IMPULS' volwassenen-
catechese is positief ontvan-
gen. Op maandag 30 novem-
ber heeft de eerste IMPULS 
van de werkgroep volwasse-
nencatechese het levenslicht 
gezien. De werkgroep heeft 
mooie en bijzondere reacties 
ontvangen en daar zijn we erg 
blij mee. Aanleiding van dit 
schrijven was om in deze tijd 
contact te blijven houden met 
parochianen, die anders naar 
catechesebijeenkomsten zou-
den komen. Parochianen, die 
bekend waren bij de werk-
groep als belangstellenden 
hebben de IMPULS digitaal 
toegestuurd gekregen, maar 
ook anderen hebben zich aan-
gemeld en waren enthousiast. 

Op 14 december komt de 
tweede IMPULS uit. Dit keer 
met de titel: "HEMELS LICHT 
IN DONKERE DAGEN". Bent u 
nieuwsgierig en wilt u deze 
IMPULS ook toegestuurd krij-
gen? Meldt u zich dan aan via 
email: volwassenencateche-
se@heiligethomas.nl. 

Wekelijks een nieuw menu

Van maandag t/m donderdag de heerlijkste 
maaltijden af te halen bij de Juffrouw voor maar 

€7,- per maaltijd. Dagelijks te bestellen tot 
uiterlijk 13.00 via daghap@de-juffrouw.nl, 

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

Met elkaar, voor elkaar
koken voor Hazerswoude-Dorp

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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Wees een licht voor alle mensen 
laat het schijnen om je heen.  

Wees een vuur met heel veel warmte 
  houdt het niet voor jou alleen. 

 

 
                            MET KERSTMIS WERD JEZUS GEBOREN OM TE DIENEN 
                            LATEN WE IN DEZE MOEILIJKE TIJD ZIJN VOORBEELD VOLGEN 
                                       
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De gezamelijke kerken wensen u 
e         een gezegend kerstfeest en een gezond 2021 
                                         

Kerst vieren in coronatijd 
 
Een ander Kerstfeest dan anders. Maar de 
Katholieke Parochie en de Protestantse 
Gemeente willen u toch graag in de 
Kerstsfeer brengen. Als gezamenlijke kerken 
nodigen we u uit voor de enkele coronaproof-
activiteiten. Meer over deze activiteiten op 
onze websites www.pknkoudekerk.nl en 
www.heiligethomas.nl .  
 
 
• Kijk en luister naar een 

Kerstvideoboodschap van pastor Lâm 
The Nguyen, pastor Laurien Hoogerwerf 
en dominee Willem Biesheuvel. De 
Kerstvlog staat op onze websites en kan 
ook bekeken worden via een QR-code: 
 

  
 

• Maak alleen of als gezin in de 
Kerstvakantie een Kerstpuzzelwandeling 
met thema ‘Volg de sterren’. Er is een 
route in Hazerswoude-Rijndijk en één in 
Koudekerk. Alle info vindt op onze 
websites. 

 

Steek op Kerstavond 24 december een 
lichtje van hoop aan voor uw huis.  
Of plaats een mooie kerstgroep in de 
tuin of op de vensterbank. U kunt ook 
een mooi gedicht of een kerstgedachte 
ophangen. 
 

• Zet op Kerstavond 24 december om 
21.00 uur uw voordeur open en zing het 
bekende Kerstlied ‘Stille nacht’. Via 
www.kerkdienstgemist.nl kunt u 
verbinding maken met de Brugkerk waar 
de organist de melodie speelt. Hieronder 
de tekst: 
 

Stille nacht, heilige nacht, 
alles slaapt, sluimert zacht. 

Eenzaam waakt het hoogheilige paar. 
Lieflijk Kindje met goud in het haar 

sluimert in hemelse rust, 
sluimert in hemelse rust. 

 
Stille nacht, heilige nacht,  
Zoon van God! Liefde lacht 

vriend’lijk om uwe god’lijke mond, 
nu ons slaat de reddende stond, 

Jezus, van uwe geboort’, 
Jezus, van uwe geboort’. 

 
Stille nacht, heilige nacht, 

herders zien ‘t eerst uw pracht. 
Door der engelen alleluia 

galmt het luide van verre en na: 
Jezus de redder ligt daar, 
Jezus de redder ligt daar! 

• Vier onze Kerstvieringen mee. Helaas 
mogen wij in onze kerkgebouwen maar 
weinig mensen ontvangen en voor deze 
kerkdiensten moet u zich aanmelden. 
Maar u kunt meekijken / meevieren via 
www.kerkdienstgemist.nl (Brugkerk) of 
www.heiligethomas.nl (Bonifaciuskerk 
Alphen)  

•  
Brugkerk: 
24 december 19.00 uur: 
Kerstgezinsviering met Kerstspel 
24 december 21.45 uur: Kerstnachtdienst 
m.m.v. Nuno Malajuwara (viool), Herman 
Verbree (orgel) en Marjan en Jan Kroon 
(zang) 
25 december 9.45 uur: Kerstviering 
m.m.v. sopraan Marie Anne Jacobs 
 
Bernarduskerk: 
24 december geen vieringen. 
Openstelling: 17.00 uur tot 21.00 uur  
25 december 10.30 uur:  Kerstviering 
m.m.v. enkele leden van het 
Bernarduskoor. 
26 december 10.30 uur tot 11.30 uur: 
kerk openstelling. 

      Kom even binnen lopen voor een rustig  
      moment bij de kerststal.  
 
 
 

 
 
 



7Groene Hart Koerier
woensdag 16 december 2020

Mooie feestdagen
We zijn 

benieuwd hoe het met 
je gaat?

We hopen dat je gezond bent en 
de moed erin houdt.

Het Trendie Wendie Team blijft positief, 
ook al bevinden we ons in een bijzondere tijd.

We zijn er voor je, juist ook nu!

Ook op afstand kunnen wij iets voor je betekenen.
Onze service reikt immers al 15 jaar 

tot ver buiten de deuren van onze gezellige winkel 
en inspirerende webshop!

Webshop - Shop vanuit je luie stoel 
in onze vernieuwde webshop www.trendiewendie.nl 

je nieuwe outfit bij elkaar!

Privé shoppen - Samen met jou favoriete ver-
koopster heb je de winkel een uur lang voor jezelf! 

Bel voor afspraak! Max. 4 personen.

 WhatsApp Service - Heb je een vraag of 
wil je iets reserveren? WhatsApp 0628476737! 

Wij wensen u en uw naasten 
fijne feestdagen en alle gezondheid toe!

Team Trendie Wendie:
Nancy, Anja, Rianne & Wendy

BASICS & TRENDS
- www.trendiewendie.nl  -

WINTERSALE!
Trendie Wendie 
start vanaf 

dinsdag 15 december 
met de 

WINTERSALE!

WINTERSALE! 
Grote Kortingen
30% op items
met GROENE stip!
70% op items 
met ORANJE stip! 

Extra openingstijden feestdagen! 
Maandag 21 dec. 11.00 t/m 17.30 uur. - Dinsdag 22 dec. 09.30 t/m 20.00 uur. - Woensdag 23 dec. 09.30 t/m 20.00 uur.

Trendie Wendie - Dorpsstraat 68-70 - 2391 BK Hazerswoude - Telefoon 0172 586461 - info@trendiewendie.nl - www.trendiewendie.nl

Onze nieuwe collectie 
hangt in de winkel of 
bekijk en bestel op 
www.trendiewendie.nl

Trendie Wendie wenst je
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Prettige Kerstdagen          

Kerst petit fours            

De aanbiedingen gelden van 17 t/m 24 december

1,50
Amandelbanket      
kransjes    150 gram        3,-

U kunt uw kerstbestelling ook opgeven via                                                          
www.bakkerammerlaan.nl/feestdagen

Ambachtelijke Slagerij de Vries

Ambachtsplein 3-5   2391 BD Hazerswoude dorp
telefoon 0172-585858 - info@devriesslagerij.nl  - www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke Slagerij de Vries

Onze openingstijden 
tijdens de feestdagen:

Kerst
Maandag 21 december van 8.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 22 december van 8.00 tot 18.00 uur

Woensdag 23 december van 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag 24 december van 7.00 tot 16.00 uur

Vrijdag 25, Zaterdag 26 en Zondag 27 December gesloten

Nieuwjaar
Maandag 28 december van 8.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 29 december van 8.00 tot 18.00 uur

Woensdag 30 december van 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag 31 december van 8.00 tot 16.00 uur

Vrijdag 1, Zaterdag 2 en Zondag 3 Januari gesloten

Ambachtelijke Slagerij de Vries

Ambachtsplein 3-5   2391 BD Hazerswoude dorp
telefoon 0172-585858 - info@devriesslagerij.nl  - www.devriesslagerij.nl
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Dinsdag 29 december van 8.00 tot 18.00 uur

Woensdag 30 december van 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag 31 december van 8.00 tot 16.00 uur

Vrijdag 1, Zaterdag 2 en Zondag 3 Januari gesloten
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Vrijdag 25, Zaterdag 26 en Zondag 27 December gesloten
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Dinsdag 22 december van 8.00 tot 18.00 uur

Woensdag 23 december van 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag 24 december van 7.00 tot 16.00 uur

Vrijdag 25, Zaterdag 26 en Zondag 27 December gesloten

Nieuwjaar
Maandag 28 december van 8.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 29 december van 8.00 tot 18.00 uur

Woensdag 30 december van 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag 31 december van 8.00 tot 16.00 uur
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Ambachtelijke Slagerij de Vries

Onze openingstijden 
tijdens de feestdagen:

Kerst
Maandag 21 december van 8.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 22 december van 8.00 tot 18.00 uur

Woensdag 23 december van 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag 24 december van 7.00 tot 16.00 uur

Vrijdag 25, Zaterdag 26 en Zondag 27 December gesloten

Nieuwjaar
Maandag 28 december van 8.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 29 december van 8.00 tot 18.00 uur

Woensdag 30 december van 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag 31 december van 8.00 tot 16.00 uur

Vrijdag 1, Zaterdag 2 en Zondag 3 Januari gesloten

Ambachtelijke Slagerij de Vries

Ambachtsplein 3-5   2391 BD Hazerswoude dorp
telefoon 0172-585858 - info@devriesslagerij.nl  - www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke Slagerij de Vries

Onze openingstijden 
tijdens de feestdagen:

Kerst
Maandag 21 december van 8.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 22 december van 8.00 tot 18.00 uur
Woensdag 23 december van 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag 24 december van 7.00 tot 16.00 uur

Vrijdag 25, Zaterdag 26 en Zondag 27 December gesloten

Nieuwjaar
Maandag 28 december van 8.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 29 december van 8.00 tot 18.00 uur
Woensdag 30 december van 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag 31 december van 8.00 tot 16.00 uur

Vrijdag 1, Zaterdag 2 en Zondag 3 Januari gesloten

De ontdekkingsreis
Groeien, niet huilen, zie de valkuilen.

Rusten, niet rennen, leer jezelf kennen.
Danken, niet schelden, vaker dan zelden.

Eenheid, niet vechten, voed nooit het slechte.
Hopen, niet breken, stoppen met smeken.
Bouwen, niet kloven, toekomst beloven.
Vragen, niet volgen, minder verbolgen.
Leren, niet weten, geen loze kreten.

Zoeken, niet wachten, volg je gedachten.
Uiten, niet zwijgen, ‘waarheid’ ontstijgen.

Samen, niet ikke, geen boze blikken.
Praten, niet blaffen en blijven lachen.

https://richardwillemsegedichten.auteursblog.nl
www.facebook.com/RichardWillemseGedichten
www.instagram.com/richard.willemse.gedichten

Bestel mijn gedichtenbundel met 100 korte, 
prikkende gedichten via mijn auteursblog.
Dichten doet verlichten 'Over vrijheid, 
waarheid, echtheid en andere leugens'

Dorpsstraat 140 - 2391 CG Hazerswoude-Dorp - Telefoon 0172 589 201
info@vanderlindehazerswoude.nl - www.vanderlindehazerswoude.nl

Wenst u fijne feestdagen
en een

Goed 2021
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Domheidsmacht
Natuurlijk, notoire zeurpieten hebben bij voorbaat hun negatieve 
mening over politici op het puntje van hun tong liggen: één uit-
nodigend gebaar en ze barsten los met de geijkte tirades. De in-
ge-wijden die weten dat politici overal en altijd voor (duivelse) 
dilemma’s worden geplaatst, zwijgen even: ‘wat zou ik in die 
netelige sitatie gedaan hebben?’
Ik heb het niet zo op die hart-op-de-tongers, maar af en toe halen 
die politici wel het bloed onder je nagels vandaan. Laten we wel 
wezen... als je waar dan ook een parlementszetel bekleedt, ben je 
geen jandoedel; althans dat mag je veronderstellen. En als je lid 
bent van het Russische Parlement (de Doema), vertegenwoordig 
je een natie die kan bogen op een rijke culturele traditie: com-
ponisten, schrijvers, schilders, choreografen, dansers... Deze week 
besloten de leden van de Doema (op instigatie van ene Poetin, 
dat spreekt!) dat Russische oud-presidenten (en hun families!) le-
venslang immuun zijn voor rechtsvervolging van strafbare feiten 
die ze voor, tijdens en na hun presidentschap plegen’.
Inderdaad, dat moet je een paar maal grondig lezen voor je het 
begrijpt: vrijbaan voor politieke moorden, corruptie, oorlogsmis-
daden, machtsmisbruik en allerlei andere dubieuze praktijken. 
Oké, je denkt te maken te hebben met een bananenrepubliek in 
een of ander apenland (laten we die discriminerende term in een 
afschuwelijke oprisping van woede maar gebruiken!) en dan blijkt 
het fenomeen zich voor te doen in een Europees land dat niet ge-
speend is van een imposante beschavings-bagage.
Ik vermoed dat niet veel mensen die grote Duitse dichter Goethe 
nog kennen en ik ben er vrijwel zeker van dat zijn Faust voor ve-
len terra incognito is. Het is echter wel duidelijk dat het je ziel ver-
kopen aan de duivel een populair spelletje is: de principes opzij 
zetten t.b.v. kortstondig genot of geldelijk gewin... we ervaren het 
dagelijks. Die Doema-jongens zijn niet uniek.
Je kunt er allerlei spitsvondige theorieën op los laten, maar het 
is gewoon de tirannie van de domheid. Alle vergelijkingen gaan 
natuurlijk ergens mank, maar het gaat me om de kern, die dom-
heid. Als we weten dat het virus gedijt bij intensief menselijk 
verkeer, is het toch wel moreel zeer verwerpelijk (oerdom dus!) 
en-thousiast te gaan shoppen en de slogan ‘mijd drukke plaatsen’ 
aan je modieuze laarsjes te lappen. Die duivelse uitverkoop van de 
ziel dus.
De domheid houdt zich slechts bezig met één onderwerp: het ik. 
En zo’n strategie kan behoorlijk desoriënterend, zeg maar asociaal 
uitwerken. Ik weet het, het kiezen voor medemenselijkheid en 
allerlei sociale en economische overwegingen onder de mat ve-
gen... het is een duivels dilemma. Als je je in dezen echter alleen 
laat leiden door de domheid, poeh! Remedie? Recht voor zijn raap 
zeggen dat immoreel gedrag niet geaccepteerd wordt en ook nog 
sancties toepassen.
Immoreel gedrag, gekonkel, niet tegen je verlies kunnen... het 
speelt zich niet alleen af in de winkelstraten. Als je het gedoe aan-
schouwt van de verkiezing van de lijsttrekker van een gerenom-
meerde politieke partij, moet je tot de conclusie komen dat niet 
alleen ‘het volk’ in is voor deals met de duivel. Een bekende con-
ferencier zou zeggen: we zijn me d’r eentje!

