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| zonnepanelen | LED verlichting | www.mastop.nl |

Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 58e jaargang nr. 2735 • Woensdag 3 februari 2021

makelaardij

Bel voor een gratis waardebepalingBel voor een gratis waardebepaling
T 0172 - 53 49 41 - INFO@VDSM.NLT 0172 - 53 49 41 - INFO@VDSM.NL

OP ZOEK NAAR 
EEN LOKALE 
MAKELAAR?

Prijzen te besteden bij plaatselijke (recreatieve en horeca) bedrijven...

Wekelijkse kennisquiz Rijnwoude

Het in aanbouw zijnde appartementencomplex te Benthuizen...

Kantoorruimte

TE HUUR
Ambachtsplein,

Hazerswoude-Dorp
Tel. 0618396218

Stichting Actief Rijnwou-
de heeft weer een nieuw 
coronaproject bedacht, 
een wekelijkse kennis-
quiz over Rijnwoude. 

WAT IS DE BEDOELING:
1. Wekelijks komen wij met 

een quiz over Rijnwoude. 
Een aantal vragen worden 
gesteld, via multiple choice 
antwoorden kunt u het goe-
de antwoord invullen.

2. Deze wekelijkse quiz kunt 
u in de Groene Hart Koe-
rier  terugvinden (op papier 
dus). Heeft u de antwoor-
den ingevuld dan kunt u tot 
en met de volgende maan-
dag het ingevulde formulier 
inleveren bij de volgende 4 
supermarkten: Albert Heijn 
Hazerswoude Dorp en Kou-
dekerk aan den Rijn/ Jum-
bo Hazerswoude Rijndijk en 
Plus Verheul Benthuizen. 

3. De quiz is ook wekelijks te-
rug te vinden op de web-
site van Actief Rijnwoude: 
www.actief-rijnwoude.nl . 
Door deze te downloaden / 
in te vullen en terug te stu-
ren naar info@actief-rijn-
woude.nl (uiteraard weer tot 
en met de volgende maan-
dag) kunt u ook meedoen.

4. Uit de goede antwoorden 
wordt er een prijs beschik-
baar gesteld van € 25,--, te 
besteden bij een door u uit-

gekozen (recreatief) hore-
cabedrijf, gevestigd in Rijn-
woude.

5. De prijswinnaars krijgen dit 
persoonlijk te horen. Tevens 
zal dit vermeld worden in de 
Groene Hart Koerier.

EN VERDER:
• Stichting Actief Rijnwoude 

zal de 1e weken deze prijzen 
beschikbaar stellen.

• Wij vragen lokale onderne-
mers (die het afgelopen jaar 

ondanks corona goed heb-
ben gedraaid) ons mee te 
helpen met de (verdere) fi-
nanciering van dit project. 
Wilt u ook voor 1 week de 
prijzen financieren?

• Als ‘particulier’ mag u dat 
natuurlijk ook doen.

• Als lokale ondernemer zal 
uw naam natuurlijk gepu-
bliceerd worden. U bent dan 
lokaal verantwoord aan het 
ondernemen’ 

• U helpt onze lokale (recre-
atieve) horecabedrijven die 
zeker een steuntje nodig 
hebben.

• Maar u ondersteunt ook alle 
inwoners die meedoen met 
deze quiz: een activiteit die 
de wekelijkse sleur een beet-
je kan doorbreken.

Heeft u vragen over dit pro-
ject, neem dan contact op met 
de kerncoördinatoren van uw 
kern.

• kerncoördinator Benthuizen: 
Bernard@actief-rijnwoude.nl 
/ 06-29508442 / Bernard de 
Vries

• kerncoördinator Koudekerk 
aan den Rijn: Jolandevwet-
ten@hotmail.com / 06-
22168847/ Jolande van Wet-
ten

• kerncoördinator Hazerswou-
de Dorp: Linda@actief-rijn-
woude.nl / 06-45094267/ 
Linda Timmermans.

• kerncoördinator Hazerswou-
de. Rijndijk Hazerswoude-
Rijndijk: Saskia@actief-rijn-
woude.nl / 06-24223400/
Saskia Heemskerk.

De Kennisquiz Rijnwoude week 5De Kennisquiz Rijnwoude week 5
1. De Juffrouw / Hazerswoude Dorp, verzorgt sinds enkele weken maaltijden. Wat is het hoogst  
 aantal maaltijden wat per dag is afgenomen?
 • 37 maaltijden.  • 47 maaltijden.  • 57 maaltijden

2. In het centrum van Benthuizen wordt op dit moment een appartementencomplex gebouwd 
 bij Plus Verheul supermarkt. Wat is de naam van dit complex?
 • De Barg.  • De Korf.  • De Stal.

3. Als je over de Rijndijk-Oost gaat, richting Alphen aan den Rijn, kun je over de Oostvaart een 
 brug over. Je komt dan in een voormalige wijk van Hazerswoude. Hoe heette die wijk?  
 • ’t Zwaantje.  • Rijnwijk.  • Rijnzicht. 

4. Welke voormalige inwoner van Koudekerk aan den Rijn heeft ooit een Olympische 
 medaille gehaald?
 • Roy Heiner.  • Bettine Vriezekoop.  • Tom Okker.

5. Hoeveel adressen zijn er bezocht met het project “All You Need Is Love” van Actief Rijnwoude 
 in december 2020?
 • 14.  • 16.  • 18.

Naam deelnemer  :

Telefoonnummer deelnemer :

Email adres deelnemer  :
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Column Hoop & Troost van de 
oude dorpskerk Benthuizen 
in de Groene Hart Koerier

Regels geven
vrijheid  
Als ik denk aan de afgelopen week denk ik vooral aan regels. 
• De nieuw opgelegde regels om ons te beschermen tegen een 

grotere corona-uitbraak.
• De regels die de overheid heeft overtreden in de toeslagen-
 affaire waardoor ze nu demissionair is.
• De regels die groepen hebben overtreden door te gaan 
 plunderen.
• De regels die mensen overtreden door zonder reden na 
 21 uur buiten de deur te zijn.
• Etc….etc

Wat hebben we toch veel regels waar we ons aan moeten houden. 
Dat voelt dat onze individuele vrijheid wordt ingeperkt. We kijken 
dan vooral naar dingen die we niet mogen, want die wegen het 
zwaarst en roepen innerlijk verzet op.

Maar zouden we ook eens anders naar regels kunnen kijken? Kun-
nen regels ons wellicht ook helpen om meer vrijheid te hebben?  Ik 
durf gerust met een goed gevoel door een groen stoplicht te rijden, 
omdat ik weet dat we met elkaar als regel hebben afgesproken dat 
de ander voor een rood stoplicht blijft wachten. 

Ooit sprak ik iemand die zei dat hij gelukkig niet in de kerk zit, 
want daar heb je zoveel regels waar je je aan moet houden, dat is 
niets voor hem. Iedere zondag horen wat je allemaal niet mag in 
het leven. Hij vroeg ook hoe ik hier tegenaan kijk als kerkganger. 
Ik stelde hem de wedervraag of hij getrouwd is. Dat werd beves-
tigend beantwoord, waarop ik aangaf dat het huwelijksformulier 
niet veel anders is dan onze tien leefregels. Daar staat toch ook in 
aangegeven wat je wel en wat je niet mag. Voelt dat beangstigend?  
Voor mij niet, want als je veel van iemand houd dan wil je vanuit 
de liefde tot de ander, hem of haar geen pijn doen! Dan heb je zelfs 
de regels niet nodig om iedere week door te lezen, dat gaat goed 
vanuit je hart. 
Dat geldt voor veel meer dingen! In zulke gevallen geven regels 
juist vrijheid en structuur. Ook de “regels” in de kerk zijn voor mij 
persoonlijk geen enkel probleem! Want als je veel van Jezus houdt, 
dan wil je zelf helemaal niet tegen deze regels ingaan! Regels zijn 
dan niet benauwend, maar geven vrijheid!

Laten we met elkaar ook zo naar de nieuwe en bestaande regels in 
de samenleving kijken. Als we die uit liefde voor elkaar uitvoeren 
(ook al kost dat soms innerlijke strijd) dan geeft dat vrijheid. Als we 
samen de regels aanhouden, kunnen we samen de gevolgen voor-
komen indien we deze links laten liggen.

De oude dorpskerk staat voor iedereen klaar; jong of oud. Wie jij ook bent! 
Neem contact op via: zorgteam@hervormdbenthuizen.nl  

Volg onze online diensten via YouTube en zoek op: Kinderkerk 
Benthuizen en/of Hervormde Gemeente Benthuizen. 

Corona maatregelen en 
oud papier ophalen
Helaas kunnen we komende donderdagavond 4 febru-
ari geen oud papier ophalen. Vanwege de avondklok 
gaat het ons niet lukken. 

Maar we willen jullie ook niet met het oud papier laten zitten en 
daarom bieden we iedereen de mogelijkheid om het zaterdagmor-
gen tussen 9.00 en 12.00 uur te brengen naar de Heerewegh 30. 
Daar staan enkele vrijwilligers gereed om uw papier te verzamelen 
in de papiercontainer. We zien uit naar jullie komst en bij voorbaat 
dank voor de medewerking

Namens het ophaalteam van de Jeugdraad 
Hervormde Gemeente Benthuizen.

Vragen?  Oudpapier.benthuizen@gmail.com

AVONDKLOK
Nieuwe domper voor jong en oud
We zitten nog steeds in de coronacrisis en zelfs nog erger dan voorheen. Des te meer moe-
ten we elkaar juist nu blijven steunen en helpen, in deze voor jong en oud verschrikkelijk 
moeilijke tijd.  In Benthuizen is het na negen uur stil, donker en ongezellig. Een enkele 
auto of fiets, die verplicht pad moet en iemand die de hond uitlaat. Dat zijn de enige be-
wegende beelden in ons dorp.
 

De oorlog heb ik niet meege-
maakt, maar die avondklok moet 
toen, voor die mensen, een ver-
schrikking zijn geweest. Ze za-
ten ook nog achter geblindeerde 
ramen, zonder enig nieuws van 
wat er buiten gebeurde. 

Nu luisteren we dag en nacht 
naar het laatste nieuws. Beelden 
van de tv houden ons bezig. U 
en ik kijken met afgrijzen naar 
de rellen en plunderingen in 
vele steden. Volkomen onbegrij-
pelijke, beschamende en mens-
onterende beelden. We zien ook 
onze dappere zorgverleners en 
politie. Winkels plunderen is 
geen protest, maar puur van-
dalisme en criminaliteit. Ik heb 
ook bewondering voor voetbal-
supporters, van onder meer FC 
Den Bosch, die een duidelijk 

signaal afgaven, door de straat 
op- te gaan en dat tuig een dui-
delijke waarschuwing te geven. 
Zij zijn niet alleen supporter van 
de club, maar staan ook klaar 
om de medemens te bescher-
men.

Mooi gebaar
Het gebaar van de SGP om 
stroopwafels te brengen bij de 
verzorgers en bewoners van 
BenThuis en de zorgverleners 
van Allcura-thuiszorg, is een te-
ken van medeleven.
Denk ook eens aan onze mid-
denstand, waarvan de meesten 
het zwaar hebben.
Een voorbeeld:
Als je bij Hijdra komt voor vijf 
schroefjes, word je net zo vrien-
delijk en spontaan geholpen 
als dat je voor iets van 40 euro 

komt. En wat hebben zij nu? Een 
dichte winkel en alleen maar 
kosten. Zo zijn er natuurlijk 
nog velen. Laten we met ons al-
len een eenheid vormen in ons 
dorp, in onze gemeente. Eenie-
der van ons kan iemand geluk-
kig maken met een telefoontje, 
bloemetje, kaartje of een spon-
tane zwaai.

Lange tijd hebben we genoten 
van het sparen en ruilen van 
plaatjes voor het boek “Bent-
huizen. Hoe het vroeger was”. 
Door de enorme belangstelling 
in het dorp waren er geen boe-
ken meer over voor de Histori-
sche Kring Benthuizen. Heeft u 
nog een leeg boek, of halfvol en 
wilt u die kwijt? Breng die dan 
bij Miel Bregman, Kon. Wilhel-
minastraat 20. De Historische 
Kring zal er blij mee zijn.

Hoop en Troost
De wekelijkse column “Hoop 
en Troost” in de Groene Hart 
Koerier doet ook heel veel men-
sen goed. Het geeft inderdaad 
aan iedereen hoop en troost in 
deze moeilijke tijd.
Nogmaals, laten we met z’n al-
len elkaar blijven helpen en 
steunen.
Ik wens ieder nog veel sterkte 
en gezondheid toe.
Blijf het positieve in het negatie-
ve zoeken.

Bas van Vliet

Kledinginzamelen ZoBeRo.
Ook zaterdag 6 februari is er een kledinginzameling 
aan de Bredeweg 22 in Moerkapelle. Wij vragen kle-
ding, schoenen en linnengoed schoon en heel. 

We zien ernaar uit dat er in 2021 weer een transport mogelijk is. 
Het transport van twee vrachtwagens in oktober werd met blijd-
schap ontvangen. Het geeft ons weer uitzicht op een transport door 
ons zelf georganiseerd.

Financiële steun
Wilt u dit transport financieel steunen dat kan door uw gift over 
te maken op NL87RABO0325944776 ten name van transport 2021.
We zien u graag op 6 februari van 9.00 tot 11.00 uur met het in acht 
nemen van de coronaregels.
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Thuis in uw dorp!2021

Eerste paal seniorenwoningen 
Herman Heijermansstraat 

Martin Bogerd, directeur-bestuurder van Habeko was 
samen met Marco Hendriks, directeur van H&H Timmer- 
en Aannemingsbedrijf BV uit Stolwijk aanwezig bij het 
slaan van de eerste paal. 

“We bouwen aan de Herman Heijermansstraat zes  
seniorenwoningen met een tuin, een zeer ruime begane 

grond en twee slaapkamers en een badkamer op de 
verdieping,” beschrijft Bogerd. “De huizen zijn eenvoudig 
levensloopbestendig te maken. Zo is in het ontwerp al 
rekening gehouden met het plaatsen van een traplift. 
Verder biedt de begane grond voldoende ruimte om er 
een extra slaapkamer en badkamer te realiseren.”  
Bovendien ligt het huizenblok op een ideale locatie vlak 
bij winkels en andere voorzieningen.

Na de twaalf Nul op de Meter-woningen in Groenendijk 
is dit het tweede project waarin we energie neutrale 
woningen bouwen. De zeer goed geïsoleerde huizen 
hebben geen gasaansluiting meer, maar zijn voorzien  
van zonnepanelen, een warmtepomp en een warmte- 
terugwinningsysteem. De toekomstige bewoners krijgen 
uitgebreide voorlichting over hoe om te gaan met deze 
voorzieningen in huis. 

Start verhuur
De verhuur van de zes woningen vindt dit voorjaar  
plaats en biedt kansen voor senioren die nu nog een een-

gezinswoning huren en graag kleiner willen 
wonen. Er komen dan ook weer woningen 
vrij voor andere woningzoekenden, zoals  
gezinnen en starters. “Die doorstroming op 
de woningmarkt is heel gewenst,” aldus Bogerd. 

Het project in Hazerswoude-Rijndijk is in nauw 
overleg met de omwonenden ontwikkeld. Er is  
rekening gehouden met de hoogte en uitstraling van 
de woningen en met de privacy van de omwonende 
buren. “Het goede contact met de buurt heeft eraan 
bijgedragen dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen 
de bouw. Daardoor is het hele voortraject vlot verlopen. 
Zoals het er nu naar uitziet leveren we de woningen in 
juli of uiterlijk augustus op.” 

Meer weten?
Heeft u interesse in een van de nieuwe senioren- 
woningen in Hazerswoude-Rijndijk en wilt u meer  
weten? Neem dan contact op met Habeko, afdeling  
Klant en Woning.

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl
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Op het terrein van het voormalige zwembad in Hazerswoude-Rijndijk is woensdag 27 januari de eerste paal geslagen voor de bouw van 
zes seniorenwoningen van Habeko wonen. De nieuwe huurders krijgen naar verwachting deze zomer de sleutels overhandigd.

Eenmalige huurverlaging 
voor huurders in dure woning
Huurders met een laag inkomen die in een dure sociale huurwoning wonen,  
komen in 2021 mogelijk in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging.  
Met de Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen wil het 
kabinet de betaalbaarheid van huren verbeteren.

