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

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl

Nieuwe en gebruikte auto’s
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Bel voor een gratis waardebepalingBel voor een gratis waardebepaling
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SUCCESVOL  
UW WONING 
VERKOPEN?

Zouden dit soort opvallende teksten nu ècht geholpen hebben?!

Openingstijden 
rond de Kerst

Donderdag 24 december 
geopend van 07.00 tot 19.00 uur
Eerste kerstdag GESLOTEN
Tweede kerstdag geopend 
van 10.00 tot 18.00 uur
Zondag 27 december 
geopend van 12.00 tot 19.00 uur

Interview 
met 

Liesbeth Spies
"Onze" Diana Baak had 
een lang interview met 
burgemeester Spies.

Lees het op pagina 15 van 
deze Groene Hart Koerier

De fracties in de gemeen-
teraad van de gemeente 
Alphen aan den Rijn lij-
ken in meerderheid op 
één lijn te zitten voor wat 
betreft de verkeersmaat-
regelen rond Hazerswou-
de en Boskoop. Zowel aan 
de westzijde als aan de 
oostkant van Hazerswou-
de zullen geen randwegen 
komen, als het aan de raad 
ligt.

Na de hectische inspraakronde 
op 3 december, vergaderde de 
raadscommissie Ruimtelijk en 
economisch domein op 17 de-
cember en besprak de maatre-
gelen die nodig zijn voor een 
goede verkeersdoorstroming 
rond Boskoop en Hazerswoude. 
Daaruit bleek dat de meerder-
heid van de fracties op dezelf-
de lijn zit. Men was het er over 
eens dat de belangrijkste oplos-
sing is een tweede oeververbin-
ding onder of over de Gouwe 
ten noorden van Boskoop. Dat 
alleen kan het verkeersprobleem 
op de Zijde oplossen. Daar-
bij sprak bijna ieder zijn goed-
keuring uit over de komst van 
de zgn. Bodegravenboog. Dat is 
een nieuwe verbinding van de 
N11 met de A12 bij Bodegraven. 
Dit is wel een zaak van het Rijk, 
maar dat zal ook al opluchting 
geven in het Groene Hart.

Naast de nieuwe oeververbin-
ding was de meerderheid tegen 
het aanleggen van een rondweg 
ten westen van Hazerswoude, 
maar ook niet aan de oostkant. 
“Dat trekt alleen maar verkeer 
aan” vond menigeen en tast ook 

Raadsfracties op één lijn...

Geen randwegen rond 
Hazerswoude-Dorp!!!

het landschap en de natuur aan. 
Om het verkeer op de provinci-
ale weg te verminderen pleitten 
vele fracties voor een afwaar-
dering van deze weg. Het CDA 
vroeg zelfs om de Gemene-
weg tussen de N11 en de Hoog-
eveenseweg een gemeentelijke 
weg te maken, zodat de ver-
keerssnelheid omlaag kan naar 
50 km of minder. Toch pleitte 
men ook voor een onderzoek 
naar een tunnel of tunnelbak bij 
Hazerswoude, maar alleen als 
het verkeer niet voldoende af-
neemt. Anderen waren bang dat 
een tunnel juist weer verkeer zal 
aantrekken.

Voor een betere ontsluiting 
van Hazerswoude-Dorp was 
een meerderheid van de raad 

voor een omleidingsweg rond 
de wijk Weidelanden. “Om de 
Dorpsstraat te ontlasten is een 
extra uitweg aan de westkant 
zeker nodig” liet menige fractie 
weten.

Omdat een nieuwe oeverver-
binding en eventueel en tunnel, 
maatregelen op lange termijn 
zijn, is het ook nodig maatre-
gelen op de korte termijn te ne-
men. Dat is voor Boskoop een 
weg langs de Gouwe, maar over 
Hazerswoude was men hier-
in niet heel duidelijk. Wel wa-
ren er tegenstemmen tegen de 
aanleg van een rotonde naar 
de Frans Halsstraat en ook te-
gen keerrotondes. Het verkeer 
moet gewoon links en rechtsaf 

kunnen slaan op het kruispunt. 
Er werden ook suggesties ge-
daan om de verkeerslichten an-
ders in te regelen zodat het voor 
het doorgaande verkeer minder 
aantrekkelijk zou worden.

Wethouder Kees van Velzen was 

in zijn beantwoording nog-
al formeel. Hoewel hij blij was 
met de duidelijkheid in de raad, 
maar wees ook op allerlei over-
leggen en procedures waarmee 
de gemeente te maken heeft.

De bezorger van de Groene Hart Koerier in de 
Groenendijk gaat er mee stoppen in januari.
Wilt u/jij dit overnemen? Graag aanmelden 

0172-430151 (ook graag inspreken!!)! !
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Familieberichten

 “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

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

“Laten we zo lang 
mogelijk zingen 
onderweg: de weg wordt 
er minder eentonig van.” 

Vergilius

Net zo moedig en positief als hij leefde, accepteerde 
hij zijn plotselinge sterven.

Prof. Dr. J. de Roos (Han)
officier in de orde van Oranje Nassau
weduwnaar van Jenny de Roos-Post

* Amsterdam,  † Hazerswoude-Dorp,
  19 december 1937    16 december 2020

Olga en Rob
Liesbeth en Rien
Rosine en Henk
Ben en Marty
Mieke 
en verdere familie

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring 
plaatsgehad.

Correspondentieadres: 
Liesbeth Molenaar, 
Middenweg 135, 
1462 HH Middenbeemster
liesbeth.molenaar.beemster@gmail.com

NU ZIJT WELLEKOME
IN DE DRUK DER TIJDEN

GEDENKEND ALS WELEER
NU ZIJT WELLEKOME

JESU LIEVE HEER

CIJFERS DIE BEANGSTEN
DRUKKEN ONS TERNEER

DE NACHT DIE DUURT HET LANGSTE
NU ZIJT WELLEKOME

JESU LIEVE HEER

TE MIDDEN VAN HET GROOT GEMIS
VERDRIOET EN ZOVEEL ZEER
NU OMDAT HET KERSTMIS IS

NU ZIJT WELLEKOME
JESU LIEVE HEER

MENSEN IN WITTE PAKKEN
AAN DE ZIEKEN TOEGEWIJD

ZIJ VERDIENEN GOUDEN PLAKKEN 
VOOR HUN PASSIE IN DE STRIJD

LICHT DAAGT AAN DE HORIZON
HET BERICHT DAT NIET BETER KON
LICHT VERDRIJFT DE DUISTERNIS

GELOOF IN JEZUS CHRISTUS
DIE HET LICHT DER WERELD IS

HOOR! KINDEREN GAAN ONS VOOR
ZIJ ZINGEN ZONDER SCHROMEN

VROLIJK FRANK EN VRIJ
“NU ZIJT WELLEKOME”

KINDEREN ZITTEN OP DE EERSTE RIJ

HET BESTE MOET NOG KOMEN
WIE ZICH TOT U, HEER BEKEERT

EN U VERWACHT
DIE MAG VAN DE HEMEL DROMEN

IN DE HEILIGE STILLE NACHT

MORGEN ZAL IK HUILEN
MAAR VADAAG IS HET FEEST 

VOORZEKER DES TE MEER
NU ZIJT WELLEKOME

JESU LIEVE HEER.
**********

(JACQUES VERTEGAAL)
ZIE OOK: WWW.WAAROM JEZUS.NL

 Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
      
 vanwaar mijn hulp komen zal.
      
 Mijn hulp is van den Heere, die
      
 Hemel en aarde gemaakt heeft.
      
    Psalm 121: 1, 

Geboren te Hazerswoude-Dorp, 
13 mei 1930

Overleden te Gouda, 18 december 2020 

Weduwnaar van Ans Endeveld - Ramp

Bedroefd om zijn heengaan, maar 
dankbaar voor al het goede dat wij van 
hem mochten ontvangen, geven wij u 

kennis dat onze vader, schoonvader, opa 
en overgrootvader bij zijn 

Hemelse Vader is Thuisgekomen
 

                Bram en Pom                                                                       
  Alida en John                                                                       
  Gwen, Björn
   Juul
  Shannon en Michael                                                                       
 Anneke en Francis
  Irenosen
  Oseremen
  Ehinomen                                                                       
 Cees                                                                       
Correspondentieadres:
Familie Endeveld
Hazelhof 4
2391 AP Hazerswoude-Dorp                                                                       

De begrafenis zal gezien de omstandig-
heden in besloten kring plaatsvinden.                                                                       
Wij bedanken alle medewerkers van 

Floravita voor hun liefdevolle verzorging.                                                                       
Geen bloemen

 Bedroefd, maar terugkijkend op zoveel mooie 
 herinneringen en wetende dat het goed is, hebben wij 
 afscheid genomen van mijn lieve, zorgzame moeder,  
 schoonmoeder en onze trotse oma.
 

 Anna Maria Helena Belt-Kleijn
Weduwe van Gerrit Belt

 
Alphen aan den Rijn

*17 november 1932                   † 15 december 2020
 
 Ellis en John Verhoogt
  Ilona
  Barry en Angelique
  Wessel en Kelsey
 
Correspondentieadres:
Zoutershof 22, 2371 BK Roelofarendsveen

De begrafenis heeft plaats gevonden op maandag 21 december.
Op 22 januari zal er 12.00 uur een herdenkingsdienst in de 
Brugkerk worden gehouden. 
Indien gewenst kunt u deze digitaal volgen: 
www.kerkdienstgemist.nl /Koudekerk aan den Rijn 
/PKN Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude Rijndijk
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Terugkijkend op een bewogen jaar, 
waar ieder meer dan ooit dicht bij 
elkaar wilde zijn, vooral in tijden van 
afscheid, verdriet en rouw, willen wij 
u alle goeds voor 2021 wensen.

Met aandacht betrokken
Dit jaar hebben we geleerd om ons 
aan te passen naar een nieuwe 
werkelijkheid waarbij we voor iedere 
overleden persoon een waardig 
afscheid wilden organiseren. We 
hebben ons daarbij vooral gericht 
op de mogelijkheden en niet op de 
beperkingen. Want afscheid nemen 
kunt u maar één keer doen.

Bomen planten als eerbetoon
Trots zijn we op de samenwerking die 
we dit jaar zijn aangegaan met Trees 
for All. We doneerden een boom voor 
iedere overleden persoon voor wie wij 
de uitvaart mochten begeleiden. De 
bomen zijn geplant op verschillende 
natuurbegraafplaatsen in Nederland. 

We blijven dit doen, als eerbetoon en 
om bij te dragen aan een groenere 
wereld. 

Onze nieuwe naam
We namen afscheid van de naam 
Uitvaartbegeleiding Jacqueline Vegt en 
kozen voor een naam die eer doet 
aan ons volledige team; Ammoniet 
Uitvaartbegeleiding. Onze werkwijze 
is daarbij onveranderd gebleven. 
De oude naam zal u niet meer 
tegenkomen in onze advertenties.

Activiteitenagenda 2021
Ook in het nieuwe jaar organiseren 
we – als de beperkende maatregelen 
het toelaten – bijeenkomsten in onze 
ontmoetingsruimte, die helpend 
kunnen zijn. U kunt de agenda 
op onze website bekijken. Wilt u 
op de hoogte blijven van wat we 
organiseren? Meld u zich dan aan voor 
de infomail via: ammonietuitvaart.nl/
infomail.html

Terugblik op 
een bewogen jaar

Tel: 06-22675426 of 0172-601156
  info@sarahjongejanuitvaartbegeleiding.nl

wenst u een goede kerst en
een hoopvol 2021

Sarah Jongejan 
Uitvaartbegeleiding

In memoriam 
Johan de Roos, 
1937-2020.                                     
Op 16 december 2020 is ons ontvallen Han de 
Roos. Na een kort ziekbed is hij in het zieken-
huis overleden. Ik kende Han aanvankelijk als 
patiënt, later als steunfractielid voor D66 Rijn-
woude en vervolgens als mede-gemeenteraads-

lid van 2002 tot 2006 en vooral als vriend tot de dag van vandaag.
Hij is geboren in Amsterdam, in een socialistisch gezin. Zijn moeder was lid van de 
Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Hij studeerde in Amsterdam klassieke 
talen en heeft lesgegeven aan het Barlaeus Gymnasium. Later heeft hij zich gespeci-
aliseerd in de geschiedenis van de Hethieten, een machtig volk dat van 1700 – 1200 
voor Christus woonde in grote delen van Turkije, Syrië en Irak.
Als hoogleraar Hethitologie doceerde hij aan de Rijksuniversiteit in Leiden en de Ge-
meentelijke Universiteit van Amsterdam. Hij was ook een aantal jaren gastdocent aan 
de universiteit van Shanghai. Zijn vak behelsde voornamelijk het ontcijferen van tek-
sten die de Hethieten op kleitabletten hebben achtergelaten. 

De laatste tien jaar kreeg hij steeds meer last van een oogaandoening die hem zeer 
slechtziend maakte. Gelukkig heeft hij tijdig een standaardwerk over de kleitablet-
teksten kunnen voltooien. Hij was veel op pad naar opgravingen en congressen in het 
Midden-Oosten. Zijn vouw Jenny vergezelde hem daar immer bij. Helaas is zij vo-
rig jaar overleden en werd Han alleenstaand weduwnaar. Kinderen hadden zij niet.
In de gemeenteraad van Rijnwoude was Han een gewaardeerd spreker, altijd met 
bonhomie en humor, maar ook heel serieus en zeer goed op de hoogte. 
Ondanks zijn slechtziendheid kon hij de laatste tijd zelfstandig blijven wonen, met 
hulp van, Appetito, familie en vrienden. Vooral aan Stephan en Maria Loomans heeft 
hij daarbij veel te danken.
Na het overlijden van Jenny gingen wij op vrijdagmorgen samen naar de markt. Zijn 
vaste bestelling: drie haringen zonder staart en drie reepjes paling bij de visboer en 
fruit bij de groentekraam. Ook daar is nu een eind aan gekomen.
Een markante Hazerswoudenaar en vriend is heen gegaan. We zullen hem missen en 
hij blijft in onze herinnering.

Bert Bosch

Bezoekadres: Dorpsstraat 50 - Hazerswoude-Dorp
Contact: 0172-583111 - info@habekowonen.nl

Sluiting kantoor
Habeko wonen
Ons kantoor is gesloten van 25 december 2020 
tot en met 3 januari 2021.

Bij spoedgevallen belt u: 0172 583 111.

Benthuizerbollen 
In dit bijzondere jaar willen wij ze toch voor u bakken: de bekende overheer-
lijke Benthuizerbollen. Er wordt gebakken volgens oud recept met het meel van 
molen "de Haas". Op donderdag 31 december gaan enthousiaste vrijwilligers 
weer voor u aan de slag. Uiteraard met alle benodigde veiligheids- en hygiëne-
maatregelen!

De gehele opbrengst  is bestemd voor de gaarkeuken in Zauan, Roemenië. Ook 
hier worden mensen hard geraakt door het coronavirus. Juist nu hebben de aller-
armsten uw hulp zo ontzettend nodig. Zij moeten de keuze maken tussen het ko-
pen van eten, medicijnen of hout voor in de kachel. Wat zou u doen?  Liever honger 
of liever kou? De allerarmsten in  Roemenië moeten deze keuze maken wanneer 
zij niet geholpen worden door de gaarkeuken in Zauan. In deze gaarkeuken wor-
den dagelijks gratis maaltijden verzorgd om deze mensen te ondersteunen. Daar is 
uiteraard geld voor nodig. En u kunt uw steentje bijdragen. Voor elke 12 verkochte 
oliebollen kunnen 4 warme maaltijden geserveerd worden. Dus bestel!
De prijzen zijn: € 0,80 per stuk of 12 voor slechts € 9,- 
U kunt uw bestelling, uiterlijk tot maandag 28 december 
17 uur, doorgeven door te bellen: 06-19478785, of te mai-
len: benthuizerbol@gmail.com 
Wij willen u erop wijzen dat wij dit jaar alleen op bestel-
ling bakken. En dat wij uw bestelling alleen in behande-
ling kunnen nemen onder vermelding van uw mailadres 
en/of telefoonnummer. Zodat, wanneer de actie door om-
standigheden niet door kan gaan, wij contact met u op 
kunnen nemen. 