Wist

Cursiefje

Maandagmorgen vroeg brachten Corné van Waay en Adriaan Verheul een fraai 
kerststuk bij burgemeester Liesbeth Spies.
Namens de ondernemers van Benthuizen wilden zij haar zo feliciteren met haar herbenoeming als 
burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij wilden daarmee uitdrukken dat zij blij zijn 
met een nieuwe periode van zes jaar, van deze burgemeester, die 15 december ingaat. 

Binnenkort heeft de redactie van uw Groene Hart Koerier een uitgebreid interview met de burgemeester!

Ondernemers Benthuizen feliciteren 
burgemeester Spies met herbenoeming.!

Corné van Waay (l) en Adriaan Verheul overhandigen een mooi kerststuk aan burgemeester Spies. Foto Jan Luuk van Dijk
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Bestemmingsplan Rijndijk 86 
Voor de bouw van maximaal 102 woningen op de locatie van Rijndijk 86 in Hazerswoude 
Rijndijk heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Naar aanleiding van een 
aantal ingediende zienswijzen zijn enkele aanpassingen aangebracht. 

 Winnaar Sinterklaas Speur-
tocht Rijndael - Koudekerk
Dit is de winnaar van de Sinterklaas Speurtocht in Rhijndael, 
Mats van der Voorst. 
Het antwoord was "kruidnootjes" Mats had niet alleen het 
antwoord goed, zijn inzending was ook nog eens reuze origineel! 
Mats was erg verrast en heel erg blij met zijn prijs. 
Van harte gefeliciteerd Mats. 

Dorpsstraat 112
2391 BM Hazerswoude-Dorp
telefoon: 0172-589307
www.bogermanschilders.nl
www.bogermanverfenbehang.nl

Wij wensen u fi jne feestdagen 
en een streeploos 2021!

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

Oude Gemeneweg 17 Hazerswoude dorp. www.idesignsieraden.nl
www.idesignsieraden.nl

Gewijzigde openingstijden voor Kerst.

Ma. 21 dec. 13.00u - 18.00u
Di.   22 dec. 09.00u - 18.00u
Wo.23 dec.  09.00u - 18.00u
Do. 24 dec.  09.00u - 17.00u

En een voorspoedig 2021
Winkel dicht????

Shop online!
www.idesignsieraden.nl

Dit bestemmingsplan wordt zes 
weken ter inzage gelegd. Be-
langhebbenden die een ziens-
wijze hebben ingediend kunnen 
dan beroep instellen tegen het 
bestemmingsplan. 

Pleyn68 stemt ook in
Het Bestuur van Pleyn’68 is met 
de gemeente in gesprek geweest 
over de kosten van geluidsisola-
tie voor het gebouw. Er is nog 
geen ondertekende overeen-
komst, maar wel is in hoofd-

lijnen een principeakkoord be-
reikt. De ontwikkelaar zal een 
bijdrage in de kosten verstrek-
ken via de levering van materi-
alen. Pleyn 68 zal met inzet van 
haar vrijwilligers een maxima-
le bijdrage in uren arbeid le-
veren, o.a. voor het slopen van 
het bestaande dak, het aanbren-
gen van nieuwe dakpannen, het 
schilderwerk en overige arbeid. 
De gemeenteraad zal verzocht 
worden een bijdrage te verstrek-
ken voor het resterende bedrag 

dat nog nodig is. De bijdrage 
moet ook gezien worden als on-
dersteunend aan het continue-
ren van de gezonde exploitatie 
van Pleyn68 als ‘dorpshuis van 
de toekomst’. Bijkomend voor-
deel is namelijk dat het gebouw 
ook energiezuiniger wordt en 
over een goede ventilatie instal-
latie zal beschikken.  Het be-
stuur van Pleyn ’68 zag daarom 
geen belemmeringen om het 
bestemmingsplan Rijndijk 86 te 
laten vaststellen.
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Wat een heerlijke week!
Het blijft toch wel een beetje vreemd om te zeggen dat ik echt niet 
mag klagen in dit coronajaar. Afgelopen week heb ik het goede 
nieuws mogen ontvangen tijdens een wel genoten weekendje weg 
in Rockanje dat de eindredactie het leuk vindt om mijn wekelijkse 
column te plaatsen! Hier gaan we dan. 

Dan is het als eerste tijd voor wat achtergrondinformatie over mij-
zelf. Ik ben 37 jaar geleden geboren in Utrecht en was 2 jaar toen 
mijn ouders, beide van Griekse afkomst, naar Hazerswoude-Rijn-
dijk verhuisden en we 4-hoog in de Ten Kateflat gingen wonen. 
Ik herinner mij het uitzicht over de tennisbaan met in de verte al-
leen maar weilanden (eigenlijk geheel niet verkeerd nu ik erover 
nadenk). Vervolgens verhuisden we naar de Mozartlaan waaraan ik 
veel jeugdherinneringen heb overgehouden. Mijn schooltijd bracht 
ik door op de OLV v Banneuxschool, wat later de Tweeklank werd. 

Daarna ging ik over naar Leiden waar ik mijn middelbare school en 
mijn studie in het toerisme heb afgerond.  Als bijbaan werkte ik als 
serveerster bij restaurant het Haasje op de zaterdagen en was daarna 
voor langere tijd werkzaam op het reisbureau aan de Rijndijk wat 
mijn eerste echte baan was. Ik woonde die periode samen met mijn 
jeugdliefde in Leiden. Hij was vanuit Griekenland naar Nederland 
geëmigreerd om samen te zijn. De relatie hield niet al te lang stand 
en ik boekte voor hem een enkeltje terug naar Griekenland. Ik had 
voor mijzelf tegelijkertijd een tripje naar Aruba geboekt om een 
vriendin op te zoeken die daar werkzaam was, maar ook om na te 
denken wat mijn volgende stappen zouden worden. 

Als een reislustige, nieuwsgierige 20-er was het werken op het reis-
bureau in het dorp mij iets te saai geworden. Ik kwam terug en 
diende mijn ontslag in en besloot in Griekenland te gaan wonen en 
daar 2 jaar te blijven. Het eerste jaar heb ik Grieks gestudeerd aan 
de Universiteit in Thessaloniki. De 2 jaar bevielen zo goed dat ik 
er 6 fantastische jaren heb mogen wonen en daar veel heb mogen 
beleven! Ik was onder andere reisleidster op Kos voor een Neder-
landse reisorganisatie en al gauw rolde ik het online toerisme in en 
was werkzaam voor een grote marktleider wereldwijd.
 
De economische crisis in Griekenland zorgde ervoor dat ik op een 
vacature in Amsterdam solliciteerde in 2012. Ik werd aangenomen 
en bleef in dezelfde branche werken voor een bedrijf wat nauw 
concurreerde met ‘the big’ Booking.com. Het voordeel was dat wij 
groter waren in Amsterdam dan Booking en ik beheerde de Am-
sterdamse hotelmarkt voor het bedrijf Easytobook. Nadien zijn wat 
stappen gemaakt in mijn carrière en heb ik veel zakenreisjes mo-
gen maken wereldwijd. Meerdere malen India, Dubai, Duitsland, 
Engeland etc. De wereld ontdekken, reizen, is dus mijn grote pas-
sie! Tegenwoordig ben ik alweer 3 jaar werkzaam bij Secret Escapes 
en beheer alsnog de Amsterdamse hotelmarkt in het 4 & 5 sterren 
segment met de regio Zuid-Holland erbij. Mijn baan is super! 

In mijn vrije tijd ben ik best actief met sporten, poëzie schrijven, 
zangles en ben vrijwilligster bij de VoorleesExpress van de biblio-
theek. Ik lees voor aan 2 ontzettende leuke, slimme, grappige en 
ondeugende Egyptische meisjes, waarmee ik vaak dansend eindig 
in hun woonkamer op Arabische liedjes. Daarnaast heb ik een fijne 
vriendenkring en tja, een big-‘fat’ Greek family! 

Elke maandag eten we nog altijd met de familie in Hazerswoude-
Rijndijk. Met Diana heb ik afgelopen week ook het nieuwe dorps-
huis bezocht en ik ben zeer enthousiast geworden over het feit dat 
ik daar ook avonden kan gaan organiseren. Een ding kan ik jullie 
meegeven, die gaan er komen (yeey!) maar het is nog even onbe-
kend in welke vorm deze zullen gaan plaatsvinden. Stay tuned!

Liefs
Anthoula

 

Marijke Verbree ontvangt 
‘Goethe hoofdprijs’ digitaal

 door Frits Nijhof

Marijke Verbree woont in Koudekerk en is als docent Duits werkzaam op het An-
toniuscollege in Gouda. Haar taalassistent aldaar heeft Marijke in december 2019  
aangemeld voor de wedstrijd ‘Docent Duits van het jaar 2020 ‘. 

Een schermafbeelding van de digitale uitreiking.
Nadat Marijke hierover bericht 
ontving, moest zij een (deel)les 
inleveren. Haar keus was geval-
len op een opdracht uit het Let-
terkundeproject ‘das Parfum’. 
Eind januari 2020 kreeg ze te 
horen, dat ze één van de drie 
genomineerde docenten was. 
Dat was voor haar ontzettend 
leuk! Tot eind februari kon er 
gestemd worden en op 3 april 
jl. zou de winnaar bekend ge-
maakt worden tijdens het con-
gres Duits in Amsterdam. Ech-
ter, door alle maatregelen tgv. 
het coronavirus is het congres 
afgelast. Desondanks is Marijke 
door de organisatie op de hoog-
te gebracht dat zij als winnaar 
uit de bus is gekomen.
De uitreiking van deze speci-
ale prijs (een nascholingsweek 
bij één van de Goethe-Institu-
ten in Duitsland)  en het foto-
moment is door het coronavirus 
diverse keren uitgesteld en daar-
om is besloten de prijsuitrei-
king online te doen. Deze heeft 
plaatsgevonden op 25 novem-
ber j.l. Zij werd toegesproken 
door Frank Wittig, hoofd taal-
afdeling bij het Goethe Instituut 
en haar ook de prijs ‘overhan-
digde’ . Op school werd die dag 
een groot boeket bloemen be-
zorgd. De nascholingsweek die 
Marijke heeft gekozen is ‘Film-
stadt Berlin’ omdat dit heel goed 
bruikbaar is tijdens haar lessen. 
Een aantal films wordt bespro-
ken, de plekken in Berlijn waar 
de films zijn opgenomen wor-
den bezocht en ook wordt er 
o.a. gesproken met filmexperts.  
In juli, voor de zomervakantie 
hoopt zij naar Berlijn te gaan. 

De sectie Duits heeft een sa-
menwerking met het Goethe 
Instituut in Nederland. Elk jaar 
kunnen leerlingen zich opgeven 
voor het behalen van het ‘Goet-
he Zertifikat’. Leerlingen doen 

examen voor een bepaald ni-
veau voor alle vaardigheden en 
als zij zijn geslaagd, krijgen zij 
een wereldwijd erkend certifi-
caat dat het ERK niveau van hun 
kennis van de Duitse taal aan-
geeft. 

Hoe zijn de lessen na de zo-
mervakantie verlopen? 
"We waren allemaal blij dat we 
weer fysiek les konden gaan ge-
ven", vertelt Marijke,  "alhoewel 
het in het begin ook wel zoeken 
was, zeker met de 1,5 meter re-
gel en later met meer maatrege-
len erbij. Ik heb vanaf de eerste 
schooldag al een mondkapje op-
gedaan in school want het is ge-
woon te druk in de gangen en 
de trappenhuizen. Ik heb als co-
ordinator internationalisering  
een eigen werkkamer en daar  
ben ik naast mijn lessen altijd te 
vinden, ook tijdens de koffie of 
lunchpauze. Ik ga af en toe even 
naar de docentenkamer maar ik 
ben uiterst voorzichtig. De open 
ramen en deuren was in het be-
gin van het schooljaar goed te 
doen maar vanaf oktober met 
de vele regenbuien en wind is 
het alleen maar kouder gewor-
den. Ik houd me strikt aan raam 
en deur open en heb standaard 
een vest en een sjaal in mijn lo-
kaal. Mijn bureau staat aan de 
raamkant en zeker als het bui-
ten hard waait dan voel ik de 
wind door mijn haren en langs 
mijn nek gaan en vliegen de pa-
pieren van mijn bureau. Er han-
gen nu in de lokalen CO2 me-
ters. De leerlingen komen dik 
gekleed naar school en dra-
gen ook sinds de herfstvakan-
tie verplicht een mondkapje. In 
de lokalen is met  belijning de 
1,5 meter gemarkeerd maar dat 
werkt niet altijd optimaal, ze-
ker wanneer leerlingen naar je 
toe komen om iets te vragen en 
mondkapje vergeten. Het bes-

te is gewoon dat zij blijven zit-
ten en ik mijn mondkapje opzet 
en naar hen toega. Gelukkig valt 
het aantal positief geteste leer-
lingen en personeel mee". 
Marijke: "Het vanwege in qua-
rantaine thuis zijn is meer een 
golfbeweging. Leerlingen vol-
gen dan de lessen via teams on-
line vanuit huis. Dat staat ook 
in het absenten systeem ver-
meld. Voor het geluid staat er 
in elk lokaal een streaming mi-
crofoon die je op je laptop kunt 
aansluiten. Leerlingen kunnen 
dan thuis alles goed volgen, 
ook wat er in de klas wordt ge-
zegd door klasgenoten. Sinds de 
herfstvakantie hebben wij een 
paar studenten die lessen waar-
nemen voor collega’s die van-
uit huis online les moeten ge-
ven. De studenten zetten dan 
alles klaar in het lokaal en hou-
den toezicht. Daarnaast moeten 
de docenten sowieso ook lessen 
waarnemen. Ik ben gelukkig na 
de zomervakantie nog geen ene 
dag thuis geweest dus heb mijn 
lessen allemaal kunnen geven. 
Ik ben nu bezig met de voorbe-
reidingen van de nieuwe pro-
jecten vanaf januari en voor de 
Kerstvakantie is er nog de toets-
week voor alle klassen en de SE 
week voor de examenklassen. 
Ik heb dan al mijn mondelingen 
5H en 6V wat ik altijd een heel 
leuk SE vind.  Na de Kerstvakan-
tie zien we weer verder hoe het 
zich verder gaat ontwikkelen." 