Veel mensen in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. 
Habeko houdt bij het toewijzen van een woning al rekening met het inkomen. Dit heet 
passend toewijzen. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun  
inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen over een langere periode is gedaald. Of  
doordat zij in de woning kwamen wonen voordat passend toewijzen was ingevoerd. 

Geldt deze verlaging voor u?
Op basis van uw (gezamenlijke) inkomen in 2019 en de hoogte van uw huur bepaalt 
de Belastingdienst of u recht heeft op deze eenmalige huurverlaging. U hoeft zelf dus 
niets te doen. Komt u in aanmerking, dan ontvangt u automatisch bericht van ons 
met het voorstel voor de huurverlaging en de nieuwe huurprijs. Bent u akkoord, dan 
gaat de nieuwe huur per 1 mei a.s. in. De wet geldt alleen voor huurders van sociale 
huurwoningen, niet voor huurders van een woning in de vrije sector. Kijk voor meer 
informatie op onze site.

Inkomen gedaald na 2019?
Is uw inkomen pas na 2019 gedaald? Bijvoorbeeld sinds de start van corona? Dan kunt u 
de huurverlaging zélf aanvragen bij Habeko. Neem contact met ons op.

Geef schimmel geen kans!
Schimmel op muren of plafonds is vaak 
het gevolg van te veel vocht in huis. 
Vocht dat we zelf veroorzaken met 
koken, douchen en ademen. Door de 
was te drogen en de afwas te doen. 
Zelfs de huisdieren dragen hun steentje 
bij. In een gemiddeld huishouden leidt 
dit tot wel 10 liter vocht per dag. 
Wanneer u onvoldoende ventileert 
slaat vocht neer in de vorm van 
condens. De ramen zijn vaak beslagen, 
de muren voelen klam aan en er groeit 
schimmel op het plafond. 

Goed ventileren is belangrijk
Gelukkig kunt u dit voorkomen door goed te ventileren. Lucht uw woning iedere dag 
minstens 30 minuten goed door. Bijvoorbeeld ’s morgens en ’s avonds een kwartier. 
Doe dit ook in de winter. Wel even de thermostaat lager zetten! Met een geopend 
klepraampje of ventilatierooster zorgt u dag en nacht voor een ‘zachte’ ventilatie. Een 
goed geventileerde woning is bovendien makkelijk te verwarmen. Zo woont u in een 
gezond huis zonder vochtplekken of schimmel, én bespaart u geld.

Kijk voor meer tips op onze website www.habekowonen.nl.
     

Doe het zelf: cv-ketel bijvullen
Merkt u dat de radiatoren in huis minder warm worden? Controleer dan de waterdruk  
van de cv-ketel. Is die lager dan 1 bar, dan werkt de cv-installatie niet goed. U kunt de  
cv zelf bijvullen met water tot de druk weer tussen 1,5 en 2 bar staat. Op onze website  
www.habekowonen.nl vindt u meer informatie en een stappenplan voor het bijvullen van 
uw cv-ketel. Heeft u toch hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Heeft u onze website 
al bezocht?
Kijk op www.sbhw.nl

Marco Hendriks Martin Bogerd
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Familieberichten

 “Ik heb veel steun aan mijn geloof. 
Ik probeer een goed mens te zijn. En de 
kerk steunt me daarbij. Met elkaar zijn 
we er voor iedereen en voor elkaar. 
 Samen bidden we voor vrede in 
de wereld en nemen we initiatieven om 
behoeftige mensen in onze omgeving een 
handje te helpen. Dat geeft het leven zin 
en mij een goed gevoel. 
 Ik wil straks een eenvoudige begra-
fenis en wat er dan van mijn spaarcentjes 
over blijft, is voor het goede doel. Als ik 
straks voor onze schepper sta wil ik het 
een beetje goed gedaan hebben.”
 Truus van Haveren

straks voor onze schepper sta wil ik het 
een beetje goed gedaan hebben.”
 Truus van Haveren

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Rustig en heel natuurlijk is in zijn slaap 
overleden mijn lieve man, onze vader, 

opa en overgrootopa

Leen van der Haven
Hazerswoude-Dorp, 20 juli 1942

Koudekerk aan den Rijn, 17 januari 2021

Anneke
    Joesjka en Marcel
    Marian en Guido
    Peter en Silvia
    Kleinkinderen en achterkleinkind

Den Tollstraat 43
2396 CC  Koudekerk aan den Rijn

Wij hebben afscheid genomen 
van Leen op woensdag 20 januari.

hou mij vast
laat uw liefde stromen
dan zweef  ik door de wind
door de kracht van uw liefde

Na een leven dat gekenmerkt werd door 
eenvoud, behulpzaamheid en liefde,

 is van ons heengegaan 
onze lieve moeder, trotse oma en omi

Cornelia 
van Diggele-

Kouwenhoven
~Corrie~

Weduwe van Henk van Diggele

* Alphen aan den Rijn, 19 september 1930
† Koudekerk aan den Rijn, 24 januari 2021

Annie en Wim
    Richard
    Jaap & Nancy
        Boris
    Loes & Michel
        Noor
        Bram

Jannie en Hennie
    Johan & Linda
        Iljo
        Tijs
    Doortje & Wouter
        Guusje
        Jochem
        Alex
    Cora & Pieter
        Simon
        Koen
        Chris

Correspondentieadres:
Jannie en Hennie
Koningin Julianastraat 7
2396 XN  Koudekerk aan den Rijn

De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden 
op donderdag 28 januari in 

crematorium Alphen aan den Rijn. 

Met verslagenheid geven wij kennis dat op 22 januari 2021 is 
overleden mijn zoon, onze broer, zwager en onze neef

Remond Bij de Vaate

We wensen José en de kinderen heel veel sterkte toe!

Remond is inmiddels in besloten kring begraven

Hans Bij de Vaate
Roland Bij de Vaate
Gerard en Bianca Keller-Bij de Vaate en Calvin
Willy en Leen de Ruiter-Bij de Vaate
Marjan Bij de Vaate

Het is beter iets moois te verliezen,
dan dat je het nooit hebt gehad

Dankbaar voor haar liefde en zorgzaamheid hebben wij na een  
kort ziekbed afscheid moeten nemen van mijn vrouw, onze moeder, 

schoonmoeder, oma en overgroot oma

Els de Vogel - van der Ploeg
Elizabeth Machtilda Johanna

30 september 1942 27 januari 2021

Cees

 Yvonne en Yme

  Michael
   Ryan
  Ramona en Dennie
   Djairo
  Youri en Amber
  Ashley en Manuël

 Petra en Paul

  Nicole en Martijn
   Jill
  Dave en Joyce

 Patrick, Esther

  Jennifer
  Casey

I.v.m. de coronamaatregelen zal de crematie in besloten kring plaatsvinden. 

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers van 
Rhijndael, voor de bijzondere liefdevolle verzorging. 

Correspondentieadres: 
C. de Vogel, Kerklaan 77, 2396 VH  Koudekerk aan den Rijn

Je moeder blijft je moeder 
zo eigen en vertrouwd. 

Je wilt haar niet graag missen 
omdat je van haar houdt. 
Maar eens komt de dag 

dat je haar moet laten gaan. 
Je verstand zegt dat het goed is 

maar in je ogen blinkt een traan. 
 

 Coba Verstraaten - van der Burg 
 

sinds 2004 weduwe van Aad Verstraaten 
 

* 5 november 1929           † 30 januari 2021 
 

Pop en Frans 
Wil en Cok † 
Rina en Hans 
Aad en Els 
Ineke en Ron 
Kees 
Marja en Carlo 
Renee 
(achter) kleinkinderen 

 
Moeder is thuis, waar wij de laatste dagen 
samen met het gezin willen doorbrengen. 
 

De plechtigheid voorafgaande aan de 
crematie zal in liefdevolle besloten kring 
plaatsvinden. 
 

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers 
en vrijwilligers van Wijdezorg voor de 

liefdevolle verzorging. 
 

Correspondentieadres: 
Aad Verstraaten,  Melkweglaan 40 

2394 NH Hazerswoude-Rijndijk 
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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

Houdt uw kern schoon met een Ommetje!
Horrorwinter  2020/2021. Het was zondagochtend 31 januari, heerlijk vriesweer. Ik was vroeg wak-
ker en dacht van: Laat ik lekker genieten van deze winterochtend.

Warm aangekleed dook ik de polder van ons mooie Groene Hart in, gewapend met een “grijpertje en een vuilniszak”. 
Had me voorgenomen, net als inmiddels een groot aantal andere mensen, al het zwerfafval dat ik tegen zou komen, op te 
pakken en mee te nemen: Lekker sportief bezig en gelijk een bijdrage leveren onze omgeving schoon te houden, niet ver-
keerd toch? Natuurlijk zou het het mooiste zijn wanneer we geen rotzooi op straat of in bermen zouden deponeren, maar 
inmiddels is het een illusie te veronderstellen dat dat niet gebeurt. Het is niet anders, dan maar opruimen dus.

Hoe grappig was het dat ik “collega’s” tegenkwam. Hadden dus dezelfde gedachte op deze zondagochtend. Natuurlijk even 
“collegiaal” overleg met ze gehad; zij hadden al een behoorlijke zak gevuld. Vonden het heerlijk te wandelen maar ook ge-
lijk rotzooi op te ruimen. “En met elkaar is het ook nog een gezellige activiteit” zo lieten zij weten. Ik wilde natuurlijk ook 
weten waar zij hadden gelopen, ik zou dan een andere route gaan lopen. 

Na deze ontmoeting vervolgde ik (nog gemotiveerder) mijn weg (mijn zak moest n.l. nog wel gevuld worden). En dat luk-
te. Wat ik vooral tegen kwam waren veel mondkapjes / blikjes en fastfood materiaal. Na 1 ½ uur was mijn zak goed ge-
vuld. Gelukkig maar want ik was bijna thuis en had inmiddels wel trek in mijn zelfgemaakte erwtensoep.

Wilt u ook een bijdrage leveren uw buurt schoon te houden neem dan contact op met uw kern coördinator. Wij zor-
gen dan voor materiaal: een grijper / plastic zakken en een fluorescerend hesje.
•  kerncoördinator Benthuizen: 
 Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442 / Bernard de Vries
•  kerncoördinator Koudekerk aan den Rijn: 
 Jolandevwetten@hotmail.com / 06-22168847/ Jolande van Wetten
•  kerncoördinator Hazerswoude Dorp: 
 Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267/ Linda Timmermans.
•  kerncoördinator Hazerswoude-Rijndijk: 
 Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia Heemskerk.

Bridge leren in 
coronatijd?
Het district Leiden e.o. van de Nederlandse Bridge 
Bond  gaat voor haar verenigingen vanaf 9 februari a.s. 
een online bridgecursus organiseren voor mensen die 
bridge willen leren. 

Bridge is een boeiend en uitdagend kaartspel dat je sa-
men met een partner speelt. Bridge is daarnaast een sport 
die hersenen fit en actief houdt, belangrijk voor jong 
en oud. Je kunt het in clubverband spelen of thuis met 
vrienden. Ook online spelen is mogelijk. Bridge kan al-
tijd en overal, dus ook op vakantie. Bridge wordt als ken-
nissport eveneens in competitieverband gespeeld. Het is 
een fantastische vrijetijdsbesteding. Immers, het is ge-
zellig, houdt je mentaal fit en is heel betaalbaar. Bridge 
is na voetbal, hockey en volleybal de vierde teamsport 
van Nederland. Dan moet het toch wel leuk zijn, zou je 
zeggen…..! 

Om ook u kennis te laten maken met bridge organiseert 
het Bridgedistrict Leiden e.o. onder deskundige leiding 
van ervaren docenten een cursus bridge voor beginners. 
Vanwege corona wordt de cursus online gegeven. U leert 
in deze cursus de beginselen van het spel en de basis-
spelregels. Tijdens de cursus speelt u met uw mede-cur-
sisten oefenspellen op de computer waardoor u op een 
veilige en gezellige manier het geleerde in praktijk kunt 
brengen. Ook krijgt u mogelijkheden om in uw eigen 
tijd thuis verder te oefenen. Om de online bridgecur-
sus te kunnen volgen, heeft u een pc of tablet nodig met 
een webbrowser die up to date is. Presentaties vinden via 
Zoom plaats.
De cursus wordt vanaf 9 februari a.s. wekelijks gegeven 
op dinsdagavond, aanvang 19.30 uur. Heeft u belangstel-
ling voor de cursus, maar u kunt niet op dinsdagavond? 
Laat het weten! Bij voldoende belangstelling kan ook op 
andere dagdelen een cursus worden georganiseerd. 

De cursus bestaat uit 13 lessen van 2.15 uur en daarnaast 
wordt er verwacht dat u thuis ook nog één à twee uur 
per week oefent. 

Wilt u meedoen? Meld u dan aan bij Anja Koning, op-
leidingscoördinator bridgedistrict Leiden e.o., tele-
foon 071-5225288, e-mail onderwijs@bridgedistrict-
leiden.nl. Ook voor vragen kunt u met haar contact 
opnemen.  Website bridgedistrict Leiden e.o. : htt-
ps://9.bridge.nl. 
Bridgeclubs in uw directe omgeving zijn:
BC Het Anker, gehuisvest in dorpshuis De Meester 
(voormalig Rhynenburgerschool) en 

    Want deze God is onze God eeuwiglijk en altoos;
    Hij zal ons geleiden tot den dood toe.

Psalm 48 : 15

Bedroefd geven wij u kennis dat, na een moeitevol leven en een peri-
ode van afnemende krachten, door de Heere uit ons midden is wegge-
nomen mijn zorgzame vrouw, onze lieve moeder, oma en overgrooto-
ma

Albertje Démoed-den Hertog
in de leeftijd van 86 jaar.

 Benthuizen:  B.J. Démoed
 Hazerswoude-Dorp:  Bram en Marja
 Reeuwijk:  Co en Janneke
 Benthuizen:  Ben en Cobie
 Hazerswoude-Dorp:  Reinald en Cora
 Woerden:  Cornita en André
  Kleinkinderen en
  achterkleinkinderen

Moerkapelle, 30 januari 2021
Correspondentieadres:  Familie A.J.P. van der Burg
   Mesdagplein 11
   3443 CD Woerden

In verband met de coronamaatregelen vinden zowel de rouwdienst als 
begrafenis in besloten kring plaats.
Wij stellen het zeer op prijs wanneer wij uw condoleances en blijken 
van medeleven per post mogen ontvangen.
De rouwdienst zal worden gehouden op D.V. donderdag 4 februari in 
het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Dorpsstraat 63 te 
Benthuizen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene 
Begraafplaats Vrederust, Doctor Albert Schweitzerlaan 43 te Benthui-
zen.

U kunt de rouwdienst om 10.30 uur rechtstreeks volgen via 
kerkdienstgemist.nl, Gereformeerde Gemeente Benthuizen

Wel gelukzalig is hij,
die den God Jacobs tot zijn hulp heeft

wiens verwachting op de Heere zijn God is.
Psalm 146:5

Met groot verdriet, maar vervuld 
van ontelbare herinneringen,

nemen wij afscheid van onze lieve, 
zorgzame moeder, schoonmoeder, 

oma en ‘ouwe’ oma 

Adriana Hendrika 
van den Bosch -Vos

- Adri -

Hazerswoude Dorp, 11 juli 1930
Koudekerk aan den Rijn, 27 januari 2021

Jan van den Bosch In liefdevolle herinnering

Marijke en Kees
   Arno en Patricia
   Stefan en Samantha, Liam, Levi
   Chris en Sylvia, Luke, Evy

Henk en Geertje
   Jasper
   Martin en Annika, Milan, Morris

Peter en Tineke
   Rick en Astrid
   Niels en Britt

Ada en Wilco
   Jeanna en Martijn, Mads, Lauren
   Evelien en Bart, Bo, Jip
   Mike en Anouk

John en Angelina
   Cynthia en Nick, Logan
   Joyce

Correspondentieadres:
Ada Lekx - van den Bosch
Dr. Vlaanderenlaan 9
2396 GT  Koudekerk aan den Rijn

De begrafenis vindt
 in besloten kring plaats.
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www.bakkerammerlaanlaan.nlwww.bakkerammerlaan.nl

Ammerlaan Authentiek  
= smakelijk desembrood

Saucijzenbroodje

Bitterkoekjes 150 gram           
De aanbiedingen  gelden van 4 t/m 10 februari

1,25
2,50Ambachtsplein 3, 2391 BD  Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858

info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De Vries

Frans kippetje
Een pakketje van supermals
kipfilet, gevuld met
champignonssaus en Franse
kruiden. Gedecoreerd met
Chimichurri kruidenmix.