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

Graag betalen met pin of gepast in contanten!
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ZONDAG 
27 DECEMBER | 16:00

Een prachtige dienst ingevuld met populaire 
nummers uit de top 2000. Nummers met inhoud. 

Laat je inspireren in deze gekke tijd.

DE KORENAAR | HAZERSWOUDE-DORP

MEER INFO:
WWW.PGHKORENAAR.NL

     PGHKORENAAR

EENZAAMHEID
LIVESTREAM

Kerkklokken luiden 
ook in Hazerswoude 
het nieuwe jaar in
Geen knallend vuurwerk tijdens de komende 
jaarwisseling, maar het geluid van kerkklokken 
om middernacht. Dat hebben de kerken op vele 
plaatsen afgesproken.
Van oudsher dient het luiden van de kerkklok 
om de omwonenden ergens op te attenderen. 
Het aanbreken van een nieuw jaar is toch iets 
waar mensen naar uitkijken en het liefst samen 
vieren.
Ook in Hazerswoude-Dorp willen de kerken op 
31 december om middernacht de klokken lui-
den, dit als teken voor hoop, eenheid en samen-
horigheid voor alle inwoners.

 

Sinds vorige week zit Nederland op slot. Wat heeft dat voor gevolgen voor ons als kerk en het 
houden van onze diensten?  
Wij hebben er intensief over nagedacht en gesproken en uiteindelijk zijn we tot de beslissing 
gekomen dat we onze Hoeksteen tot 19 januari voor alle activiteiten, dus ook de kerstdiensten, 
te sluiten. Met wel de toezegging dat we ieder sprankje hoop dat ons de komende periode wordt 
gegeven zullen gebruiken om te bekijken wat we in het begin van het nieuwe jaar kunnen. 

Het is met een sterk gevoel van teleurstelling en met pijn in ons hart dat we dit moeten meedelen. 
We missen al zoveel en we beseffen dat juist in de kersttijd kerkdiensten zo'n belangrijke rol spelen 
in de ontmoeting met elkaar. 

Wat niet verandert is de Boodschap van het Licht die we ook op andere manieren kunnen ervaren. 
Door het grote aanbod van vieringen die ook thuis ontvangen kunnen worden, door de aandacht 
voor elkaar, door Geloof, Hoop en Liefde.  
Via een speciale nieuwsbrief, die op onze website te zien is, willen we u meenemen naar enkele 
momenten die we in de kerstvieringen zouden beleven.   
 
Wij wensen iedereen gezegende dagen toe. 
 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Hoeksteen Benthuizen,  

website www.pkn-dehoeksteen.nl 

 

U kunt de dienst bekijken via Vimeo 
http://vimeo.com/492675689 en/of 
https://www.pghkorenaar.nl

Column Hoop & Troost van de oude dorps-
kerk Benthuizen in Groene Hart Koerier

Christmas@home
Kerst 2020 wordt een kerstfeest in kleine 
kring die we vooral thuis (@home) met el-
kaar vieren.  Een bijzondere kerst, juist om-
dat we met kerst zo gewend zijn om bij elkaar 
te komen. Tijd te maken om samen te zijn als 
familie, als vrienden, als kerkelijke gemeente, 
als verenigingen, …. eigenlijk allemaal din-
gen waar we juist in deze tijd zo’n behoefte aan hebben. Wat missen we 
het samenzijn! 
Maar we kunnen twee dingen doen. Of we gaan klagen wat er allemaal 
niet kan of we gaan kijken hoe we toch met elkaar verbonden kunnen 
blijven en juist wellicht meer mensen blij kunnen maken. Ook degene 
die ieder jaar al alleen thuis zitten. Want de drukbezochte kerstsamen-
zang en de volle kerkdiensten zijn niet mogelijk, maar dankzij de inzet 
van een enthousiaste commissie is er nu een alternatief voor het hele 
dorp: De kerstsamenzang van de oude dorpskerk in uw/jouw huiskamer 
zoals ook vorige week in deze krant aangekondigd. 
Kerst 2020@home bied ook kansen om de oude dorpskerk aan de bin-
nenkant te zien en te kunnen luisteren naar de mooie inhoudsvolle 
kerstliederen met prachtige muziek. Voor iedereen gratis toegankelijk 
en zo met elkaar verbonden!
Evenals de kerkdiensten op eerste en tweede kerstdag.
Bent u dit jaar alleen thuis? Ziet u uit naar Kerst?  Naar het Kerstkind?  
Naar Zijn Boodschap voor deze wereld? Van harte welkom om het als 
dorp met elkaar te vieren op woensdagavond 23 december vanaf 19.45 
uur. Kijk voor de juiste toegang op hervormdbenthuizen.nl of zoek op 
YouTube naar “Hervormde Gemeente Benthuizen”. Het is interactief dus 
u/jij mag ook chatten met vragen of verzoeken en natuurlijk is meezin-
gen in de huiskamer toegestaan. 
Wij wensen u/jou Hoopvolle & Troostrijke kerstdagen toe vanuit de 
oude dorpskerk en tot ziens online in onze kerk in uw/jouw huiskamer!      
www.hervormdbenthuizen.nl

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@her-
vormdbenthuizen.nl  
Ook reacties op de kerstsamenzang mogen naar dit mailadres. 

Geen tijd op 23 december of deze column na 23 december gelezen? 
Het kan ook na 23 december worden gekeken. 

Alphen aan den Rijn
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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 Vrijdag 25 december   09.30 uur Prop. A.A. 

Teeuw, Ridderkerk; Vrijdag 25 december   10.00 
uur Zondagsschool;  Zondag 27 december   
09.30 uur Ds A. Baas, Bodegraven;18.00 uur 
Ds J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland, Donderdag 
31 december   19.00  uur Prop. A.J.R. Treur, 
Vinkeveen. 

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Donderdag 24 december 20.30 uur Dhr J.P. 

Karstens, Leiden; Vrijdag 25 december   10.00 
uur Dhr M.J. Luteijn, Waddinxveen, Zondag 27 
december   10.00 uur Dienst vervallen. 
Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente Vrijdag 25 december  09.30  uur Leesdienst; 
18.00 uur Ds B. van der Heiden. Zondag 27 
december  09.30 uur Ds J.W. Verweij, 18.00 
uur Ds J.W. Verweij, Donderdag 31 december   
16.30 uur stud. M. Boersma.

 Internetuitzendingen! 
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Donderdag 24 december  Openstelling kerk 

van 17.00 - 20.00 uur. 21.00 uur Kerstnachtdienst 
door de 3 kerken online via www.hervormd 
hazerswoude.nl/kerstnachtdienst 22.00 
uur Kerstviering door Pastoraal Team in 
de Bonifaciuskerk via Livestream (www.
heiligethomas.nl) Vrijdag 25 december   
09.30 -10.30 uur Openstelling kerk, wel viering 
vanauit de Bonifaciuskerk via livestream (wwwl.
heiligethomas.nl) Zaterdag 26 december   
Gesloten Zondag 27 december   09.30 - 10.30 
uur Openstelling kerk. 

 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
De Korenaar  Donderdag 24 december 18.30 en 21.30 uur 

Kerstnachtdienst HG en Korenaar Ds C.C.Melgers 
en kinderkerstdienst Ds A. van Campen (Deze 
digitale dienst kunt u bekijken via kerkomroep.
nl). Vrijdag 25 december   10.00 uur Ds C.C.A. 
Melgers, Zaterdag 27 december   16.00 uur 
TOP 2000d dienst. Ds C.C.A.Melgers. De dienst 
is online te volgen via kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Donderdag 24 december 18.30 en 21.30 
uur Kerstnachtdienst HG en Korenaar Ds 
C.C.Melgers en kinderkerstdienst Ds A. van 
Campen Vrijdag 25 december   09.30 uur 
Ds A.B,. van Campen, Zondag 27 december   
09.30 uur Prof. dr. G. van den Brink, Woerden; 
18.30 uur Ds G.M. Bijkerk, Moordrecht.  
Alle diensten zijn internetdiensten 

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

KERKDIENST PROTES-
TANTSE GEMEENTE

Gezien de oproep van de re-
gering, het advies van de 
PKN, de toename van corona 
in onze dorpen en solidariteit 
naar de burgerlijke gemeen-
te heeft de kerkenraad van 
de Protestantse Gemeente te 
Koudekerk aan den Rijn en Ha-
zerswoude-Rijndijk het besluit 
genomen om vanaf nu tot 19 
januari de kerkdiensten zon-
der bezoekers te houden. We 
zijn verheugd dat we sinds de 
zomer de diensten kunnen uit-
zenden met beeld en geluid en 
proberen er met z’n allen toch 
mooie diensten van te maken. 
De diensten zijn te zien en te 
horen via www.kerkdienstge-
mist.nl (Koudekerk aan den 
Rijn). Ook via onze website 
(www.pknkoudekerk.nl) hou-
den we u op de hoogte. De 
volgende vieringen kunt u live 
volgen via internet:
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 
10.00 uur: Dominee 
A. Verburg uit Leiden. 
Donderdag 31 december 
19.00 uur: Oecumenische 
viering met 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 30 december en 13 ja-
nuari. De Ontmoetingskerk 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 

BELANGRIJKE INFOR-
MATIE OVER DE KERST-
TIJD IN ONZE PAROCHIE 

Het zal niemand ontgaan zijn 
dat er maandagavond 14 de-
cember jl. door de overheid 
een  tweede en heel stevige 
lockdown is afgekondigd. Het 
waren opnieuw beperken-
de maatregelen om de soci-
ale contacten zoveel als mo-
gelijk te vermijden. Afgelopen 
woensdag heeft het kernteam 
Corona van onze parochie met 
elkaar gesproken over deze 
aangescherpte maatregelen 
Onze conclusie daarbij was 
en is heel ingrijpend, zowel te-
leurstellend voor eenieder als 
eensgezind. 

Dit betekent dat alle vierin-
gen tot 19 januari niet door-
gaan. Wel zal het mogelijk zijn 
de vieringen via de livestream 
te volgen. Hierdoor zullen de 
in ons parochieblad vermelde 
vieringen vanaf nu tot 19 janu-
ari 2021 komen te vervallen. 
Ook met Kerstmis gaan de vie-
ringen niet door. Wel is er op 
de gebruikelijke uren op zon-
dag de openstelling van onze 
kerkgebouwen. 
Vieringen die uitgezonden 
worden via de livestream 
(www.heiligethomas.nl) zijn:
24 december 21.00 uur, 
oecumenische kerstviering 
Hazerswoude-Dorp.
24 december 22.00 uur, 
viering Kerstnacht. 
25 december 09.30 uur, 
viering eerste Kerstdag.
31 december 19.00, oecu-
menische oudejaarsviering 
Koudekerk aan den Rijn.
1 januari 10.30 uur 
Nieuwjaarsviering.
27 december, zondag 3, 10 
en 17 januari om 09.30 uur, 
eucharistieviering.
Natuurlijk zijn er ook nog altijd 
vieringen op de tv te volgen 
via RKK. Kerken wel open voor 
kaarsje en stil gebed

Op kerstavond zijn er geen vie-
ringen in de Bernarduskerk, 
maar van 17.00 uur tot 20.00 
uur is de kerk open.  
Net als in het voorjaar (de eer-
ste lockdown) is op zondag 
de Bernarduskerk van 10.30 – 
11.30 uur open voor het aan-
steken van een kaarsje en/of 
een moment van stil gebed.
In de kerken gelden de beken-
de maatregelen, zoals ander-
halve meter afstand en het 
dragen van een mondkapje 
gedurende de hele periode, 

dat u in de kerk verblijft.

DE KERSTWANDELING 
In een paginagrote adverten-
tie in de Groene Hart Koerier 
meldden de kerken hun ac-
tiviteiten. De kerstwandeling 
gaat NIET door, maar andere 
dingen gelukkig wel, zoals op 
donderdagavond 24 decem-
ber om 21.00 uur met elkaar 
“Stille nacht” zingen en u kunt 
daarbij eventueel een kaarsje 
aansteken. 
Meer informatie op de site van 
de PKN: www.pknkoudekerk.
nl. Ook vindt u hier de kerst-
boodschap van dominee Bies-
heuvel, pastor Hoogerwerf en 
pastor Lâm.  

Dat het dit jaar een heel ander 
kerstfeest wordt dan andere 
jaren begint steeds duidelijker 
te worden. Toch hopen wij, 
dat het Licht van het kerstkind 
ook dit jaar mag schijnen en 
de harten van velen zal ver-
warmen. Daarvoor vragen we 
ook uw medewerking. Laten 
we met elkaar op kerstavond, 
24 december, onze dorpen in 
het licht zetten. Zet een lichtje 
bij uw voordeur of op het tuin-
pad, maar doe dat ook bij ie-
mand die het niet meer zelf 
kan. Vraagt u zich af: hoe doe 
ik dat? Gewoon een waxine-
lichtje in zand of in een glazen 
pot zetten. Misschien willen 
de kinderen de glazen potten 
wel mooi versieren. Een kaart-
je met een wens erop is ook 
erg aardig. Het hoeft natuurlijk 
allemaal niet op kerstavond, 
als het niet lukt of als het geen 
weer is, het kan ook op ande-
re avonden in de kersttijd.                                                                       

OUDEJAARSAVOND 
ZONDER KERKGANGERS

Dit jaar is er een oecumeni-
sche viering zonder kerkgan-
gers in de Brugkerk. In deze 
viering zal pastor Lâm voor-
gaan. De viering begint om 
19.00 uur en is via livestream 
te volgen. Wilt u nu we niet in 
de kerk kunnen zijn op oude-
jaarsavond meedoen met de 
collecte, dan kunt u een bij-
drage overmaken op rekening-
nummer: NL59 RABO 0300 
4402 94 t.n.v. Protestantse Ge-
meente te Koudekerk aan den 
Rijn met omschrijving: oud-
jaar Raad van Kerken. Tijdens 
deze oecumenische viering is 
de collecte voor een diaconaal 
doel, nl. voor het pastoraat 
van de gevangenis in Alphen 
aan den Rijn. 

COLLECTE 
Ook al zijn de kerken maar be-
perkt open en zijn er geen vie-
ringen in de Bernarduskerk, 
ook onze vaste lasten gaan 
door. Als het kan zijn we blij 
met een bijdrage in de collec-
tebus in de kerk of met een 
bijdrage op de rekening van 

de parochie: NL73 RABO 0325 
9081 68 t.n.v. Parochie H. Tho-
mas Alphen aan den Rijn o.v.v. 
“collecte”. Heel hartelijk dank 
voor uw gift. Graag vestigen 
wij ook nog uw aandacht op 
de Adventsactie. Meer info 
hierover vindt u op onze web-
site: www.heiligethomas.nl. 
Tevens heeft u in het vorige 

weeknieuws informatie over 
dit project ontvangen. Uw bij-
drage aan de Adventsactie 
kunt u overmaken via NL 36 
INGB 0006 1923 37 t.n.v. Paro-
chie Heilige Thomas o.v.v. ‘Ad-
ventsactie Malawi’. 

Alvast heel hartelijk dank voor 
wat u geeft.

Unieke kerstviering Hazerswoude-Dorp, 

drie kerken – één kerstfeest 
Datum: 24 december, 21.00 uur.  
Op kerstavond is er in Hazerswoude-Dorp een bijzondere kerstviering. De 
drie kerken van het dorp staan samen stil bij de geboorte van Jezus. Om 
21.00 uur begint de online kerstdienst. De dominees Carla Melgers, Arnold 
van Campen en pastor Sjoerd Zuidersma gaan voor, dorpsgenoten geven 
antwoord op de vraag wat hen licht geeft en bekende dorpsgenoten lezen 
het kerstverhaal. In deze bijzondere tijd waarin we niet met grote groepen 
mogen samenkomen maken we er zo een heel bijzondere en verbindende 
kerstavond van. We hopen dat u thuis meeviert! 

Wellicht nog even belangrijk te melden vieringen van de rooms-katholieke 
parochie zijn niet te bekijken via de kerkomroep maar via www.heilige-
thomas.nl. Ook de kerstnachtmis om 22.00 uur op kerstavond en de vie-
ring op eerste kerstdag (09.30 uur) kunt te meevieren via www.heilige-
thomas.nl. 