Marijke wünscht uns allen 
frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch in ein neues und 
gesundes Jahr. 

Uiteraard sluiten wij ons daar 
bij aan: Auch für die Familie 
Verbree ein besonders frohes 
Weihnachtsfest, einen guten 
Rutsch und vor allem ein gesun-
des 2021!
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De Winterkoning zat in zijn 
ijspaleis en keek door een 
raam naar buiten. Wat een 
saai gezicht. Kale bomen, 
grauwe velden en nergens 
een mens te zien. Zelfs 
geen boer bij de boerde-
rij waar het raam van het 
paleis op uit keek. 
Het was bijna kerst en 
eigenlijk moest de Win-
terkoning het zo langza-
merhand eens goed laten 
vriezen, met misschien een 
sneeuwbuitje erbij. Want 
omdat het bijna kerst was, 
hielden de mensen daar 
wel van. Maar hij wist nog 
niet wat of hij zou doen. 
Hij werd zelf al een dagje 
ouder en vond het toch wel 
lekker om het niet meer 
zo koud te hebben. De 
Winterkoning vond het ook 
erg ongezellig in zijn paleis. 
Zijn vrouw, de IJskoningin, 
was een paar dagen aan 
’t logeren bij hun dochter, 
de Sneeuwprinses. En ook 
de IJskoningin wilde nu 
eigenlijk liever een gewone 
koningin zijn, zonder IJs 
ervoor. De Winterkoning 
zuchtte. Hij moest eerst 
maar eens een lekkere 
kop warme chocolademelk 
gaan drinken. Hij trok aan 
het bellenkoord en daar 
kwam een bediende 
al binnen met een 
grote kop ijsthee 
op een zilveren 
dienblaadje. ‘Nee’, 
zei de 
Winter-
koning, 
‘ik wil 
liever iets 
warms, 
deze keer. 
Chocolademelk of zo.’ 
De bediende zei niets. 
Het was niet de eer-
ste keer dat de 
koning dat vroeg. 
Hij draaide zich 
om en ging terug 
naar de keuken 
waar de melk al 
bijna kookte. 
Even later 
bracht hij de 
warme cho-
colademelk 
naar de koning, die 
opnieuw uit het 
raam keek. Hé, wat 
kwam daar aan? 
Of, wie kwamen 
daar aan? Het leken 
wel konijnen, of hazen 
of...
Vijf minuten later werd er 
op de grote deur van het 
paleis geklopt. Nog vijf mi-
nuten later zaten er twee 
hazen bij de Winterkoning 
op een paar stoeltjes en 
omdat de Winterkoning ook 
de dieren kan verstaan, 
vertelden zij hem een 
verhaal en hadden daarna 

meteen een vraag voor 
hem. Dat kwam hierdoor:
In het dorpje IJzelburg 
was de hele gemeenteraad 
bij elkaar gekomen om te 
beslissen of er op het land 
van Boer Grasman een 
ijsbaan mocht worden aan-
gelegd. De koeien 
stonden binnen en 
het leek de boer 
wel aardig om met 
kerst een ijsbaan 
bij de boerderij 
te hebben. Het 
weiland naast de 
stal was prachtig 
vlak en er was aan 
de kant ruimte 
genoeg om de schaatsen 
onder te kunnen binden. Hij 
had ook nog wel een paar 
oude tuinbanken om op te 
zitten en zijn vrouw wilde 
graag een kraampje neer-
zetten waarin ze warme 
chocolademelk, erwtensoep 
en ook koeken kon verko-
pen. Ze konden wel wat 
centjes extra gebruiken, 
zo in de winter en het was 
ook leuk voor de kinde-
ren en de grote mensen 
van het dorp. Hij had al-
leen toestemming van de 
gemeenteraad nodig. Tja, 
dat was toch lastig. De 
burgemeester was zelf 
vóór een ijsbaan omdat 
zijn zonen Ron en Ton pas 
nieuwe schaatsen hadden 

gekregen en die heel 
graag wilden uitprobe-

ren. Maar één wet-
houder was tegen 

omdat zijn 
kinderen al 

lang groot waren en heel 
ergens anders woonden. 
De dokter, die ook in de 
gemeenteraad zat, was 
vóór omdat schaatsen 
gezond was en de andere 
wethouder was juist weer 
tegen omdat het niet 
vroor. Stiekem had die 
ook nog iets anders in zijn 
hoofd: hij wilde graag dat 

boer Grasman zijn land aan 
de gemeente verkocht, 
zodat ze er heel vlug een 
nieuw kantoor op konden 
gaan bouwen. Daar ver-
diende de gemeente aan...! 
Het werd laat die avond en 
er werd helaas geen beslis-

sing genomen. Ze zouden 
er de volgende keer mee 
verder gaan.
Toen de burgemeester 
thuis kwam vroegen Ron en 
Ton meteen of de ijsbaan 
er kwam. Hun vader schud-
de zijn hoofd: nog niet, 
nee, nu zeker nog niet. De 
jongens keerden zich om 
en gingen teleurgesteld 
slapen.

De volgende dag was 
het de eerste dag van de 
kerstvakantie en Ron en 
Ton stonden al vroeg naast 
hun bed. Ze ontbeten heel 
vlug en gingen meteen naar 
buiten. Nee, niet om te 
voetballen, maar om naar 
het weiland naast de stal 
van boer Grasman te kij-
ken. Jammer, het zou zo’n 
mooie plek voor een ijsbaan 

zijn. Maar ja, het vroor niet 
en het mocht óók nog niet.
Terwijl ze daar zo stonden 
hoorden ze ineens een 
zacht geschuifel naast zich. 
Er werd aan hun broekspij-
pen getrokken. Wat? Een 
haas? Twee hazen? En... 

ze praatten! De 
hazen vertel-
den dat ze heel 
soms met men-
sen konden pra-
ten, als het heel 
belangrijk was. 
En dat was dit. 
Zij woonden in 
het weiland van 
boer Grasman 

en zij wilden helemaal niet 
dat er een groot kantoor 
zou worden gebouwd op 
hun woonplek. Zij hadden 
liever een ijsbaan; die was 
er alleen ’s winters en mis-
schien viel er hier en daar 
wel een koekje op de grond 
zodat ook zij nog een 
lekker hapje hadden. Ron 
en Ton knikten. Ze begre-
pen het, maar wat nu? De 
hazen wiebelden met hun 
snor: zij hadden een heel 
slim plannetje bedacht. 
Zij kenden wel iemand 
die misschien zou kunnen 
helpen. Ron en Ton waren 
benieuwd en vertelden dat 
hun vader, de burgemees-
ter, vóór een ijsbaan was, 

dus als de hazen...
Zo kwam het dat de ha-
zen bij de Winterkoning 

elk op een stoeltje zaten. 
Ze vertelden hem het hele 
verhaal en ineens wist 
de Winterkoning 

wat hij zou gaan doen! 
Hij klopte de hazen op hun 
snuit en zei dat het alle-
maal goed kwam.
Die avond begon het ineens 
een beetje te sneeuwen 
en toen de sneeuw ophield 
werd het heel, heel koud. 
Binnen twee nachten lag 
er op alle sloten al een 
behoorlijk dikke ijslaag. De 

gemeenteraad kwam in 
spoedzitting bij elkaar en 
nu telden de meeste stem-
men: de ijsbaan mocht er 
komen.
Die hele kerstvakantie 
bleef het vriezen. Er lag 
een prachtige ijsbaan op 
het land van boer Grasman. 
Zijn vrouw verkocht in een 
gezellig tentje lekkere, 
warme dingen en grote 
koeken. Om de hele ijsbaan 
heen hingen vrolijke lamp-
jes en in het midden stond 
een prachtig versierde 
kerstboom. Alle kinderen 
van IJzelburg schaatsten 
van ’s morgens vroeg tot 
’s avonds laat. En als je ’s 
nacht op de ijsbaan zou 
zijn, kon je zien dat er een 
ouder echtpaar, alle twee 
met een ijskroontje op, 
ook heel voorzichtig aan ’t 
schaatsen was. Ondertus-
sen scharrelden de hazen 
langs de rand van de ijs-
baan. Zij kregen heel dikke 
buikjes van alle stukjes 
koek die gevallen waren en 
knipoogden tevreden naar 
de Winterkoning en de IJs-
koningin. Ze waren blij met 
de ijsbaan. Eigenlijk was 
iedereen blij, behalve die 
ene wethouder. Hij begreep 
wel dat er nooit een groot 
kantoor op het weiland 
van boer Grasman 
gebouwd 

zou gaan 
worden. De 

mensen van IJzel-
burg wilden voortaan 
natuurlijk ieder jaar 

een ijsbaan heb-
ben. 
De Winterko-
ning en zijn IJs-
koningin haalden 
hun warmste 
kleren uit de kast 

en vonden 
het toen 
toch nog 
wel fijn dat 

het nog een 
poosje koud bleef. 
Zij haalden na 
het schaatsen 
een heerlijke kop 
erwtensoep op bij 

de vrouw van boer 
Grasman, die speciaal 

’s nachts even opstond 
om de soep voor ze op te 
warmen. Dát had ze er wel 
voor over. 
Deze kerstvakantie, mét 
z’n ijsbaan, was een goed 
begin van een echte winter!

© Henriëtte Hofman 

“De hazen 
bedachten een 
slim plannetje”

©
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Komt er wel of geen ijsbaan in IJzelburg

Hazen zoeken hulp bij 
de winterkoning

Rotak
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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

Laten we blijven omzien naar elkaar

Word ook containeradoptant!
Op maandag 7 december heeft Erik van Zuylen, wethouder 
Afval, de sleutel van de afvalcontainers bij de rotonde 
Amerikalaan/Evenaar overhandigd aan Robbert Bouman, 
de eerste containeradoptant in onze gemeente. Een 
containeradoptant is een betrokken inwoner die op 
vrijwillige basis de containerplaats in zijn wijk wil 
schoonhouden. Erik van Zuylen, wethouder afval: “Ik juich 
dit initiatief in onze gemeente van harte toe en hoop dat 
nog veel meer inwoners zich gaan aanmelden als 
containeradoptant. Een schone buurt begint met een 
betrokken buurt. Samen maken we het verschil.”

Containerplaats adopteren 
Inwoners kunnen zelf of samen met buurtgenoten een 
containerplaats adopteren. Zij houden de containers en/of 
prullenbakken schoon, duwen afval dat vast zit in de 
container door, houden de locatie schoon met een bezem 

en maken een melding als er iets aan de hand is (container 
stuk/vol, grofvuil naast container). Zij ontvangen hiervoor 
van de gemeente een containersleutel, een afvalgrijper, 
werkhandschoenen, een bezem en een stoffer en blik. Ook 
krijgen containeradoptanten een telefoonnummer 
waarmee ze met voorrang een melding kunnen maken. 
Containeradoptanten worden begeleid door de Schone 
Buurt Coaches van de gemeente.

Word ook containeradoptant
Inmiddels zijn al meerdere inwoners enthousiast over dit 
initiatief om containeradoptant te worden en hebben zich 
al aangemeld. De gemeente is nog op zoek naar meer 
vrijwilligers. Inwoners die zich ook willen aanmelden om 
een containerlocatie te adopteren. Meld u aan via 
alphenaandenrijn.nl/containeradopteren. Een Schone 
Buurt Coach neemt dan contact met u op.

WEEK 51 
16 december 2020

Dat de mens een sociaal wezen is, wisten we natuurlijk al. 
Maar nu we het al maandenlang zonder de gebruikelijke 
contacten met familie, vrienden en buren moeten stellen, 
voelen we dat ook echt. Het gemis laat in de samenleving 
diepe sporen achter, die ieder op zijn eigen manier ervaart. 
Naarmate de coronacrisis langer duurt, worden de maat-
schappelijke en economische gevolgen groter. Als 
gemeente proberen we die zo goed mogelijk op te vangen. 
Bijvoorbeeld door het opzetten van een Steunfonds voor 
non-profitorganisaties op het gebied van sport, cultuur en 
recreatie en sociaal maatschappelijke organisaties.

Moeilijk jaar
2020 is voor iedereen een moeilijk jaar geweest. Je kunt 
nog zo’n stevige basis hebben - met een baan of een mooi 
bedrijf, met je gezin of met vrienden – en dan nog is het 
een vreemde periode. Wat je gewoon vond, is ineens niet 
meer vanzelfsprekend. Waar je voldoening uit haalde, is 
niet meer binnen handbereik. Die onzekerheid komt des 
te harder aan wanneer je geen vangnet hebt, geen finan-
ciële zekerheid of wanneer je kampt met fysieke of psychi-
sche beperkingen. Wanneer ik om me heen kijk, voel ik die 
eenzaamheid, maar gelukkig zie ik ook heel veel mensen 
die die pijn proberen te doorbreken. 

Eenvoudig gebaar
Bij ons in Benthuizen heeft de buurtwinkelier bijvoorbeeld 
een koffiehoekje geopend. Een eenvoudig gebaar, waar 
met name oudere dorpsgenoten graag gebruik van maken. 
Even een kopje koffie, met een koekje én een praatje, 
maakt al een wereld van verschil. Buren bellen bij elkaar 
aan of ze nog een boodschap kunnen doen of gaan even 
langs bij een dorpsgenoot om te informeren of alles nog 
goed gaat. Dit soort voorbeelden bereiken ons uit alle 
wijken en dorpen van onze gemeente, al dan niet aange-
spoord en aangevuld door al die vrijwilligersorganisaties 
die in onze gemeente actief zijn. 

Steunfonds
Voor die organisaties, die onze samenleving op hun 
schouders dragen, is het Steunfonds bedoeld. De 
gemeente heeft opnieuw drie miljoen euro vrijgemaakt 
om ervoor te zorgen dat zij niet omvallen, omdat hun 
belangrijke functie niet verloren mag gaan. Denk 
bijvoorbeeld aan de dorps- en buurthuizen, waar veel 
minder activiteiten kunnen plaatsvinden en waar de 
vrijwilligers zich tot het uiterste inspannen om tóch iets 
voor hun omgeving te betekenen. Denk aan de cultuur-
instellingen, de sportclubs en de muziekverenigingen, 
die hun leden en bezoekers moesten teleurstellen en zo 
veel inkomsten misliepen. Denk aan de bibliotheken, 
waar mensen hun talenten ontdekken en daarmee weer 
anderen kunnen helpen. 

Huiskamer
Met elkaar vormen deze organisaties de huiskamer van 
Gemeente Alphen aan den Rijn en we moeten ervoor zorgen 
dat hun warme welkom voor iedereen beschikbaar blijft. 
Mijn kerstboodschap? Laten we de goede dingen uit deze 
periode omarmen en elkaar blijven zien en ontmoeten, al is 
het digitaal. Ik wens u veel #aandachtvoorelkaar toe!