Aanbiedingen zijn geldig van ... t/m ... 2019.

Frans kippetje

Een pakketje van supermals 
kipfilet, gevuld met 
champignonssaus en Franse 
kruiden. Gedecoreerd met 
Chimichurri kruidenmix.

Vleeswarentrio:

Gekookte 
ham

Katenspek
Gebraden 

gehakt

4.49
Weektopper!

Kipfilet 
1 kilo

8.98

Vlugklaarpakket:

4 Slavinken
4 Gehakt-
schnitzels

7.98
Altijd lekker:

Rook
worst 

3 stuks

9.00
Uit eigen keuken

Tortilla’s 
div. soorten

2 stuks

5.50

Weekendtopper!

Hollandse 
biefstuk 

4 stuks

9.49

Weekaanbiedingen

Aanbiedingen zijn geldig van 
1 t/m 6 februari 2021

BRIL
VAN DE MAAND
FEBRUARI

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1,0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 19,99

€ 14,99

Villa Massa 
Limoncello 

1,0L

€ 9,99

Bols 
Vodka 

1.0L

€ 14,99

€ 19,99

€ 18,99

€ 11,99

Finlaggan 
Old reserve 
Single Malt 

0.7L

Bailey’s 
Irish Cream 

1.0L

Mil Estrellas  
Rum 
1.0L

€ 16,99

Licor 43 
Spaanse 

Likeur 
1.0L

Famous 
Grouse 

Mellow Gold 
1.0L

Porto Cruz 
Port 

Ruby, Tawny 
Rosé en wit 

1.0L

Aanbiedingen geldig t/m 28 februari 2021
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Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: 
Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, 
beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk / 
Samenstellers:  R. Kuiper - Reijneveld (Prot. Gem.), Beneluxstraat 1, 
Koudekerk a/d Rijn;  M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Parochiekern), 
tel. 071 341 42 10,  mailadres: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
Websites: www.heiligethomas.nl en www.pknkoudekerk.nl

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente Zondag 7 februari   
 09.30 uur Ds P. Baas (voorber H.A.);
 18.00 uur Ds G.J. Roest

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
P.G. De Hoeksteen  Zondag 7 februari  
 10.00 uur Dienst vervallen
 Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 7 februari  09.30 en 18.00 uur 
 Stud. M. Boersma. Internetuitzendingen!
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 7 februari  09.30 - 10.30 uur 

Openstelling kerk 
 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 7 februari   
 10.00 uur Ds  Carla Melgers 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 7 februari   
 09.30 uur Ds T. de Ridder, Ochten; 
 18.30 uur Ds A.B. van Campen  
 Alle diensten zijn internetdiensten 

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

KERKDIENST PROTES-
TANTSE GEMEENTE

De kerkdiensten worden van-
wege de coronamaatregelen 
zonder bezoekers gehouden. 
U kunt meekijken en luisteren 
via www.kerkdienstgemist.nl 
(Koudekerk aan den Rijn). 
Zondag   7 februari 10.00 uur: 
Zondag voor het werelddiaco-
naat, met pastor L.J. Hooger-
werf.
Zondag 14 februari 10.00 uur: 
Viering geleid door de heer J.P. 
Karstens uit Leiden.
Woensdag 17 februari 19.30 
uur: Oecumenische viering 
van Aswoensdag.

COLLECTES IN CORONATIJD 
Uw collectebijdragen zijn wel-
kom op het rekeningnum-
mer van Diaconie Protestant-
se Gemeente: NL84 RABO 
0325947546 of op het reke-
ningnummer van het College 
van Kerkrentmeesters: 
NL42 RABO 0166341592.

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 
op woensdag 3 februari en 17 
februari in de Ontmoetings-
kerk. De Brugkerk is open op 
woensdag 10 februari.

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 

OPENSTELLEN VAN DE KERK 
Elke zondagmorgen van 10.30 
tot 11.30 uur is de Bernardus-
kerk open, ook als er geen vie-
ring is, om een kaarsje aan 
te steken, even rustig te zit-
ten en misschien wat te bid-
den. Anne-Marie de Groot of 
Nico Wesselingh spelen dan 
orgel. Zomaar even een mo-
ment rust in deze hectische 
tijden. In de kerken gelden de 
bekende maatregelen, zoals 
anderhalve meter afstand en 

het dragen van een mondkap-
je gedurende de hele periode, 
dat u in de kerk verblijft.

LIVESTREAM 
Elke zondagmorgen is er om 
9.30 uur via een livestreamver-
binding een eucharistieviering 
te volgen vanuit de Bonifaci-
uskerk. U kunt dit vinden op 
de website van de parochie: 
www.heiligethomas.nl. Op 
deze site kunt u ook de litur-
gie downloaden en vorige vie-
ringen terugzien.   

INTENTIES 
Nu er alleen livestreamvierin-
gen zijn vanuit de Bonifacius-
kerk, kunt u toch wel intenties 
opgeven, die genoemd zullen 
worden tijdens de voorbeden 
in de viering en in beeld ver-
schijnen. U kunt hiervoor con-
tact opnemen met Annie van 
Dijk, telefoon: 071- 3414210.                              

PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT

Het secretariaat aan de Cho-
pinlaan 10 is deze weken niet 
zoals gebruikelijk geopend op 
donderdagmiddag. Voor vra-
gen kunt u altijd mailen naar: 
hh.michael-bernardus@hei-
ligethomas.nl of bellen 071 
3414210 want gelukkig neemt 
Annie van Dijk altijd de tele-
foon op. Het is een doorge-
schakeld nummer dus even 
geduld en de telefoon een 
aantal keren laten overgaan 
om contact te maken. 

PAROCHIEBLAD
Het was eigenlijk de bedoe-
ling, dat er op donderdag 28 
januari weer een parochie-
blad zou verschijnen. Door de 
pastores, het bestuur en de 
redactie is besloten om het 
verschijnen van het parochie-
blad uit te stellen tot donder-
dag 11 februari. Dit is gedaan 
in de hoop, dat er een ver-
soepeling van de coronamaa-
tregelen zou komen, zodat er 
meer mogelijkheden zijn voor 
activiteiten en er in alle kernen 
weer vieringen kunnen plaats-
vinden. Helaas: we moeten 
nog steeds pas op de plaats 
maken en nog vaker thuisblij-
ven en rustig afwachten, ho-
pen en bidden, dat we gezond 

door deze tijd heen mogen ko-
men. 

ACTIE KERKBALANS 
Misschien zag u ergens de 
aankondiging al, want landelijk 
gaat deze week de Actie Kerk-
balans van start. Met deze ac-
tie vragen de kerken om hen 
financieel te steunen. In onze 
kern gaan de brieven over de 
Actie Kerkbalans met het ko-
mende parochieblad mee. Nu 
het parochieblad twee weken 
later verschijnt, zullen ook de 
brieven voor deze actie twee 
weken later de deur uitgaan.

COLLECTE IN CORONATIJD
Het is niet alleen de Actie 
Kerkbalans, waarmee in de 
parochie de financiën binnen-
komen. Het is ook de collecte 
in de kerk tijdens de vieringen, 
waarin de bezoekers vaak ro-
yaal bijdragen. Nu er geen zon-
dagse vieringen zijn, vervalt 
ook de collecte op zondag. 
Gelukkig doen de bezoekers 
tijdens het openstellen van de 
kerk regelmatig een bijdrage 
in de collectebus achterin de 
kerk. Nu zijn dit ook voor veel 
mensen financieel zware tij-
den en daarin leven we met 
u mee. Als het kan, dan zijn 
we heel blij, als u een bijdra-
ge wilt over maken naar reke-
ningnummer: NL73 RABO0325  
9081 68 t.n.v. parochie Heili-
ge Thomas te Alphen aan den 
Rijn. Hartelijk dank voor alle 
goede gaven, die reeds zijn 
binnengekomen.

IMPULS  NUMMER 3
De werkgroep Volwassenen-
catechese heeft in december 
twee keer een schrijven uit-
gebracht onder de naam IM-
PULS.  Een digitaal schrijven 
met teksten, liederen, gedach-
ten en dergelijke, om mensen 
te inspireren en wellicht aan 
het denken te zetten. Op de 
IMPULS kan men via mail re-
ageren: Wat heeft u geraakt? 
Wat doet het met u? Hele per-
soonlijke verhalen worden er 
soms verteld, waarop weer 
wordt gereageerd. De IMPULS 
wordt digitaal toegestuurd.  
Op maandag 24 januari heeft 
IMPULS nummer 3 het dag-
licht gezien. Thema van deze 
IMPULS is: ’Wie is toch dit 
kind?’ Wordt u na het lezen 
ook enthousiast en wilt u zich 
aanmelden of reageren? Dat 
kan via mail: volwassenen-
catechese@heiligethomas.nl. 
Heeft u geen computer, maar 
wilt u de IMPULS wel ontvan-
gen, geef dit dan door aan het 
secretariaat. De werkgroep 
wenst u veel inspiratie toe.

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

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

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

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

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

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

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

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

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

Erwtensoep
Wie heeft er in deze koude wintermaan-
den geen trek in een kop stevige snert?
Zaterdag 20 februari verkopen wij traditi-
onele erwtensoep. De opbrengst is voor de 
gaarkeuken in onze zustergemeente Zauan, 
Roemenië. 
De soep kost €4  per liter en kan tussen 9.00 
en 12.00 opgehaald worden op het terrein 
voor Schenkerij de Boomgaard, Bentwoud-
laan 2 in Benthuizen. 
Bestel de soep voor 14  februari via soep-
voorzauan@gmail.com of bel 0619478785
Tip: De soep is heel goed in te vriezen.
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Participe en Kwadraat 
nieuwe partners welzijnswerk
De Gemeente Alphen aan den Rijn zet zich in voor vitale en gezonde inwoners die zelfstandig zijn en kunnen 
deelnemen aan de maatschappij. Vanaf 1 juli 2021 kunnen inwoners voor een breed pallet aan welzijnsactivi-
teiten op dit gebied terecht bij Participe en Kwadraad. 

Preventie
De gemeente Alphen aan den 
Rijn besteedt de uitvoering van 
gesubsidieerde activiteiten in 
het sociale domein uit aan ex-
terne partijen. Hiervoor zetten 
zij zogenaamde aanbestedings-
procedures uit waarop exter-
ne partijen kunnen inschrij-

ven met ‘een aanbod’.  De toe 
te kennen subsidies voor sociale 
activiteiten die tot doel hebben 
dat iedereen in de samenleving 
kan participeren zijn gebun-
deld onder de noemer ‘Preven-
tie’. Het gaat onder andere om 
welzijnsactiviteiten voor jong 
en oud, activiteiten in het kader 

van opvoeden en opgroeien, ac-
tiviteiten van cultuurcoaches, 
specialistisch jongerenwerk, be-
vorderen van een gezonde leef-
stijl, activiteiten in het kader van 
opvoeden en opgroeien, maar 
ook het beheer van een vijftal 
buurthuizen.  

Voorschoolse Educatie, Lees-
bevordering en Ouderbetrok-
kenheid
Peuters met een indicatie voor 
voorschoolse educatie krijgen 
vanaf 1 juli 2021 voorschoolse 
educatie van Peuterstart, Kern 
kinderopvang en Shezaf. Zij 

werken samen met Kom Erbij 
en de Bibliotheek Rijn & Venen 
in het verminderen en voorko-
men van achterstanden in de 
(taal)ontwikkeling bij peuters.

Buurthuis De Meester
Voor het beheer van buurthui-
zen heeft Participe Incluzio als 
partner gekozen. Incluzio be-
staat sinds 2014 en heeft zich 
als schoonmaak- en beveili-
gingsbedrijf sinds de invoering 
van de WMO opgewerkt tot 
de grootste aanbieder van wel-
zijnszorg in ons land. Het be-
drijf beheert ook in Leiderdorp 
en Leiden buurthuizen.  Het 
nieuw dorpshuis ‘De Meester’ 
is een van de 5 buurthuizen die 
door Participe/Incluzio beheerd 
gaat worden. De overige dorps-
huizen in Rijnwoude zijn parti-
culier eigendom en worden via 
een eigen beheerstichting geëx-
ploiteerd.

Ondersteuning
Ook voor ondersteuning aan in-
woners, bijvoorbeeld via maat-
schappelijke werk, wordt de 
subsidie via een aanbesteding 
aan partners toegekend. Voor 
deze tweede bundel ‘Onder-
steuning’ werkt de gemeente in 
de aanbesteding samen met de 
gemeentes Kaag en Braassem 
en Nieuwkoop. Deze aanbeste-
dingsprocedure loopt nog. Me-
dio dit jaar wordt bekend wel-
ke partijen de maatschappelijke 
hulpverlening voortaan gaan 
uitvoeren. 

“Project Kleinkunst aan huis” (Oproep aan kinderen)

Kids vertonen hun (klein)kunst 
aan de voordeur.
We weten het allemaal, corona houdt ons nog steeds in de greep. Juist daarom is het een 
grote uitdaging voor Actief Rijnwoude om iets te blijven bedenken waardoor mensen een 
“opkikker” kunnen ontvangen.

Vandaar ons nieuwe project “Kleinkunst aan huis”: Kinderen kunnen al maandenlang niet laten zien 
wat voor speciale talenten ze hebben op het gebied van muziek maken / dans / sport / toneel / goo-
chelen / skaten etc. Wat zou het mooi zijn wanneer je je Oma / Opa hiermee kan verrassen of een an-
der (onbekend) iemand hiervan te laten genieten.

Deze mensen gaan immers (vaak) nauwelijks nog naar buiten toe op dit moment maar……………..  
kunnen wel naar de voordeur komen. En daar kunnen ze gaan genieten van jouw uitvoering waarin 
jij jouw talenten laat zien.

De uitvoering mag maximaal  10  minuten duren (maar korter mag natuurlijk ook). Je mag dit alléén 
opvoeren maar natuurlijk ook met andere kinderen. Actief Rijnwoude gaat ervoor zorgen dat je jouw 
uitvoering bij (verschillende) voordeuren mag doen. Wij zorgen dus voor de matching.. Natuurlijk 
houden we hierbij de Corona regels in acht, dat spreekt vanzelf. 

Wil je hieraan meedoen? Neem dan contact op met de kern coördinatoren van jouw kern, Zij kunnen 
jou veel meer over dit project vertellen en brengen je in contact met de project coördinator.