Sjoerd Zuidersma
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www.bakkerammerlaanlaan.nl

Fijne Feestdagen          

Oliebollen 10 stuks            9,50
 van 27 t/m 31 december

Weekmenu: maandag 21-12 t/m donderdag 24-12

MAANDAG 21 DECEMBER

Hollandse stamppot boerenkool
Met aardappels van ’t Westeinde, spekjes, 
mega gehaktbal van Slager de Vries en 
kruidige jus. Met een yoghurttoetje na.

DINSDAG 22 DECEMBER 

Chili Con Carne
Bonen- gehaktschotel op Chileense wijze met
verse groenten uit Benthuizen en rijst. Daarbij
een frisse komkommersalade met dressing.

WOENSDAG 23 DECEMBER

Verse, malse boontjes 
Met aardappelen van Zegwaard, kippendij 
van Zwetsloot. Met romige, eigen gemaakte 
rijstepap als toetje. 

DONDERDAG 24 DECEMBER 

Stamppot zuurkool
Met aardappelen van Zegwaard, spekjes, 
rookworst en kruidige jus. Heerlijke gele vla 
van De Veldhoeve.

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

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

Hollandse stamppot boerenkool
, spekjes, 

 en 
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Bonen- gehaktschotel op Chileense wijze met
Benthuizen en rijst. Daarbij

een frisse komkommersalade met dressing.

Zegwaard, kippendij 
. Met romige, eigen gemaakte 

Zegwaard, spekjes, 
rookworst en kruidige jus. Heerlijke gele vla 

Bonen- gehaktschotel op Chileense wijze met
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’t Westeinde
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Hollandse stamppot boerenkool
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kruidige jus. Met een yoghurttoetje na.

Hollandse stamppot boerenkool
’t Westeinde
Slager de Vries

kruidige jus. Met een yoghurttoetje na.

Bonen- gehaktschotel op Chileense wijze met
 en rijst. Daarbij

een frisse komkommersalade met dressing.
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BenthuizenBenthuizen
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Bonen- gehaktschotel op Chileense wijze met
 en rijst. Daarbij

een frisse komkommersalade met dressing.
Benthuizen en rijst. Daarbij

een frisse komkommersalade met dressing.

Iedereen heeft 
recht op een eer-
lijke kans. Het 
Leger des Heils 
wil mensen 
die kans geven. 
Daarom komen 
we op voor men-
sen die geen hel-
per hebben. Om-

dat iedereen er toe doet.

Dankzij uw bijdrage staan deuren van buurt-
steunpunten, korpsgebouwen en Bij Bosshardt 
voor iedereen open. Wekelijks zijn er inloop-
ochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere 
activiteiten, kunnen bezoekers sociale contac-
ten opdoen en diverse hulpvragen stellen.  Voor 
deze activiteiten krijgt het Leger des Heils geen 
subsidie, maar ze zijn wél broodnodig. 

Sommige mensen zijn eenzaam en op zichzelf 
teruggeworpen en is dit hun enige houvast. Eind 
november hebben we de huis aan huis collecte 
gelopen. In Rijnwoude is er €5020,- opgehaald, 
wat enorm veel is, wetende dat niet alle collec-
tanten dit jaar beschikbaar waren voor de col-
lecte. Grote dank daarvoor.

Heeft u de collecte gemist, of wilt u nog een 
extra bijdrage geven, dan kunt u tot begin ja-
nuari uw statiegeld doneren bij de AH in Ha-
zerswoude-Dorp. Of overmaken op NL49 RABO 
0333888111 tnv. het Leger des Heils.

Wilt u zelf helpen, bel Margareth Turnhout 
06-13443515.
We wensen u fijne feestdagen toe. Laat de huidige stilte 
/ afstand, de aanloop zijn voor nog meer verbinding, ge-

nieten en plezier in het nieuwe jaar. 

Fijne feestdagen toegewenst 
namens de Steijaertschool

Net als in maart moesten ouders en kinderen afgelopen week lespakketten komen ophalen via het raamloket. 

De kinderen hadden kerstkaarten gemaakt voor de ouderen in de regio. Tom in de buurt zorgt ervoor dat deze kaarten 
terecht komen bij de ouderen in de verzorgingshuizen van Rijnwoude. 
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Niet alleen maar somberheid
Op een gegeven moment ben je het zat. Je mist de gezelligheid van 
kerst en oudejaarsavond - maar ja, corona-force-majeure hè, je er-
gert je aan de malloten die een levensgevaarlijk virus niet serieus 
nemen - maar ja, die domheid hè, je hebt intens medelijden met 
de toeslagslachtoffers - en je wordt ziedend  op die verrekte én on-
menselijke bureaucratie.
Nu iets anders. Ik zou moeten schrijven over fietsmaniak Pie-
ter Heemskerk: 35.000 ballen voor het Anthony van Leeuwen-
hoek, wat een dijk van een vent! Ik zou moeten schrijven over 
Marijke Verbree: docent Duits van het jaar 2020, wat een inspi 
rerend mens! (let wel, ‘mens’ heeft hier een uiterst positieve con-
notatie!!!). Ik zou moeten schrijven over een vrouw... ja, laat ik dat 
dan maar doen. Een vrouw die regelmatig niet alleen revalidatie-
materiaal maar ook speelgoed naar Tunesië stuurt.
Het is een soort sprookje, maar pas op, sprookjes lopen weliswaar 
goed af, er vinden echter de wreedste dingen in plaats.
Er was een vrouw wier man een ambassadeursfunctie vervulde in 
Tunesië. Haar overkwam het ergste wat een mens kan overkomen: 
haar zoon overleed op jonge leeftijd t.g.v. een noodlottig onge-
luk. Ze kon hem in haar hart sluiten en dat deed ze ook; ze wil-
de echter meer. Die foto van hem op de schoorsteenmantel was 
niet voldoende: hij moest haar constant een warm gevoel geven. 
Met vrienden en vriendinnen wist ze de nodige dinars bij elkaar 
te sprokkelen waarmee ze in een ziekenhuis in Tunis een Hap-
py Room voor gehandicapte kinderen kon bekostigen. Het is de 
sprookjesverteller niet duidelijk wat de oorzaak ervan is, maar dat 
in derdewereldlanden (en dat is Tunesië) het fenomeen ‘gehandi-
capt’ geen uitzonderlijk verschijnsel is, is - helaas - duidelijk.
Gehandicapte kinderen lijden (aan het leven), worden geopereerd 
in de hoop dat..., zijn daarna onderhevig aan langdurige revali-
datieperioden en moeten die uitzitten. Wat zou het niet fantas-
tisch zijn tijdens die herstelweken heerlijk te kunnen spelen met 
alle-pijn-vergetend-speelgoed, met inspirerende puzzels, met uit-
dagende legobouwwerken, met een door de ziekenhuisgangen ra-
cend driewielertje...
Er was een vrouw in Hazerswoude die zomaar een bepaalde ge-
negenheid voelde voor dat Maghreb-land in Noord-Afrika. Ze had 
het ooit bezocht -haar zoon had er destijds een fraaie stageplek 
gevonden - en ze had gezien dat de Tunesische onafhankelijk-
heidsstrijd (tegen Frankrijk) veel gehandicapten had nagelaten. Ge-
handicapten die geen hulpmiddelen hadden/hebben... onbetaal-
baar. Ze was erin gesprongen en had (met hulp van ongelooflijk 
veel helpers en echt, die zíjn er - nog stééds) een rolstoelenbrug 
naar Tunesië aangelegd, rustend op stevige pijlers.
Er was een vrouw in Hazerswoude die hoorde van die Gelukkige 
Kamer en ze was onmiddellijk tot de conclusie kwam dat er voor 
het gehandicapte kind meer nodig is dan alleen maar mobiliteit. 
Het kind - inderdaad een telg van de Homo Ludens - verliest nooit 
zijn creativiteit, maar heeft wel materiaal nodig om er uiting aan 
te geven.
Heel veel gehandicapte (Tunesische) kinderen - en niet alleen in 
de geavanceerde Happy Room in Tunis - spelen heel enthousiast 
met door Nederlandse kinderen(!) geschonken speelgoed.
Soms mag je gewoon denken: oké, dat doen we toch óók! Maak er 
ondanks alles een mooie kerst van!

Wist

CursiefjeBelangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

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

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

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

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

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

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

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

& Stichting Welzijn Ouderen Bent hui-

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

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

& Verloskundige Praktijk Hazers-

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

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

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

& Praktijk voor Remedial Teaching, 

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

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

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio – 

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

& Praktijk v. Fysiotherapie en 

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

& Praktijk voor fysiotherapie: 

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

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

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

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

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

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

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

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

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

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

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

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

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

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

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

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

Uitgave: 
Stichting Groene Hart Koerier

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

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

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

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

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

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 10.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.
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Kleine advertenties

Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen. De kopij AL-
LEEN PER MAIL  inleveren! 

Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de 
exploitatie van de Groene Hart Koerier verschuldigd. 

Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op  

Iban nr. NL37INGB0006259928

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

Wilt u  in deze lastige tijd 
nog een  beetje plezier,

Laat dan Uw maaltijden verzorgen 
door Café de Egelantier

Dinsdag t/m zondag
Iedere week zolang de crisis duurt
open  voor afhalen en bezorgen.

Zie www.egelantier.com

GEZOCHT
INZAMELINGSPUNT voor oude postzegels 
voor een inzamelingsactie. Graag Hazers-
woude of Koudekerk a/d Rijn. Telefoon: 
06-41361743.

GEVRAAGD

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

DIVERSEN 

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

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

Weekenddiensten
DOKTOREN, TANDARTS, APOTHEEK

Hazerswoude/Koudekerk:
Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisartsendiensten 
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: Huisartsen-
post in Zoetermeer, ’t Lange Land Zieken huis, Tel. 079-3431600. Uitsluitend 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. Week-
end 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 Koude-
kerk 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. Bui-
ten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht apotheek hal Alrijne Zie-
kenhuis 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).

BEZORGER 
GEVRAAGD
De bezorger van de Groene Hart 
Koerier in de  Groenendijk gaat 

er mee stoppen in januari.
Wilt u/jij dit overnemen? 

Graag aanmelden 

0172-430151 (ook graag inspreken!!)

U kunt nog heel veel lekkere dingen 
bestellen voor een intiem kerstdiner 

met de familie. Wij zorgen dat het op tijd bij 
u thuis wordt bezorgd!
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December days…
Het blijft onderwerp nummer 1 en toch had ik mij gister echt he-
lemaal vergist toen ik in mijn eigen dagboek schreef en het jaartal 
2019 noteerde… 2019?! Ik moet er alsnog wel om lachen, hoe kan 
ik hierin de fout in zijn gegaan, in HET jaar dat er een pandemie 
is ontstaan, in het jaar dat mensen meer dan ooit thuis hebben ge-
zeten en we met meer restricties dan ooit te maken hebben gehad. 
2020 is het jaar dat juist onvergetelijk is en iedereen dit jaar daar-
door wilt vergeten. Ook goedemorgen :)

Gelukkig hebben we de fijne kerstdagen om naar uit te kijken en 
zullen deze dagen goed gevuld zijn met veel bijeenkomsten op ge-
paste afstand. Met de familie kerstavond vieren, tweede kerstdag 
vriendinnen bij mij thuis over de vloer maar ook het kerstdiner 
met de collega’s in Amsterdam, thuis bij een van mijn teamgeno-
ten (dit is meteen een goede reden om eindelijk na maanden weer 
eens langs kantoor te gaan en mijn tweede scherm op te halen). 
Wat mis ik Amsterdam soms wel zeg. Op mijn fiets ging ik de hele 
stad door. Vanaf Lelylaan waar mijn auto geparkeerd stond, fietste 
ik door het Vondelpark, PC Hooftstraat en over de grachten. Elke 
dag besloot ik lastminute welke gracht ik zou pakken. Mijn favo-
riet was toch wel onder het Rijksmuseum door fietsen en dan al de 
toeristen uit de weg ‘bellen’ met m’n fietsbel. Die wisten niet welke 
kant ze op moesten springen. Hilarische momenten!  Waar in het 
begin Amsterdam een grote puzzel was met talloze bruggetjes, ken 
ik nu alle shortcuts en tussenwegen zonder nadenken. Ja, Amster-
dam is en blijft een heerlijke stad. 

Overdag hebben we wat ‘virtual’ kerst-meetings met de collega’s 
verspreid door Europa. Volgens mij moeten we ook in kerstthe-
ma gekleed wat alleen maar leuk is, en we ons best zullen gaan 
doen om er fatsoenlijk uit te zien, met of zonder foute kersttrui. 
Het zal de laatste keer zijn naar kantoor dit jaar. Ik grijns nu om-
dat ik een flashback heb van de eerste dag naar kantoor dit jaar. Ik 
sjeesde op mijn fiets tijdens rush-hour naar werk en … (wat een 
toevallig verhaal weer) een auto die uit de parkeergarage kwam ge-
zet onder een appartementencomplex zag mij niet aankomen en 
kreeg signaal van de bestuurder er tegenover om voor hem in te 
voegen. Het moment dat hij gas gaf om in te voegen op de tegen-
overgestelde rijstrook werd ik …hoe kan het ook anders, weer on-
derschept! Ik maakte een salto, beschermde meteen mijn hoofd en 
kwam 3-meter verder met een smakkerd terecht op straat. ‘Not 
againnnnn’ dacht ik (!) Ik bleef liggen om rustig op adem te ko-
men van de schrik en omdat ik bewust niet reageerde op de men-
sen die boven mij hingen werd een ambulance gebeld. Niet hele-
maal nodig dacht ik nog maar wel fijn dat ik gecheckt werd. Mijn 
fiets was kapot en ik kreeg een bruikleen fiets. Toen ik terugfietste 
naar mijn auto op de leenfiets, wilde ik stoppen voor het stoplicht 
maar deze fiets had geen handremmen merkte ik op en trapte hard 
achteruit om te stoppen. Mijn naaldhak bleef in de trapper hangen 
waardoor ik niet kon afstappen en weer onderuit ging...! (lachen 
is toegestaan). Er kwam iemand naar mij toe die vroeg of het wel 
ging. Ik dacht bij mezelf: je zou eens moeten weten wat voor val ik 
eerder heb gemaakt.

Als we het jaar nu ook eens met een goede knal kunnen eindigen, 
hoor je mij niet klagen. Het mooiste zou zijn om Corona de wereld 
uit te knallen en dat het noooooit meer terugkomt. Wellicht is het 
tijd om na te denken over een nieuwe quote voor het nieuwe jaar. 
Die van mij in 2020 was: ‘Create your own luck’ en laat dat nou 
echt een hele toepasselijke zijn geweest. Mijn tweede was ‘Expect 
nothing, be prepared for everything’. Nou die was ook zeker niet 
ongeplaatst. Voor 2021 ga ik nog even goed nadenken. Mocht ik er 
één hebben gevonden, dan zal ik deze volgende week met jullie de-
len. Ben benieuwd of jullie lezers ook mooie spreuken hebben of 
die nog gaan bedenken voor het nieuwe jaar? 

Tot gauw lieve lezers!   
Anthoula

Fijne feestdagen toegewenst namens 
de Steijaertschool
Net als in maart moesten ouders en kinderen afgelopen week lespakketten komen ophalen via het 
raamloket. De kinderen hadden kerstkaarten gemaakt voor de ouderen in de regio. Tom in de buurt 
zorgt ervoor dat deze kaarten terecht komen bij de ouderen in de verzorgingshuizen van Rijnwoude. 

Rotary Club Rijnwoude brengt creativiteit 
in huis … leuk om blije gezichten te zien
 

Op dinsdag 15 december heeft RC Rijnwoude veel bewoners verblijd met creativi-
teit. Vier verzorgingstehuizen en acht zorgboerderijen in de voormalige gemeen-
te Rijnwoude kregen de zogeheten CREA pakketten op gepaste wijze overhandigd. 

De CREA pakketten bestaan uit allerlei materialen waarmee de bewoners van deze verzorgingstehui-
zen en zorgboerderijen lekker aan de slag kunnen. De pakketten waren met zorg en veel enthousias-
me samengesteld mede op basis van input van de activiteitenbegeleiders. Het behoeft geen betoog dat 
deze actie precies op het juiste moment plaatsvindt. RC Rijnwoude wenst de bewoners veel CREA-ple-
zier en hopen dat dat de pakketten enige afleiding kunnen geven in deze rare tijden.
 