Kees van Velzen
Wethouder 

Gemeentehuis  
eerder gesloten
Op Kerstavond (24 december) en oudejaarsavond (31 
december) is het gemeentehuis om 16.00 uur gesloten. 

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.

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

of op Twitter: 
https://www.twitter.com/
gemeenteaadr



14 Groene Hart Koerier
woensdag 16 december 2020

Rechtstreeks zaken doen 
met de gemeente
Heeft u een uittreksel uit de Basisregistratie 
Personen (BRP) of een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) nodig? Of wilt u een afspraak maken bij de 
gemeente? Dan kunt dit u rechtstreeks met de 
gemeente regelen. 

Extra kosten 
Er zijn websites actief die dit soort zaken voor u 
willen regelen. Maar daar moet u dan extra voor 
betalen. Gemeenten werken niet samen met deze 
websites. Deze online loketten vragen u om 
gevoelige, persoonlijke informatie en soms zelfs 
een scan van uw paspoort op ID-kaart. Zij berekenen 
een tarief voor hun diensten terwijl u vervolgens 
aan de gemeente ook nog de normale leges moet 
betalen. Zelfs voor het maken van een afspraak bij 
de gemeente moet u betalen. Bij gemeenten komen 
steeds meer klachten binnen van inwoners die deze 

wijze van handelen ervaren als 
oplichting.

Direct contact met uw gemeente
Heeft u een uittreksel nodig of een VOG of 
wilt u een afspraak maken bij de gemeente, 
doe dat dan rechtstreeks bij uw gemeente. 
Als u rechtstreeks bij de gemeente uw 
afspraak maakt is dat altijd kosteloos. Voor 
een uittreksel, verklaring omtrent gedrag 
brengt de gemeente wel de normale leges in 
rekening. Ontdek op de website 
www.alphenaandenrijn.nl/contact op welke 
manier u zaken kunt doen met de gemeente. 
Voorkom extra kosten. De gemeente is er voor u! 

Vuurwerk en 
carbidschieten 
jaarwisseling
Dit jaar geldt er een vuurwerkverbod om extra 
druk op de al zwaar belaste zorg en handhaving 
van de openbare orde te voorkomen. Het is niet 
de bedoeling dat carbidschieten wordt gebruikt 
als alternatief voor vuurwerk. Wel is het in de 
gemeente Alphen aan den Rijn net als andere 
jaren op een beperkt aantal plekken toegestaan 
om carbid te schieten. Hiervoor gelden strenge 
voorwaarden, deze zijn vastgelegd in de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Extra voorwaarden
De gemeente wil niet dat carbidschieten leidt 
tot onveilige situaties of extra coronabesmet-
tingen. Daarom moeten de initiatiefnemers dit 
jaar aan extra voorwaarden voldoen. Deze jaar-
wisseling is carbidschieten toegestaan op 31 
december 2020 tussen 10.00 en 17.00 uur. 
Initiatiefnemers moeten uiterlijk 24 december 
bij de gemeente digitaal melden dat zij van 
plan zijn carbid te schieten. Daarbij moeten zij 
een plan indienen waarmee zij laten zien te 
voldoen aan de geldende coronamaatregelen. 
Op www.alphenaandenrijn.nl/carbidschieten 
leest u meer voorwaarden en hoe u contact 
opneemt. Als uw melding wordt goedgekeurd, 
ontvangt u uiterlijk 28 december digitaal een 
aanvaardingsbrief.

Weigeren
Het college kan het verzoek om carbidschieten 
weigeren in het kader van de openbare orde, 
de openbare veiligheid, de volksgezondheid 
of het milieu. Als er op een bepaalde locatie 
teveel carbidverzoeken zijn, wordt voorrang 
gegeven aan de vaste, jaarlijks terugkerende 
carbid schieters.

Verantwoordelijkheid
De organisator is verantwoordelijk voor een 
veilig verloop van het carbidschieten en het 
naleven van de coronaregels. Directe 
om wonenden worden ruim vooraf door de 
organisator geïnformeerd met een huis-aan-
huis brief. De eventuele toeschouwers hebben 
uiteraard ook een eigen verantwoording en 
moeten onderling 1,5 meter afstand houden. 
Groepen bestaan maximaal uit vier personen. 
Als de openbare orde, de openbare veiligheid, 
de volksgezondheid of het milieu in gevaar 
komen, dan kunnen handhaving en politie 
aanpassingsverzoeken doen of het carbid-
schieten stilleggen.

Commissie 
Bezwaarschriften
Op dinsdag 22 december 2020 staan de volgende 
openbare onderwerpen op de agenda van de 
Commissie bezwaarschriften:

20.10 uur: 
Bezwaar tegen het afwijzen van een handhavings-
verzoek tegen een pergola aan de Rozenlaan 3 in 
Boskoop.

20.50 uur: 
Bezwaar tegen het invorderen van een te betalen 
dwangsom voor Rijndijk 110B in Hazerswoude-
Rijndijk.

De hoorzitting verloopt via Skype (beeldbellen). 
Indien u meer informatie wilt over bovenstaande 
onderwerpen of de zitting wilt bijwonen, kunt u 
contact opnemen met het secretariaat van de 
Commissie bezwaarschriften via e-mailadres 
commissiebezwaarschriften@alphenaandenrijn.nl 
of via tel. 0172-465983.
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Datum

zaterdag 30 januari 2021 

zaterdag 27 februari 2021 

zaterdag 27 maart 2021 

zaterdag 17 april 2021 

zaterdag 29 mei 2021 

zaterdag 26 juni 2021 

zaterdag 31 juli 2021 

zaterdag 28 augustus 2021 

zaterdag 25 september 2021 

zaterdag 30 oktober 2021 

zaterdag 27 november 2021 

zaterdag 18 december 2021

Inhaaldag oud papier 
in Boskoop
Vanwege Tweede Kerstdag wordt het ophalen van 
oud papier in Boskoop vervroegd van zaterdag 26 
december naar zaterdag 19 december.

Let op: wijziging 
ophalen oud papier in 
Boskoop vanaf 2021
Scoutingvereniging De Schouw en Stichting Actie 
Nepal gaan vanaf 1 januari 2021 de krachten 
bundelen. Zij gaan op de laatste zaterdag van de 
maand oud papier inzamelen in heel Boskoop. 
Uitzonderingen zijn de zaterdagen in de maand april 
en december vanwege de feestdagen (zie schema). 
Deze wijzigingen zijn uiteraard ook verwerkt in de 
digitale afvalkalender van Gemeente Alphen aan en 
Rijn (alphenaandenrijn.nl/afvalkalender).

Publicaties
Ontwerpbestemmingsplan, 
-omgevingsvergunning en -besluit hogere 
waarden Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 
2a, Alphen aan den Rijn, bouwen van 190 
woningen met een parkeervoorziening
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat zij op 8 december 
2020 het ontwerpbestemmingsplan Doctor A.D. 
Sacharovlaan 2 en 2a (blok 34) en de hiermee 
gecoordineerde ontwerpomgevingsvergunning en 
het ontwerpbesluit hogere waarde ter inzage 
leggen. 

Wat houdt het bestemmingsplan in?
Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omge-
vingsvergunning gaan over het plangebied op het 
perceel Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a in Alphen 
aan den Rijn. De ontwikkelaar is van plan om op 
deze locatie maximaal 190 woningen te realiseren. 
De huidige bebouwing op de kavel bestaat uit een 
leegstaand kantoorpand. Aangezien de beoogde 
herontwikkeling op deze locatie niet mogelijk is 
volgens de regels van het geldende bestemmings-
plan ‘Alphen Stad’ moet hiervoor een planologische 
procedure worden doorlopen. De coördinatierege-
ling biedt de mogelijkheid om twee procedures 
(bestemmingsplan, omgevingsvergunning en 
hogere waarde geluid) samen te voegen. De 
gemeenteraad heeft op 24 september 2020 
besloten de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro 
toe te passen op het perceel Doctor A.D. Sacharo-

vlaan 2 en 2a te Alphen aan den Rijn. 

1. Ontwerpbestemmingsplan ‘Doctor A.D. 
Sacharovlaan 2 en 2a’ 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Doctor A.D. Sacha-
rovlaan 2 en 2a’, met identificatienummer NL.
IMRO.0484.Astationsomgblok34-ON01, ligt vanaf 
17 december 2020 tot en met 27 januari 2020 ter 
inzage.
2. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
‘Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a’
Op 12 november 2020 is een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning aangevraagd. Het ontwerp-
besluit bevat het plan om deze vergunning te 
verlenen. Het ontwerpbesluit (met bijbehorende 
stukken) tot het verlenen van de omgevingsvergun-
ning liggen vanaf 17 december 2020 tot en met 27 
januari 2020 ter inzage. 
3. Ontwerp hogere waarde besluit ‘Doctor 
A.D. Sacharovlaan 2 en 2a’
Het ontwerpbesluit hogere waarden voor het vast-
stellen van hogere geluidswaarden voor het plan 
‘Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a’ ligt vanaf 17 
december 2020 tot en met 27 januari 2020 ter 
inzage.

Inzage
Vanwege de coronamaatregelen wordt u aange-
raden om de ontwerpbesluiten en de bijbehorende 
bestanden digitaal in te zien. Bent u daartoe niet in 
staat, dan kunt u de deze op afspraak op het 
gemeentehuis inzien. Een afspraak kunt u maken 
via het algemene telefoonnummer (14 0172) of 
door een e-mail te sturen naar 
ROJuristen@alphenaandenrijn.nl. U kunt de 

bestanden digitaal inzien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (bijvoorbeeld door het 
invoeren van een adres en huisnummer of in 
geavanceerd zoeken de plannaam of bovenstaande 
plan-ID-nummer in te voeren). 

Hoe kunt u reageren?
Binnen bovenstaande termijn van ter visieligging 
kan iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling 
gemotiveerd een zienswijze over het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a’ 
bij de gemeenteraad indienen:
-  Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze 

bestemmingsplan indienen’, te raadplegen via 
https://www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor 
heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegege-
vens in. In het formulier geeft u duidelijk aan dat 
het gaat om het ontwerpbestemmingsplan, met 
zaaknummer 339824. 

Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerp-
besluit omgevingsvergunning dienen gericht te 
worden aan het college van burgemeester en 
wethouders:
-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar 
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. college van 
burgemeester en wethouders, postbus 13, 2400 AA 
Alphen aan den Rijn. In uw reactie vermeldt u duide-
lijk uw naam, adres en contactgegevens en geeft u 
aan dat het gaat om het ontwerpbestemmingsplan 
Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a, 339824.

-  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of nadere informatie kunt u contact 
opnemen met Officemanagement Ruimte op tele-
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foonnummer 14 0172. 
Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerp-
besluit hogere waarden dienen gericht te worden 
aan de ODMH:
-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar Omge-

vingsdienst Midden-Holland, postbus 45, 2800 
AA Gouda. In uw reactie vermeldt u duidelijk uw 
naam, adres en contactgegevens en geeft u aan 
dat het gaat om het ontwerpbesluit geregistreerd 
onder kenmerk 2020234898.

-  Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst Midden-
Holland via telefoonnummer 088 - 54 50 000. 

-  U kunt uw zienswijzen ook mailen naar 
info@odmh.nl.

Na het vaststellen van de besluiten maken we deze 
opnieuw gelijktijdig bekend in één publicatie. De 
besluiten liggen dan opnieuw zes weken ter inzage. 
In deze periode kan gecombineerd beroep bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State worden ingesteld. In de beroepsprocedure 
worden de besluiten behandeld als één besluit.

Besluit omgevingsvergunning Kluthe 
Benelux B.V., Produktieweg 8, Alphen aan 
den Rijn
Op 8 december 2020 heeft de Omgevingsdienst 
Midden-Holland (ODMH) namens Gemeente Alphen 
aan den Rijn een besluit genomen op de aanvraag 
met kenmerk 2019277076. Dit gaat over een revi-
sievergunning vanwege een aantal grote aanpas-
singen aan de indeling van het terrein, de inrichting 
en de opslagcapaciteit van gevaarlijke stoffen 
(eerste fase) op de Produktieweg 8 in Alphen aan 
den Rijn. De vergunning is toegekend. 

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter 
inzage bij Gemeente Alphen aan den Rijn. In 
verband met het coronavirus kunt u het gemeente-
huis alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. De inza-
geperiode is zes weken en start op 17 december 
2020, de eerste werkdag na de publicatiedatum 
van deze bekendmaking. Een dag na de start van 
inzageperiode start de beroepstermijn. De inzage-
periode en beroepstermijn eindigen zes weken na 
de start van de beroepstermijn.

Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het 
besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift 
indienen bij Rechtbank Den Haag, Sector Bestuurs-
recht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt 
alleen beroep instellen wanneer u gereageerd heeft 
op het ontwerpbesluit of als u dat buiten uw schuld 
niet heeft gedaan. De termijn begint op de dag na 
het ter inzage leggen van het besluit. Het beroep-
schrift moet worden ondertekend en moet ten 
minste uw naam en adres, de dagtekening, een 
omschrijving van dit besluit en de motivering van 
het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een 
kopie van het besluit waar het over gaat mee te 
sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en 
e-mailadres u bereikbaar bent. U kunt ook digitaal 
beroep 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 
beroep. Aan de behandeling van een beroep zijn 
kosten verbonden. Het indienen van een beroep 
schort de werking van het besluit niet op.

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

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 

met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoon-
nummer 088-54 50 000.

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Voor grote groepen vergelijkbare bedrijven gelden 
algemene regels die zijn vastgelegd in het Activitei-
tenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is 
dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een 
melding van de activiteiten: 
-  E. van Hevelingen, E., Halve Raak 16, Boskoop: het 

plaatsen van een klein noodstroom aggregaat 
naast de ingang van de loods

-  Erbi B.V., A. van Leeuwenhoekweg 28, Alphen aan 
den Rijn: het overkappen en bebouwen van het 
middenterrein

-  Vakgarage Van Marrewijk B.V., Zuidwijk 16, 
Boskoop: het veranderen van de mechanische 
bewerking via zagen en boren van stalen

-  RetourMatras B.V., Industrieweg 14, Alphen aan 
den Rijn: het melden van enkele nieuwe Eural-
codes zonder dat de feitelijke aanvoer (van 
matrassen) wijzigt

-  Floramedia Database B.V., Zuidwijk 6 in Boskoop: 
het aankopen en doorkweken van planten, 
bloemen, struiken en bomen voor het maken van 
foto’s bestemd voor de groene sector.