Kern coördinator Benthuizen: 
 Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442 / Bernard de Vries
Kern coördinator Koudekerk: 
 Jolandevwetten@hotmail.com / 06-22168847/ Jolande van Wetten
Kern coördinator Haz. Dorp: 
 Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267/ Linda Timmermans.
  Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia Heemskerk.
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Onbenulligheden
Zomaar wat onbenulligheden; je moet toch wat in een tijd 
waarin je slechts kunt denken aan pandemieën en affaires. Ik 
stond een ongekend goeie gehaktbal te braden, terwijl ik mijn 
hoofd moest plaatsen in de stand: ‘enigszins-achteroverhel-
lend!’ Ik was gewaarschuwd. Toen ik na de dagelijkse douche-
beurt een rommelige haardos had drooggeföhnt en zoals ge-
woonlijk de spiegel raadpleegde, waarschuwde die kritische 
aan-de-wand-jongen me met de opmerking: kijk uit met koken, 
Wist... een haar in het eten is en blijft een levensgevaarlijk in-
grediënt én een brevet van onvermogen. 
Ik probeer in openbare gelegenheden steevast het mondkap-
je als een soort haarband te gebruiken teneinde er niet als een 
notoire vagebond uit te zien. En onwillekeurig kijk je dan om 
je heen om te ontdekken wie er wél een moeder, dochter, 
buurvrouw, minnares of vriendin op na houdt die met schaar 
en tondeuse de met struweel overwoekerde lichaamsdelen te 
lijf durft te gaan. Het is nl. niet meer zo ín om als een over-de 
datum-ogende Simson door de straten te banjeren.
Als ik zo om me heen gluur, moeten er nogal wat knip-fetis-
jisten in de diverse keukens en erkertjes rondstruinen, want 
om nu te zeggen dat we overspoeld worden met langharig 
tuig... valt mee.
Ik kijk altijd met de nodige verbazing naar de persconferenties 
van Mark en Hugo. Nee, niet vanwege hun gloednieuwe, 
hoogst interessante, actuele maar toch ook weer voorspelbare 
lockdown-acts... nee, ik concentreer me altijd op die onbe 
rispelijke kuifjes van het duo M&H. Die scheiding (heel op-
merkelijk op links, maar voor de kijker op rechts!) oogt gebe-
iteld, dat voorhoofdkrulletje heeft te allen tijde dezelfde krom 
mingsgraad en de taluds zijn immer door een uiterst conse-
quente black&decker te grazen genomen. Hoe flikken ze dat. 
Als daar maar geen fikse kappers-affaire uit voortvloeit: de 
barbier achter de geraniums, terwijl M&H keurig gekapt voor 
de camera verschijnen...hoe is dat nou weer mogelijk!
Ander verhaal, ik wacht in spanning af hoe de verbeten stri-
jd tussen (een deel van?) de bevolking en de Gemeente (Pro-
vincie?) inzake de verkeersproblematiek Hazerswoude-Dorp 
afloopt. Ik heb het onbehaaglijke idee dat het irritante niet-in-
mijn-voor-of-achtertuin-fenomeen een dubieuze rol gaat spe-
len in de alsmaar oplopende confrontatie... Jammer dat we in 
dezen niet één vuist kunnen maken en heel jammer dat er een 
desastreuze stammenstrijd dreigt te ontstaan.
Overal kommer en kwel? Soms moet je je zegeningen tel-
len. Vorige week reed een enorme kolos van een vrachtwa-
gen PlanZuid uit via de te smalle corridor tussen de Frans Hals 
en de Rembrandt. Gevolg: voor de zoveelste maal het trottoir 
aan barrels. Om ongeveer 13.30 uur de Gemeente gebeld (de 
si tuatie was heel gevaarlijk voor wat minder goed ter been 
zijn de passanten) en om 17.00 uur was de tegel-chaos in or-
delij ke staat teruggebracht. Ik weet het... peanuts vergeleken bij 
die gigantische verkeersdraak, máááár af en toe leent Big Brot 
her ons toch een gewillig oor. Ja, ja, schrale troost en ik weet 
ook dat je je zegeningen niet in het openbaar moet tellen; dat 
gaat altijd ten koste van je onderhandelingspositie. Het gaat me 
echter te ver me te schamen voor het geven van een compli-
mentje.

Wist

Cursiefje

Reacties op het voorgenomen raadsbesluit 
BEWONERSOVERLEG PLAN ZUID:
Aernold van Gosliga en Paul Tap, die namens de bewoners van plan Zuid een petitie aan de wethou-
der aanboden, reageerden als volgt: Zij vragen om een robuuste oplossing voor de verkeerssituatie en 
dat is een onderdoorgang (=tunnel). Van Gosliga toonde daarbij de foto van de tunnel in Balkbrug 
als voorbeeld. Verder zei hij de ontmoediging te missen. “Het doorgaande verkeer krijgt alle ruime 
en het lokale verkeer minder.”  Daarbij moet de provincie zijn eigen probleem oplossen en is er geen 
nieuwe (rand)weg nodig. De routes Dorpsstraat en Zilverschoon kunnen het lokale verkeer best aan, 
als de lasten over deze twee wegen verdeeld worden. “De bewoners zijn erg teleurgesteld dat er wei-
nig naar hen is geluisterd” aldus Van Gosliga. Op pagina 12-13 van deze GHK nemen zij u mee langs 
de geplande route!

HET MOLENBERAAD:
Het Molenberaad, dat al menig alternatief heeft aangedragen, kiest voor een tunnel. “Het plan voor 
de “oplossing” van het verkeersprobleem levert alleen maar meer ellende op. Het doorgaande verkeer 
wordt geen strobreed in de weg gelegd. De bewoners mogen de lasten dragen. We kunnen nu gaan 
voor een toekomstbestendige, duurzame en veilige oplossing: een tunnel voor het doorgaande verkeer 
op de N209.” Lees elders in dit blad hun vraag om een petitie te tekenen. 
Op pagina 11 van deze GHK een uitgebreide reactie van het Molenberaad.

JEROEN VAN GOOL, RAADSLID VOOR CDA:
“Ook ik zie dat het onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen. Er zullen keuzes gemaakt moe-
ten worden. De raad komt er nog over te spreken, maar deze maatregelen lijken op korte termijn het 
meeste effect te hebben voor de veiligheid, leefbaarheid en de bereikbaarheid van het dorp. Boven-
dien is deze variant prima te combineren met een onderdoorgang waar wij voor de langere termijn 
op inzetten.

VERENIGING NATUURBEHOUD GROEN-
POORT HAZERSWOUDE/ BOSKOOP:
Robert Hagendoorn: De gemeente is er niet om de slippen van GS te dragen, maar om op te komen 
voor de belangen van haar inwoners. De algemene argumentatie die de N207 Zuid moet legitimeren 
is in geen enkel opzicht juist. De angst voor sluipverkeer over de Voorweg de zoveelste getuige van 
een gebrek aan kennis en praktisch inzicht: maak een vernauwde toegang bij Dorp-Oost waar vracht-
wagens nooit doorkunnen met een spitspaal en iedere “sluiper” moet via de Middelweg terug naar de 
Hoogeveenseweg. Idem aan het begin van het Westeinde bij de Westzijdeweg. Laat het verkeer op de 
N209 maar vastlopen, dan wordt duidelijk dat die N207 Zuid helemaal geen oplossing is voor welk 
(“dreigend”) knelpunt dan ook. Voor doorgaand verkeer Zuid-Noord is er maar één oplossing: de Bo-
degravenboog. 

Screenshots genomen tijdens de ZOOM vergadering. Foto's Jan Luuk van Dijk

WWW.KIKAEXTREME.NL
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Dorpsoverleg: laatste kans om uw mening te 
geven over korte termijn verkeersmaatregelen!
 

De verkeersproblematiek     houdt ons goed bezig!

Besluit over lokale maatrege-
len Hazerswoude-Dorp
De toename van verkeer rond-
om en door Hazerswoude-Dorp 
heeft al vele jaren de volle aan-
dacht. Diverse eerdere onder-
zoeken hebben uitgewezen dat 
oplossingen hiervoor niet een-
voudig zijn. Het verkeer neemt 
de komende jaren tot wel 50% 
toe door de groei van het aan-
tal weggebruikers. Niets doen is 
geen optie. Daarom willen ge-
meenten en provincie de leef-
baarheid, bereikbaarheid en vei-
ligheid verbeteren, zowel op de 
korte termijn (lokale maatrege-
len Hazerswoude-Dorp), mid-
dellange termijn (N207 Zuid) 
als de lange termijn (Beter Be-
reikbaar Gouwe).

Het college heeft op 26 januari 
2021 besloten de variant ‘Zuid-
westelijke wijkontsluiting’ voor 
te leggen aan de gemeenteraad. 
Deze variant bevat een aantal 
lokale maatregelen die op kor-
te termijn doorgevoerd kunnen 
worden. Op 11 februari 2021 
zal de commissie RED het voor-
stel bespreken. De gemeente-
raad neemt op 18 februari 2021 
een besluit. Deze variant komt 
mede voort uit het onderzoek 
dat de Raadswerkgroep Verkeer 
Hazerswoude en Boskoop het 
afgelopen jaar heeft uitgevoerd 
en de uitgangspunten die in de 
commissievergadering van 18 
december 2020 zijn meegege-
ven. Ook heeft er afstemming 
plaatsgevonden met de provin-
cie.
 
Wat vindt het Dorpsoverleg?
Het Dorpsoverleg is neutraal en 
neemt geen standpunt in over 
welke korte termijnmaatrege-
len er voor het Dorp genomen 
moeten worden. De inwoners 
zijn hierover ook verdeeld. Het 
Dorpsoverleg vindt het ech-
ter belangrijk dat de inwoners 
goed worden geïnformeerd 
en in staat worden gesteld om 
mee te praten over de plan-
nen en invloed kunnen uitoe-
fenen. Na jarenlange discussies 
over de verkeersproblematiek is 
de besluitvorming over de kor-
te termijn maatregelen nu aan-
staande. Op 11 februari zal de 
Raadscommissie RED het voor-
stel bespreken en kunnen be-
woners nog inspreken. Op 18 
februari neemt de Gemeente-
raad een besluit. Daarna gaat 
de discussie verder over (mid-

del)lange verkeersmaatregelen 
vanuit Beter Bereikbaar Gou-
we. Daarover zal aan het einde 
van dit jaar een besluit geno-
men worden. Het Dorpsoverleg 
zet daarbij in op een onderzoek 
naar een tunnel, waarbij samen 
met de gemeente, provincie en 
bewoners een co-creatieproces 
wordt ingegaan. Dit naar voor-
beeld van de gemeente Broek in 
Waterland. De wens voor een 
tunnel maakt onderdeel uit van 
de Dorpsvisie die in 2018 samen 
met de inwoners van Hazers-
woude-Dorp is opgesteld.
 
Maar eerst gaat het dus om kor-
te termijnmaatregelen. In het 
Raadsvoorstel staat op pagina 8 
onder het kopje Communicatie 
een opmerkelijke passage, na-
melijk dat plaatsing in de Groe-
ne Koerier van plannen van-
wege de aanleverdeadline niet 
mogelijk is voor de Commis-

ari as. wordt indicatief rond 
21.00 uur het Raadsvoorstel be-
handeld. Indien u wilt kunt u 
(via Teams) inspreken (maxi-
maal 3 minuten). Aanmelden 
kan bij de griffie (griffie@alp-
henaandenrijn.nl). De vergade-
ring wordt schriftelijk voorbe-
reid. Graag ontvangt de griffie 
vooraf uw inspreektekst digi-
taal zodat raads(commissie)le-
den vragen aan u kunnen voor-
bereiden.
 
Raadsvoorstel: Variant Zuid-
westelijke wijkontsluiting
De variant “Zuidwestelijk 
wijkontsluiting” bestaat uit 
de volgende maatregelen van 
noord naar zuid beschreven.
-  De directe aansluiting van 

de Katjesweg op de N209 
vervalt. Deze zal via de 
nieuw aan te leggen noor-
delijke rotonde worden ont-
sloten.

naar Hazerswoude-Dorp 
oost. Vanuit het zuiden: - 
rechtdoor naar het noorden 
- rechtsaf naar Hazerswou-
de-Dorp oost. Vanuit het 
oosten: - rechtsaf naar het 
noorden - rechtdoor naar 
het westen

-  Dubbele rijstroken vanuit 
zuid naar noord tussen ro-
tonde Weidelanden en het 
kruispunt N209/Dorps-
straat.

-  Rotonde bij Weidelanden 
uitbreiden met een extra rij-
strook van zuid naar noord.

-  Aanleg van een zuidweste-
lijke wijkontsluiting rond-
om Hazerswoude-Dorp 
west met 2 aansluitingen op 
de bestaande bebouwing: 
bij de Jan van Eycklaan en 
de Breitnerlaan. Door deze 
maatregelen wordt het ver-
keer dat Hazerswoude-Dorp 
west in en uit gaat, uit el-
kaar gehaald. Hazerswou-
de-Dorp in vanuit het noor-
den kan alleen via de nieuw 
aan te leggen zuidwestelij-

ke wijkontsluitingsweg. Ha-
zerswoude-Dorp west uit 
kan via de Dorpsstraat (naar 
het noorden en naar Ha-
zerswoude-Dorp oost) of de 
zuidwestelijke wijkontslui-
ting (naar het zuiden).

Onderliggend wegennetwerk
Uitgangspunt is dat het lokale 
wegennetwerk de andere verde-
ling van het verkeer in Hazers-
woude-Dorp moet kunnen ver-
werken.

Voor de Variant Zuidwestelijke 
wijkontsluiting zien we dat het 
in een aantal straten drukker 
wordt, maar dit is (volgens de 
gemeente) wel toelaatbaar.

De Dorpsstraat oost en de Voor-
weg worden te druk. Een moge-
lijke oplossing hiervoor zou zijn 
het doortrekken van de noord-
oostelijke verbinding tot de 
Dorpsstraat.
De commissie heeft echter aan-
gegeven hier niet voor te kiezen.
 
Een toename van meer dan 
1.000 motorvoertuigen is te 
verwachten op:
-  Zilverschoon nabij rotonde 

Weidelanden
-  Voorweg binnen de be-

bouwde kom
-  Dorpsstraat oost
-  Jan van Eijklaan
 
Een toename tussen 500 en 
1.000 motorvoertuigen is te 
verwachten op:
-  Vincent van Goghstraat
-  Pieter de Hooghstraat
-  Breitnerlaan
-
Een toename tussen 0 en 500 
motorvoertuigen is te ver-
wachten op:
-  Frans Halsstraat
-  Middelweg
-  Ferdinand Bolstraat

Bewoners van drukker worden 
straten zullen dit als nadeel er-
varen. Concreet ziet het plaatje 
er als volgt uit:

sievergadering van 11 februari. 
Omdat de gemeente hier blijk-
baar niet toe in staat is hebben 
we onderstaand een aantal be-
langrijke passages uit het Raads-
voorstel overgenomen. De com-
plete stukken die in de Raad 
worden besproken u kunt vin-
den op de website van de ge-
meente: https://ris2.ibabs.eu/
Agenda/Details/alphenaanden-
rijn/f6734252-23dd-4724-a64a-
e97c08bae6a9
 
In de digitale raadscommissie-
vergadering ruimtelijk en eco-
nomisch domein van 11 febru-

-  Er wordt een noordelijke 
rotonde aangelegd met een 
aansluiting naar Hazers-
woude-Dorp oost tot aan het 
scholeneiland. Deze rotonde 
krijgt ook een fietspad.

-  De Burgemeester Warnaar-
kade wordt afgesloten van 
de N209.

-  Op het kruispunt Dorps-
straat / N209 zijn de vol-
gende bewegingen moge-
lijk: Vanuit het noorden: 
- rechtdoor - linksaf Hazers-
woude-Dorp oost in. Van-
uit het westen: - linksaf naar 
het noorden - rechtdoor 
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Molenberaad: raadsvoor-
stel klap in het gezicht 
van Hazerswoude Dorp  
Opnieuw doet de gemeente alsof met een paar kleine ingrepen het 
probleem van de Gemeneweg kan worden opgelost. Eerder bleken 
varianten niet te werken of op enorme weerstand in het dorp te 
stuiten. Wat nu wordt voorgesteld is opnieuw niet genoeg en dus 
weggegooid geld. 
• Het doorgaand verkeer op de kruising met de Dorpsstraat neemt 

nog altijd met 50% toe, dit verkeer wordt geen strobreed in de 
weg gelegd

• Dorpsstraat oost  wordt nog drukker, juist op het gevaarlijkste 
deel

• Door alle afslagverboden moeten bewoners enorme afstanden 
omrijden, vaak door dorpsstraatjes

• Voetgangers mogen aan de noordzijde van “het kruispunt” niet 
meer oversteken, de kloof tussen oost en west wordt nog groter

• Fietsers in de Dorpstraat oost komen in de knel door afslaand 
verkeer

• Er komt een overbodige rondweg om Weidelanden waardoor 
andere woonstraatjes extra worden belast

• De knelpunten met landbouw- en vrachtverkeer worden niet 
opgelost.

Wat bezielt de gemeente om zo om te gaan met haar eigen bewo-
ners? De belangen van de provincie tellen blijkbaar zwaarder dan 
veiligheid en leefbaarheid in het dorp.
Er is een alternatief voor de korte termijn
Vele bewoners en organisaties hebben in december al aangegeven 
dat een tunnel voor het doorgaande verkeer de enige duurzame op-
lossing is met kansen om dorp oost en west echt met elkaar te ver-
binden. Niet op de lange baan schuiven maar nu, direct aanpakken.
Na de aanleg van de tunnel ziet de wereld er anders uit:
• Dorpsstraat wordt weer de hoofdroute 
• Geen verkeerslichten meer op de kruising
• Geen rondweg om Weidelanden en Plan Zuid nodig
• Geen doorgang tussen Plan Zuid en Weidelanden
• Geen afslagverboden op de kruising
• Ruimte voor veilige voetgangersoversteken en fietsers
• Uitbreiding van parkeren bij AH
• Een dorpshart dat oost en west verbindt in plaats van scheidt.