Het betreft de verzorgingstehuizen:  Rhijndael in Koude-
kerk aan den Rijn, De Herbergier in Hazerswoude Rijn-
dijk, De Driehof in Hazerswoude-Dorp en Benthuis in 
Benthuizen. Acht zorgboerderijen in Rijnwoude hebben 
ook een pakket ontvangen.
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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

Lieve inwoners,

WEEK 52 
23 december 2020

Kerst is altijd hét feest van licht en samenzijn. Dit jaar 
wordt het overschaduwd door de beperkingen die het 
coronavirus ons oplegt. En toch: misschien kunnen we 
juist in deze donkere dagen genieten van bescheiden 
lichtpuntjes, van geluk zonder franje en van gezelligheid 
in kleine kring. Dat wensen wij u toe, als voltallig gemeen-
tebestuur, in de hoop dat wij in het nieuwe jaar vol goede 
moed de draad weer kunnen oppakken. 

Onze kerstwens willen wij vergezellen van een prachtige 
ballade, die speciaal is geschreven om te delen. De 
schrijver plaatste de tekst op LinkedIn en uit het hele land 
stroomden de reacties binnen. De een componeerde een 
wals op de piano, de ander zong digitaal mee en een derde 
maakte er een rap van die door de hele klas werd meege-
bruld. Dit lied verwoordt het 2020-gevoel dat iedereen zal 
herkennen: de onzekerheid, de heimwee naar het echte 
contact en de hoop dat alles straks weer goed komt. Met 
dat gevoel gaan we de kerstdagen in; weliswaar op 
afstand, maar toch samen. 

Ik wens u fijne dagen toe, met veel aandacht voor elkaar!

Namens alle leden van het college en de gemeenteraad,
Burgemeester Liesbeth Spies

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

Melden vuurwerkoverlast
Ondanks het vuurwerkverbod kunt u tijdens de jaar-
wisseling toch overlast hebben van afgestoken 
vuurwerk. Ondervindt u overlast van vuurwerk? Dan 
kunt u dat melden bij de gemeente via telefoon-
nummer 14 0172 of via het landelijke politienummer 
0900 - 8844. Hiermee ontlast u het spoednummer 
112, maar kunt u wel melding maken van de situatie.

Openingstijden Ecopark 
feestdagen
Het Ecopark is gesloten tijdens de feestdagen, dus op 
25 en 26 december 2020 en op 1 januari 2021. Op 24 
en 31 december is het Ecopark gewoon tot 17.00 uur 
geopend.

Aangepaste dienst
verlening gemeente: 
corona en feestdagen
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. Rond de feestdagen gelden er 
aangepaste openingstijden.

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.

Openingstijden tijdens feestdagen 
Het gemeentehuis en Rijnvicus zijn gesloten tijdens de 
feestdagen, dus op 25 en 26 december 2020 en op 1 
januari 2021. Op 24 en 31 december is het gemeente-
huis open tot 16.00 uur. 

Meer informatie
Op de website www.alphenaandenrijn.nl/contact en 
www.rijnvicus.nl leest u alle details over onze dienst-
verlening, openingstijden en contactmogelijkheden.

De Ballade van Troost
(door Frank Montanus)

De angst overheerst
En iedereen stuurt

Zijn mening, haar twijfels
De eenzaamheid schuurt
Het nieuws is herhaling

Van dezelfde grafiek
Ook morgen weer zijn er
Steeds meer mensen ziek

Een kapje, houd afstand
Ga niet op bezoek

Vanavond geen drankje
In de kroeg om de hoek
We moeten, we zullen

We hopen dat ooit
Deze virale winter

Toch ook weer ontdooit

En dan gaan we dansen
En iedereen kussen
Ik open mijn armen 

En jij past daartussen

We zingen, ik fluister 
In iedereens oor

Kom geef me je hand
Dan ga ik je voor

In een leven dat draait 
Om alles wat lief is

Van voetbal tot kunst
Waarin perspectief is

Zolang als ik kan
Zal ik blijven dichten

Om angst in het donker
Net iets te verlichten
Als jij dan wat speelt

Op piano, gitaar
Dan brengen we samen

De boel bij elkaar
Dan zingen we luidkeels

Bij wijze van troost
Dwars door de afstand

Dit liedje van troost 
Dichtbij, op afstand
Dit liedje van troost

Toeslag voor hoge woonkosten

Is uw inkomen gedaald en heeft u een  
koop of huurwoning? Dan kunt u 
woonkostentoeslag aanvragen. 

Wat is woonkostentoeslag? 
Woonkostentoeslag is geld van de gemeente dat is 
bedoeld om uw hoge huur of hypotheek te betalen 
als uw inkomen plotseling is gedaald. 

Voorwaarden
-  Uw inkomen is (plotseling) gedaald, bijvoorbeeld 

door verlies van werk of u betaalt na een 
scheiding de hypotheek alleen.

-  U heeft geen recht op huurtoeslag (via de 
Belastingdienst) omdat uw huur te hoog is. 

Aanvragen 
Bel voor meer informatie of om woonkostentoeslag 
aan te vragen met het Serviceplein, via 14 0172.
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Aanvragen identiteitskaart of paspoort  
op 30 en 31 december 2020 
Op woensdag 30 december vanaf 16.00 uur en 
op donderdag 31 december 2020 (de hele dag) is 
het niet mogelijk om een identiteitskaart of 
paspoort aan te vragen. Er worden dan landelijk 
technische werkzaamheden uitgevoerd vanwege 
de invoering van de vernieuwde Nederlandse 
identiteitskaart, die een inlogfunctie heeft. 
 

Inlogfunctie Nederlandse identiteitskaart
De Nederlandse identiteitskaart krijgt vanaf 1 
januari 2021 een inlogfunctie. Dit betekent dat 
als u ná 1 januari 2021 een Nederlandse identi-
teitskaart aanvraagt, u hiermee kunt inloggen bij 
de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensi-
oenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart 
bij de gemeentebalie ontvangt u binnen vijf werk-

dagen een brief van DigiD. Daarmee kunt 
u de inlogfunctie activeren. Kijk voor meer 
informatie op www.digid.nl.
 
Vragen
Als u vragen heeft over dit bericht kunt u 
contact opnemen met team Burgerzaken, via 
telefoonnummer 140172.

Gewijzigde ophaaldagen afval in Boskoop

Voor de overige dorpen gelden geen gewijzigde ophaaldagen.

Sluiting ondergrondse 
containers
Ondergrondse papier- en PMD-containers worden 
vanaf 30 december (in de loop van de dag) afge-
sloten om schade door illegaal vuurwerk en brand-
stichting te voorkomen. Deze containers worden op 
2 januari weer opengesteld. De restafvalcontainers 
zijn vanaf oudejaarsdag om 18.00 uur ’s avonds 
afgesloten en worden (op afstand) weer geopend op 
nieuwjaarsdag (om 6.00 uur in de ochtend). 

Veranderingen grof afval 
2021
De pilot van de gemeente in 2020 om twee keer 
per jaar gratis grofvuil aan huis te laten ophalen 
bleek niet succesvol en is daarom niet voortgezet. 
Als inwoners grofvuil aan huis willen laten ophalen, 
betalen zij vanaf 1 januari 2021 €14,95 per 4 m3 
grofvuil. Het tarief was voor de pilot €34,80 en is 
hiermee met 63% verlaagd.  Grof afval moet vanaf 1 
januari 2021 weer aangeboden worden in speciale 
afvalzakken die door de gemeente worden 
geleverd. Inwoners kunnen hun grof tuinafval vanaf 
2021 nog steeds gratis aan huis laten ophalen. 

Meer informatie over de voorwaarden vindt u op 
alphenaandenrijn.nl/grofvuil en op de website 
alphenaandenrijn.nl/groftuinafval.

Oude kerstbomen 
inzamelen
Na het opruimen van de kerstversiering thuis 
blijven er in de gemeente Alphen aan den Rijn 
ongeveer 10.000 kerstbomen over. In andere jaren 
haalde de gemeente op de eerste woensdag na 
Driekoningen (begin januari) de kerstbomen in de 
wijken en dorpen op. Vanwege de coronamaatre-
gelen en de drukte die op deze locaties dan wordt 
verwacht, is ervoor gekozen om het dit jaar anders 
aan te pakken. 

Inzamelpunten 
U kunt na de feestdagen uw kerstboom zonder 
versieringen aanbieden bij de reguliere inzamel-
punten voor afval (bij ondergrondse containers of 
waar u normaal uw afvalcontainer neerzet). Zorg er 
alstublieft voor dat uw oude kerstboom de inzame-
ling en het aanbieden van het andere afval niet in 
de weg staat. De gemeente haalt de kerstbomen 
van 28 december tot en met 8 januari op en zorgt 
ervoor dat ze gecomposteerd worden. 

Gewijzigd Nieuwe ophaaldatum Soort afval

Eerste Kerstdag (25 december 2020) Woensdag 23 december 2020 Restafval, Boskoop

Donderdag 24 december 2020
PMD-afval (Papier Metaal  
en Drinkpakken), Boskoop

Nieuwjaarsdag (1 januari 2021) Zaterdag 2 januari 2021 Gft-afval
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Publicaties
Belastingverordeningen 2021 
De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft in 
haar vergadering van 10 december 2020 de hierna 
genoemde verordeningen en tarieven vastgesteld. 
De verordeningen treden in werking op de achtste 
dag na de bekendmaking. De datum van ingang 
van de heffing is 1 januari 2021. 
-  Verordening op de heffing en invordering van 

onroerende-zaakbelastingen 2021
-  Verordening op de heffing en invordering van 

afvalstoffenheffing 2021 + tarieventabel 2021 
-  Verordening op de heffing en invordering van 

rioolheffing 2021
-  Verordening op de heffing en invordering van 

hondenbelasting 2021
-  Verordening op de heffing en invordering van 

marktgeld 2021
-  Verordening op de heffing en invordering van 

leges 2021 + tarieventabel leges 2021
-  Verordening op de heffing en invordering van 

toeristenbelasting 2021
-  Verordening op de heffing en invordering van 

parkeerbelastingen 2021
-  Verordening op de heffing en invordering van 

roerende woon- en bedrijfsruimten 2021
-  Verordening op de heffing en invordering van 

grafrechten 2021
-  Tarieventabel Grafrechten 2021
-  Verordening op de heffing en invordering van 

precariobelastingen 2021
-  Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) 

gebruikers centrum Alphen aan den Rijn 2021-
2025

Deze verordeningen zijn bekendgemaakt op 
overheid.nl. Als u leges betaalt, kunt u hiervan een 
afschrift krijgen. Voor meer informatie kunt bellen 
met de medewerkers van team Belastingen, via 14 
0172.

Besluit maatwerkvoorschriften Domino’s 
Pizza, Concertweg 5, Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn 
bekend dat een besluit is genomen om maatwerk-
voorschriften vast te stellen voor Domino's Pizza 
Alphen aan den Rijn op de locatie Concertweg 5 in 
Alphen aan den Rijn. De voorschriften gaan over 
geluid. De procedure heeft het kenmerk 
2020236550. Het besluit is verzonden op 8 
december 2020.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie 
of om uw vragen te stellen. U kunt bellen met 088 
- 54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een 
telefoontje veel kan worden verduidelijkt. Komen 
we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaar-
schrift indienen. Dit kan als u belanghebbende 
bent. Dit mag overigens ook direct, zonder eerst te 
bellen. Een bezwaarschrift kunt u indienen binnen 

zes weken na de dag waarop dit besluit is toege-
zonden of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het 
indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig. 
Uw bezwaarschrift kunt u bij voorkeur digitaal 
indienen via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U 
heeft hiervoor uw elektronische handtekening 
(DigiD of eHerkenning) nodig. U kunt u bezwaar-
schrift ook mailen naar 
gemeente@alphenaandenrijn.nl of per post sturen 
naar College van burgmeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn, t.a.v. bezwaarschriftencom-
missie, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.
Zet in elk geval in uw bezwaarschrift: 
-  uw naam, adres en handtekening
-  de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
-  een omschrijving en het kenmerk (nummer) van 

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

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

Voorlopige voorziening
Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u 
dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslis-
sing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De 
Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de moge-
lijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening 
in te dienen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank (postbus 20302, 2500 EH Den Haag). U 
kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk 
op 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.

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

een mobiele puinbreker op het perceel Jan Nieu-
wenhuijzenstraat 1 in Alphen aan den Rijn. De 
werkzaamheden vinden plaats in de periode van 4 
januari 2021 tot en met 3 april 2021 tussen 07.00 
uur en 19.00 uur gedurende twaalf werkdagen 
(gefaseerd). De melding is geregistreerd onder 
kenmerk 2020335801.

-  Kok Lexmond B.V. voor het in werking hebben van 
een mobiele puinbreker op het perceel Heerewegh 
32 in Benthuizen. De werkzaamheden vinden 
plaats in de periode van 4 januari 2021 tot en met 
1 april 2021 tussen 07.00 uur en 19.00 uur gedu-
rende één werkdag. De melding is geregistreerd 
onder kenmerk 2020337307.

-  Kruiswijk Groep B.V. voor het in werking hebben 
van een mobiele puinbreker op het perceel 
Staalweg 4 in Alphen aan den Rijn. De werkzaam-
heden vinden plaats in de periode van 5 januari 
2021 tot en met 22 januari 2021 tussen 07.00 uur 
en 19.00 uur gedurende tien werkdagen. De 
melding is geregistreerd onder kenmerk 
2020331097.

Tegen een kennisgeving op grond van het Besluit 
mobiel breken bouw- en sloopafval kunt u geen 
bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken 
liggen niet ter inzage. Voor nadere informatie kunt 
u contact opnemen met de Omgevingsdienst 
Midden-Holland via info@odmh.nl of telefoon-
nummer 088 - 54 50 000.

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden 
algemene regels die zijn vastgelegd in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieu-
vergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan 
volstaan met een melding van de activiteiten:

-  Cellnex Netherlands B.V., Energieweg 4 in Alphen 
aan den Rijn: het verplaatsen van de dieseltank 
naar een andere plaats in de mediatoren

-  TenneT TSO, A. van Leeuwenhoekweg 46 in 
Alphen aan den Rijn: het wijzigen van de inrich-
ting 

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 bodemener-
giesystemen buiten interferentiegebieden 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:
-  Nathan Projects B.V., Wilg 10 in Benthuizen: het 

aanleggen van een gesloten bodemenergiesy-
steem buiten inrichtingen

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.

Besluit vaststellen hogere waarden Wet 
geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn hebben het volgende besluit genomen: het 
vaststellen van het besluit Hogere waarden ‘Rijndijk 
30-86 Hazerswoude-Rijndijk’. Dit besluit en de 
daarbij behorende stukken kunt u vanaf 24 
december 2020 gedurende zes weken inzien bij de 
gemeente Alphen aan den Rijn. Dit besluit is geregi-
streerd onder kenmerk 2020078026.

Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het 
besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift 
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. U kunt alleen beroep instellen wanneer u 
gereageerd heeft op het ontwerpbesluit of als u dat 
buiten uw schuld om niet heeft gedaan. De termijn 
begint op de dag na het ter inzage leggen van het 
besluit. Het beroepschrift moet worden onderte-
kend en moet ten minste uw naam en adres, de 
dagtekening, een omschrijving van dit besluit en 
de motivering van het beroep bevatten. Verder 
verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit 
mee te sturen en aan te geven op welk telefoon-
nummer en e-mailadres u bereikbaar bent. U kunt 
ook digitaal beroep indienen. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de website 
https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ voor meer 
informatie over het digitaal indienen van beroep. 
Aan de behandeling van een beroep zijn kosten 
verbonden. Het indienen van beroep schort de 
werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening
Hebt u een beroepschrift ingediend en meent 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 voorlopige voorziening te vragen bij de Voor-
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlo-
pige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische 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.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
Rijndijk 86, Hazerswoude-Rijndijk, en 
beeldkwaliteitsplan Nieuw Rein, 
Hazerswoude
Het college van burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn maakt bekend dat de gemeen-
teraad van Alphen aan den Rijn in zijn vergadering 
van 10 december 2020 het bestemmingsplan 
Rijndijk 86, Hazerswoude-Rijndijk gewijzigd heeft 
vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de reali-
satie van een woongebied met maximaal 102 
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woningen mogelijk aan de Rijndijk 86 in Groenen-
dijk. Ook is het beeldkwaliteitsplan Nieuw Rein, 
Hazerswoude gewijzigd vastgesteld.