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

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten 
bodemenergiesystemen buiten interferentie-
gebieden of het lozen van grondwater, hemelwater 
of afvalwater anders dan vanuit een inrichting is 
een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen 
kan worden volstaan met een melding van de 
activiteiten. Burgemeester en wethouders hebben 
de volgende melding ontvangen:
-  Remon Aardwarmte B.V., Perengaarde 2 t/m 24 en 

28 t/m 42 (even), Suikerpeer 2 t/m 18, 22 t/m 36, 
40 t/m 68, 74, 76 en 106 t/m 124 (even) en 
Suikerpeer 79 t/m 111 (oneven) in Boskoop: het 
realiseren van een gesloten bodemenergiesy-
steem voor het duurzaam verwarmen en koelen 
van 81 woningen

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

Vertrokken met onbekende bestemming?
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande 
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer 
woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisre-
gistratie Personen (BRP) staan ingeschreven:
- M.S. Asanova, Keizershof 59, Alphen aan den Rijn
- R.J.J. de Peinder, Rotterdambaan 18, Benthuizen
- M. El Ayachi, Aïdaplein 129, Alphen aan den Rijn

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

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

Vergunningen
3 tot en met 9 december 2020

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

Ingekomen aanvragen
In dit stadium van de procedure kunt u 
nog geen bezwaren indienen.
Aarlanderveen
-  Hogedijk 11  

vervangen drie schuren door nieuwe 
schuur (V2020/996) 

Alphen aan den Rijn
-  Van Nesstraat 17A  

afwijken bestemmingsplan voor 
kamerverhuur (V2020/995) 

-  Korenbloemweg 64  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak, 
dichtmetselen raam zijgevel tweede etage 
(V2020/997) 

-  Ten Harmsenstraat 23  
vervangen alle kozijnen en achterdeur voor 
kunststof (V2020/998) 

-  Wilhelminalaan 73  
realiseren uitbouw, plaatsen twee dakkapellen 
achterzijde en toepassen monumentenglas 
voorzijde (V2020/1000) 

-  Stevinstraat 4  
aanleggen inrit (V2020/1002) 

-  Sokrateslaan 26  
plaatsen dakkapel (V2020/1004) 

-  Kalkovenweg 13  
wijzigen brandcompartimenten hal 1 
(V2020/1005) 

-  Gouwelandenlaan (sectie B, perceel 11843)  
bouwen bedrijfspand met kantoren, aanleggen 
inrit en plaatsen erfafscheiding (V2020/1007) 

-  Amerikalaan 169  
tijdelijk plaatsen bouwkeet op tijdelijk ingericht 
depot (V2020/1010) 

-  Van Boetzelaerstraat 1  
afwijken bestemmingsplan voor horeca 
(V2020/1011) 

Benthuizen
-  Dorpsstraat 141  

aanbrengen gootsysteem korenmolen De Haas 
(V2020/1014) 

Boskoop
-  Rijneveld 60  

afwijken bestemmingsplan voor 
woonbestemming (V2020/993) 

-  Kalverdans 36  
bouwen woning (V2020/994) 

-  Laag Boskoop 109A en naast Laag Boskoop 113 
(sectie A, percelen 2623 en 5094)  
bouwen schuur waar nu oudere schuren staan 
(V2020/999) 

-  Insteek 45  
bouwen kas (V2020/1001) 

-  Zijde 62  
afwijken bestemmingsplan voor 
woonbestemming (V2020/1003) 

-  Wijkdijk 10  
bouwen woning (V2020/1006) 

Hazerswoude-Dorp
-  Burgemeester Smitweg 68  

realiseren uitbouw voorzijde en in bedrijfsruimte 
enkele wijzigingen qua indeling (sanitair/
kleedruimte/keukentje) (V2020/1008) 

-  Gerard Doustraat 22  
plaatsen buitenunit achtergevel voor split airco 
(V2020/1009) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Hondsdijk 33  

kappen boom (kastanje) (V2020/992) 
-  Artesiaplantsoen (sectie B, percelen 5115 en 

5116)  
realiseren vier appartementen (V2020/1012) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Helmhof 60 (03-12-2020)  

vervangen bestaande brug (b095) (V2020/858) 
-  Hortensiastraat 16 (03-12-2020)  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/912) 
-  Eendenkooi 20 (03-12-2020)  

plaatsen dakopbouw (V2020/878) 
-  Boskoopseweg 14 (09-12-2020)  

bouwen dockingstation voor laden 
batterijcontainers (V2020/847) 

-  Hoorn 352A (09-12-2020)  
vervangen tijdelijke portacabin voor permanent 
expeditie kantoor (V2020/905) 

Benthuizen
-  De Bentlanden 4 (08-12-2020)  

realiseren aanbouw voorgevel (V2020/916)  
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Boskoop
-  noordzijde Koetsveld 17-18, sectie K, perceel 

1308 (09-12-2020)  
bouwen bedrijfsruimte (V2020/777) 

Hazerswoude-Dorp
-  Gemeneweg 11 (08-12-2020)  

legaliseren meerdere bouwwerken (bouwkeet, 
dak hooiopslag, overkapping kantine, opberghok, 
carport en overkapping stal) (V2020/837) 

-  nabij Voorweg 81 en 46 (08-12-2020)  
bouwen woning (V2020/870) 

-  Berkenhof 2 (09-12-2020)  
bouwen garage linkerzijde woning (V2020/797) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Spookverlaat 2 (09-12-2020)  

bouwen houten huisje/chalet (V2020/936) 
Koudekerk aan den Rijn
-  Hondsdijk 23 (08-12-2020)  

bouwen brug en wijzigen inrit (V2020/856) 

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

Verlengen beslistermijn
Benthuizen
-  naast Dorpsstraat 80 (sectie B, perceel 3413)  

plaatsen damwand voor mogelijkheid tot bouwen 
(V2020/848) 

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats, met de bijbehorende 
borden:
Alphen aan den Rijn
-  Preludeweg 536M 

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. 

Tijdelijk verleende standplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten om 
een vergunning af te geven voor het innemen van 
een standplaats voor een Cofffee to go bij de 
T-steiger in het Zegerplasgebied. De vergunning is 
verleend op 7 december 2020 voor de periode 5 
december 2020 tot 1 april 2021. Na deze datum 

vervalt de standplaats. Voor deze beschikking geldt 
de bezwaarclausule. U kunt bezwaar maken via de 
website www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. Als 
onmiddellijke spoed dat vereist, gelet op de 
betrokken belangen, kan de indiener van het 
bezwaarschrift ook een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend 
voor het in gebruik nemen van openbaar gebied 
binnen de gemeente. Heijmans Infra B.V. heeft 
ontheffing gekregen om van 4 januari 2020 tot en 
met 2 januari 2023 diverse objecten te plaatsen in 
het openbaar gebied aan de Emmalaan-Pannewerk, 
Alphen aan den Rijn. 
 

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 18 januari 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 
onmiddellijke spoed dat vereist, gelet op de 
betrokken belangen, kan de indiener van het 
bezwaarschrift ook een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de voorzieningenrechter 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 voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

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

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

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

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

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

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

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

istockphoto e.a.).

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 7 januari 2020, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (19.30 uur) 

•  Agenda volgt

Donderdag 7 januari 2020, informatiemarkten 

•  Agenda volgt

Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergader-
stukken in het Raadsinformatie systeem (RIS) https://ris2.ibabs.eu/alphenaandenrijn. 

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

De gemeenteraad 
vergadert tijdelijk 
deels digitaal vanwege 
het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 

Kerstkaartbezorgactie Hazerswoude
Ook dit jaar kunnen wij uw kerstkaarten binnen Hazerswoude Dorp(postcode 2391)be-
zorgen. En wel tegen een gereduceerd tarief van €0.60 ( kerstzegels zijn  € 0.86)
U kunt uw post brengen op onderstaand adres en tegen de volgende 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 laten be-
zorgen.

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 kaarten door ons 
te laten bezorgen en..... In deze onzekere tijd waarin we veel thuis zijn en 
weinig bezoek ontvangen of op bezoek gaan, is het het fijn een kaart te 

ontvangen en te versturen.
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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

GEZOCHT
Een betrouwbare huishoudelijke hulp 
MET ervaring. We zoeken iemand die van 
aanpakken houd, oog heeft voor de . Geïn-
teresseerd? 0684632300 

GEVRAAGD

Mocht u nog oude HIFI (CASSETTE/OPEN 
BAND RECORDERS ETC.) hebben staan en 
dit willen wegdoen: graag contact. Matts 
Koldewijn 0636376667. Werkend of niet 
werkend.

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 

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.

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).

Korenmolen De Haas 
Benthuizen  

Trefpunt voor wie van bakken houdt. 

Speciaal voor de Kerst:  
Kerstpakket met 3 smakelijke bakmixen 
voor:  1. Kerststol   
           2. Tulband met cranberry’s    en  
  3. Kerstkransjes. 

Speciaal voor Oud- en Nieuw: 
Overheerlijke Oliebollenmixen. 

Daarnaast ons gebruikelijke ruime 
assortiment mixen om koek, cake en brood 
te bakken, met recepten en bakadviezen.  

De molenwinkel is open elke vrijdag en 
zaterdag van 13:00 – 16:00 uur, maar niet 
op 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag.  
De molenwinkel is wel open op woensdag 
23 december, woensdag 30 december en  
op zaterdag 2 januari 2021, steeds van 
13:00 tot 16:00 uur.   

PPuur 
SCHOONHEIDSSALON

bij Mirjam

Raadhuisplein 4, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp
Telefoon 0172-589993, www.puurbijmirjam.nl

Aldy en Mirjam wensen u uiteraard 
een goede gezondheid toe en 
veel geluk en plezier in 2021!

Ook dan staan wij weer voor u klaar 
om u veilig een ontspannen en 

verzorgd gevoel te geven.

SMEERKEES
Er is iemand in Hazerswoude-Rijn-
dijk die op verschillende plaatsen zijn 
hond laat kakken. Echt smerig!

Henk de Bres.
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Kopers en verkopers hartelijk
dank voor het vertrouwen in het

afgelopen jaar!

Wij wensen ju ie fi jne ker� dagen
en een mooi nieuwjaar! 

Fles champagne cadeau
bij de verkoopopdracht van uw

woning voor 15 januari 2021.

Uw NVM Makelaar voor verkoop, aankoop, taxatie en hypotheek

071 341 66 36  •  yvonnesegaar.nl

Wij wensen ju ie fi jne ker� dagenWij wensen ju ie fi jne ker� dagen
en een mooi nieuwjaar! 

staan wij bij

Ook in

belangrijke momenten 
altijd voor u klaar

 

NAMENS ALLE MEDEWERKERS WENSEN WIJ U 
FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!

Uw notariskantoor in het Groene Hart
Limes Netwerk Notarissen

Raadhuisstraat 64, 2406 AG Alphen aan den Rijn – 0172 492447
info@limesnotarissen.nl – www.limesnotarissen.nl

202

Fijne Kerstdagen 

en een gezond Nieuwjaar 

Medewerkers van

Rijndijk 177, 2394 CB  Hazerswoude-Rijndijk
info@t-haasje.nl - www.t-haasje.nl

Telefoon 071 3414730

Geopend: Woensdag t/m zondag vanaf 17.00 uur.

Ook de kerstman van 
’t Haasje wenst u allen een 

“Heerlijk Kerstfeest” 
en een 

“Culinair Hoogstaand 2021”
Ambachtsplein 3, 2391 BD  Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858

info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De Vries

Carpaccio
tartaar
Mals tartaarvlees met 
tomatensaus, peperoni, 
Parmezaanse kaasvlokken en 
zongedroogde tomaten. 
Heerlijk!

Carpaccio

Vleeswarentrio:

Gerookte 
ham

Grillworst
Gekookte 

worst

4.49
Vlugklaarpakket:

4 Slavinken

4 Saucijzen

7.98

Weekendtip!

Shoarma
vlees 

1 kilo

8.98
Weektopper!

Kippendij
filet
1 kilo

8.98
Altijd lekker!

Duitse 
Biefstuk

4 stuks

7.98

Uit eigen keuken!

Ossenstaart

soep 

1 liter

4.25

Weekaanbiedingen

100 gram

1.69Lever uw 

kerstbestelling tijdig 

in, zo voorkomen wij 

teleurstellingen! 

Zie onze folder op 

de website

Aanbiedingen zijn geldig van 
14 t/m 19 december 2020
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Dorpsstraat 50, Hazerswoude-Dorp

Telefoon: 0172 58 31 11, E-mail: info@habekowonen.nl

www.habekowonen.nl

We gaan naar het einde van het bijzondere jaar 2020.

Een jaar waarin minder mét elkaar, maar wel veel 
vóór elkaar gedaan werd. Samen zoeken we naar 
wat wél kan, en dat blijkt veel te zijn. 
Mooie initiatieven zijn ontstaan. 
Weliswaar op een andere manier, maar we  
leven meer samen. Nu nog even doorbijten  
en samen zorgen dat we gezond blijven. 

Laten we voor elkaar blijven zorgen, nu en 
in het nieuwe jaar. Ook wij blijven ons hier 
graag voor inzetten!

Wij wensen u fijne feestdagen. 
En laten we er samen een gezond 
en mooi 2021 van maken!

Team Habeko wonen

individuele begeleiding bij 
rekenen en wiskunde door een professional

Na 15 jaar voor de klas te hebben gestaan heb ik 
in 2017 ervoor gekozen om leerlingen individueel 

te gaan begeleiden. Persoonlijke aandacht en 
extra uitleg zorgt voor betere cijfers op school.  

Op je eigen manier en tempo krijg je, in je eigen 
vertrouwde omgeving, hulp, uitleg en meer inzicht.

ALLES ONLINE

Vind je rekenen lastig?

Heb je moeite 
met wiskunde?

Krijg je graag bijles 
van een expert?

‘minder stress in de wiskundeles’

Lisa Wessling06-11464757www.wiswes.nlinfo@wiswes.nl

Wat hebben we met elkaar een raar en 
vervelend jaar achter de rug. Natuurlijk heeft 

Actief Rijnwoude hier ook mee te maken gehad.

Gelukkig zijn wij wel heel “actief” gebleven en 
hebben we vele succesvolle “corona” projecten  

kunnen uitvoeren.

Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk 
hebben gemaakt, maar ook dank aan alle mensen 

die hier gebruik van hebben gemaakt.

Op naar een Actief en gezond 2021, 
waarin we iedereen het beste  toewensen.

Het Actief Team
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Alle medewerkers van Hassefras BV wensen u

Fijne K� stdagen en een heel m� i nieuwja� !
Ook in 2021 staan we weer voor u klaar voor alle 

verzekeringen, hypotheken en pensioenen.

Ambachtsplein 2 • 2391 BD Hazerswoude-Dorp • 0172 588340 •info@hassefras.com • www.hassefras.com
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Beugelsdijk
Hazerswoude

Wij zijn extra ruim geopend 
tijdens de feestdagen.

maandag 21 dec 07:00 - 22:00 uur vrijdag 25 dec 1e kerstdag

dinsdag 22 dec 07:00 - 22:00 uur zaterdag 26 dec 10:00 - 18:00 uur

woensdag 23 dec 07:00 - 22:00 uur zondag 27 dec 12:00 - 19:00 uur

donderdag 24 dec 07:00 - 19:00 uur

✷
✷

✷

✷
✷

✷

✷
✷

✷
✷
✷

✷

✷
✷
✷

✷
✷
✷

✷
✷
✷



23Groene Hart Koerier
woensdag 16 december 2020

Voetmeting voortaan verplicht?