Ons advies
Nu moet een onderzoek starten naar de meest wenselijke vorm van 
een tunnel. Als dat het komend half jaar niet gebeurd zal Hazers-
woude-Dorp tot in lengte van jaren opgescheept blijven met een 
onmogelijke verkeerssituatie. Om tot consensus te komen dienen 
de inwoners betrokken te worden bij het ontwerp van de tunnel, 
zoals ook gebeurd is in een vergelijkbare situatie in Broek en Wa-
terland. De uitkomst moet opgenomen worden in het Provinciale 
Inpassingsplan.
Voor de lange termijn: eerst een eindbeeld
Ondertussen heeft de gemeente alvast een brief naar Beter Bereik-
baar Gouwe gestuurd met de inzet voor de lange termijn. Natuur-
lijk en terecht met een pleidooi voor de Bodegravenboog. Maar ook 
om in de tussentijd met tijdelijke peperdure lapmiddelen in Bos-
koop en Hazerswoude Dorp aan het werk te gaan. Weggegooid 
geld, vinden wij.
Het Molenberaad  is van mening dat eerst duidelijk moet zijn hoe 
het eindplaatje er voor de regio uitziet. Alle maatregelen die tus-
sentijds genomen worden dienen in deze eindsituatie te passen. De 
laatste jaren is steeds het omgekeerde gebeurd. Zonder eindbeeld 
werden dure nutteloze infrastructurele projecten gerealiseerd zo-
als de Maximabrug en de Amaliabrug. Het lijkt vrijwel zeker dat 
een aquaduct in Boskoop tot de definitieve oplossing gaat behoren. 
Voor de tunnel in Hazerswoude is dat nog maar zeer de vraag. Zo-
als gezegd, lapmiddelen, zoals de voorgestelde maatregelen in Ha-
zerswoude-Dorp en de weg langs het spoor in Boskoop (W20) zijn 
duur en schuiven de echte oplossingen naar achter in tijd. Ook de 
Verlengde Bentwoudlaan brengt oplossingen in de regio niet dich-
terbij, integendeel. Daarom stellen wij voor om de voor deze ”op-
lossingen” gereserveerde gelden te gebruiken voor de tunnel en het 
aquaduct. Daarmee kan een fors deel van deze projecten al gefinan-
cierd worden. Of de Verlengde Bentwoudlaan daarna nog nodig is 
moet later blijken.

Kies voor een tunnel, 
NU! Teken de petitie
De gemeente luist Hazerswoude-Dorp er opnieuw in. Het plan voor de “oplossing” van het 
verkeersprobleem levert alleen maar meer ellende op. Het doorgaande verkeer wordt geen 
strobreed in de weg gelegd. De bewoners mogen de lasten dragen.

We kunnen nu gaan voor een toekomstbestendige, 
duurzame en veilige oplossing: een tunnel voor het 

doorgaande verkeer op de N209. 

Zet eensgezind, net als vorig jaar, samen maximale druk op de ge-
meenteraad om dit onzalige plan van de wethouder in de kiem te 
smoren. Vorm één front en teken de petitie op deze site:
https://petities.nl/petitions/nu-een-tunnel-in-hazerswoude-
dorp?locale=nl of scan de QR code!

GS Zuid-Holland en College Alphen aan den 
Rijn verwarren korte en lange termijn
College van Alphen ad Rijn mag het vuile werk opknappen
Het heeft u vermoedelijk al bereikt. Het College van Alphen aan den Rijn heeft – gezien de fouten in 
tekst en cijfers - in haast een voorstel aan de Gemeenteraad gestuurd voor verkeersmaatregelen in Ha-
zerswoude-Dorp. Waarom die haast? Het College, en op grond van haar voorstellen ook de Gemeen-
teraad, heeft zonder goed huiswerk te hebben gedaan en betrokkenheid van de bevolking informeel 
en later formeel ingestemd met de aanleg van een weg die geen enkel verkeersknelpunt in de gemeen-
te oplost, maar slechts doorgaand verkeer zal aantrekken: de N207 Zuid, met de misleidende naam 
“Bentwoudlaan”.  
Provinciale Staten heeft door de eenzijdige en onvolledige informatie van de gedeputeerde 2 jaar ge-
leden een besluit tot aanleg genomen, maar had wel door dat er geen overzicht was in welk “master-
plan” voor Westelijk Zuid-Holland deze weg zou passen. Ze zag ook dat de N209 door Hazerswoude-
Dorp een knelpunt was. Vandaar “het Amendement”.  Dat moet de gedeputeerde uitvoeren, maar die 
heeft het College van Alphen a.d. Rijn kennelijk zo in de tang dat het College het vuile werk in o.a. 
Hazerswoude op moet knappen.

Provincie hield het bewust vaag 
Gedeputeerde Staten heeft het nooit aangedurfd aan de hand van haar eigen verkeersmodel aan te to-
nen dat de berekeningen die het Molenberaad met haar model maakte, niet klopten. Het ingenieursbu-
reau Movares toonde onlangs voor Beter bereikbaar Gouwe aan dat ook de al naar de N11 doorgetrok-
ken variant niets oplost van de knelpunten in Boskoop en Hazerswoude-Dorp. Deze weg trekt slechts 
verkeer dat ook met de Bodegravenboog via A12 en N11 (beide eigendom van het Rijk) kan worden 
afgewikkeld. Die door een snelwegboog verbeterde aansluiting tussen N11 en A12 in westelijke rich-
ting komt er. Dus waarom zo’n haast met een concurrerende weg van de Bodegravenboog die meer 
kost dan het oplossen van de voor ieder zichtbare knelpunten op de Zijde in Boskoop en de N209 en 
Dorpsstraat door Hazerswoude-Dorp?

Verdeeldheid, maar ook eenstemmigheid in Hazerswoude-Dorp: een “tunnel” 
De afgelopen weken blijkt er bij alle verdeeldheid één gemeenschappelijk gedragen oplossing voor het 
knelpunt Dorpsstraat-N209/ “Gemeneweg”: een tunnel in het huidige tracé. Dat is door politici iede-
re keer voorzien van bedragen die nergens op slaan, maar als je met beroep op de “WOB” naar een 
onderbouwing vroeg, dan bleek deze er niet en werd het cijfer in de schoenen van een journalist ge-
schoven. Onze vereniging heeft het kostenplaatje uit laten zoeken, want in ons Dorp woont ook een 
ervaren tunnelbouwer. Met een slim ontwerp kan buiten de tunnelwet worden gebleven en kunnen 
de waterstaatkundige bezwaren worden weggenomen. Maar dan moet je met deskundigen en bewo-
ners om tafel gaan. 

De verwarring tussen korte en lange termijn
Gedeputeerde Staten zet het College onder druk om de doorstroming van de N209 te verbeteren. Het 
College zegt niet: los eerst de knelpunten in Hazerswoude-Dorp en Boskoop op, maar probeert nu 
plannen door te drukken die het verkeer binnen het Dorp nog beroerder maken en veel geld kosten 
dat beter kan worden besteed aan een tunnel. 
Voor politici die denken dat terugkomen op een verkeerd besluit gezichtsverlies oplevert: u hebt een 
verkeerd besluit genomen op grond van verkeerde informatie. Er ís geld voor de echte knelpunten. Die 
moet u op korte termijn aanpakken. Het Rijk legt de Bodegravenboog aan die de functie vervult van de 
slechts doorgaand verkeer aantrekkende N207 Zuid alias Bentwoudlaan. Laat de Provincie op de lange 
termijn maar met controleerbare cijfers aantonen of na het wegnemen van de echte knelpunten nog 
een met de Bodegravenboog concurrerende n207 Zuid nodig is. 

Dus College: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Vereniging www.natuurbehoudgroenpoort.nl  voor Hazerswoude en Boskoop

De verkeersproblematiek     houdt ons goed bezig!
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Ingezonden bijdrage

Beste bewoners van Hazerswoude-Dorp
Als we straks de westkant van ons dorp in willen, komend vanaf de N209 noord of zuid,  mogen we niet meer 
links- of rechtsaf slaan het dorp in, maar moeten we een via een weg om Weidelanden heen het dorp in.

 

Stel, een vrachtwagen moet op de Dorpsstraat zijn. Hij komt van de N11.  We nemen u mee! 

Een vrachtwagenchauffeur uit Alphen a.d. Rijn neemt na het kruispunt gepasseerd te hebben de zuidelijke rotonde op de N209. Daar 
slaat hij rechtsaf en rijdt om het nieuw te bouwen appartementencomplex heen om op een weg parallel aan de Wilgenroos te komen. 
 

Op de foto de Wilgenroos Op de foto het einde van de Wilgenroos

Op de foto de achtertuinen van de Boterbloem Op de foto de Jan van Eijklaan- Ferdinand Bolstraat

Vervolgens rijdt hij vlak achter 
de achtertuinen van de Boter-
bloem. Aan het eind kan hij er-
voor kiezen om door de Jan van 
Eijklaan te gaan. 

Wanneer hij de Jan van Eijklaan 
uitrijdt doorsnijdt hij de scho-
lenroute op de Ferdinand Bol-
straat.

De scholenroute waar elke dag veel kinderen op de fiets gebruik van maken. 
Vervolgens zal hij dan of de Vincent van Goghstraat inrijden waar de St. Michael-
school staat of de Rembrandtlaan inrijden.  

Wat ook kan is dat hij ter hoogte van 
de Zilverschoon ervoor kiest om door 
te rijden naar de Hobbemastraat. Al-
leen, die straat is niet gemaakt om 
veel verkeer op te vangen. Zo zou de 
garage van Breitnerlaan 24 gelijk op 
die omleidingsweg uitkomen. 

De hoek Hobbemastraat-Breitnerlaan

 ' 'Sluit je aan bij 
Sluit je aan bij 

Bewonersoverleg 
Bewonersoverleg 

planzuidplanzuid'
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Nog even wat feitjes, kijk even of uw straat 
er ook bij staat!

Een toename van meer dan 1.000 motorvoertuigen 
is te verwachten op: 
•   Zilverschoon nabij rotonde Weidelanden 
•   Jan van Eijklaan 

Een toename tussen 500 en 1.000 motorvoertuigen 
is te verwachten op: 
•   Vincent van Goghstraat 
•   Pieter de Hooghstraat 
•   Breitnerlaan 

Een toename tussen 0 en 500 motorvoertuigen is te 
verwachten op: 
•   Frans Halsstraat 
•   Ferdinand Bolstraat 

Hier heeft het college van Burgemeester en Wet-
houders begin januari mee ingestemd. Op 11 en 18 
februari komt het in de raad. Ze zeggen dat alles nog 
open ligt, maar het eerste bericht van onteigening 
door de gemeente is al vernomen. Hoezo inspraak 
van de burger in de gemeente Alphen?

Daarom een oproep van het Bewonersover-
leg Plan Zuid aan de gemeente Alphen: 
* Laat je niet onder druk zetten door de provincie 

ten koste van je inwoners. Die 40% toename van 
verkeer op de N209 door onder andere de aan-
leg van de Bentwoudlaan mag niet ten koste gaan 
van de inwoners in Hazerswoude. Dit probleem is 
voor de provincie!

* De provincie moet het probleem van nu al te veel 
verkeer op de N209 eerst oplossen voordat die 
begint met de Bentwoudlaan.

* Daarna hoeft de oplossing geen 10 miljoen euro 
gemeenschapsgeld te kosten zoals Alphen be-
rekend heeft. Want laat het kruispunt open en 
laat het paaltje eruit. Dit is eerder de situatie ge-
weest. En het viel reuze mee. En mocht het echt 
niet gaan, kijk dan pas naar verdere oplossingen.

Bewonersoverleg Plan Zuid

Vincent van Goghstraat

De scholenroute waar elke dag veel kinderen op de fiets gebruik van maken. 
Vervolgens zal hij dan of de Vincent van Goghstraat inrijden waar de St. Michael-
school staat of de Rembrandtlaan inrijden.  

De hoek Hobbemastraat-Breitnerlaan

Het begin van de Breitnerlaan

En ook daar gaat hij weer met 
de scholenroute mee. Boven-
dien is het begin van de Breit-
nerlaan nu al best smal met 
alle geparkeerde auto’s, dus 
het is wachten op het eerste 
ongeluk daar.  

Als hij deze hindernissen genomen heeft draait hij vervolgens de Pieter de Hooghstraat in, die on-
langs zo vakkundig versmald is dat 2 auto’s elkaar net aan kunnen passeren.  
Dit voorbeeld geldt natuurlijk niet alleen voor vrachtwagens maar ook u en het agrarisch verkeer 
gaat straks door onze woonwijken heen. De gemeente komt op een later moment met een oplos-
sing voor dat verkeer, zeggen ze.

De Pieter de Hooghstraat

 ' 'Sluit je aan bij 
Sluit je aan bij 

Bewonersoverleg 
Bewonersoverleg 

planzuidplanzuid'

 'Sluit je aan bij 
 'Sluit je aan bij 

Bewonersoverleg 
Bewonersoverleg 

planzuidplanzuid'

 'Sluit je aan bij Bewoners-
overleg planzuid'!!!!!

Mail je n.a.w gegevens naar 
Bewonersoverlegplanzuid@

gmail.com  
https://www.facebook.com/

bewonersoverleg.planzuid

Provincie moet het probleem 
eerst oplossen 

"Provincie moet het probleem op de N209 NU 
oplossen met een tunnel(bak), voordat 
begonnen wordt met de aanleg van de 
Verlengde Bentwoudlaan"
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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

Project lokale maatregelen 
Hazerswoude-Dorp

WEEK 5 
3 februari 2021

De toename van verkeer rondom en door Hazerswoude-
Dorp heeft al vele jaren de volle aandacht. Diverse 
eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat oplos-
singen hiervoor niet eenvoudig zijn. Het verkeer neemt 
de komende jaren toe door de groei van het aantal 
weggebruikers. Niets doen is geen optie. Daarom willen 
gemeenten en provincie de leefbaarheid, bereikbaarheid 
en veiligheid verbeteren, zowel op de korte termijn 
(lokale maatregelen Hazerswoude-Dorp), middellange 
termijn (N207 Zuid) als de lange termijn (Beter Bereikbaar 
Gouwe).
 
Zuidwestelijke wijkontsluiting
Het college heeft op 26 januari 2021 besloten de variant 
‘Zuidwestelijke wijkontsluiting’ voor te leggen aan de 
gemeenteraad. Deze variant bevat een aantal lokale maat-
regelen die op korte termijn doorgevoerd kunnen worden. 
Op 11 februari 2021 bespreekt de commissie RED het 
voorstel. De gemeenteraad neemt op 18 februari 2021 
een besluit. Deze variant komt mede voort uit het onder-
zoek dat de Raadswerkgroep Verkeer Hazerswoude en 
Boskoop het afgelopen jaar heeft uitgevoerd en de 
uitgangspunten die in de commissievergadering van 18 
december 2020 zijn meegegeven. Ook heeft er afstem-
ming plaatsgevonden met de provincie. 

Variant Zuidwestelijke wijkontsluiting 
De variant ‘Zuidwestelijke wijkontsluiting’ bestaat uit de 
volgende maatregelen van noord naar zuid:
-  De directe aansluiting van de Katjesweg op de N209 

vervalt. Deze wordt via de nieuw aan te leggen noorde-
lijke rotonde ontsloten. 

-  Er wordt een noordelijke rotonde aangelegd met een 
aansluiting naar Hazerswoude-Dorp oost tot aan het 
scholeneiland. Deze rotonde krijgt ook een fietspad. 

-  De Burgemeester Warnaarkade wordt afgesloten van de 
N209. 

-  Op het kruispunt Dorpsstraat / N209 zijn de volgende 
bewegingen mogelijk: 

Vanuit het noorden: 
-  rechtdoor 
-  linksaf Hazerswoude-Dorp oost in
Vanuit het westen:
-  linksaf naar het noorden 
-  rechtdoor naar Hazerswoude-Dorp oost

Vanuit het zuiden: 
-  rechtdoor naar het noorden 
-  rechtsaf naar Hazerswoude-Dorp oost 
Vanuit het oosten: 
-  rechtsaf naar het noorden 
-  rechtdoor naar het westen 

-  Dubbele rijstroken vanuit zuid naar noord tussen rotonde 
Weidelanden en het kruispunt N209/Dorpsstraat. 

-  Rotonde bij Weidelanden uitbreiden met een extra 
rijstrook van zuid naar noord. 

-  Aanleg van een zuidwestelijke wijkontsluiting rondom 
Hazerswoude-Dorp west met twee aansluitingen op de 
bestaande bebouwing: bij de Jan van Eycklaan en de 
Breitnerlaan. 