Wat houden het bestemmingsplan en beeld-
kwaliteitsplan in?
Het plangebied is gelegen tussen de Rijndijk en de 
Oude Rijn aan de Rijndijk 86 in Groenendijk. Het 
gaat om de voormalige locatie van sticker- en lijm-
fabriek Avery Dennison, kadastraal bekend als 
gemeente Hazerswoude, sectie H, nummers 247, 
248, 249, 250 en 251. Doel van het bestemmings-
plan is om herontwikkeling naar een woongebied 
met maximaal 102 woningen planologisch mogelijk 
te maken. Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de 
gewenste beeldkwaliteit en de te hanteren 
welstandscriteria voor de woningen en overige 
voorzieningen. Het gaat hierbij om de beoogde 
ruimtelijke kwaliteit en architectuur van de bebou-
wing en de inrichting van de openbare ruimte. Het 
beeldkwaliteitsplan geldt als aanvulling op de 
welstandsnota.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbe-
stemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteits-
plan
Naar aanleiding van de binnengekomen ziens-
wijzen en nieuwe inzichten zijn het vastgestelde 
bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan op een 
aantal punten (ambtshalve) gewijzigd ten opzichte 
van de ontwerpen. De wijzigingen gaan over de 
plantoelichting, regels en verbeelding van het 
bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. In 
Bijlage II Nota van wijzigingen bij het raadsbesluit 
zijn zo veel als mogelijk alle wijzigingen opgesomd, 
onderverdeeld naar wijzigingen als gevolg van de 
zienswijzen (conform de Nota van zienswijzen) en 
ambtshalve wijzigingen. Deze Nota is geen uitput-
tend overzicht van alle wijzigingen. Om exact te 
weten of er sprake is van een wijziging moet het 
(vastgestelde) bestemmingsplan te worden verge-
leken met het ontwerpbestemmingsplan en 
ontwerpbeeldkwaliteitsplan.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?
Het vastgestelde bestemmingsplan Rijndijk 86, 
Hazerswoude-Rijndijk, met identificatienummer 
NL.IMRO.0484.HRrijndijk86-VA01, met bijbeho-
rende stukken, ligt van 24 december 2020 tot en 
met 3 februari 2021 ter inzage bij de ontvangst-
balie van het gemeentehuis van Alphen aan den 
Rijn. Vanwege het coronavirus kunt u het gemeen-
tehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt u 
hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172. 
U kunt het bestemmingsplan ook digitaal inzien op 
de website ruimtelijkeplannen.nl via het zoekvak 
door te zoeken op het plan-ID (NL.IMRO.0484.
HRrijndijk86-VA01).

Hoe kunt u reageren?
Gedurende bovengenoemde periode bestaat de 
mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
bestemmingsplan bij: Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. De volgende personen kunnen 
beroep indienen:
-  belanghebbenden, die tijdig hun zienswijzen 

tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt

-  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet 
kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet 
tijdig bij de gemeenteraad naar voren heeft 
gebracht

-  belanghebbenden, voor zover het beroep zich 
richt tegen de wijzigingen die de raad bij de vast-
stelling van het bestemmingsplan heeft aange-
bracht.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Een verzoek om voorlopige voorziening tot schor-
sing van het plan kunt u indienen bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit tot vaststelling van het bestemmings-
plan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien 
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlo-
pige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot 
vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek 
is beslist.

Rectificatie bekendmaking Herstelbesluit 
bestemmingsplan Westvaartpark
Op 7 oktober 2020 is de vaststelling van een 
herstelbesluit voor het bestemmings plan West-
vaartpark bekend gemaakt. De digitale kaart van 
het bestemmingsplan wordt ‘verbeelding’ genoemd. 
Vanwege een verschil tussen de verbeelding die is 
gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en de 
digitale verbeelding die deel uitmaakt van de plan-
toelichting (voor de functieaanduiding ‘specifieke 
vorm van verkeer - langzaam verkeer’) wordt de 
bekendmaking van dit herstelbesluit opnieuw 
gepubliceerd. Het herstelbesluit wordt bovendien 
opnieuw ter inzage gelegd.

Inhoud
De gemeenteraad heeft op 20 februari 2020 het 
bestemmingsplan Westvaartpark vastgesteld. Met 
dit bestemmingsplan wordt de nieuwbouw van in 
totaal 350 woningen planologisch mogelijk 
gemaakt, binnen het gebied dat ligt aan de west-
zijde van de kern Hazerswoude-Rijndijk en 
(grofweg) wordt begrensd door de Rijndijk, Geme-
neweg en de spoorlijn Leiden-Utrecht. Tegen het 
bestemmingsplan is beroep ingesteld. Artikel 6:19 
van de Awb biedt de mogelijkheid om tijdens het 
beroep gebreken uit het oorspronkelijke vaststel-
lingsbesluit te herstellen in de vorm van het nemen 
van een zogenaamd herstelbesluit. De gebreken die 
in dit herstelbesluit gerepareerd worden, gaan over:
- ontsluiting van het plangebied
- provinciaal beleid voor ruimtelijke kwaliteit
- watergang nabij perceel Rijnpark 111a
- ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling

Hoe kunt u het herstelbesluit inzien?
Het herstelbesluit, met identificatienummer NL.
IMRO.0484.HRwestvaartpark-VA02, en de bijbeho-
rende bijlagen liggen vanaf 24 december 2020 
gedurende zes weken ter inzage bij de informatie-
balie in het gemeentehuis en zijn ook digitaal te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Vanwege de coronamaatregelen raden wij u aan om 
het herstelbesluit digitaal te raadplegen. Vanwege 
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op 
via telefoonnummer 14 0172.

Rechtsbescherming
Binnen zes weken vanaf de dag nadat het besluit 
ter inzage is gelegd, kunnen belanghebbenden 
beroep instellen tegen het herstelbesluit. Het 
beroep kan alleen worden gericht tegen de daad-
werkelijke inhoud van het herstelbesluit. Het 

beroep richt u aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als er sprake is 
van een spoedeisende zaak, kunt u 
tegelijkertijd een verzoek om een voorlo-
pige voorziening indienen bij de voor-
zitter van de Afdeling. U kunt ook digitaal 
een beroep en verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen. Daarvoor heeft u 
een elektronische handtekening (DigiD) 
nodig. Kijk op de website 
https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor 
meer informatie over het digitaal indienen 
van beroep en een verzoek om voorlopige 
voorziening. Aan de behandeling van een 
beroep en een verzoek om voorlopige voorzie-
ning zijn kosten verbonden. 

Inwerkingtreding
Naast beroep is tegen de vaststelling van het 
bestemmingsplan Westvaartpark ook een verzoek 
om voorlopige voorziening ingediend. Op grond 
van artikelen 6:19 en 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht heeft dit verzoek om voorlopige 
voorziening van rechtswege ook betrekking op het 
herstelbesluit. Als gevolg daarvan treedt het 
herstelbesluit niet eerder in werking dan nadat 
daarop een beslissing is genomen. 

Vergunningen
10 tot en met 16 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.

Alphen aan den Rijn
-  Zegerplas nabij brug Aarkanaal (sectie C, perceel 

7105)  
plaatsen tijdelijke beachbar (V2020/1013) 

-  Churchilllaan/terrein tegenover Pegasusstraat 
(depot Groenoord, sectie C, perceel 9779) 
plaatsen bouwkeet, containers en bouwhekken 
ten behoeve van depot (V2020/1016) 

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) 

•  Kort bespreken collegebrief en -notitie binnenstedelijke woningbouwlocaties
•  Eerste debat gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Koopse Glorie, Boskoop en beeldkwaliteitsplan
•  Eerste debat Verkeersveiligheidsplan Alphen aan den Rijn 2021-2026
•  Bespreken collegereactie initiatiefvoorstel Buurtbus

Donderdag 7 januari 2020, informatiemarkten: update visieplan Stadshart (20.00-20.45 
uur), detailhandelsvisie/winkelgebieden in de kernen (21.00–21.45 uur) en Masterplan 
Noordrand 1 (22.00-22.45 uur)

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

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

De gemeenteraad 
vergadert tijdelijk 
deels digitaal vanwege 
het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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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.).

-  naast Nijverheidsweg 12 t/m 68 
bouwen zestien appartementen (dok 2404 fase II) 
(V2020/1017) 

-  naast Nijverheidsweg 12 t/m 68  
bouwen drie eengezinswoningen (dok 2404 fase 
II) (V2020/1018) 

-  Jan van Henegouwenstraat 34  
plaatsen dakopbouw op tweede verdieping 
(V2020/1020) 

-  Rijnkade 5  
inpandig en constructief wijzigen pand 
(V2020/1021) 

-  Rijnkade 6  
verbouwen pand, aanvulling op herbouw casco 
(V2020/1022) 

-  A. Van Leeuwenhoekweg 46  
aanleggen tijdelijke inrit (V2020/1025) 

-  Bergmolen 14  
plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak 
(V2020/1027) 

-  J.C. Hoogendoornlaan 37  
afwijken bestemmingsplan voor 
maatschappelijke zorgfunctie gerelateerd aan 
agrarische activiteiten (V2020/1029) 

-  Havixhorst 195  
aanleggen inrit (V2020/1030) 

-  Industrieweg 2 A  
plaatsen steiger op water (V2020/1032) 

-  Hoorn 33  
vergroten hoekwoning (V2020/1034) 

-  Hooftstraat 295  
realiseren uitbreiding bestaande woning met 
garage en berging (V2020/1035) 

-  Da Costastraat 34  
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 
(V2020/1036) 

-  Franciscanenlaan 25  
metselen nieuwe schoorsteen aan buitenzijde 
achtergevel (V2020/1037) 

-  Staalweg 4  
aanleggen inrit (V2020/1038) 

-  Handelsweg 16  
bouwen 12 bedrijfsunits en plaatsen 12 
raamwerken voor handelsreclame (V2020/1039) 

Benthuizen
-  Plataan 6  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak 
(V2020/1023) 

Boskoop
-  Reijerskoop 188A  

plaatsen schuur voor gebruik als pomphok 
(V2020/1019) 

-  Noordeinde 317  
vervangen oude schuur (V2020/1024) 

-  Twaalfhoven 2  
uitbouwen woning aan achterzijde 1e verdieping 
(V2020/1026) 

-  Vogellaan 51  
aanleggen inrit (V2020/1033) 

Hazerswoude-Dorp
-  Jan Lievenslaan 31  

realiseren bijgebouw aan zijgevel (V2020/1015) 
-  t.h.v. Wilgenroos/Zilverschoon 

bouwen woongebouw met 26 appartementen 
(V2020/1031) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Plan Hof van Rijnenburg t.h.v. Willem Kloosstraat 

en Rijndijk  
bouwen 28 woningen en aanleggen inrit 
(V2020/1028) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Compierekade kruising water Burggooi (11-12-

2020)  
vervangen bestaande brug (b165) (V2020/860) 

-  Havixhorst 213 (11-12-2020)  
plaatsen dakopbouw (V2020/981) 

-  Rozenstraat 26 (11-12-2020)  
plaatsen carport (V2020/934) 

-  Korenbloemweg 64 (11-12-2020)  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak en dichtmet-
selen raam in zijgevel tweede etage (V2020/997) 

-  Saffierstraat 6 (14-12-2020)  
vergroten dakkapel achterzijde, opmetselen van 
penanten, plaatsen hekwerk en daktegels en 
vervangen raamkozijn (V2020/947) 

-  Hooftstraat 116 (14-12-2020)  
splitsen woning en bedrijfsfunctie in drie zelf-
standige woningen (V2020/910) 

-  Wilhelminalaan 73 (16-12-2020)  
realiseren uitbouw en twee dakkapellen aan 
achterzijde en toepassen van monumentenglas 
aan voorzijde (V2020/1000) 

Benthuizen
-  Geerweg 10 (11-12-2020)  

realiseren dam met duiker (V2020/935) 
Boskoop
-  Biezen 88 (11-12-2020)  

plaatsen aanbouw voorzijde woning (V2020/954) 
-  Twaalfhoven 2 (15-12-2020)  

uitbouwen woning aan achterzijde 1e verdieping 
(V2020/1026) 

-  Insteek 45 (15-12-2020)  
bouwen kas (V2020/1001) 

-  Zijde 182 (16-12-2020)  
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/886) 

Hazerswoude-Dorp
-  Bentweg 16C (14-12-2020)  

bouwen vrijstaande nieuwbouwwoning en veran-
deren bestaande inrit (V2020/889) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Hondsdijk 32 (16-12-2020)  

bouwen nieuw bijgebouw (V2020/868) 

Geweigerde vergunningen regulier
Hazerswoude-Rijndijk
-  Helene Swarthplantsoen 9 (14-12-2020)  

plaatsen kleine windturbine (V2020/879) 

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

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn 
-  Toussaintstraat 49  

toevoegen twee bovenwoningen bestaand pand 
(V2020/853) 

-  Baronie Haven fase 3 
bouwen 118 appartementen met horeca- en 
bedrijfsruimte en aanleggen inrit (V2020/892) 

-  Van Nesstraat 29  
plaatsen afzuig-/ontgeuringsinstallatie op dak 
(V2020/909) 

Boskoop
-  plan Waterrijk (sectie D, perceel 5522, kavel 315)  

bouwen woning en aanleggen inrit (V2020/873) 
-  Nesse 9  

renoveren woonboerderij met zomerhuis 
(V2020/925) 

Hazerswoude-Dorp 
-  in de openbare ruimte nabij 

Westeinde 2 
vervangen bestaande damwand 
(V2020/846) 

Exploitatievergunning
Ingekomen vergunningen
Boskoop
-  Rijneveld 153C  

(Horeca-)exploitatievergunning (Buck Bar 
Kitchen) (D2020/134)

Drank- en horecavergunning
Ingekomen vergunningen
Boskoop
-  Rijneveld 153C  

Drank- en Horecavergunning (Buck Bar 
Kitchen) (D2020/135)

Verleende vergunningen
Alphen aan den Rijn
-  Sportlaan 5 (07-12-2020)  

terrasvergunning (Wet 'n Wild) (D2020/106) 

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

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en), met de 
bijbehorende borden:
Alphen aan den Rijn
-  Veenpluis 22 
-  Boterbloemweg 144

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

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend 
voor het in gebruik nemen van openbaar gebied 
binnen de gemeente. Van Voskuilen Woudenberg 
b.v. heeft ontheffing gekregen om van 4 januari 
2021 tot en met 10 september 2021 diverse 
objecten te plaatsen in het openbaar gebied aan de 
Baljuwstraat in Alphen aan den Rijn. 
 
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 30 januari 2021 ter 
inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis. 
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden, 
binnen zes weken na deze bekendmaking, een 
gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij 
burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn. Als onmiddellijke spoed dat vereist, gelet op 
de betrokken belangen, kan de indiener van het 
bezwaarschrift tevens een voorlopige voorziening 
vragen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.
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Interview met burgemeester Liesbeth Spies ...

Mensenmens in zware tijden
door Diana Baak

Na de persconferentie van Mark Rutte vanuit ‘Het Torentje’ vreesden wij dat de burgemeester het veel te druk zou hebben om het geplande interview met onze 
krant door te laten gaan.  Tussen een gesprek met de minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en overleg met collega burgemeesters in de veilig-
heidsregio in, wist zij toch tijd in te ruimen voor onze krant. Daarmee voelen wij ons natuurlijk zeer vereerd.  