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

Het verplicht stellen van een voetmeting is iets wat onze schoenconsulente 
Yvette het liefste zou willen. Dagelijks scant ze voeten op de 3D voeten-
scanner in  Loopcentrum Rijnland en ze is zo verbaast wat ze allemaal ziet.

Natuurlijk kan een voetmeting  niet verplicht gesteld worden, vertelt ze, maar 
het zou beter zijn voor iedereen die spontaan gaat hardlopen, wandelen of 
andere sportieve vakanties start, om eerst even bij ons langs te komen.

De voetscan is gratis en de meeste mensen mankeren niets 
en kunnen vooruit met een goeie confectieschoen. Maar 
regelmatig heb ik bezoekers met gevoelsverlies in de voeten 
of een vreemde beweging in de heup en/of knie. Ook zie ik 
dagelijks klanten waarbij de middenvoetsbeentjes zoveel 
druk geven dat er al snel klachten zullen volgen.

In die gevallen kan ik niet met een goede schoen of een paar comfortzolen uit 
de voeten, vertelt ze. Gelukkig heb ik dan een team om me heen zoals  Van Gils 
Footcare of de Podotherapeut die mee kunnen kijken en een goede oplossing 
kunnen aanbevelen.

Vorige week had ik nog iemand op de scan die ik zo kon doorverwijzen naar 
Van Gils Footcare. De voet knikte zoveel naar binnen dat het voetskelet  
onbuigzaam was geworden. Als je dan ziet hoe de mobiliteit toeneemt met 
leuke maatschoenen, dan heeft zo’n klant spijt dat hij niet eerder is gekomen. 
We hebben vanuit het Loopcentrum korte lijnen met de poli orthopedie van 
het Alrijne ziekenhuis. Dus als het nodig is kunnen we snel schakelen.

Wil je vrijblijvend advies? Maak dan een afspraak op ons gratis voetenspreek-
uur op dinsdag van 13.30-14.30 uur, waarbij er vanuit meerdere disciplines naar 
je voet of houdingsklacht gekeken wordt.

Je kunt dagelijks binnenwandelen
in Loopcentrum Rijnland van 

8.30-17.00 uur en op zaterdag van 
10.00-16.00 uur. Op zaterdag is er ook 

een fysiotherapeut i.o. aanwezig
waar je met je vragen terecht kunt.

139,95
109,95154,95

144,95

89,95

84,95

89,95

89,95

99,95

99,95144,95
134,95

99,95
144,95 

134,95

99,95

KORTINGSHOEK2E paaR1 EuROof min 30% korting *

* U betaalt het hoogst geprijsde paar,  het tweede paar ontvangt u 
voor 1 euro, deze actie is geldig op alle schoenen in de kortingshoek 
en is niet geldig in combinatie met andere kortingen.

U kunt daar uiteraard zelf een afspraak voor maken.
En als u dan toch voor in onze garage bent, kunnen wij uw 

auto meteen een grondige winter- inspectie geven.
Kost u slechts € 15,-. (met bos klantenkaart zelfs gratis).
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Helaas dit jaar geen  zingen op het plein.
Rond ons 15-jarig bestaan hadden wij plannen voor een jubileum-
concert, veel leuke optredens, repeteren met Peter van Poelje, onze 
nieuwe dirigent en natuurlijk Kerstzingen op het plein, een evene-
ment mogelijk gemaakt dankzij vele lokale sponsoren en waar wij 
veel positieve reacties op gekregen hebben. Helaas kwam er iets 
tussen. 2021 wordt hopelijk het jaar dat U en wij de draad van het 
gewone leven weer kunnen oppakken.
Wij wensen U allen een fijn Kerstfeest en vooral een gezond 2021 
toe.
Shantykoor het Groene Hart

Creatieve talenten opgelet:
Scouting Rheijnewoud heeft in het kader van haar 10-jarig jubileum een prijsvraag 
uitgezet. We zoeken de mooiste en kleurrijkste  lettertekening. Maak een foto van 
het eindresultaat en stuur deze samen met je naam en geboortedatum voor 31 de-
cember 24.00 uur naar  jubileum@scouting-rheijnewoud.nl

Neem de eerste letter van je 
voor-of achternaam en maak 
een tekening met allerlei voor-
werpen en wezens die met die-
zelfde letter beginnen. 

De jury beoordeelt de inzendin-
gen  met inachtneming van de 
leeftijd  van de inzenders. Voor 
de prijswinnaar ligt er een in-
sectenkijker gereed.

Hierboven een voorbeeld voor de  letter F:

Scouting Rheijnewoud deelt 
geschenkjes uit
Als jarige job trakteer je. Scouting Rheijnewoud bestaat 10 jaar en naast zelf feest te 
vieren hebben onze leden de afgelopen weken ook hard gewerkt om voor alle be-
woners van de verzorgingshuizen  (150 in totaal!) in onze kernen  een kerstkadoo-
tje te maken. 

   
De welpen kregen de vrije hand                     De scouts maakten houtversieringen                 De explorers maakten kunstkerstboompjes

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 ac-
tuele informatie over de kern. Zo leert u uw eigen kern nog beter 
kennen. Maar u kunt natuurlijk ook de andere 3 kernen van Rijn-
woude gaan “ontdekken”. 

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 opha-
len bij Jumbo.

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

“Houdt Rijnwoude schoon--- 
door fit te blijven”
Fit blijven is belangrijk, zeker in deze moeilijke (Corona) tij-
den. Daarnaast zien we dat er (nog steeds) overal rotzooi wordt 
achtergelaten op straat (Onze nieuwste ergernis: de afgedankte 
mondkapjes).

Daarom is Actief Rijnwoude gestart met het project “Houdt Rijn-
woude schoon---door fit te blijven” Inmiddels hebben al veel men-
sen zich aangemeld, zowel jong ( zie foto) als oud.
Actief Rijnwoude zorgt voor de grijpstokken, hesjes, handschoe-
nen en vuilniszakken en u gaat heerlijk sportief uw eigen omge-
ving “opschonen”.  Leuke “opruimfoto’s” kunt u bij ons inleveren, 
wij proberen deze te publiceren in de Groene Hart Koerier. En de-
gene die de origineelste foto maakt en opstuurt ontvangt ook nog 
een leuke prijs.
Lijkt u dit een leuk project, wilt u hieraan ook meedoen?  Neem 
dan contact op met de kern coördinator van de kern waar u woont:
Kerncoordinator Benthuizen: 
Bernard@actief-rijnwoude.nl   06-29508442
Kerncoordinator Koudekerk: 
Jolande@actief-rijnwoude.nl    06-22168847
Kerncoordinator Hazerswoude Dorp: 
Linda@actief-rijnwoude.nl   06-45094267
Kerncoordinator Hazerswoude Rijndijk: 
Saskia@actief-rijnwoude.nl   06-24223400
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Gelderswoudseweg 11A

2735 PB

GELDERSWOUDE

tel.: 079-3422797

fax 079-3422627

mobiel 06-54776698

Tevens verzorgen wij al uw reparaties en aanpassingen.

Scootmobielen groot en klein, zowel nieuw als gebruikt.
Inbouw kofferbak lift - Verhuur van scootmobiel aanhangers

Wij wensen u fijne kerstdagen 
en een gelukkig en gezond nieuwjaar

Hoogewaard 24 - Koudekerk a/d Rijn - Telefoon 06-14 37 73 96

Jolanda

Raadhuisplein 1 - 2 • 2391 BJ Hazerswoude
Telefoon 0172-588650 • fax 0172-587292

e-mail: info@egelantier.com • www.egelantier.com

Wenst iedereen heel fijne feestdagen 
en hopen jullie snel weer te mogen 

verwelkomen in ons café. 

Thuis iets te vieren in het 
oude en nieuwe jaar? 

Denk dan aan onze afhaal- en 
bezorggerechten: o.a. salades 

kerst- en wintersbuffetje 
(te bestellen vanaf 4 personen). 

Bij inlevering van deze advertentie 
ontvangt u € 5,- korting 

bij een bestelling voor 2021. 

Want ook in het nieuwe jaar kunt u weer 
heerlijk genieten van onze 

lekkere gerechten! 

Blijf gezond en tot snel 
Medewerkers Café de Egelantier

✁
✁
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Fijne feestdagen, 
een gelukkig en 

voorspoedig 
2021

Hebben wij u in 2020 kunnen 
helpen met uw vragen of 

begeleiding?
Dan bedanken wij u voor het 
in ons gestelde vertrouwen. 
Ondanks het Coronavirus, 

de drukte en daardoor 
langere wachttijden zijn 
wij u ook graag in 2021 

van dienst.

Wij hopen met u, dat 
2021 weer een jaar met 
uitdagingen zal worden.

Wij wensen u gezondheid, 
geluk en voorspoed voor 

2021.

JUST Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

JUST Notarissen
Verkoper géén kosten doorhaling 
1e hypotheekrecht en volmacht bij 

aanlevering koopcontract nieuwe woning!

Levering en hypotheekakte voor € 763,-
voor overdrachten in het Groene Hart obv KIK-tarief, 
inclusief kadastraal recht,  recherchekosten en btw

(vraag naar onze voorwaarden)
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Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Aanbiedingen geldig t/m 31 december 2020

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1,0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 19,99

€ 9,99

Paddy 
Irish 

Whiskey 
1,0L

Plantation XO 
Rum 
0,7L 
met 

glazen
€ 44,99

Famous 
Grouse 

Scotch whisky 
1,0L

€ 16,99

€ 22,99

€ 49,99

€ 14,99

Cointreau 
Sinaasappel

likeur 
1,0L

Irish Velvet 
Irish Coffee 

0,5L

Bols 
 Vodka 

1,0L

€ 24,99

Glendronach 
Forgue 

Single Malt 
10Y 
1,0L

Menard VSOP  
Cognac 

0,7L

SBHw
p/a Dorpsstraat 50
2391 BJ Hazerswoude-Dorp
www.sbhw.nl

In het jaar waarin alles anders was, 
keken we extra naar elkaar om. 
Samen zijn we erin geslaagd om 
op te komen voor de belangen 
van de huurders en bewoners 
van Habeko wonen. 

Komend jaar staan we weer voor 
u klaar met voorlichting, steun en 
advies. Daar kunt u op vertrouwen.

Bezoek ook onze website: 
op www.sbhw.nl vindt u nieuws, 
informatie en nog veel meer! 
We zien u terug in 2021!

Namens het bestuur van Stichting 
Bewonersbelangen Habeko wonen

Wij wensen alle huurders 
en bewoners van 
Habeko wonen 
en relaties van 
SBHw fijne 
kerstdagen. 

Han 
Haasbeek
penning-
meester

Kees 
Kok 

secretaris

Loek van 
der Krabben

voorzitter

 Rob 
Marinus 
website

Een mooi 

2021 
gewenst! 

Ton
v.d. Haven 
energiecoach

Uw                     ondernemers wensen u 
gezellige kerstdagen 

en een gezond en gelukkig 2021.en een gezond en gelukkig 2021.
Wij verzorgen voor u de sfeer op het kruispunt.

Voor uw kerstinkopen blijft u toch ook op ons dorp! 
Wees loyaal, koop lokaal.

• Bakkerij van Noort • Autobedrijf Bos • Eetcafé De Egelantier 
• Trendie Wendie • Kapsalon de Hoofdzaak • Huisman Wonen 

• Slagerij de Vries • Bloemenboetiek Florale • Café De Dikke Mug • Dreamz 
• Verf- en behangspeciaalzaak Bogerman • Tuijn optiek • Bakker Ammerlaan 

• Albert Heijn Onno Beugelsdijk • Irene Design • Van der Linde Mode en Interieur 
• Van Der Kamp opleidingen • Theo van Zanten Tweewielers 

• Groene Hart Koerier • Dorpshuis de Juffrouw.

Uw                     ondernemers wensen u 
gezellige kerstdagen 

WWW.M I COHAZ E R SWOUD E .COMWWW.M I COHAZ E R SWOUD E .COM
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Kerstmis 2020 zullen we nooit meer vergeten

KerstmisKerstmisKerstmisKerstmis 20202020

unstbomen zijn te-
genwoordig nauwe-
lijks meer van echt 
te onderscheiden. Je 

moet één keer � ink investeren en 
vervolgens blijf je de jaren daarna 
van naalden verstoken. Sommige 
mensen zetten de kunstboom met 
versierselen en al in de opslag om 
die een jaar later zo weer voor de 
dag te toveren.
Veel mensen kiezen nog steeds 

voor ‘echt’. De geur van de dennen-
boom, de vallende naalden en de 
natuurlijke look voegen inderdaad 
net even wat extra’s toe. De boom 
ruikt zo lekker. Het is wel belang-
rijk een goede boom uit te zoeken 
en die daarna ook nog eens goed 
te verzorgen. Twee tot vier weken 
voor Kerstmis haal je de boom in 
huis. Het verzorgen is eigenlijk 
niet eens zo moeilijk. Je moet je 
wel van tevoren afvragen of je de 

boom na de kerst weggooit of dat 
deze in de tuin een nieuw leven 
krijgt. In het laatste geval moet je 
voor een goede vochtvoorziening 
in huis zorgen. Dat betekent in de 
praktijk dat je de boom regelmatig 
even wat water geeft en de takken 
besprenkelt. Zet de boom ook niet 
te dicht bij een warmtebron, dat is 
funest. 

Belangrijk: een goede vochtvoorziening in huis

Echte kerstboom
ruikt zo lekker
De kerstboom is waarschijnlijk het kerstsymbool bij uitstek. Er zijn maar weinig huiskamers waar 
de boom ontbreekt. Toch is er veel diversiteit mogelijk. Je kunt voor kunst of echt gaan, en voor 
kleur of sober.

Zoek een goede boom uit.

K

roeger werden er in de 
kerstboom echte kaar-
sen gehangen. Levens-
gevaarlijk natuurlijk als 

we kijken naar de brandveiligheid. 
Maar nog steeds bepalen kaarsen 

de sfeer met kerst. Kaarsen zorgen 
voor leven en gezelligheid. 
Kijken we naar trends in kaarsen 
dan blijven traditionele wijnrode 
kaarsen erg stijlvol en mooi. Maar 
ook kaarsen voorzien van glit-
ters, kerstbomen en sterren zien 
we steeds vaker het interieur ver-
fraaien. Zowel voor stompkaarsen, 
dinerkaarsen als gevulde glaasjes 
met kaarsen zijn er tal van mooie 

designs ontwikkeld. Kerstkaarsen 
zijn trouwens ook leuk als cadeau!
Een nadeel aan kaarsen is dat ze 
snel opbranden. Gelukkig is daar 
met een handig trucje wat aan te 
doen! Leg kaarsen voordat ze wor-
den aangestoken een paar uur in 
de koelkast. Hiermee wordt de 
brandtijd van een kaars aanzienlijk 
verlengd. Koele kaarsen branden 
namelijk langer.