Door deze maatregelen wordt het verkeer dat Hazers-
woude-Dorp west in en uit gaat uit elkaar gehaald. Hazers-
woude-Dorp in vanuit het noorden kan alleen via de nieuw 
aan te leggen zuidwestelijke wijkontsluitingsweg. Hazers-
woude-Dorp west uit kan via de Dorpsstraat (naar het 
noorden en naar Hazerswoude-Dorp oost) of de zuidwes-
telijke wijkontsluiting (naar het zuiden).

Uitgangspunten
Bij deze variant is rekening gehouden met de volgende 
uitgangspunten die de commissie RED op 18 december 
2020 heeft meegegeven:
-  Geen doortrekking van de Noordoostelijke wijkontslui-

tingsweg vanaf het scholeneiland naar de Dorpstraat.
-  Behoud van zoveel mogelijk bewegingen op de kruising 

Dorpsstraat/N209;
-  Geen zuidelijk (keer)rotonde met aantakking op het dorp;
-  Aanleg zuidwestelijk wijkontsluitingsweg vanaf de 

rotonde Weidelanden rondom Weidelanden met twee 
aantakkingen: bij de Jan van Eijcklaan en bij de Breitner-
laan;

-  Het ontmoedigen van de N209 door het verlagen van de 
snelheid en/of voorrang geven op het kruispunt aan de 
verkeersstromen vanuit het dorp. Dit punt is niet meege-
nomen in de verdere uitwerking, omdat iedere aanpas-
sing die zorgt voor vermindering van doorstroming op 
de N455 – N209 richting Hazerswoude-Dorp, ook zorgt 
voor meer verkeer vanuit Boskoop via de Voorweg naar 

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

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

Mondkapje
Vanwege het coronavirus is het verplicht een mond-
kapje te dragen in openbare ruimten, dus ook in het 
gemeentehuis.

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

Lees het laatste nieuws op: 
https://www.alphenaandenrijn.nl/
nieuws

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

of LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/
gemeente-alphen-aan-den-rijn

of like ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/
gemeentealphenaandenrijn

of via Instagram: 
https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

Of volg ons via:

 Lees verder op de volgende pagina
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Publicaties
Exploitatieovereenkomst 
herontwikkeling bouwlocatie DOK2404 
fase 2 en ter inzage legging zakelijke 
beschrijving 
Gemeente Alphen aan den Rijn en exploitant Ruim-
teMaken B.V. hebben op 19 januari 2021 een exploi-
tatieovereenkomst gesloten voor de herontwikke-
ling van de bouwlocatie DOK2404 fase 2 (locatie 
Langeveld, Nijverheidsweg 1 en 1 b/c in Alphen 
aan den Rijn). De exploitant heeft het voornemen 
om binnen het exploitatiegebied drie grondge-
bonden woningen, achttien appartementen en 
parkeervoorzieningen te realiseren. De gemeente 
heeft verklaard haar medewerking te verlenen aan 
dit voornemen en de nodige planologische proce-
dure te voeren. Voor het project wordt voor de 
afwijking van het geldende bestemmingsplan een 
planologische procedure gestart op grond van 
artikel 2.12,lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De kosten voor de 
planontwikkeling en de daarvoor noodzakelijke 
onderzoeken komen voor rekening van initiatief-
nemer. Daarnaast vergoedt de initiatiefnemer aan 
de gemeente mogelijke planschade die voortkomt 
uit dit plan.

Inzien 
U kunt de zakelijke beschrijving vanaf tot 3 tot en 
met 17 februari 2021 inzien bij de publieksbalie 
van het gemeentehuis. In verband met het corona-
virus kunt u het gemeente huis alleen op afspraak 
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via tele-
foonnummer 14 0172. Tegen de gesloten overeen-
komst en deze zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de overeenkomst kan geen zienswijze of 
bezwaar worden ingediend. Voor informatie over 
de zakelijke opgave kunt u contact opnemen met 
mevrouw T. Stolwijk, te bereiken via telefoon-
nummer 14 0172. 

Melding Activiteitenbesluit Wet 
milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit 
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding 
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente 
heeft de volgende melding(en) ontvangen:
-  Corts Veehouderij, Gemeneweg 12A in 

Hazerswoude-Dorp: het uitbreiden van het aantal 
schapen

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

Parkeerplaatsen opladen elektrische 
voertuigen 
Burgemeester en wethouders hebben via een 
verkeersbesluit besloten om onderstaande parkeer-
plaatsen te reserveren voor het opladen van elektri-
sche voertuigen:
-  naast Watermunt 64 in Alphen aan den Rijn
-  tegenover Rhenanialaan 28 in Alphen aan den Rijn
-  Maria Houtmanstraat, naast Jeltje de Bosch 

Kemperstraat 175 in Alphen aan den Rijn
-  nabij Keizershof 94 in Alphen aan den Rijn
-  naast Peregaarde 5 in Boskoop
Oplaadplein (twee oplaadpalen):
-  naast Kalverdans 4 in Boskoop
-  Veenpluis naast Speenkruid 55 in Alphen aan den 

Rijn
De verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via 
www.officielebekendmakingen.nl. U kunt binnen 
zes weken na publicatie op de website 
www.officielebekendmakingen.nl bezwaar maken.

Vergunningen
21 tot en met 27 januari 2021

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
Tegen onderstaande ingekomen plannen kunt u nog 
geen bezwaar indienen. U kunt wel uw mening over 
de vergunningsaanvraag kenbaar maken door een 
e-mail te sturen naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.
Aarlanderveen
-  Noordeinde (sectie C, perceel 6772)  

afwijken bestemmingsplan voor legaliseren 
zandbodem (V2021/051) 

Alphen aan den Rijn
-  Van Lennepstraat 40  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak en 
nokverhoging achtergeveldakvlak (V2021/041) 

-  Morgen 49  
vervangen raam en deurkozijn voorzijde woning 
(V2021/042) 

-  Max Euwesingel 7  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/043) 

-  Van Mandersloostraat 23  
vervangen bestaande handelsreclame 
(V2021/045) 

-  Batenstein 76  
aanleggen inrit (V2021/046) 

-  Helmhof 34  
vervangen tuinhuis inclusief overkapping 
(V2021/048)

-  Zwanebloem 8  
bouwen uitbouw achterzijde woning 
(V2021/049) 

-  Hertogstraat 27-28, Gravenstraat 18-20, 
Schoutstraat 13-14  
afwijken bestemmingsplan voor realiseren 
parkeerplaatsen (V2021/050) 

-  Kavelpad 6  
vervangen houten kozijnen en gevelpanelen 
voorzijde door kunststof (V2021/052) 

-  Olympiaweg 2A  
tijdelijk plaatsen buitenbar op zomerterras 
(V2021/053) 

-  Windjammer 36  
vervangen kozijnen begane grond en aanbrengen 
dubbel glas (V2021/054) 

-  De Schans 29  
veranderen (asfalteren) bestaande inrit 
(V2021/056) 

-  Korenbloemweg 23  
plaatsen houten terrasoverkapping (V2021/058) 

-  Ambonstraat 2  
aanleggen inrit (V2021/059) 

-  Trinitariërslaan 11  
plaatsen veranda met bijbehorende schuur 
(V2021/060) 

Boskoop
-  Goudse Rijweg 324  

plaatsen schutting, schuur en overkapping of 
tuinkamer en aanleggen inrit (V2021/044) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Nic. Beetsstraat 25  

dichtmaken balkon en bij voorste slaapkamer 
trekken (V2021/057) 

Zwammerdam
-  Vinkebuurt 108  

aanleggen inrit (V2021/047) 
-  Vinkebuurt 118  

afwijken bestemmingsplan voor 
woonbestemming (V2021/055) 

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
-  Hogedijk 11 (26-01-2021)  

vervangen drie kleine oude schuren door nieuwe 
schuur (V2020/996) 

Alphen aan den Rijn
-  Kalkovenweg 13 (21-01-2021)  

wijzigen brandcompartimenten in hal 1 
(V2020/1005) 

-  J.C. Hoogendoornlaan 38 (25-01-2021)  
bouwen bedrijfsruimte bij agrarische bedrijf 

de Dorpsstraat-oost. Omdat berekeningen laten 
zien dat de Dorpsstraat-oost al te maken krijgt 
met een overbelasting, is verdere toename onwen-
selijk. Wel wordt in overleg met de provincie Zuid 
Holland gekeken naar ander manieren om verkeer 
een andere route te laten nemen.

Reageren
Als u wilt inspreken bij de raadscommissie kunt u 
dit kenbaar maken bij de griffie via 
griffie@alphenaandenrijn.nl. 

Wat gebeurt er na een positief besluit door 
de gemeenteraad? 
Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt 
deze variant verder uitgewerkt. De bewoners die te 
maken krijgen met een van de maatregelen, worden 
op een later moment uitgenodigd om mee te denken 
over de (landschappelijke) inrichting. Bovendien 
wordt de provincie Zuid Holland na de besluitvor-
ming gevraagd deze variant op te nemen in het 
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor het project 
N207 Zuid. De gemeente stelt voor de lokale wegen 
een bestemmingsplan (BP) op. De inspraakperiode 
voor de PIP en het BP start naar verwachting in het 
vierde kwartaal van 2021. De daadwerkelijke uitvoe-
ring van de maatregelen is gepland vanaf 2023. 

Doorlopen proces om tot dit besluit te komen 
In december 2017 heeft de gemeenteraad in het 
kader van het project N207 besloten tot de aanleg 
van de Verlengde Bentwoudlaan en diverse lokale 
maatregelen voor Hazerswoude-Dorp. Bij verdere 
uitwerking bleek dat de zogenaamde Alphense 
variant (voor de lokale maatregelen) de doorstro-
ming op de N209 niet voldoende verbeterde. Dat 
heeft ertoe geleid dat Gemeente Alpen aan den Rijn 
en Provincie Zuid-Holland gezamenlijk hebben 
onderzocht welke maatregelen wel zorgen voor 
voldoende doorstroming op de N209. Belangrijke 
voorwaarde was dat ook de leefbaarheid en bereik-

baarheid van Hazerswoude-Dorp 
daarbij moest verbeteren, of in elk 
geval niet verslechteren. 

Uiteindelijk heeft dat in februari 2020 
geleid tot de presentatie van een aange-
past maatregelenpakket, met een zuide-
lijke keerrotonde ter hoogte van de Frans 
Halsstraat met aansluiting op Hazers-
woude-Dorp west. Ook dat maatregelen-
pakket leidde tot veel onrust en onbegrip 
in Hazerswoude-Dorp. Daarom is voor de 
zomer de Raadswerkgroep Verkeer Hazers-
woude en Boskoop opgericht. 

De raadswerkgroep heeft een aantal (andere) 
varianten bekeken en vastgelegd in een 
notitie. Ook heeft zij met diverse groepen 
gesproken over wat zij zien als oplossing voor 
de verkeersproblematiek in Hazerswoude-
Dorp. Dit heeft ertoe geleid dat op 17 december 
2020 in de commissie RED de notitie van de 
raadswerkgroep over maatregelen Hazers-
woude-Dorp is besproken in combinatie met de 
stukken die horen bij de consultatieronde vanuit 
Beter Bereikbaar Gouwe (zie 
www.beterbereikbaargouwe.nl).
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(V2020/883) 
-  Van Nesstraat 17A (26-01-2021)  

afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/995) 

-  Kavelpad 6 (27-01-2021)  
vervangen houten kozijnen en gevelpanelen 
voorzijde door kunststof (V2021/052) 

-  Van Nesstraat 29 (27-01-2021)  
plaatsen afzuig-/ontgeuringsinstallatie op dak 
(V2020/909) 

Boskoop
-  Boomgaard 2 (21-01-2021)  

tijdelijk plaatsen unit op schoolplein (V2021/015) 
-  Noordeinde 317 (22-01-2021)  

vervangen oude schuur (V2020/1024) 
-  Vogellaan 51 (26-01-2021)  

aanleggen inrit (V2020/1033) 
-  Kersengaarde 21 (27-01-2021)  

vervangen drie ramen door kunst stof kozijnen 
met draaikiep ramen (V2020/1069) 

Bezwaar
Tegen de bovenstaande besluiten (beschikkingen 
genoemd) kunt u bezwaar maken. Zorgt u ervoor 
dat u binnen zes weken bezwaar maakt bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur digitaal 
doen via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt 
uw bezwaar ook per post indienen via postbus 13, 
2400 AA Alphen aan den Rijn. Het bezwaarschrift 
moet ten minste het volgende bevatten: uw naam en 
adres, om welk besluit het gaat, reden van uw 
bezwaar, datum van uw bezwaar en uw 
handtekening.

Verleende vergunningen uitgebreid
Aarlanderveen
-  Achtermiddenweg 8 (25-01-2021)  

bouwen paardenstal (V2020/107) 

Beroep
Voor bovenstaand besluit (beschikking genoemd) 
geldt de beroepsclausule. Dit betekent dat u binnen 
zes weken een beroepschrift kunt indienen bij de 
rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 
20302, 2500 EH Den Haag. De termijn gaat in op 
de dag nadat het besluit is gepubliceerd.
Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  Zegerplas nabij brug Aarkanaal (sectie C, perceel 

7105)  
plaatsen tijdelijke beachbar (V2020/1013) 

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

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

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

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

Boskoop
-  Biezen 138  

bouwen opbouw op garage (V2020/978) 

Exploitatievergunning
Ingekomen aanvragen 
Alphen aan den Rijn 
-  Zegerplas nabij brug Aarkanaal  

verzoek (horeca-)exploitatie vergunning (Sunset 
Beachbar) (D2021/002) 

Drank- en horecavergunning
Ingekomen aanvragen 
Alphen aan den Rijn 
-  Zegerplas nabij brug Aarkanaal  

verzoek drank- en horecavergunning (Sunset 
Beachbar) (D2021/001)

Verleende vergunningen
Alphen aan den Rijn
-  Van Boetzelaerstraat 1 (27-01-2021)  

verzoek drank- en horecavergunning (Gastrobar 
Limào) (D2020/099) 

Terrasvergunning
Verleende vergunningen
Alphen aan den Rijn
-  Van Boetzelaerstraat 1 (27-01-2021)  

verzoek terrasvergunning (Gastrobar Limào) 
(D2020/140) 

Bezwaar
Voor de bovenstaande besluiten (beschikking(en) 
genoemd) geldt de bezwaarclausule. U kunt 
bezwaar maken via de website 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar (datum tussen 
haakjes is datum beschikking)

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen en verwijderen van de onderstaande 
individuele gehandicaptenparkeerplaats(en). 
Er wordt een individuele gehandicapten parkeer-
plaats, met de bijbehorende borden, verwijderd in:
Alphen aan den Rijn
-  J.W.C. Bloemstraat 37 
-  Fazantstraat 144 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 110B 
Er wordt een individuele gehandicapten parkeer-
plaats, met de bijbehorende borden, gerealiseerd 
in:
Alphen aan den Rijn
- Heemraad 26 
Boskoop
- Plankier 6 (locatie ter hoogte van Gouwestraat 15)

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 onderstaande ontheffing is 
verleend voor het in gebruik nemen van openbaar 
gebied binnen de gemeente: 
-  Aannemingsmaatschappij Afezo B.V. heeft onthef-

fing gekregen om van 1 februari 2021 tot en met 
27 mei 2021 diverse objecten te plaatsen in het 
openbaar gebied aan de Groenoord. 

 
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 17 februari 2021 ter 
inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis. 
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis 
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. Tegen dit 
besluit kunnen belanghebbenden, binnen zes 
weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn. Als u niet 
kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar of 
beroep, kunt u een voorlopige voorziening vragen. 
U kunt u verzoek sturen naar de voorzieningen-
rechter van de rechtbank, postbus 20302, 2500 EH 
Den Haag.

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 4 februari 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (19.30 uur) 
(digitaal) 

•  Eerste debat Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020
•  Eerste debat Omgevingsvergunning nieuwbouw zeven woningen Swaenswijkplaats in Alphen aan 

den Rijn
•  Eerste debat Vaststellen ontwerp-omgevingsvisie Alphen aan den Rijn

Donderdag 4 februari 2021, raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein (21.30 uur) 
(digitaal) 

•  Raadsvoorstel theater Castellum

Donderdag 11 februari 2021, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein 
(19.30 uur) (digitaal) 

•  Presentatie gemeentelijke organisatie (aanpassingen organisatiestructuur) door gemeentesecretaris 
P.D. Wekx

•  Eerste debat gewijzigde Verordening speelautomatenhallen 2021
•  Informatiemarkt veiligheid

Donderdag 11 februari 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (20.00 uur) 
(digitaal)

•  Eerste debat gewijzigd bestemmingsplan Rijnpark
•  Eerste debat raadsvoorstel verkeersmaatregelen lokaal Hazerswoude-Dorp

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

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

De gemeenteraad 
vergadert tijdelijk 
deels digitaal vanwege 
het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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Zonnebloemcampagne zet 
hartverwarmend vrijwilligers-
werk in het spotlicht
Ook Zonnebloemafdelingen Rijnwoude-Noord en Zuid zet zich in 
tegen sociaal isolement   

In ons land hebben 1,3 miljoen mensen te maken met een matige tot ernstige licha-
melijke beperking. Veel Nederlanders realiseren zich niet hoe groot de impact hier-

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.alphenaandenrijn.nl/nieuws

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.).