Leren van deze speciale tijd
“Corona heeft dit jaar gekleurd 
en heeft ook mijn werk als bur-
gemeester een heel andere di-
mensie gegeven”, vertelt Spies. 
“Als burgemeesters zijn wij er 
natuurlijk in getraind om in cri-
sissituaties op te treden, maar 
een al 9 maanden durende cri-
sis zonder einde in zicht, is heel 
wat anders. Als burgemees-
ter, wethouders, maar ook alle 
diensten van de gemeente, heb-
ben we onszelf opnieuw moe-
ten uitvinden nu vrijwel alles in 
het teken van corona staat. Dat 
heeft overigens ook positieve 
kanten. We hebben ook dingen 
geleerd in deze periode die we 
niet meer kwijt willen.” Digitaal 
vergaderen, geen wachttijden 
meer door op afspraak langs te 
komen bij het gemeentehuis of 
afval te brengen bij het Ecopark, 
noemt zij daarvoor als voor-
beelden.  “Doordat je niet hoeft 
te reizen, win je veel tijd. De 
werkdruk wordt er overigens 
wel groter door, want nu zijn er 
meer vergaderingen op een dag 
en dus ook meer stukken te le-
zen ter voorbereiding. Digitali-
sering van contacten zal zeker 
bij ons blijven, hoewel ik het 
uren per dag naar een scherm 
kijken niet zal missen. Maar het 
is een goede aanvulling op het 
persoonlijk contact, wat natuur-
lijk altijd het prettigst is.”

in Alphen aan den Rijn komen 
wonen in een huis in het cen-
trum en ik ben daar in datzelfde 
jaar geboren.  Al-phen was toen 
een gemeente met zo’n 30.000 
inwoners. De Aarhof bestond 
nog niet en waar in de loop 
van de jaren nieuwe woonwij-
ken zijn verrezen, speelden wij 
als kinderen nog in de polder. 
Op de slootjes leerde ik schaat-
sen. Met mijn ouders gingen wij 
vaak fietsen door de polder en 
speeltuin Meurs was dan een fa-
voriete plek om een stop te ma-
ken.  In de vakanties gingen wij 
altijd naar de Betuwe naar de fa-
milie van mijn ouders.”  
De middelbareschooltijd bracht 
Liesbeth door op het Christe-
lijk Lyceum in de Tolstraat (nu 
Groene Hart Lyceum). Daar za-
ten ook veel kinderen uit Bos-
koop en de dorpen van voor-
malig Rijnwoude op school.  
Haar echtgenoot kwam zij uit-
eindelijk in Hazerswoude-Dorp 
tegen. “Mijn schoonfamilie 
woont daar nog altijd en ik kom 
er dus regelmatig.” Na het eind-
examen is Spies in Leiden Rech-
ten en Economie gaan studeren.  
Haar carrière bracht Liesbeth, 
via werk bij onder andere de 
Provincie en functies binnen 
het CDA, in de landelijke poli-
tiek. In 2002 werd zij kamerlid 
en in 2011 minister van Binnen-
landse Zaken. Eind 2014 was de 

Ik koester de eigenheid 
van elk dorp
“Het is heel mooi als je dit ambt 
in de plaats waar je bent opge-
groeid mag vervullen. Ik heb 
van nature een binding met 
Alphen aan den Rijn en ook 
met oud Rijnwoude en dat is 
van grote waarde gebleken voor 
mijn functioneren. Nu zijn we 
inmiddels een gemeente met 
112.000 inwoners verdeeld over 
een groot grondgebied. Dat was 
in het begin wel pionieren. Uit-
gangspunt voor mij is dat we de 
eigen identiteit van de dorpen 

Sinterklaas in te halen. Ik ben 
een mensenmens en zoek die 
verschillen ook op. Dat is voor 
mij nu juist het mooie aan dit 
ambt”. 

Mensenmens
Dat Liesbeth Spies een mensen-
mens is zien we regelmatig te-
rug in deze krant. Zij zoekt in-
woners graag zelf op voor een 
persoonlijk woord. Om te fe-
liciteren met een 60-jarig hu-
welijk of bereikte hoge leeftijd, 
door persoonlijk een lintje uit te 
reiken of door een woordje te 
spreken op een lokaal georgani-
seerd evenement.  Recent heeft 
Spies, als een van de vrijwilli-

ook  het democratische proces 
moeten volgen. “Wanneer er 
belangrijke onderwerpen op de 
agenda staan, zit de publieke tri-
bune van de raadszaal vaak vol. 
Bijvoorbeeld de locatie van het 
station in Hazerswoude-Rijn-
dijk of de verkeersproblematiek 
rond Hazerswoude-Dorp zijn 
onderwerpen die veel inwoners 
aan het hart gaan. In dat soort 
situaties zal het altijd zo zijn dat 
er een groep is die uiteindelijk 
teleurgesteld is over het uitein-
delijke besluit. Essentieel is dat 
iedereen wordt gehoord en dat 
er op democratische wijze be-
sluitvorming plaatsvindt. De 
raad besluit na eerst het oor te 
luister te leggen. Maar je kunt 
niet eindeloos blijven overleg-
gen tot alle betrokkenen er het-
zelfde over denken. We zul-
len het dus nooit iedereen naar 
de zin kunnen maken. Je ver-
lies als groep of inwoner kun-
nen nemen hoort daar dan ook 
bij.” Een andere manier waarop 
de gemeente probeert haar oor 

Burgemeester Liesbeth Spies als een van de vrijwilligers tijdens de 80-plus bezoeken. Foto Diana Baak

“Ik koester de eigenheid van elk dorp. Het domste 
dat we als gemeente zouden kunnen doen is er 

een eenheidsworst van maken.”

moeten koesteren. De gemeente 
is de juridische structuur, maar 
daarbinnen moet eigenheid be-
houden worden. Zo heeft Bos-
koop zijn Greenport en carna-
val en onderscheidt Benthuizen 
zich met het orthodoxe karak-
ter. Koudekerk is een trots dorp 
en Hazerswoude-Dorp is een 
echt lintdorp met een groot 
agrarisch aandeel. Hazerswou-
de-Rijndijk kent de meeste im-
port, maar ook daar ontstaat 
steeds meer gemeenschapszin. 
Het domste dat we als gemeente 
zouden kunnen doen is er een 
eenheidsworst van maken.  We 
hebben ons er als gemeentebe-
stuur ook op ingericht om die 
verscheidenheid  te faciliteren. 
We hebben nog altijd 7 vrijwil-
lige brandweerkorpsen, op ver-
schillende plekken vieren we 
koningsdag en dodenherden-
king, nog maar niet te spreken 
over alle hulpburgemeesters die 
we elk jaar moeten inzetten om 

ouders bij ons eten. Broers en 
zussen zijn er dit jaar niet bij. Zo 
zal iedereen zich aan de moge-
lijkheden van dit moment moe-
ten aanpassen. We kunnen ook 
op allerlei andere manier tot el-
kaar komen, door naar familie 
en kennissen te (video)bellen, 
boodschappen voor een buur 
te doen of gewoon even aan te 
bellen voor een praatje, lokaal 
kerstinkopen te doen, of door 
maaltijden bij een restaurant uit 
de buurt te bestellen. Met een 
positieve insteek kunnen we el-
kaar zo een mooie en warme 
kerst bezorgen.” 

Je kunt het niet iedereen 
altijd naar de zin maken
Op de vraag of inwoners vol-
doende betrokken worden bij 
onderwerpen die hen aangaan, 
antwoordt Spies dat de gemeen-
te zich enerzijds hard maakt om 
iedereen zo goed mogelijk te 
horen, maar dat we anderzijds 

“Gebiedsgericht werken: een proces van vallen 
en opstaan waarin gemeente en inwoners 

het met elkaar beter moeten doen.”

“Schenk het glas met deze kerst halfvol. 
Die uitnodiging zou ik aan iedereen willen doen. 
Zorg met elkaar voor een mooie en warme kerst.”

gers, huisbezoeken afgelegd bij 
80-plussers in Hazerswoude-
Rijndijk. Spies: “De groep oude-
ren beseft juist goed dat fysiek 
contact en het vieren van feest 
in grotere groepen in deze tijd 
niet mogelijk is. Maar voor ie-
dereen geldt dat er veel ook 
wél mogelijk is en daar moeten 
we ons op proberen te richten. 
Mensen kiezen er zelf voor om 
‘het glas halfvol te schenken’. 
Zelf kan ik mijn kerst ook niet 
zoals gebruikelijk met de hele 
familie vieren. De ene dag krijg 
ik mijn ouders op bezoek en de 
andere dag komen mijn schoon-

goed te luister te leggen bij de 
inwoners is via het ‘gebiedsge-
richt werken’. “We zijn dat nu 
aan het ontwikkelen en hebben 
een aantal proefprojecten ge-
daan om te kijken hoe we bij-
voorbeeld in de uitvoering van 
groenonderhoud vaste mensen 
per wijk of dorp kunnen inzet-
ten als herkenbare aanspreek-
punten. Via onze dorps- en 
buurthuizen willen we ‘huis-
kamers van de buurt’ creëren 
en we zijn bezig om samen met 
dorps- en buurtvertegenwoor-
digingen buurtplannen op te 
stellen. Dat is een proces van 
vallen en opstaan, waarin ge-
meente en inwoners het met el-
kaar beter moeten doen.” 

Lees je de 
Groene Hart Koerier?
Tot slot hebben we de bur-
gemeester de onvermijdelijke 
vraag gesteld of zij de Groene 
Hart Koerier wel eens leest en 
wat zij ervan vindt. “De Groe-
ne Hart Koerier lees ik zeker re-
gelmatig. Het is voor veel inwo-
ners van oud Rijnwoude hun 
lijfblad en het wordt beter ge-
lezen dan menig landelijk dag-
blad. De kracht ligt in de nabij-
heid en de herkenbaarheid van 
de inhoud van de krant voor de 
inwoners. Wij waarderen dat als 
gemeente ook en hebben dus 
het besluit genomen om Week 
in Beeld het tweede halfjaar van 
2020 weer in de Groene Hart 
Koerier te plaatsen. Hoe de toe-
komst daarvan er uitziet is nog 
niet bekend. Maar net als alle 
andere media zal ook de Groene 
Hart Koerier zich moeten ont-
wikkelen om nu en in de toe-
komst ook nieuw en jonger le-
zerspubliek aan te spreken.”

Geboren en getogen in Alphen
Spies: “In 1966 zijn mijn ouders, 
die beide uit de Betuwe komen, 

cirkel rond en kwam zij terug in 
Alphen als ‘burgermoeder’. 
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Blije gezichten bij uitrei-
ken kerstgeschenkjes
Een tweetal scouts brachten met mondmasker en buiten blijvend de gemaakte 
kerstballen naar verzorgingshuis Rhyndael. Op een vergelijkbare manier werden 
de kunstkerstboompjes bezorgd bij verzorgingshuis De Driehof en de door de wel-
pen gemaakte kerstgeschenkjes bij de Herbergier.
 

Mevrouw Van Verseveld, bewoonster van Rhijndael nam de geschenkjes in ontvangst. 

  

De koffie met lekkers was niet vergeten.  Scouting Rheijnewoud jubileert en deelt uit.

Goudkuil verstevigt 
positie door overname
Goudkuil Bouwmanagement uit Koudekerk aan den 
Rijn heeft de afdeling Huisvesting & Onderhoud van 
Onderwijsbureau Hollands Midden (OHM) overgeno-
men. 

Met deze overname is Goudkuil Bouwmanagement in één keer 
een grote speler voor de onderwijssector. In totaal gaat het om ca. 
55.000 m² die in onderhoud en beheer is genomen.  
De medewerkers van de huidige afdeling Huisvesting & Onder-
houd van OHM worden per 1 januari onderdeel van het team van 
Goudkuil Bouwmanagement. Zo blijft de continuïteit voor de be-
staande klanten van OHM geborgd.

Ingezonden brief

Goed 
voornemen? 
Al enige tijd erger ik mij aan alle rotzooi langs de kant van ons 
mooie cultuurhistorische lint Lagewaard - Landlustweg. Ge-
lukkig heeft mijn hond Catootje de afgelopen tijd heel trots 
veel vuil verzameld. Tot haar ongenoegen gooi ik “haar vond-
sten” bij thuiskomst weg in één van mijn containers. 

Afgelopen zaterdag hebben wij samen een karretje en een vuil-
niszak meegenomen. De opbrengst van 200 meter was groot. 
Flesjes, blikjes, zakjes, verpakkingen, een zeil, isolatiemateri-
aal, een stuk bumper, een lamp, een mandje..... 
Ik wist dat er veel rotzooi lag, maar deze hoeveelheid heeft me 
toch verbaasd.

Waar komt het vandaan? Is het van de jongeren die hun leeg-
gedronken  fristiepakje of energydrankje dumpen? Komt het 
door de achteloze burger die zijn zakdoekjes en mondkapjes 
per ongeluk laat vallen? Of burgers die dat expres doen? Komt 
het door het baggeren en te laat opruimen van het vuil, waar-
door opnieuw de wetering en ook de kant wordt bevuild? 

Ik vind het zo zonde van ons mooie lint. Daarom een oproep 
aan alle dorpsgenoten. Als je ergens vuil ziet, raap dan tenmin-
ste één ding op en gooi het weg in je eigen container. En nog 
beter laten we met z’n allen voorkomen dat vuil op straat of in 
het water (waar dan ook) terecht komt. 

Prettige dagen en op een schoon en gezond 2021! 

Nicolien Wamsteker • Bewoner Lagewaard

Korenmolen De Haas 
Benthuizen  

Trefpunt voor wie van bakken houdt.   
 

De molenwinkel is voorlopig GESLOTEN 
in de strijd tegen het coronavisus. 
 

Bestellen via e-mail en buiten afhalen is 
wel mogelijk. 

Bestelformulier en voorwaarden   
vindt u op onze website: 

www.korenmolendehaas.nl    
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Kerst in de Middenwaard
De middenstand heeft het moeilijk tijdens deze lockdown; juist nu bij deze tweede, 
net voor de Kerst.  Heel veel essentiële winkels moesten dicht.  Zo ook in Koude-
kerk, het mooiste 'dorp aan den Ouden Rhijn'. 

Maar de winkeliers gaan niet bij de pakken neer zitten....  ze zijn uiterst creatief.  De bloemist 'Bij Ons' 
aan de Middenwaard bijvoorbeeld heeft met haar medewerksters 'de bloemetjes letterlijk en figuurlijk 
buiten gezet!'   Dat blijkt een zeer goed initiatief, want de inwoners uit 't Dorp lopen hier tijdens hun 
dagelijkse boodschappen even langs. 

Het resultaat is dat men met een prachtig Kerststukje of Kerstboeket huiswaarts keert. Daarmee geven 
niet alleen Koudekerkers, maar zelfs inwoners van de 'over-de-brug' de ondernemer weer een steuntje 
in de rug in deze moeilijk periode.

Wij wensen alle ondernemers sterkte en steun toe, welke zich met extra inspanning door deze pandemie heen moeten worstelen.

In verband met de aangescherpte Corona-regels is de

INLEVERLOCATIE KERSTPUZZEL v/d
GROENE HART KOERIER gewijzigd.

De INLEVERDOOS staat nu 20 meter naar rechts,
in de Boekenkiosk aan de Middenwaard.

Wij nemen aan dat u begrip hier voor heeft.

Namens de Redactie
Groene Hart Koerier.
Frits Nijhof.

Ommetjes (wande-
ling) in iedere kern 
van Rijnwoude
Wilt u (in de maand december) een leuke sportieve ac-
tiviteit gaan doen in uw eigen omgeving? Dan kan dat 
volop.

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

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

Zaterdag 19 december 2020, 20.00 uur, Vuurwerkprotest in het HofstedeparkZaterdag 19 december 2020, 20.00 uur, Vuurwerkprotest in het Hofstedepark
Zondag 20 december 2020, 11.00 uur, Aanblik in het Hofstedepark
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25 jaar vrijwilliger 
bij de Zonnebloem
De Zonnebloem kent veel vrijwilligers, die vaak in stilte heel waardevol werk doen. 
Soms wordt een van hen ongevraagd in het zonnetje gezet.

Dat overkwam ook Els Huiberts. 
Zij kreeg afgelopen week onver-
wacht bezoek van enkele da-
mes van de afdeling Rijnwoude-
Zuid van de Zonnebloem, die 
haar met een bezoek verrasten. 
Els was namelijk precies 25 jaar 
vrijwilliger bij de Zonnebloem.
Meestal worden dit soort jubilea 
gevierd te midden van alle an-
dere vrijwilligers, maar door de 
coronamaatregelen moest dit nu 
in klein comité.

Els Huiberts heeft in al de ja-

ren dat zij vrijwilliger was bij 
de Zonnebloem meegedaan aan 
verschillende activiteiten. Zo 
ging zij regelmatig mee op de 
door de Zonnebloem georgani-
seerde uitstapjes en hielp zij de 
gasten te begeleiden. 