Kaarsen zorgen 
voor kerstsfeer
Sfeervolle kerstkaarsen mogen niet ontbreken op een mooi gedekte kersttafel of in kerstdecoratie. 
In een huis waar veel kaarsen branden is het altijd gezellig. Kaarsen zijn als sfeermaker een must 
met kerstmis.  

FOTO
Op een mooie gedekte tafel horen sfeer-
volle kaarsjes. V

We maken het
thuis gezellig
Kachel aan, kerstboom met lampjes, lekker eten en drinken. Kerstmis 2020 lijkt niet eens zoveel te ver-
schillen van vorige edities. Toch is er wat aan de hand: we vieren de feestdagen dit jaar vooral thuis.

e stappen niet in het 
vliegtuig naar verre 
familie en bezoe-
ken ook geen kerst-

markten. We worstelen allemaal 

even met de nieuwe werkelijkheid 
waarin we zijn beland. Corona is de 
naam van de spelbreker, die ons 
al het hele jaar in de greep heeft. 
Maar wat er ook gebeurt: Kerstmis 
nemen ze ons niet af. 
Gezelligheid heb je zelf in de 
hand en creëer je in je eigen huis-
kamer met leuke versiering, een 
muts voor de hond en een mooie 
kerst� lm op televisie. Was Kerst-
mis al een familiefeest bij uitstek, 
dit keer is het niet anders. Ook in 
deze werkelijkheid kun je er sa-
men iets van maken. Pak er een 

gezelschapsspel bij of ga samen 
kokkerellen. Hoe leuk en lekker wil 
je het hebben? De een zorgt voor 
het voorgerecht. De tweede voor 
het hoofdgerecht en een derde 
maakt een heerlijk dessert. Kerst-
mis 2020 wordt een beleving die 
we nooit meer zullen vergeten. 
Heb je geen grote familie of ben je 
alleen, zoek contact met lotgeno-
ten. Misschien kun je niet bij elkaar 

op bezoek, maar een telefoontje 
of videoverbinding maakt de kerst 
ook al een stukje aangenamer.

Kerstsong
Sleigh bells ring, are you listening,

In the lane, snow is glistening

A beautiful sight,

We’re happy tonight,

Walking in a winter wonderland. 

W

Traditionele wijnrode kaarsen blijven populair

Zorg in je huis voor gezelligheid. 
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Slaapkamers 

 
 
 
 

Raambekleding 

 
 
 

Buitenzonwering 
 
 Huisman Wonen & Slapen | Dorpsstraat 95, Hazerswoude-Dorp | 0172 - 589 235 | www.huismanwonen.nl 

       De Huismannen wensen u 
             fijne feestdagen toe! 

 
 

  

Drie inloopochtenden voor ouders van peuters met een 
(vermoedelijke) ontwikkelingsvoorsprong
 
“Om me heen hoor ik steeds dat ze zich zo snel ontwikkelt”, “Hoe weet ik of hij 
echt een voorsprong heeft en is dat belangrijk?”, “Soms praat hij zo wijs en stelt zo-
veel vragen, het gaat de hele dag maar door!”, “Ze reageert veel te heftig en gevoelig 
als iets niet lukt, het lijkt wel of ze alles meteen perfect wil kunnen.... hoe kunnen 
we hier nou het beste op reageren?”, “Hij wordt zo boos als ik niet doe wat ik be-
loofd heb, hij onthoudt àlles”. 

 
Zomaar een greep uit de vra-
gen of observaties die ik regel-
matig hoor van ouders die bij 
mij komen.  Misschien herkent 
u de thema’s als ouder en zoekt 
u naar algemene informatie die 
van toepassing is op het opvoe-
den en opgroeien van jonge 
kinderen met een voorsprong. 

Zou u wel wat meer concrete 
handvatten willen hebben die 
juist op uw kindje van toepas-
sing zijn? Of gewoon eens vrij-
blijvend willen sparren met ie-
mand die hier meer van weet? 
U bent van harte welkom bij mij 
met uw vragen tijdens de inloop 
ochtenden. Uiteraard kunt u uw 
kind/kinderen meenemen, er is 
speelgoed aanwezig. 

Peuter-plus groep
Vanaf volgend jaar start ik bij 
voldoende animo met een peu-
ter-plus groepje (ukIQ voor 
peuters) op de vrijdag ochtend. 
Ik heb veel contact met mede-
specialisten en ben aangeslo-
ten bij de landelijke organisatie 

ukIQ. Mocht u meer willen we-
ten, neem gerust contact op. 

Inloopochtenden
De inloopochtenden vinden 
plaats op vrijdag 8, 15 en 22 ja-
nuari 2021 (van 9.15-10.00 uur, 
10.15-11.00 uur en 11.15-12.00 
uur). Locatie: Dorpshuis Hazers-
woude-Rijndijk, Joseph Hayd-
nlaan 5 (bij de bibliotheek). In 
verband met corona ontvang ik 
maximaal één ouder of ouder-
paar per keer en dient u zich 
vooraf telefonisch of per mail 
aan te melden.  U hoort dan van 
mij welk tijdstip nog vrij is. Ui-
teraard houd ik me aan de co-
ronamaatregelen en verwacht ik 
dat u dit ook doet. 

Informatie 
Voor meer informatie en het 
maken van een afspraak kunt 
u contact opnemen met Cilleke 
van Gijzen-Markslag, Spring Ta-
lentbegeleiding, tel.  06 48 44 
43 92, cilleke@springtalentbe-
geleiding.nl, facebook: Spring 
Talentbegeleiding. 



32 Groene Hart Koerier
woensdag 16 december 2020

Dorpsstraat 82a
2391 BL Hazerswoude Dorp
0172 589 590
hazerswoude@de-hoofdzaak.nl

Openingstijden
Din. t/m don.: 08:30 - 17:30 uur
Vrij.: 08:30 - 20:30 uur 
Zat.: 08.30 - 14:30 uur

Het team van 
De Hoofdzaak

www.dehoofdzaak.nl

Tot ziens bij

De Hoofdzaak

Wij wensen 
u fi jne 
feestdagen 
en een 
prachtig

2021!

0172-534941  info@vdsm.nl   
www.vdsm.nl

Het team van  
Van der Sijs  

Makelaardij wenst u  
fijne feestdagen 

& 
een gelukkig en  

gezond 2021! 

Ook in het  
nieuwe jaar staan wij 

weer klaar  
om uw woonwensen  

in vervulling  
te laten gaan! 
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Hazerswoudse Boys en Wilco Wapenaar 
verlengen de samenwerking
Het bestuur van Hazerswoudse Boys en hoofdtrainer Wilco Wapenaar hebben be-
sloten om het huidige contract met minimaal 1 jaar te verlengen.

Wilco is nu bezig aan zijn derde seizoen en 
hij ziet nog heel veel potentie in de spelers-
groep, daarnaast heeft hij het erg naar zijn zin 
bij de club uit Hazerswoude dorp. Vorig sei-
zoen stond het elftal op de tweede plaats toen 
de competitie door Corona stil gelegd werd. 

Ook dit seizoen was het team weer goed be-
gonnen, hij gaat er vanuit dat deze lijn bij 
hervatting van de competitie doorgetrokken 
wordt.

Het bestuur van Hazerswoudse Boys is erg te-
vreden over de positieve invloed die Wilco 
heeft op de club en op het 1e elftal in het bij-
zonder.

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

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

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

Dit pakket bestaat uit:
➣ Katoen.    
➣ Patroon.
 U kunt uw gemaakte tas (maar ook het haakpakket) natuurlijk ook weg-

geven (leuk cadeau voor de feestdagen).Met de opbrengst van dit project gaan we de kosten fi-
nancieren voor het maken van een INSECTENHOTEL te realiseren door de klussendienst van 
Actief Rijnwoude

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

ten, tel: 06-22168847. Wij komen dan het pakket bij u thuisbrengen.
➣ Dit project duurt tot 31 januari 2021. 

Duurzaamheid, daar gaan we voor……… Haakt u aan?
     
 

60-jarig jubileum E.T.B. A. Hogenes
Een storende fout is gemaakt in het artikel over het 60 jarig bestaan van Elektro-
technisch Bedrijf Hogenes in de Groene Hart Koerier van 9 december j.l.

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

Weliswaar hebben de broers 
Ferdinand en Marcel het be-
drijf in 2005 overgenomen, 
maar vader Arie is pas in 2010 
overleden. 

Zodat hij nog 5 jaar heeft 
kunnen meemaken - samen 
met moeder Lineke - hoe de 
broers het bedrijf runden en 
waar zij terecht trots op wa-
ren.

Onze excuses aan de 
familie Hogenes voor de 

Ingezonden bijdrage
Omleidingsweg HWD zuid-
west en BBG rondweg West.
In de raadscommissievergadering van 17/12/20 staan de keu-
zeopties Beter Bereikbaar Gouwe en de notitie varianten N207 
zuid HWD op de agenda.
Bewoners van De Weidelanden en de agrariërs ten westen van 
HWD, samenwerkend met Bewonersoverleg Plan Zuid,  en het 
Buurtschap Westeinde verzetten zich tegen:
1 De vier varianten 1a t/m 2b in de notitie van de Raadswerkgroep 

Verkeer;
2 een westelijke rondweg (Optie 2) in de vijf keuzeopties in BBG. 

Ad 1:    Notitie Raadswerkgroep Verkeer.
- Het verkeer dat men niet op de N209 wil hebben komt op het 

bordje te liggen van alle bewoners langs de zuidwestkant van 
HWD. Hiermee wordt het leefklimaat ter plaatse zeer verslech-
terd door geluidsoverlast, lucht- en lichtvervuiling. 

- Het zicht op het landschap, behorend tot het Groene Hart wordt 
aangetast.

- In de vier varianten loopt een ‘ontsluitingsweg’ vrijwel aanslui-
tend op de achtertuinen en/of voortuinen. Ook particuliere ter-
reinen en toegangswegen van een aantal woonhuizen worden 
doorsneden.

- Met name de varianten 2a en 2b (aanleg westelijke randweg met 
aansluiting op doorgetrokken zuidwestelijke wijkontsluitings-
weg) zullen heel HWD zuidwest insluiten met wegen voor alle 
(sluip)verkeer. De geopperde aansluiting op een rondweg aan de 
westkant (vermenging met BBG!) heeft een aanzuigende wer-
king op het verkeer vanuit Benthuizen/Zoetermeer. 

- Voor de vitale agrarische bedrijven met veelal jonge onderne-
mers betekent een nieuwe westelijke rondweg blijvende schade 
aan hun bedrijfsvoering en noodzaak tot bedrijfsverplaatsing.

 De eensgezindheid in het dorp is de laatste tijd ver te zoeken, 
maar waar men elkaar wél vindt is in de vraag aan het bevoegd 
gezag om naar hen te luisteren, samen te gaan werken op een 
constructieve manier met de provincie en een tunnel/tunnelbak 
in de Gemeneweg bij de Dorpstraat nu werkelijk te gaan onder-
zoeken en te realiseren. Deze tunnel verbindt!

Voor de ontsluiting van het dorp is dan niet veel meer nodig en 
daar kan in onderling overleg met de bewoners heel goed uitgeko-
men worden.

Ad 2:    Optie 2 in de vijf keuzeopties van de provincie en BBG. 
- Een westelijke rondweg  (Optie 2) heeft een aanzuigende wer-

king op verkeer vanuit Zoetermeer en draagt in het grote geheel 
niet bij aan het door Beter Bereikbaar Gouwe gewenste autoluw 
maken van de N207 of het verminderen van het verkeer over de 
Zijde in Boskoop. Het is een plaatselijke maatregel die  volgens 
BBG geen bijdrage levert.

- Een robuuste oplossing voor zowel Boskoop als Hazerwoude 
Dorp is een rechtstreekse verbinding tussen de Verlengde Bent-
woudlaan en de N11, via N207 (oeververbinding) en/of N11, 
Dus NIET door het Rietveld, maar veel oostelijker. Bovendien  is 
een tunnel in de N209 dan wellicht  niet meer nodig. 

- Een westelijke rondweg in Optie 2 schaadt de leefbaarheid 
voor alle bewoners aan de westkant van HWD. Geluidsoverlast, 
luchtvervuiling en verrommeling van het weidse landschappe-
lijke zicht (Groene Hart).

- Het historische buurtschap Westeinde is een officieel stiltege-
bied met aan de noordzijde de Wilck (natuurgebied). Het tracé 
van de HSL is om deze reden destijds tegen veel extra kosten on-
dergronds aangelegd. Het zou de gemeente Alphen niet bepaald 
sieren als ze zou instemmen met verdere aantasting van dit stil-
tegebied. 

- Voor de ongelijkvloerse kruising met het Westeinde is een zeer 
hoog en lang viaduct noodzakelijk. Wat zullen de werkelijke 
kosten zijn en wat betekent dit voor het aanzicht van het dorp 
en de omgeving?

- Voor vitale agrarische bedrijven met veelal jonge ondernemers 
betekent een nieuwe westelijke rondweg blijvende schade aan 
hun bedrijfsvoering en noodzaak tot bedrijfsverplaatsing.

- Voor Optie 2 wordt geen duidelijke realistische financiële on-
derbouwing gegeven. De kosten kunnen véél hoger gaan uitval-
len.

Bewonersoverleg Plan Zuid • Buurtschap Westeinde 
Bewoners van De Weidelanden• Agrariërs ten westen van HWD
bewonersoverlegplanzuid@gmail.com
https://petities.nl/petitions/n209-door-hazerswoude-dorp-veiliger
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Fijne feestdagen!

Hele maand december

Gieser Wildeman 

€ 0,99 kilo

Bentwoudlaan 2, 2731 BS  Benthuizen
079-3422742 - info@landwinkelsonneveld.nl - www.landwinkelsonneveld.nl

Gewijzigde openingstijden feestdagen:
24 december 09.00 - 15.00 uur
31 december 09.00 - 13.00 uur
Kerstdagen, Nieuwjaarsdag en 
2 januari gesloten

GAS - WATER - CV - DAK - 
BADKAMERS - WATERONTHARDERS

06-18 80 38 95 - HAZERSWOUDE-DORP

INSTALLATIE TECHNIEK
EDWIN KOUDIJS

GAS  -  WATER  -  CV  -  DAK  -  BADKAMERS
WATERONTHARDERS

 

Dorpsstraat 138
Hazerswoude Dorp

Telefoon 0172-589203

Dames 
en 

herenkleding 

10-50% 
korting*
*niet op basis en nieuwe collectie

Wij wensen u 
fijne feestdagen

Team van der Linde 
mode en lingerie

Petra, Elza, Marrie, 
Adriaan en Marieke

HOU SING
ASiAN FOOD SUSHi & GRiLL

DA COSTASiNGEL 1-2 • 2394 BG HAZERSWOUDE-RiJNDiJK
071 - 341 51 15 • WWW.HOU-SiNG.COM

Wij wensen iedereen een fantastisch 
en vooral gezond nieuwjaar!