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!

Deze week: Patrick Schellingerhout
Mijn naam is Patrick Schellingerhout en ik 
woon al mijn hele leven in Koudekerk. Ruim 
24 jaar ben ik samen met Barbara en wij zijn 
trotse ouders van Mila en Colin. Ik heb 20 jaar 
in de verzekeringsbranche gewerkt en heb in 
2018 besloten om weer terug te gaan naar 
de schoolbanken. Mijzelf blijven ontwikkelen 
vind ik erg belangrijk. Al jaren wilde ik 
arbeidsdeskundige worden en het werd tijd 
om die droom werkelijkheid te laten worden. 
Na een interessante studie mag ik mijzelf 
sinds dit jaar geregistreerd arbeidsdeskundige 
noemen. Naast mijn studie kon ik ervaring 
opdoen bij een arbeidsdeskundig bureau en 
sinds een paar maanden werk ik bij UWV in 
Rotterdam. De combinatie van mens, werk en 
inkomen spreekt mij enorm aan in dit werk. Door het thuiswerken wandel ik tijdens de lunch nu 
over de Lagewaard in plaats van langs de Maas. 

In mijn vroege jeugd heb ik gevoetbald bij VVK. Vanaf mijn 14e ben ik gaan waterpoloën bij 
Z&PC Koudekerk, wat nu SG Aquadraat heet. Rond mijn 25e ben ik gestopt met spelen, maar 
mijn vriendengroep bestaat voor een groot deel uit oud-teamgenoten. Sinds een paar jaar speelt 
Mila waterpolo en Colin is gaan voetballen, dus ik ben nog iedere week in het zwembad en langs 
de lijn te vinden. Al heel wat jaren ben ik als vrijwilliger actief voor het PWA bad. Ik hoop dat de 
gebruikers zich gaan realiseren dat wij dit mooie zwembad alleen open kunnen houden als meer 
mensen hun steentje bijdragen. 

Onze kinderen zaten tegenover ons huis op de basisschool. Mila en Colin zijn hoogbegaafd en het 
onderwijs daar bleek niet passend te zijn. Wij hebben 5 jaar geleden de keuze gemaakt om naar 
een basisschool in Ter Aar te gaan, waar speciaal onderwijs wordt gegeven. Helaas werd daar 
het HB-onderwijs steeds verder uitgekleed, waardoor wij sinds vorig schooljaar iedere dag naar 
een basisschool in Boskoop rijden. Het is een van de lastigste keuzes in ons leven geweest, maar 
we hebben er geen minuut spijt van gehad. Onze kinderen zijn gelukkig en dat is voor ons het 
belangrijkst. Onlangs zijn er in de Tweede Kamer verschillende moties aangenomen over passend 
onderwijs. Ik vind het fijn dat hier nu meer aandacht voor komt. 

Ik ben blij dat de gemeente in de laatste jaren de speeltuintjes in het dorp aan het vernieuwen is. 
Het fijne aan het wonen in een dorp is dat de kinderen hier veilig heen en weer kunnen fietsen en 
zich buiten weer kunnen vermaken op de voetbalveldjes en de speeltoestellen. Ik hoop dat die lijn 
wordt voortgezet en de laatste verouderde speeltuinen ook worden vernieuwd.

Graag geef ik het estafettestokje door aan Jos Goossens.

van is en dat een deel van de mensen door hun handicap te maken heeft met sociaal 
isolement. Zeker in deze coronaperiode. Met een nieuwe televisiecampagne laat de 
Zonnebloem zien hoe hun vrijwilligers daar verandering in brengen. 

Hoofdrolspelers in de nieuwe commercial zijn Jan en Joyce. Jan was 59 jaar ge-
trouwd met Riet. Samen kregen ze twee zonen. Kort na het huwelijk blijkt dat Riet 
een hartkwaal heeft. Hun leven verandert ingrijpend. Jan wordt mantelzorger en 
verzorgt haar 40 jaar lang. Hij krijgt haar lijden niet uit zijn hoofd, zo intens was het. 
Als dezelfde ziekte zich ook bij Jan openbaart, heeft hij pijn en kan lichamelijk steeds 
minder. De wijkverpleegkundige geeft Zonnebloemvrijwilliger Joyce een seintje. 

“Ik kijk uit naar vrijdag, als Joyce komt. 
Haar vrolijkheid, haar lach. 

Als ze er is, voelt mijn hoofd lichter.”

Al snel staat Joyce wekelijks bij Jan op de stoep. Met haar zonnige persoonlijkheid en 
eigengemaakte Surinaamse loempia’s, die Jan zich goed laat smaken. Af en toe gaan 
ze eropuit. Jan gaat op aanraden van Joyce naar een Zonnebloemactiviteit. En ze pra-
ten ze veel. Jan kijkt uit naar de momenten die zijn verdriet naar de achtergrond drij-
ven. “Als ik bezoek heb, vergeet ik alles even. Ik vind het zo bijzonder dat ze er voor 
mij is. Ze is een lichtpuntje in mijn leven.”

Wij laten ze niet zitten
Nationale Vereniging de Zonnebloem maakt met de nieuwe campagne duidelijk dat 
de Zonnebloem mensen met een lichamelijke beperking niet laat zitten. Ook in Rijn-
woude is de Zonnebloem actief. Naast de persoonlijke aandacht die onze vrijwilli-
gers aan de mensen geven, nemen we hen ook mee op pad. We organiseren kleine 
uitstapjes in de buurt en ook dagjes uit. We zijn een prachtige organisatie die belang-
rijk werk doet. En we willen er in de komende jaren voor nog meer mensen kunnen 
zijn. Daar hebben we hulp bij nodig. Meer vrijwilligers, maar ook particulieren en 
ondernemers die ons willen steunen. 

Voor meer informatie over het plaatselijke Zonnebloem-
werk in Rijnwoude kan men contact opnemen met:
-  voor Rijnwoude-Noord (Koudekerk en Hazerswoude-

Rijndijk): 
 dhr. Piet Franken, tel.071-3415232 of per mail:piet.fran-

ken@outlook.com
-  voor Rijnwoude-Zuid (Hazerswoude-Dorp en Benthui-

zen) 
 mw. Lieke van Bennekom, tel. 071-5327668 of per mail: 
 zonnebloem.lvbennekom@gmail.com
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BASICS & TRENDS
- 15 jaar Trendie Wendie -

Onze merken: Geisha - Zoso - Helena Hart - Street One - Smashed Lemon - Red Button - Lerros - Tom Tailor Denim

Trendie Wendie  |  Dorpsstraat 68 – 70  |  Hazerswoude Dorp  |  0172586461 | info@trendiewendie.nl | www.trendiewendie.nl

Mogen wij onze Trendie 
collectie ook bij 
jou bezorgen?

Geen gezeur…. we brengen 
het graag tot aan je deur!

Heb je online of via Facebook onze 
nieuwe collectie gezien en wil je het 

eerst passen voordat je betaald? 
Dat kan! Neem contact met ons op!

Wij zijn 6 dagen per week 
telefonisch bereikbaar. 

Winkel: 0172586461 
WhatsApp: 0628476737

Bekijk de nieuwste collectie in onze 
webshop www.trendiewendie.nl 

en volg ons op Facebook!

Blijf gezond en hou vol!
Liefs Team Trendie Wendie!

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

Telefoon 071 3414730

AFHAAL/BEZORG  KEUZEMENU À 27,50
• Vleestrio: paté met cranberrysaus, carpaccio en 

frisse huzarensalade
 of

• Gemarineerde zalm met mosterd-dillesaus
of

• Indische kerriesoep, rijk gevuld met kipfi let 

********************
• Skrei-kabeljauw gegratineerd met zuurkool en 

kruidenpanade en witte wijnroomsaus
of

• Combinatie van rundertournedos met hachée en 
hete bliksem

of
• Eendenfi let met bosvruchtensaus en rösti-aardappel  

********************
• Verse macarons van frambozen met hazelnotencrème en 

passievruchtensorbetijs
of

• Dessertverrassing op basis van gebak, 
mousse en ijs uit eigen keuken

Helaas geen restaurantbezoek mogelijk, 
maar ’t Haasje komt naar U toe!

Minimaal 1 dag vooraf bestellen!

Extra passend 

lekkere verras
sing op 

Valentijnsdag
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Bewoners Breitnerlaan e.o. 
laten hun ongenoegen zien
Afgelopen zaterdag, een paar dagen nadat bekend geworden was dat de gemeente 
een ontsluitingsweg om Weidelanden wil aanleggen, kwam een flinke groep be-
woners samen om hun ongenoegen te laten zien. 

De lokale omroep 
studio Alphen 
interviewde de 
voorzitter van het Be-
woners Overleg Plan 
Zuid, Paul Tap, op 
de plek waar de weg 
moet aansluiten op 
de Breitnerlaan. 

Ook Ronald Hoefna-
gels, die in het pand 
woont op de hoek 
van de Breitnerlaan, 
liet van zich horen. 
Uit solidariteit ble-
ven de bewoners bij 
dit gesprek aanwezig, 
ondanks de felle kou.

Scouting Rheijnewoud bestaat 10 jaar. We vieren een 
heel jaar feest. Gedurende het clubjaar is er een jubi-
leumprijsvraag. Iedere maand een nieuwe opdracht. 
Volg de informatie in de Groene Hart Koerier en op 
onze website, Facebookpagina en op Instagram.

Opdracht februari:  los de puzzel op en stuur een foto 
van de opgeloste puzzel voor 28 februari 2021 24.00 uur 
naar jubileum@scouting-rheijnewoud.nl met vermelding 

van je naam en telefoonnummer.

                           

Prijsvraag ronde 6,
februari woordpuzzel

        HORIZONTAAL         VERTICAAL

2 wel samen maar niet fysiek  1 wat je vaak bakt boven het kampvuur
4 Touw en hout verbinden  3 Nieuwste speltak
5 Jongste speltak   7 Wat geeft scouting jou?
6 Padvinderij   9 Speltak met BEGEleiding
8 Groepsnaam   10 Leer je van jongs af aan veilig mee
    om te gaan maar is sinds kort 
    verboden?!?!
11 Speltak met de leeftijd 11 t/m 15 jaar
12 Jubileumbenaming
13 Naam clubhuis
14 Mensen die iedere week weer een 
uitdagend programma verzinnen
15 Mensen die alle financiële handel 
en wandel van de vereniging in de gaten 
houden.

Veel plezier  
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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

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
• Heeft u de SPONSORPAAL van de voedsel-
bank al gezien bij AH Konincks? Helpt u mee?
• Wilt u ook doneren aan de VOEDSELBANK? 
Kies dan uit drie bedragen op de sponsorpaal 
bij AH. 
• INZAMELINGSACTIES zijn niet mogelijk, 
maar doneren wel. De Sponsorpaal!

In Benthuizen wordt een VOEDSELBOS op-
gezet.  De ontwikkelingen zijn te  volgen op 
www.voedselbos benthuizen.nl

Van 1 t/m 6 februari 2021 collecteert de Hersenstichting voor iedereen met een hersenaandoe-
ning.  Door de huidige Covid-19 pandemie heeft de Hersenstichting besloten dat de collecte dit jaar 
alleen online, en dus niet langs de deuren, kan plaatsvinden. 

Houd dus de sociale media (facebook/instagram/whatsapp) in de gaten! Daarop zullen de collec-
tanten dit jaar hun online collectebus delen, waarmee eenvoudig gedoneerd kan worden. 1 op de 
4 mensen heeft een hersenaandoening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dementie, beroerte, parkin-
son of hersenletsel door een ongeluk. Maar ook ADHD, autisme en depressie zijn hersenaandoe-
ningen.  
Dit moet stoppen. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles om hersenen gezond te houden. Sa-
men kunnen we hersenaandoeningen behandelen en in de toekomst voorkomen.

Geef dus aan de collectant, voor al die mensen met een hersenaandoening.
 Collectant gemist? U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: 

NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag of via 

www.hersenstichting.nl

Geef aan de 
collecte van de 

Hersenstichting

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

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂

Leiderdorp    www.meerburg.nl

Eetcafé De Egelantier 
zorgt voor een heerlijk 
Valentijnsdiner!
Eigenaar Clemens Timmermans vat het heel simpel samen 
“De verliefden willen samen zijn op Valentijnsdag. Logisch 
maar lastig nu je nergens naar toe kunt om samen te zijn. 
Behalve thuis natuurlijk en dan kunnen wij helpen om 
een dinertje bij kaarslicht op te zetten".

"Speciaal voor Valentijn hebben wij een aantal heerlijke gerechten op 
een rijtje gezet die heel gemakkelijk bij ons besteld kunnen worden en 
op het gewenste tijdstip thuis worden bezorgd. Net als bij een etentje 
buiten de deur hoef je nu dus thuis ook niets anders te doen dan het lek-
ker gezellig – en natuurlijk samen met je geliefde op te eten!”

Zo kun je dus op 14 februari toch iets speciaals gaan doen! Laat je inspi-
reren en kijk op onze website www.egelantier.com wat er voor lekkers 
op de menukaart staat of bel 0172-588650 als je meer inlichtingen wilt 
of een bestelling wilt plaatsen! 

LET OP! BESTEL JE VALENTIJNSDINER UITERLIJK OP 
11  FEBRUARI, dan kunnen we er genoeg aandacht aan geven!

BEZORGER GEZOCHT
voor een kleine wijk van de 

Groene Hart Koerier in Koudekerk!
Iets voor jou? 

Meld je snel aan 0172-430151

TE HUUR
Bedrijfsgebouw met buitenruimte

Laag Boskoop, Boskoop
Afmetingen gebouw ca. 20x11.3 meter

Voor informatie: 06-51394489

14 februari 2021
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Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!

Deze week: Elly Neijman van Hemert
Dank je wel Jos voor het doorgeven van het 
stokje. Ik ben Elly Neijman v. Hemert. 67 jaar 
en in december 2020 45 jaar getrouwd met 
Jan.
We hebben een dochter en een zoon, allebei 
getrouwd en een kleindochter van 2,5 jaar.
Ik ben in Koudekerk aan de Rijn geboren en 
getogen 
Sinds sept. 1987 ben ik vrijwilligster bij 
het handwerken en daarna ben ik ook lid 
geworden van het algemeen bestuur. Nu de 
SWOK. Stichting Welzijn Ouderen Koudekerk. 
Sinds april 2011 handwerken  we in de slotzaal 
van het VTC de Ridderhof in Koudekerk aan 
den Rijn. 
Afgelopen jaar hebben we ondanks de corona,  
lapjes gebreid en daar heb ik 17 dekens van 
gemaakt.
Eentje is verkocht en de anderen zijn voor Roemenië. Heb je zin om te komen handwerken op 
dinsdagmiddag (als het weer verantwoord is). LEUK! Je bent van harte welkom en mag je eigen 
handwerk meenemen. Als we weer van start kunnen, laten we dat weten in de Groene Hart 
Koerier.
Met nog twee dames organiseren ook de Dag van de Ouderen en de Kerstviering. 
Mijn andere hobby’s zijn kantklossen,  kaarten maken en lezen.
Ik geef het stokje door aan Tiny Molenaar,  medeorganisator van de Dag van de Ouderen en de 
Kerstviering.

Wijkontsluitingsweg dé oplossing?

Gemeente neemt besluit 
over verkeerssituatie 
Hazerswoude-West

Kies voor een tunnel, 
NU! Teken de petitie
De gemeente luist Hazerswoude-Dorp er opnieuw in. Het plan voor de “oplossing” van het 
verkeersprobleem levert alleen maar meer ellende op. Het doorgaande verkeer wordt geen 
strobreed in de weg gelegd. De bewoners mogen de lasten dragen.