Ze volgde de vergaderingen die 
bij dit werk horen en zorgde 
ook mede voor de organisatie 
van de nieuwjaarsrecepties. Bo-
venal was Els heel trouw in het 
brengen van persoonlijke be-
zoekjes aan gasten van de Zon-

nebloem en haar bezoek werd 
ook zeer gewaardeerd.

Namens de afdeling reikte Nel 
Boevé niet alleen een oorkonde 
en bloemen uit aan de jubila-
ris, maar zij verraste Els ook met 
het zonnebloemspeldje en een 
prachtig beeldje.

Namens Rijnwoude-Zuid be-
dankte zij Els voor haar inzet 
in de afgelopen jaren en sprak 
de wens uit dat zij dit werk nog 
vele jaren mag blijven doen. 

Zonnebloemgasten niet 
vergeten in coronatijd
Hoewel er in deze coronatijd door de vrijwilligers van de Zonnebloem geen acti-
viteiten kunnen worden georganiseerd, hebben zij hun gasten duidelijk laten mer-
ken dat zij hen niet vergeten zijn. Op diverse wijzen is contact met hen gemaakt en 
is geprobeerd aandacht en belangstelling te tonen. De maand december, altijd leuk 
voor activiteiten, werd dit jaar anders ingevuld.

De afdeling Rijnwoude Zuid be-
stond dit jaar 20 jaar. Jammer 
genoeg kon dat ook niet gevierd 
worden. Maar om dit lustrum 
niet helemaal stil voorbij te la-
ten gaan werd er een feestelij-
ke eindejaarsattentie bedacht. 

mende cadeautjes bevonden. De 
lekkere en nuttige dingen waren 
voor iedereen een welkome en 
zeer gewaarde verrassing.

De vrijwilligers van de Zon-
nebloem hopen in 2021 elkaar 
weer in wat grotere groepen te 
kunnen ontmoeten en wensen 
iedereen goede moed en het al-
lerbeste.

Een pakket met leuke 2en lek-
kere dingen voor alle gasten en 
vrijwilligers. 

De vrijwilligers die de pakket-
ten bij de gasten aan huis brach-
ten kregen dan ook enthousiaste 

reacties

In Rijnwoude-Noord heeft Sin-
terklaas de Zonnebloemgasten 
verwend met een grote choco-
ladeletter en een mooi gedicht 
waarin hij vertelde dat zij in 

deze “Corona” tijd geen trippel 
trapjes van het paard op het dak 
zouden horen maar wel vrijwil-
ligers met mondkapjes aan de 
deur zouden krijgen.

In de donkere decembermaand 
gingen de vrijwilligers bij alle 
gasten langs voor een praatje en 
brachten een feestelijke kersttas 
waarin zich allerlei hartverwar-

"Hazerswoude-Dorp had op de vrijdagmarkt een primeur: Gert de 
kaasboer sneed de grootste kaas in twee stukken.
Deze "bergkaas" woog 47,8 kg  en had een diameter van 84 cm .
Dus groter dan de gemiddelde autoband. Op de kerstmarkt was er 
dus voldoende kaas"
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Ingezonden bijdrage

Alle beetjes helpen
In dit jaar anderen fijne of prettige feestdagen toe wensen lijkt, 
hoe goed bedoeld ook, een beetje ironisch, we weten dat we 
aardig op slot zitten en met weinige familie of vrienden iets 
kunnen vieren. Zelfs het traditionele kerkbezoek is ons niet ge-
gund. Maar als je dan toch een aantal bezoekjes over de drie 
feestdagen gepland heb, denk dan aan de adviezen om jezelf 
en anderen te beschermen. Hier volgen een paar ideeën waar-
mee de kans op overdracht van besmetting kunt verkleinen als 
je bezoek ontvangt. Verhoog de ventilatie, milieu technisch is 
dat niet zo goed want de warmte vliegt ook naar buiten maar 
het is het kiezen tussen twee kwaden. Vertel je gasten wel van 
te voren wat je van plan bent dan kunnen ze zich daarop kle-
den, misschien iets minder feestelijk, maar het geeft wel een 
behaaglijk gevoel.

1. Heb je een open haard, een houtkachel of een gaskachel, 
steekt die aan, dat werkt minstens zo goed als een afzuiging.

2. Zet luchtroosters of een bovenlicht open. Ben je stiekem toch 
boven de limiet van 3 gegaan zet dan een extra raam open.

3. Gebruik je toilet en badkamer op de Amerikaanse manier, 
met de deur open (als er niemand op zit). In beide zit een 
luchtrooster die bijdraagt aan de ventilatie.

4. Vervang je elektrische licht door brandende kaarsen.

5. Heb je niet de mogelijkheden of kies je niet voor de 1-4 mo-
gelijkheden zet dan de afzuigkap in de keuken aan (nooit te-
gelijk met de open haard!)

6. Als het tussen de gangen door erg gezellig wordt, zet dan een 
karanteintje (mondkapje) op. Lachen, joelen, zingen of hard 
praten verhogen de uitstoot van druppels. In de Hoeksteen in 
Benthuizen waar het nu stil is, hebben we maanden lang ge-
zongen met een karanteintje, het is niet helemaal hetzelfde, 
maar je kunt tenminste zingen en het klinkt verbazend goed.

7. Wordt het karanteintje benauwd of beslaat de bril, dan zijn 
hier nog een paar trucjes. Zorg dat op de wangen bij de oren 
het mondkapje wat open staat, iedere keer als je uitademt 
moet je dat in je oren horen. Het klinkt gek om het karantein-
tje op die plek te laten lekken, daarom een korte toelichting: 
Grote druppels, waar het meeste virus in zit krijgen bij nie-
zen bijvoorbeeld de hoogste snelheid, zijn relatief zwaar en 
gaan rechtuit in de stof van het karanteintje. Pas de allerklein-
ste druppels die we kunnen uitademen worden afgebogen en 
zouden er bij onze oren uit kunnen komen. Dat is heel wei-
nig virus en we zitten niet in twee rijen dik aan een tafel. Dit 
helpt ook tegen het beslaan van de bril.

8. Omdat uitademen een inactief proces is, de spieren ont-
spannen zich, zit er niet veel druk achter de uitademing, dat 
maakt dat het karanteintje gauw een benauwd gevoel geeft, 
de opening bij de oren biedt ook daar verlichting.

9. Het trucje om met afwasmiddel de condensvorming te voor-
komen werkt maar je hebt kans dat de dure coating op je bril 
aangetast wordt. In huis zou dat niet nodig moeten zijn, kom 
je van buiten en zet je bij de voordeur je karanteintje op als 
bescherming voor de gastgevers, dan kun je condens op je 
bril het beste voorkomen door met duim en wijsvinger het 
metalen beugeltje licht aan te drukken. Zodra de glazen op de 
binnen temperatuur zijn is het over.

10.Sommige bronnen geven aan dat je ook met een gelaats-
scherm anderen kunt beschermen, het helpt wel iets maar 
haalt het bij lange na niet bij het karanteintje.

11.Zo ver mogelijk bij elkaar vandaan gaan zitten werkt heel 
erg goed tegen overdacht van de besmetting, maar niet zo-
ver dat je elkaar toe moet schreeuwen want dat werkt weer 
averechts.

Je hebt geen idee hoe fijn een kerstdag kan worden ondanks 
die nare maatregelen, met een karanteintje op is het lastig ru-
zie maken, je snoert iemand makkelijk de mond. Dus toch heel 
vredige dagen toegewenst en voor het nieuwe jaar een snelle 
vaccinatie.

Jan Medema

Ingezonden bijdrage
Kunstmatige Intelligentie:  

“het is niet kunstmatig en 
het is niet intelligent”!
Dat waren de openingswoorden van de spreker, drs. Daan de Koning op maandag-
avond 7 december jl bij de allereerste openbare lezing via ZOOM  georganiseerd 
door Rotaryclub Rijnwoude. Ruim dertig personen hadden de moeite genomen om 
aan te sluiten, de jongste was 23 en de oudste dik in de 70.

Wat kunstmatige Intelligentie wel is en hoe het werkt, werd aan de hand van een kundig opge-
bouwd verhaal met perfecte sheets en heel veel voorbeelden uit de doeken gedaan. Kunstmatige 
Intelligentie is een nieuwe manier van programmeren. Een vorm daarvan is het neurale netwerk. 

Een neuraal netwerk kan bijvoorbeeld gebruikt worden door een mediabedrijf om te 
berekenen hoeveel losse kranten elk verkooppunt per dag nodig heeft. Als een neuraal netwerk 

wordt gevoed met genoeg zuivere data over de hoeveelheid kranten die landelijk op een 
bepaalde dag nodig waren bij een bepaald verkooppunt, kan het hieruit een trend leren. 

Op basis daarvan kan het voorspellen hoeveel kranten er op een bepaalde dag bij een bepaald 
verkooppunt nodig zijn – mits de data waarvan hij geleerd heeft correct zijn. 

Een neuraal netwerk is immers zo goed als de trainingsdata zijn.

Uit dit voorbeeld blijkt ook dat data waarde heeft.  Onze keuzes van programma’s maken dat Net-
flix weet hoeveel mensen bepaalde acteurs en bepaalde genre films leuk vinden. Met die kennis 
weten ze precies in wat voor ‘n serie ze moeten investeren om daarmee een grote omzet te berei-
ken. De risico’s die er vroeger waren - wordt het een top of een flop-  worden voorkomen.
Een geweldig succes is de diagnostiek van huidkanker. Over de hele wereld blijken dermatolo-
gen een bepaald soort hoog gespecialiseerde camera te gebruiken gebaseerd op eenzelfde stan-
daard. De hoge kwaliteit van de huidfoto’s en het wereldwijd gebruik maken van dezelfde stan-
daard waarmee die foto’s worden gemaakt en vastgelegd levert een ideale basis voor een neuraal 
netwerk. Onderzoek heeft uitgewezen dat een beginnend huidarts in circa 80% van de gevallen 
een juiste diagnose stelt. De beste dermatoloog doet dat in 96% van de gevallen. En het neuraal 
netwerk heeft een score van > 90%. Door in te zetten op samenwerking van de arts met het neu-
rale netwerk kunnen wereldwijd fenomenale resultaten worden gehaald als het gaat om het stel-
len van de juiste diagnose. 

Is een neuraal netwerk  intelligent?
Een neuraal netwerk is beperkt intelligent zolang er gaan begrip nodig is. Zodra er iets in de 

context verandert, weet het neurale netwerk het niet en kan het fouten maken.

Toch kan Kunstmatige Intelligentie als ze heel veel vergelijkbare input krijgt steeds beter aangeven 
wat de te verwachten output is. Als voorbeeld kunt u een kijkje nemen op de website whichfaceis-
real.com. Met heel veel foto’s van menselijke gezichten kan de computer nepgezichten  maken, die 
lijken zo echt dat ze niet van echt te onderscheiden zijn. Deze mogelijkheid wordt al gebruikt bij 
het maken van films, tv series, reclame etc. Makkelijk want veel goedkoper en je kunt de perso-
nages zo mooi maken als je wilt. Op gegeven moment zullen we Kunstmatige Intelligentie nodig 
hebbe om echt van onecht te onderscheiden.
Dat dit ook kan leiden tot ontwikkelingen waar je bang van kunt worden is bijvoorbeeld de inzet 
van bewapende drones die geleerd hebben op mensen te schieten. Zo kun je oorlog voeren zonder 
eigen mensen te verliezen! Deze apparaten bestaan en worden al gebruikt. 

Bepalend voor het goed functioneren van een neuraal netwerk is de kwaliteit van de 
dataverzameling en  de aanpassingen die de datascientists aan de data hebben gedaan. 
Met welk mensbeeld en met welk doel zijn de data verzameld en eventueel aangepast?  

Het gebruik van neurale netwerken kent risico’s:
1. Het herkennen van een patroon kan verward worden  met denken dat er een causaal verband 

is (oorzaak/gevolg).
2. De bias wordt versterkt: in dataverzamelingen kunnen vooroordelen ingebouwd zijn, die door 

het neurale netwerk versterkt worden.  Vandaar het belang van een goede screening naar de 
kwaliteit van de data.

3. Overwaardering in gebruik (we geloven de computer voor 100%). Zorg dus dat je altijd blijft 
herkennen wat gek is.

Er zijn hele goede toepassingen denkbaar en deels al in gebruik. Maar de risico’s zijn er ook. In dat 
kader is te hopen dat er op Europees niveau controlemechanismen komen die verkeerd gebruik 
van algoritmes en neurale netwerken voorkomen.  Maar wie controleert de overheid??

Voorjaar 2021 zal Rotaryclub Rijnwoude een vol-
gende openbare lezing organiseren. Via Zoom of 
fysiek, dat hangt af van de Corona maatregelen.  
Duurt dat te lang en wilt u vaker interessante lezin-
gen meemaken ? Kom dan eens kennismaken met 
Rotaryclub Rijnwoude – zie contactinformatie op 
www.rotaryclub-rijnwoude.nl
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Niemand  zou deze dagen alleen mogen zijn. Helaas weten we dat de praktijk anders is. Kinderen uit groep 4 van 
de Steijaertschool hebben de afgelopen weken een kerstkaart gemaakt voor ouderen. Tom in de buurt gaat ervoor 
zorgen dat de kaarten op de juiste adressen bezorgt worden. Op deze manier zorgen de jongeren ervoor om de ou-
deren in het dorp te verblijden met een mooie kerstkaart.

Glasvezelcampagne 
verlengd tot 
17 februari 2021
Op 9 december was de deadline voor de glasvezelcam-
pagne in voormalig Rijnwoude. Er hebben zich aardig 
wat inwoners aangemeld voor een toekomstig glas-
vezelabonnement bij een van de telecomaanbieders, 
maar het percentage van 35% deelnemers is nog niet 
gehaald. 

Daarom heeft DELTA Fiber Netwerk de campagne verlengd en krij-
gen inwoners nog tot 17 februari 2021 de tijd om zich aan te mel-
den zonder extra aansluitkosten. “Mede dankzij de inzet van am-
bassadeurs en lokale verkopers is al een mooi percentage bereikt. 
We hopen dat de inwoners die zich al hebben aangemeld ook bu-
ren, vrienden en familie overtuigen van de voordelen van glasve-
zel,” is de reactie van DELTA Fiber.  

Tijdig en gratis
Ambassadeur van het initiatief voor Hazerswoude-Rijndijk, Bruno 
Langer, had op meer aanmeldingen gehoopt. “Ik snap aan de ene 
kant wel dat mensen die in de woonwijken wonen nu niet direct 
de urgentie voelen om over te stappen. Veel mensen denken, KPN 
en/of Ziggo komen straks ook wel met glasvezel tot in de huizen 
en dan zie ik het wel. Dat zal ook zeker het geval zijn, maar je weet 
alleen niet wanneer onze regio aan de beurt is en of ook de buiten-
gebieden worden meegenomen. En gratis zal zo’n aansluiting niet 
zijn. KPN heeft recent aangekondigd veel geld te steken in nieuwe 
glasvezelaansluitingen. Grote steden zullen daarvoor als eerste aan 
de beurt zijn. 

Bij het initiatief van Delta Fiber weet je in elk geval dat je binnen 
twee wordt aangesloten en dat aansluiting gratis is. Wie er over van 
gedachten wil wisselen, kan mij altijd bellen of mailen (bruno@
langer.nl, 06-51716271).”
 

Op het kaartje is te zien hoeveel inwoners per dorp zich nog voor 17 
februari moeten aanmelden om de glasvezel te kunnen aanleggen.

EEN KAARTJE VAN 
JONG VOOR OUD
Jongeren uit Benthuizen hadden grootse plannen, om voor de kerstdagen iets leuks 
te doen voor de ouderen in hun dorp. Helaas gooiden de lockdown en de strenge-
re regels roet in het eten. Maar toch zaten zij niet bij de pakken neer en samen met 
de jongerenwerkers bedachten zij dan maar een kaartje met een kerstwens rond te 
gaan brengen.

Vrijdag 18 december liep een groep met versierde fietsen door Benthuizen. Zij gingen langs de adres-
sen, die zij via de SWOB gekregen hadden. Bij ieder huis zorgden ze dat zij even gezien werden en 
gooiden de kaart in de bus.