MET DEZE 

SPECiALE KERST 

HEBBEN WiJ ALLEEN 

AFHAAL- EN 

BEZORG SERViCE!

MOCHT U SPECiALE 

WENSEN HEBBEN, KUNT U 

ALTiJD BELLEN OM TE 

iNFORMEREN NAAR 

DE MOGELiJK-

HEDEN
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Uniforme tarieven in Alphen-
se buurt- en dorpshuizen
Afgelopen donderdag is door de gemeenteraad het nieuwe tariefstelsel voor dorps- 
en buurthuizen vastgesteld. Voor dezelfde soort activiteit wordt vanaf 1 januari in 
alle dorps- en buurthuizen hetzelfde tarief betaalt.

Er is een stroomschema ge-
maakt waarin opgezocht kan 
worden welk tarief voor een 
activiteit van een bepaald soort 

organisator van toepassing is. 
Deze tariefafspraken zijn van 
toepassing op flexibele verhuur.  
Voor permanente verhuur gel-

Er zijn twee soorten activitei-
ten in het schema: standaard 
en maatschappelijk. Voor com-
merciële activiteiten met winst-
oogmerk, voor activiteiten met 
een religieus of politiek motief, 
of voor bijeenkomsten van een 
besloten gezelschap betaalt de 
gebruikers het kostendekken-
de standaard tarief van € 0,50 
per m2/per uur. Voor maat-
schappelijke activiteiten beta-
len gebruikers maximaal € 0,30 
per m2/per uur. In veel geval-
len kan men op dat tarief kor-
ting krijgen. Wanneer men kor-
ting krijgt en hoe hoog die is, 
is eveneens in het schema vast-
gelegd.

Kortingen 
Er kan op het maatschappelijk 
tarief van 30 cent per m2/per 
uur een gestapelde korting van 
toepassing zijn die op kan lopen 
tot 100% korting. Stel dat voor 
een creatieve of culturele acti-
viteit door een organisator een 
docent wordt ingehuurd. Wan-
neer deze docent/ZZP’er daar 
inkomsten uit krijgt die hoger 
zijn dan 30 euro per uur, dan is 
het standaard tarief van toepas-
sing en is geen korting mogelijk. 
Liggen de inkomsten voor de 
docent tussen de 5 en 30 euro 
per uur, dan geldt het maat-
schappelijk tarief. Ligt het tarief 
onder de 5 euro dan wordt de 

begeleider als vrijwilligers ge-
zien en wordt er 35% korting 
gegeven op het maatschappelij-
ke tarief. Wordt er ook geen en-
tree, contributie of lesgeld gehe-
ven (niet van toepassing op een 
gevraagde bijdrage voor mate-
rialen) aan de deelnemers, dan 
geldt nog eens 25% korting. Kan 
de activiteit zelfstandig plaats-
vinden en komt er geen beheer-
der aan te pas om spullen klaar 
te zetten en op te ruimen, dan 
is er nog eens 30% korting van 
toepassing. 
Als een organisator bereid is om 
op verzoek van de beheerder de 
activiteit te verplaatsen naar een 
andere ruimte dan die norma-
liter wordt gebruikt, dan geldt 
daarvoor  nog eens 10% korting. 
Zijn alle kortingen van toepas-
sing, dan kan een maatschappe-
lijke activiteit dus gratis plaats-
vinden.  

Maatwerk afspraken
Het maatschappelijk tarief biedt 
zo maatwerk voor meer en min-
der draagkrachtige huurders. 
Naarmate je zelfredzamer bent 
als club en je de zaakjes zelf re-
gelt met vrijwilligers, hoe goed-
koper je uit bent. Alle details 
over de tarieven voor ruimte-
verhuur, ook voor professione-
le maatschappelijke organisaties 
en ZZP’ers zijn te vinden in de 
nota van de gemeente. 

den andere afspraken. 
 
Standaard en 
maatschappelijk tarief

Meer Rijnwoudse 
speeltuinen behouden
 
Afgelopen week is een herzien speeltuinenbeleidsplan goedgekeurd door de gemeente-
raad. In Rijnwoude blijven de meeste speellocaties behouden en worden opgeknapt. 

Een eerdere versie van het plan 
werd afgeschoten vanwege ge-
brekkige onderbouwing en on-
voldoende overleg met inwo-
ners. Er was veel ophef over het 
feit dat, zonder overleg met om-
wonenden, zomaar speeltoestel-
len werden weggehaald ‘omdat 
ze gevaarlijk zouden zijn’. 

In Hazerswoude-Dorp worden 

de speeltuintjes bij het Hendrik 
Avercampplantsoen en bij de 
Jan Lievenslaan niet opgedoekt. 
In Hazerswoude-Rijndijk blij-
ven de speeltoestellen op vier 
verschillende plekken in de Mo-
zartlaan ook gehandhaafd. 

Opknappers!
De volgende speeltuinen wor-
den opgeknapt. In Hazerswou-

de-Dorp gaat het om de plekken 
Margaretha van Oostenrijklaan 
en Sportparklaan. In Hazers-
woude-Rijndijk krijgen de vol-
gende speelplekken een op-
knapbeurt: Albert Verweijstraat, 
Brederodestraat, Chopinlaan, 
Watermanhof en Zonneveld-
hof. In Koudekerk aan den Rijn 
gaat het om de speeltuin aan het 
Herder plantsoen.  

Er staat weer een prachtige Kerstboom in het centrum - op de Winkelboule-
vard   oftewel:  dé Winkelpromenade   =>  Prins Bernardstraat, van Koude-
kerk. Bedankt mannen!

Opheffen
In Benthuizen is in goed over-
leg met omwonenden besloten 
de speeltuinen aan de Christi-
nastraat en de Vrijheidslaan op 
te heffen.  Ook in Hazerswou-
de-Dorp verdwijnt een aan-
tal speeltuinen (Rubenslaan, 
Beelaertspark, Rotterdambaan). 

Voor die speeltuintjes zijn an-
dere en vaak wat grotere alter-
natieven in de buurt aanwezig.  

Verantwoordelijk wethouder 
Gert Jan Schotanus heeft ook 
voorgesteld om meer kunstgras 
trapveldjes voor de wat oudere 
kinderen aan te leggen. 
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Oplossing:

Naam : ..........................................................................................................................

Adres :  .........................................................................................................................

Postcode :  .........................................................................................................................

Woonplaats :  .........................................................................................................................

Telefoon :  .........................................................................................................................

INLEVEREN OPLOSSINGEN KERSTPUZZEL
In deze Groene Hart Koerier verrassen we onze lezers/puzzelaars weer met de  traditionele 

‘Groene Hart Koerier Kerstpuzzel’ Inleveren van de oplossingen t/m 31 december 2020.

LET OP!! OPLOSSING LIEFST DIGITAAL INDIENEN
Maak een tekstbestandje van de oplossing of scan het formulier en stuur deze naar info@groenehartkoerier.nl. Hoeft u ook niet de deur uit...

De lezers uit  Hazerswoude-Rijndijk kunnen de  oplossingen inleveren in de kopijbus bij het benzinestation op de  Da Costasingel. 
In Hazerswoude-Dorp hangt de brievenbus bij het kantoor op het Ambachtsplein en in Koudekerk staat er een  grote doos bij Rhijndael!

Veel puzzelplezier allemaal!!!

  1 ...................................................................................................................................

 2 ...................................................................................................................................

 3 ...................................................................................................................................

 4 ...................................................................................................................................

 5 ...................................................................................................................................

 6 ...................................................................................................................................

 7 ...................................................................................................................................

 8 ...................................................................................................................................

 9 ...................................................................................................................................

10  ...................................................................................................................................

11  ...................................................................................................................................

12  ...................................................................................................................................

13  ...................................................................................................................................

14  ...................................................................................................................................

15  ...................................................................................................................................

16  ...................................................................................................................................

17  ...................................................................................................................................

18  ...................................................................................................................................

19  ...................................................................................................................................

20  ...................................................................................................................................

21  ...................................................................................................................................

22 ...................................................................................................................................

23  ...................................................................................................................................

24  ...................................................................................................................................

25  ...................................................................................................................................

26  ...................................................................................................................................

27  ...................................................................................................................................

28  ...................................................................................................................................

29  ...................................................................................................................................

30  ..................................................................................................................................

31  ...................................................................................................................................

32  ...................................................................................................................................

33 ...................................................................................................................................

34 ...................................................................................................................................

35  ...................................................................................................................................

36 ...................................................................................................................................

37  ...................................................................................................................................

38 ...................................................................................................................................

39  ...................................................................................................................................

40  ..................................................................................................................................

41  ...................................................................................................................................

42  ...................................................................................................................................

43  ..................................................................................................................................

44  ..................................................................................................................................

45 ...................................................................................................................................

46  ..................................................................................................................................

47  ...................................................................................................................................

48 ...................................................................................................................................

49  ...................................................................................................................................

50 ...................................................................................................................................

51  ...................................................................................................................................

52  ...................................................................................................................................

53 ...................................................................................................................................

54 ...................................................................................................................................

55  ...................................................................................................................................

56 ...................................................................................................................................

57  ...................................................................................................................................

58  ...................................................................................................................................

59  ...................................................................................................................................

60 ...................................................................................................................................

61  ...................................................................................................................................

62  ...................................................................................................................................

63 ...................................................................................................................................

64  ..................................................................................................................................

65  ...................................................................................................................................

66 ...................................................................................................................................

67  ...................................................................................................................................
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Wij bedanken u met het vertrouwen in ons 
in de afgelopen jaren en wij hopen u 

in 2021 weer te begroeten. 

Met vriendelijke groet, 
Team Hair Change Hazerswoude/Ter Aar

Rijndijk 177, 2394 CB  Hazerswoude-Rijndijk
info@t-haasje.nl - www.t-haasje.nl - Telefoon 071 3414730

Afhaal/Bezorg Keuzemenu à 27,50
Voorgerecht:

• Tonijncarpaccio met balsamico-sojastroop 
en crumble van rivierkreeftjes

 of
• Cannelloni van varkensfricandeau gevuld met bietjes en 

champignons en  peterseliedressing
of

• Ambachtelijk bereide wildsoep 

********************
Hoofdgerecht:

• In lijn gevangen crispy gebakken heilbotfi let met pomodorisaus
 of

• Kalfsrollade in bladerdeeg met romige paprikasaus
of

• Crêpes gevuld met ragout van pompoen en paddestoelen en 
gegrilde pastinaak 

********************
Dessert:

• Amandel-biscuitrol gevuld met zwarte bessenbavarois en 
rode bessen-sorbetijs 

 of
• Dessertverrassing op basis van gebak, 

mousse en ijs uit eigen keuken

Kerstmenu 2020
Keuze Voorgerecht:

• Zalm-trio: paté met bieslooksaus, salade met zalmkaviaar en gerookt 
met kapper-mayonaise  

• Wilde eendenpaté en croûte met crème de cassisgelei

• Hertencarpaccio met ganzenlever, balsamico en krokant kaaskoekje
• Zachte geitenkaas met waterkersgel, appel-bietensalade en honingdressing 

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

• Kabeljauwmedaillon in krokant jasje van getruffeerde aardappel 
met preisaus

• Waardse biefstuk met paddenstoelen en pepersaus 

• Wildzwijn-procureur en cotelet met zuurkool en kaas-kruidenpanade  
• Flensjestaart met spinazie, mozzarella, olijven en champignons en 

pomodorifondue 

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

• Hazerswoudse kaasplankje

• Passievruchtenparfait in gebrand schuim met bessen 
chocoladeganache en mintgelei

  • Kaneelbavarois met wentelteef en bosvruchtensorbetijs

à 27,50 Kerstmenu 2020
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We MISSEN Jullie! 
Op afstand wensen we jullie allen 

Fijne Dagen en op naar een 
super 2021 waarin wij ons 

gastheerschap weer kunnen 
uitoefenen en jullie weer in de 

watten kunnen leggen! 
Wij kunnen niet wachten om te 

doen waar we goed in zijn.

Team: eetcafe de Hoek

Dorpsstraat 50 - 2396 HC Koudekerk a/d Rijn
071-3412019 - info@cafedehoek.nl - www.cafedehoek.nl 

Dorpsstraat 176 - 2391 CH  Hazerswoude Dorp
Telefoon 0172 588605 - www.theovanzanten.nl

Gezellige feestdagen 
en een gelukkig 2021

Onze winkel en werkplaats is gesloten van 
25 december 2020 t/m 4 januari 2021

Een origineel cadeau?
Geef of vraag een hannah Bindweefselmassage of een
amdere huidverbeterende gezichtsbehandeling!

FIJNE FEESTDAGEN!

De Tas 46  |  Koudekerk aan den Rijn  |  071 - 341 0198  |  www.skincaremaaike.nl

De Poelzoom 3 - 2391 BP Hazerswoude-Dorp - Mob: 06-18349125

Wij wensen u 
een gez� d en gelukkig nieuwja� 

“Houdt Rijnwoude 
schoon .... door fit te 
blijven”

(Nieuw Corona project)

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

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

Fotografen op pad!!
Leuke “opruimfoto’s” kunt u bij Actief Rijnwoude (zie mailadressen hiernaast) inle-
veren, wij proberen deze te publiceren in de Groene Hart Koerier. En degene die de 
origineelste foto maakt en opstuurt ontvangt ook nog een leuke prijs.
Lijkt u dit een leuk project, wilt u hieraan ook meedoen?  Neem dan contact op met 
de kern coördinator van de kern waar u woont:

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

 Aviko Pom'Duchesse, aardappel-
kroketjes, zoete aardappel, 
röstisterren of Kwekkeboom 
Oven & Airfryer snacks
 Alle soorten 
 2 stuks 
Van /4.06 - /7.50
 Voor 2.03 - 3.75 

 Aviko Pom'Duchesse, aardappel- Aviko Pom'Duchesse, aardappel-
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 Licor 43 
 Alle fl essen van 0.7 liter 
Van /19.99 - /21.99

 Unox ragout 
 Alle soorten 
Van /1.58 - /1.68

 1+1
GRATIS 

 STUNT 

 Hertog of Viennetta 
2 stuks van 750 - 900 gram 
Van /4.50 - /7.50
 Voor 2.25 - 3.75 

 PER BLIK

0.99  1+1
GRATIS 

 NU PER FLES

 0.99 

 Coca-Cola of Fanta 
 Alle fl essen van 
1 liter 
Van /1.49 - /1.71

PER FLES

14 .99 