Een mooi initiatief in deze vreemde kersttijd.
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Succesvol met thuistafelconcept

"Voor het eerst zelf thuis kerst vieren"vieren"

Waar veel horecaondernemers een zwaar jaar achter 
de rug hebben, is het restaurant ’t Haasje gelukt zich 
er goed doorheen te slaan. En als kers op de taart kan 
de familie Hoogenboom dit jaar voor het eerst zelf van 
een kerstdiner in familiekring genieten. 

“We zitten hier nu bijna 22 jaar, 
maar zo’n  speciaal jaar als dit 
hebben we niet eerder meege-
maakt”, vertelt chef-kok Gabri 
Hoogenboom van restaurant ‘t 
Haasje.  Samen met zijn vrouw 
Maria, vaste kracht Martin en 
enkele krachten op afroep runt 
hij het restaurant aan de Rijndijk 
in Hazerswoude-Rijndijk. Door 
creativiteit en steun van klanten 
kijkt zijn team met tevredenheid 
terug op 2020, ondanks dat het 
restaurant de deuren voor de 
ontvangst van gasten vanwege 
corona moest sluiten. 

Thuistafelen ontwikkeld
“Toen de 1e lockdown in maart 
werd afgekondigd, deed ik net 
mee aan de Alphense restaurant-
week. Vanuit die hoek kwam al 
meteen de gedachte op om de 
omslag te maken naar thuisbe-
zorgen en afhalen van complete 
menu’s, zoals je die ook in het 
restaurant zou bestellen,” vertelt 
Gabri.  “Ik was er snel bij om 
dit thuistafelen te ontwikkelen 
en het bleek al meteen een groot 
succes. Met de paasdagen had ik 
ruim 60 bestellingen. Om 6 uur 
’s ochtends stond ik al te koken 

en om 8 uur was al een eerste 
ploeg bezig om het allemaal in 
te pakken, waarna we dat met 
de volgende ploeg nog een keer 
herhaalden. Ik wist echt niet wat 
me overkwam. De mensen ston-
den in rijen op gepaste afstand 
buiten te wachten om het eten 
op te halen en dat ging heel ont-
spannen en in een goede sfeer.”

Ook in kerstvakantie geopend
Inmiddels hebben ook andere 
restaurants het thuistafelconcept 
(kan dat woord nog meedoen 
voor woord van 2020?) ontdekt 
en draait het restaurant net zo-
veel omzet als normaal. Gabri: 
“We hebben voor de kerstdagen 
al veel bestellingen, maar zitten 
nog niet helemaal vol. Normaal 
gaan we na de kerstdagen altijd 
met vakantie, maar dit jaar zit 
dat er niet in. We hebben daar-
om besloten om ook in de kerst-
vakantie open te blijven.”

Bestellen nog mogelijk
Voor de kerstdagen is een spe-
ciaal en exclusiever menu sa-
mengesteld met extra keuze-
mogelijkheden. Het kost 47,50 
euro per persoon. Ook is er 
een wijnbox bij te bestellen met 
een bijpassende wijn voor elke 
gang naar keuze. Alles is kant- 
en klaar en alleen het hoofd-
gerecht hoeft nog in de oven 
te worden opgewarmd. Tussen 
15.00 en 16.00 uur worden de 
maaltijden thuisbezorgd of kan 
men deze ophalen. Gabri: “Het 
is voor ons die dagen wel vroeg 
opstaan en hard werken, maar 
voor het eerst kunnen wij zelf ’s 
avonds met elkaar van het kerst-
diner genieten en daar kijken 
we naar uit. 
Wij willen al onze klanten be-
danken voor de trouwe steun in 
het afgelopen jaar en wensen ie-
dereen gezellige feestdagen.”

Gabri: "Iedereen kan meegenieten met de Kerst"

Genieten van een heerlijk diner in huiselijke sfeer

Een uitgebreid en perfect klaargemaakt kerstdiner kan gewoon 
toch! En 't Haasje zorgt er voor dat u opok iets speciaal op tafel 
kunt zetten (foto links en boven)
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Nu alleen nog een schilderbeurt in voorjaar 2021
De ‘oude dame’ met nieuwe jas en versterkte botten het nieuwe jaar in !

De afgelopen maanden berichten wij al regelmatig 
over het groot onderhoud aan molen de ‘Rooie Wip’ 
, ook wel de ‘oude dame’ genoemd.   U heeft het zelf 
kunnen waarnemen tijdens uw gang langs de Geme-
neweg, ze staat er sinds eind oktober weer aangesterkt 
bij. 
 

verzwakte treden, u kunt weer 
veilig de klim naar de boven-
toren maken.  Net na de zomer 
werd de windpeluw vervan-
gen, deze zware balk waar de 
as van de wieken op rust was in 
slechte staat.  Na een zeer vak-
kundige aanpak van molenbou-
wer Verbij uit Hoogmade is dit 
belangrijke  onderdeel van de 
oude dame weer voor de ko-

mende 50 jaar gereed. Toen 
het grove herstel aan de ’bot-
ten van de oude dame’ was uit-
gevoerd, is door Elg Rietdekkers 
uit Schoonebeek een nieuwe jas 
aangebracht.  Deze specialist uit 
Schoonebeek had de weersom-
standigheden in september/ok-
tober helaas niet mee, maar het 
is allemaal goed en netjes voor 
elkaar gekomen.

Kers op de taart
Eerder schreven wij al over de 
verbleekte raamgordijntjes.  De 
familie Van Mil uit Hazerswou-
de Rijndijk, die regelmatig langs 
de molen fietsten of wandelen, 
vond dat hier iets aan moest ge-

beuren. Ze lieten het niet bij die 
opmerking, de oude exempla-
ren werden enige tijd in bruik-
leen genomen en door Corrie 
op haar naaimachine identiek 
vernieuwd. Begin november 
werden de frisse exemplaren 
door Corrie zelf opgehangen, 
nadat eerst nog een zeem over 
de stoffige ramen werd gehaald.  
 
Middels een bos bloemen wordt 
Corrie van Mil symbolisch be-
dankt door stichtingsvoorzitter 
Ben Oostdam voor haar bijdra-
ge aan de restauratie.

Bouwhistorisch onderzoek 
Een restauratie is niet alleen een 
mooie gelegenheid om aan de 
toekomst van een monument te 
werken , maar ook om naar het 
verleden te kijken.  Toen het riet 

van de molen was verwijderd 
waren alle balken van de on-
dertoren goed zichtbaar en toe-
gankelijk. Reden om het betrok-
ken adviesbureau Van Reeuwijk 
Bouwmeester te vragen om 
bouwhistorisch onderzoek naar 
de ouderdom van het hout uit te 
voeren.  Een dergelijk dendro-
chronologisch onderzoek (ook 
wel jaarringen onderzoek) is 
uitgevoerd door enkele hout-
monsters te nemen uit de eiken 
balken en hoekstijlen.  De hout-
monsters zijn onderzocht in een 
gespecialiseerd laboratorium 
in Petershagen (Dld).  Aan  de 
hand van de vorm van de jaar-
ringen en de zogenaamde vlot-
merken die in het hout zijn ge-
kerfd, is geconcludeerd dat het 
hout in het Rijngebied is gekapt 
tussen 1635 en 1638.   Het altijd 

vermoede bouwjaar 1639 van 
de molen wordt met dit onder-
zoek bevestigd.
 
Een zogenaamd vlotmerk in 
combinatie met jaarringen leidt 
naar de ouderdam van de eiken 
balken en daarmee de leeftijd 
van de Rooie Wip

Dank aan sponsors en 
vele donateurs
Het groot onderhoud was niet 
mogelijk geweest door belang-
rijke financiële bijdragen van 
overheden, instanties en stich-
tingen die het behoud van de 
Hollandse molens een warm 
hart toedragen.  Wij noemen 
daarom graag de Provincie Zuid 
Holland, Molenfonds de Hol-
landsche Molen, de Van Toorn 
& Scholten Stichting en Prins 

Bernard Cultuurfonds.  Natuur-
lijk willen we ook alle dona-
teurs bedanken die via de bank-
rekening van de Stichting Molen 
de Rooie Wip  of via de Crowd-
funding via de website van de 
Hollandsche Molen een bijdra-
ge hebben geleverd . Ook spe-
ciale dank aan Stichting Beheer 
de Hoek (SBH-fonds) die mid-
dels een belangrijke donatie de 
financiële boekhouding uitein-
delijk kloppend heeft gemaakt. 
We zijn er nog niet helemaal, als 
het nieuwe hout goed gedroogd 
is staat in het voorjaar 2021 een 
grote schilderbeurt gepland.  
Bijdragen blijven dus ook de 
komende periode welkom, zie  
www.rooiewip.nl.  
Na  Corona tijd hopen wij 
u weer te treffen op de dan 
382-jarige Rooie Wip. 

Bij de oplevering in oktober 
2020 en voorzichtig proefdraai-
en wordt de gerestaureerde 
Rooie Wip grondig geïnspec-
teerd.

Allereerst werden  al voor de zo-
mer de trap en de schoren ver-
vangen.  Bij uw toekomstige be-
zoek aan de molen hoeven we 
u niet meer te waarschuwen op 

Het zogenaamde vlotmerk in het hout

Corrie van Mil ontvangt een welverdiend boeket van voorzitter Ben Oostdam
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Dorpshuis Rijndijk is net open, maar door corona helaas weer dicht

Alle sponsoren en vrijwilligers bedankt!
De coronamaatregelen gooien helaas steeds roet in het eten als het gaat om het openen van het nieuwe dorpshuis van Hazerswoude-Rijndijk. Het gebouw is klaar, 
de bieb is al enkele weken open geweest, maar nu moeten de deuren al weer gesloten worden. Er is zo ook geen feestelijke gelegenheid om alle sponsoren en vrij-
willigers te bedanken. Het Netwerk Hazerswoude-Rijndijk wil alle vrijwilligers en sponsoren daarom via de krant bedanken en hele fijne feestdagen toewensen!

KRAP BUDGET
Er was een krap budget om de 
voormalige Rhynenburchschool 
te transformeren naar een tijde-
lijk dorpshuis. Het budget dat er 
was ging vooral op aan nood-
zakelijke zaken als een nieuwe 
brandmeldinstallatie, dakrepa-
ratie, buitenschilderwerk, aan-
passingen van de elektriciteit en 
cv-installatie en herbestrating 

STUKADOORSBEDRIJF  FERRY VAN HAASTERT
Ferry van Haastert uit Hazerswoude-Rijndijk heeft de wanden bij 
de keuken gestukt. We zijn Ferry, die om de hoek van het dorps-
huis woont, heel dankbaar voor het strakke wandje.

KRINGLOOP AAN DEN RIJN - KOUDEKERK
Bij Kringloop aan de Rijn zijn diverse oude kasten gevonden die 
overal in het gebouw zijn terug te vinden. De grenen kasten in de 
cadeauwinkel komen er vandaan, het uitleenmeubel van de bieb en 
ook de lessenaar. Maar met name de kast bij de keuken is natuurlijk 
een echte blikvanger!KRINGLOOP ’T HOEKIE UIT HAZERSWOUDE-DORP

Bij Kringloop ’t Hoekie vroegen we ‘hebben jullie ook een grote 
grenen tafel’? In de winkel zagen we alleen normaal formaat tafels 
staan. “Loop maar mee naar het magazijn, daar heb ik misschien 
wel wat voor jullie”, zei de baas. Daar troffen we in een hoek deze 
prachtige mega kroegtafel van 3 meter lang en 1.10 breed aan, die 
nu als leestafel in de bieb een tweede leven heeft gekregen.

KRINGLOOP ALPHEN AAN DEN RIJN
Bij de kringloopvestigingen in Groenendijk en aan de Energieweg 
zijn we vooral geslaagd in het vinden van accessoires, zoals lampen 
(zoals die op de foto), vazen en schalen. Maar ook de zithoek komt 
daar vandaan en de kleine leestafel bij de keuken. Maria van Door-
nik (oprichtster van de Kringloop Alphen) heeft ons daarbij gehol-
pen en zij heeft ook de decoraties op de ramen gemaakt.

BAATJE GRONDVERZET RIJNWOUDE
De mannen van Baatje hebben, voordat zij de opdracht kregen om 
het schoolplein opnieuw te bestraten, gratis de struiken om het 
schoolplein verwijderd. Van het eindresultaat is een mooie video 
gemaakt.

DE OUD IJZER MAN
Tom van der Haas is heel wat zaterdagen – samen met zijn maat- 
bezig geweest met het verwijderen van de speeltoestellen en fiet-
senstalling. Ook waren vele ritjes nodig om al het oud ijzer dat uit 
alle hoeken en gaten van de school kwam, af te voeren.

BERGEN WERK DOOR VRIJ-
WILLIGERS VERZET
Om het binnen allemaal op te 
ruimen, in dezelfde kleuren te 
schilderen en in te richten heb-
ben 20 vrijwilligers de schou-
ders er onder gezet. Ze hebben 
alle raamkozijnen aan de bin-
nenzijde, de binnenkozijnen, 
deuren en enkele wanden ge-
schilderd in de periode juni tot 
in november. Veel dank daar-
voor aan Riet, Chantal, de twee 
Karins, Hetty, Frans, Cilleke, Di-
ana en de docenten van de mu-
ziekschool en hun familie. In 
de school en de buitenbergin-
gen was verder veel troep aan-
wezig, van oude schoolborden 
en prikborden tot gymtoestel-
len en kapot meubilair. Die 
zijn door Richard, Ernst, Frans 
en Niels weggebracht naar de 
kringloop of naar de contai-
ner afgevoerd. Verder hebben 
Cees, Simon en Richard aller-
lei kluswerk gedaan, zoals spul-
len weghalen of juist ophangen, 
maar er was ook ambachtelijker 
werk. Zo heeft Cees het podium 
getimmerd en heeft Willem een 
voormalig toilet omgetoverd tot 
kleedhok van de gymzaal en 
heeft hij handige schildertafel-
tjes gemaakt van oude school-
bankjes. Verder waren diverse 
vrijwilligers druk met speur-
werk naar leuke meubels en in-
richtingsartikelen bij de diver-
se kringlopen in de omgeving 
en op internet. Van de hand van 
Riet zijn ook alle decoraties van 
spijkerstof. Maar het belangrijk-
ste was wel dat de vrijwilligers 
het met elkaar heel gezellig heb-
ben gehad en met veel plezier 
naar het eindresultaat hebben 
toegewerkt.  
 
SPONSOREN
Voor de inrichting moest crea-
tiviteit en inventiviteit worden 
aangesproken en daarvoor zijn 
ook partijen benaderd om het 
dorpshuis te sponsoren. Zon-
der sponsoren was het nooit 
zo mooi geworden. Zij hebben 
spullen voor de inrichting gedo-
neerd of dit tegen gereduceerde 
tarieven beschikbaar gesteld, 
klussen gedaan, of geholpen om 
het buitenterrein opgeruimd te 
krijgen. Wij zijn de volgende 
sponsoren zeer dankbaar:

DORPSOVERLEG EN WINKE-
LIERSVERENIGING
Bezoekers van het dorpshuis 
kunnen veel plezier beleven aan 
het prachtige koffieservies dat 
is geschonken door de Winke-
liersvereniging DaCostasingel 
samen met het Dorpsoverleg 
Hazerswoude-Rijndijk Oost.

van het schoolplein. Allemaal 
heel erg nodig en het gebouw is 
er zeker beter en veiliger door 
geworden, maar van binnen is 
het dan niet nog mooier en ge-
zelliger. Door de inzet van vrij-
willigers en sponsoren is het 
echter toch gelukt er een echter 
‘huiskamer’ van het dorp van te 
maken. 
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HOOGVLIET.COM

 CoolBest 
 Alle pakken van 
1 liter 
Van /1.68 - /1.92

 Hoogvliet salade 
 4 kuipjes van 150 gram 
Van /5.56 - /8.76
 Voor 2.78 - 4.38 

 Koggelandse 
kaas plakken 
of -stukken
Van /1.37 - /1.82
Van de versafdeling

TOT 

45%
KORTING

PER 100 GRAM 

 0.99 

KILO

 9.99 
 PER PAK 

1.-
 Rosbief 
Van /2.39

100 GRAM 

1.69 

 Luxe gourmetschotel 
 Varkensshoarma, biefstuk, fi letlapjes, 
mini worstjes, mini saté, mini 
hamburgers en mini cordon bleu
Van /11.99

De lekkerste en goedkoopste van Nederland
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