We kunnen nu gaan voor een toekomstbestendige, duurzame en veilige 
oplossing: een tunnel voor het doorgaande verkeer op de N209. 

Zet eensgezind, net als vorig jaar, samen maximale druk 
op de gemeenteraad om dit onzalige plan van de wet-
houder in de kiem te smoren. Vorm één front en teken 
de petitie op deze site:
https://petities.nl/petitions/nu-een-tunnel-in-hazers-
woude-dorp?locale=nl of scan de QR code!

Ze hadden hun petitie graag eerder aangeboden, maar 
op donderdag 28 januari boden Paul Tap en Aernold 
van Gosliga hun stuk aan wethouder Kees van Velzen 
aan.  

Zij wijzen daarin de aanleg van een randweg om de 
wijk Weidelanden af, terwijl de gemeente twee da-
gen eerder juist het besluit had genomen om deze 
“wijkontsluitingsweg” wel aan te leggen. Op 11 febru-
ari 2021 zal de commissie RED het voorstel bespreken. 
De gemeenteraad neemt op 18 februari 2021 het be-
sluit. 

De wethouder noemt deze weg de minst slechte oplossing, maar 
verkeerstechnisch een heel mooie oplossing. Hij zegt dat bij de aan-
leg van de wijk Weidelanden meteen al een ontsluitingsweg had 
moeten komen. 

De gemeente Rijnwoude, waar Van Velzen toen ook wethouder 
was, redeneerde toen dat het verkeer wel via de Dorpsstraat zou 
kunnen rijden. “De fout willen we nu herstellen”, aldus de wet-
houder.
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ROTARY RIJNWOUDE ONDER-
STEUNT WAAR MOGELIJK!
Rotary Rijnwoude is een actieve serviceclub in de kernen Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn 
die de gemeenschap waar mogelijk helpt en ondersteunt. 

De club beschikt over een 
breed netwerk met deskundig-
heid die het mogelijk maakt 
om voor verenigingen, stich-
tingen en particuliere initi-
atieven en projecten met een 
goed doel iets te betekenen. 

Wat dat “iets” is, hangt af van 
de behoeften en de mogelijkhe-
den. Adviseren bijv. bij een be-
stuurlijke vraag, daadwerkelijk 
ondersteunen bij het uitvoeren 
van een actie of activiteit, een-
malige financiële steun bij een 
project, ondersteuning bij pu-
bliciteit, bijvoorbeeld door het 
organiseren van een openbare 
lezing of presentatie. 

"Community service"
Allemaal activiteiten die bij de 
rotary vallen onder de term 
“community service” oftewel 
dienstverlening aan de gemeen-

schap.  Voor de goede orde 
moet ook gemeld worden dat 
het niet gaat om structurele on-
dersteuning, ook niet als het om 
financiën gaat. Het gaat echt om 
projectmatige steun.  
 
Zeker in deze moeilijke corona-
tijd ligt het meer voor de hand 
dat organisaties en particulie-
re projecten met een goed doel 
behoefte hebben aan ondersteu-
ning. 

Oriënterend gesprek
Wat Rotary Rijnwoude kan be-
tekenen, kan duidelijk worden 
tijdens een oriënterend gesprek 
waarbij behoeften en mogelijk-
heden naast elkaar gelegd wor-
den. Wilt u dat verkennende 
gesprek aangaan, neemt u dan 
contact op met Rotary Rijnwou-
de via secretaris@rotaryclub-
rijnwoude.nl.

Website 
www. rotary-rijnwoude.nl,  
facebook Rotary Rijnwoude,  
LinkedIN  Rotary Rijnwoude.   
 

Gewoon doorgaan en blijven 
lachen op O.B.S. De Springplank
In deze coronatijd wordt 
er hard gewerkt door de 
leerlingen van O.B.S. De 
Springplank! Iedere dag 
worden er online lessen 
gevolgd en krijgen de kin-
deren verschillende op-
drachten om de leerpro-

cessen zo goed mogelijk 
door te laten gaan. 

De groepsleerkrachten hebben 
de lessen aangepast aan de on-
line mogelijkheden. Ze beant-
woorden vragen en blijven de 
leerlingen voortdurend motive-
ren en stimuleren in deze lastige 

situatie. Er worden ook beweeg-
opdrachten aangeboden die de 
kinderen thuis kunnen doen, er 
zijn foto's en filmpjes die naar 
elkaar gestuurd worden om el-
kaar even te zien, er zijn leer-
krachten die voorlezen en er is 
zelfs een podcast-serie voor de 
kleuters. We houden zoveel mo-

gelijk contact met elkaar. Af-
standsonderwijs blijkt een goed 
alternatief wanneer je door om-
standigheden niet naar school 
mag komen. Al verlangt ieder-
een natuurlijk naar de oude si-
tuatie waarin iedereen wèl elke 
dag naar school kwam.

Maar na een schooldag thuis is 
het ook leuk om even iets an-
ders te doen. Om even naar bui-
ten te gaan. Een stukje te fietsen 
of te lopen. Alleen: steeds het-
zelfde rondje wordt al snel saai. 
Daar hebben de leerkrachten 

van O.B.S. de Springplank iets 
op bedacht.
Alle kinderen kregen de op-
dracht om een “smiley” te ma-
ken en die daarna op te hangen 
op een raam aan de straatkant 
van hun huis. In plaats van weer 
hetzelfde blokje te lopen kun-
nen de kinderen nu zelf door 
het hele dorp smileys zoeken. 
Kijk zelf ook maar eens om u 
heen als u boodschappen gaat 
halen of een blokje om gaat. 
Zo laten we iedereen een beetje 
glimlachen. Daar wordt ieder-
een toch een beetje blij van?
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Dorpshuis de Meester in beheer bij externe partij

We willen ‘ons’ 
dorpshuis terug!
Gebrek aan transparantie en eenrichtingscommunicatie vanuit de gemeente heb-
ben ertoe geleid dat de vrijwilligers van Het Netwerk Hazerswoude-Rijndijk niet 
meer met de gemeente samenwerken in ‘het experiment’ dorpshuis De Meester.  

Om de tuin geleid
Participe met Incluzio als be-
heerpartner gaat het tijdelijke 
dorpshuis van Hazerswoude-
Rijndijk vanaf 1 juli 2021 be-
heren. Dat is het resultaat van 
een aanbestedingsprocedure 
die de gemeente voor een vijf-
tal Alphense dorpshuizen vorig 
jaar heeft uitgezet. De gemeen-
te was vergeten deze aanbeste-
ding te melden aan de partners 
bij de verbouwing en inrichting 
van het dorpshuis. Die voelen 
zich daardoor misleid. Netwerk 
Hazerswoude-Rijndijk: “De ge-
meente heeft ons als vrijwil-
ligers, maar ook de betrokken 
maatschappelijke organisaties, 
niet vooraf geïnformeerd over 

de noodzaak van aanbesteden. 
We zouden het dorpshuis met 
elkaar verbouwen en inrich-
ten, en daarna ook beheren. De 
proeftuin zou ook de basis vor-
men voor het inzichtelijk maken 
van de eisen en wensen voor een 
nieuw dorpshuis. Als we van te 
voren hadden geweten dat een 
commerciële partij het voor het 
zeggen zou krijgen, waren we 
er niet eens aan begonnen om 
het pand van binnen met vrij-
willigers op te knappen en in te 
richten. Het heeft de gemeente 
veel geld bespaard en nu heb-
ben ze ons dorpshuis gewoon 
weggegeven. Het voelt nu niet 
meer als ‘ons’ dorpshuis.” 

Ondankbaar aan de kant gezet
Wethouder Kees van Velzen had 
met Het Netwerk Hazerswoude-
Rijndijk en de Bibliotheek Rijn 
en Venen afspraken gemaakt 
voor een meerjarig experiment 
met het tijdelijke dorpshuis. 
“Dat de gemeente het dorpshuis 
heeft meegenomen in de aanbe-
steding en dat niet heeft verteld 
willen we nog wel als een dom-
me blunder zien, want we gaan 
er niet vanuit dat er opzet in het 
spel is. Maar wat volgde was 
nog teleurstellender. In plaats 
van in gesprek te gaan over hoe 
de goede samenwerkingssfeer 
die er was in het project alsnog 
vast te houden en mee te nemen 
naar de volgende fase, verander-

de de aanpak van de gemeen-
te. We werden bedankt voor al 
onze inspanningen en moes-
ten ons nu maar nergens meer 
mee bemoeien. Het beheer is 
nu voor 6 maanden in handen 
gegeven van Rijnvicus. Deze 
heeft hiervoor twee dames via 
een uitzendbureau ingehuurd 
die verder geen binding heb-
ben met het dorp. Aangezien 
het dorpshuis sinds hun aanstel-
ling nog niet open is geweest, is 

dit een verspilling van gemeen-
schapsgeld. Een goedkoper 
en simpeler voorstel van onze 
kant (continuering van het tij-
delijk beheer door vrijwilligers 
met de mogelijkheid het beheer 
door Incluzio vervroegd te laten 
ingaan) was niet bespreekbaar.”

De ziel eruit gehaald
Netwerk: “Een gebouw met 
voorzieningen neerzetten vormt 
slechts de basis voor een goed-
lopend dorpshuis. Het wordt 
pas ‘een huiskamer van de 
buurt’ en krijgt een ziel als er 
mensen in aan het werk gaan, 
boeken komen lenen of lezen, 
er muziek wordt gemaakt, er 
wordt gegymd, gedanst, ge-
schilderd, gekaart, gespeeld, ge-
knutseld, gekletst en gedroomd.  
Maar vooral wil je dat inwoners 
er worden verrast met nieuwe 
activiteiten die zijn ontstaan uit 
de kruisbestuiving van idee-
en van de verschillende bewo-
ners en gebruikers. Sleutelfactor 
in het succes van een dorpshuis 
is dus niet alleen het gebouw, 
maar ook hoe en door wie het 
wordt beheerd. Daarbij is met 
name van belang hoe inwoners 
en gebruikers samenwerken en 
betrokken worden bij het rei-
len en zeilen. De verantwoorde-
lijkheid daarvoor bij een com-

merciële partij leggen maakt het 
lastiger. Het is niet onmogelijk, 
maar vraagt om een investering 
van beide kanten in het opbou-
wen van vertrouwen. Want al-
leen dan kan de balans tussen 
de dorpse-, maatschappelijke- 
en commerciële belangen in 
evenwicht gehouden worden.” 

Ons dorpshuis terug
Ook het Dorpsoverleg Hazers-
woude-Rijndijk Oost begrijpt 
niets van de gang van zaken. 
“Dorpshuis De Meester heeft 
nog geen eigen karakter, kent 
nog geen eigen wijze van wer-
ken, heeft nog geen eigen, her-
kenbare sfeer kunnen ontwik-
kelen. Het is nog niet ‘typisch 
Hazerswoude-Rijndijk’, aldus 
Bernadette Verhoef. “Wij willen 
graag meedenken over de wij-
ze waarop we van ons dorps-
huis een echte ‘huiskamer van 
het dorp’ kunnen maken. Wij 
willen mede sturing geven en 
koers bepalen waar het gaat om 
de identiteit van ‘ons’ dorps-
huis. Het moet meer worden 
dan een bedrijfsverzamelge-
bouw, waarin instanties zoals 
Tom in de Buurt, Junis en de 
bibliotheek tezamen met aller-
lei verenigingen gewoon ‘hun 
ding doen’. Wij hebben de ge-
meente gevraagd naar hun visie 
hierop en naar de sturing die zij 
op dit proces denken te gaan ge-
ven. We hopen de dialoog hier-
over met de gemeente aan te 
kunnen gaan.”

Onbetrouwbare partner
Netwerk Hazerswoude-Rijndijk: 
“Waarom de gemeente eerst een 
samenwerkingsproject met de 
gebruikers en het dorp is aan-
gegaan en de invulling aan hen 
heeft overgelaten, maar vervol-
gens opeens weer op de oude 
manier ‘de boel is gaan dirige-
ren’, is ons niet duidelijk. Het 
resultaat van de transformatie 
van oude school naar dorpshuis 
heeft ieders verwachting over-
troffen en ook financieel is het 
goed gegaan. Daar kan het dus 
niet aan liggen. De enige verkla-
ring die we kunnen bedenken 
is dat het ‘van buiten naar bin-
nen werken’ en vanuit dat uit-
gangspunt een deel van de re-
gie neerleggen bij de inwoners, 
uiteindelijk toch te ingewikkeld 
is voor de gemeente Alphen aan 
den Rijn. Eerst werd er lef ge-
toond, maar nu zit men weer 
in de ingesleten groef ‘wij ver-
tellen wel hoe het moet’. We 
worden als betrokken inwoners 
niet meer respectvol behandeld 
en er wordt tégen ons gespro-
ken in plaats van mét ons en 
dat is droevig. Hoe het nu ver-
der moet met het vervolgtraject 
‘nieuw dorpshuis’ is niet dui-
delijk. Ook de gemeentelijke 
plannen voor het uitrollen van 
‘wijkdemocratie’ en ‘wijkbud-
getten’ komen hiermee in een 
ander daglicht te staan. 

De prachtige - door vrijwilligers gebouwde - bibliotheek... 
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Confrontatie
Hoe enthousiast ik ook ben over het schrijven van deze column, ik had toch wel 
een confrontatie voor mijn kiezen toen we met de familie deze week in Hazers-
woude aten. En dan nog wel met mijn eigen broer. 
Zoals ze zeggen, van je familie moet je het hebben. Mijn broer en ik zijn totaal 
het tegenovergestelde van elkaar, zwart/wit. We lijken ook echt niet op elkaar 
en hebben eigenlijk 0,0 overeenkomsten hoe gek dat ook klinkt. Hij kon niet 
begrijpen waarom ik zo nodig een ‘column’ moet schrijven en dingen uit mijn 
leven op die manier met mensen deel. ‘’Waarom doe je dat niet lekker in je dag-
boek ofzo’’ en ‘’Je doet dit allemaal voor de aandacht’’. 
Dit kwam bij mij vrij hard aan en dan merk je dat het gat tussen ons zo groot is 
en we nooit op hetzelfde niveau zullen komen. Ik heb mezelf zelfs moeten be-
wijzen dat ik vanaf jongs af aan al schrijf en hiermee wil doorgaan. Hoe stom 
voelde ik mij om mezelf te moeten verantwoorden en dan kreeg ik nog te ho-
ren dat ‘’er meer mensen zijn die vinden dat het alleen maar over mijzelf gaat’’. 
Excuse me, het heet niet voor niets ‘Anthoula’s belevenissen’. Ik snap niet waar 
mensen zich druk om maken en heb gevraagd om zijn support, ook al is hij het 
niet overal mee eens. Wat een drama zeg. 
Uiteindelijk speelden er meer dingen en hebben we het goedgepraat waarbij 
zelfs de nodige tranen zijn gevallen. Mijn moeder hield het al helemaal niet 
droog en mijn vader zat foto’s te maken van de ‘verzoening’ van broer en zus. Ik 
moet er nu wel een beetje om lachen. Zelfs bij ons in de familie is het dus nooit 
saai. Wellicht zit het theatrale en dramatische gewoon in de Grieken. 

Van kunstenares Olga, over wie ik vorige keer vertelde, heb ik trouwens op-
dracht gekregen om me te verdiepen in de Griekse Godinnen. Iets waar ik eer-

lijk gezegd niet veel vanaf weet. Om deze reden ben ik begonnen aan het 
boek ‘Mythos’ van Stephen Fry, waarin de Griekse mythen in zijn woorden 
worden verteld. Echt een aanrader, heerlijk om te lezen, lekker overdreven 
en zet vaak mijn vraagtekens bij gebeurtenissen, maar goed het zijn niet voor 
niets mythes. 
De ontmoeting met Olga in Den Haag zater-
dag was zo bijzonder! Het schilderwerk zal ze-
ker een project zijn dat maanden, misschien 
wel jaren gaat duren. We hebben elkaar leren 
kennen en ze heeft me verteld wat ze wil gaan 
maken. Dit hou ik nog even als verrassing.  Ik 
mocht ook een van haar originele kunstwer-
ken uitzoeken en meenemen naar huis. Dat 
was nog eens een cadeau! Ook heeft ze de on-
derstaande tekening ‘’vlot’’ van mij geschetst, 
ik was zeer onder de indruk, dit heeft nie-
mand eerder gedaan! 

De sollicitatie die ik had lopen als Head of Sales is het helaas niet geworden. 
Daarentegen had ik vandaag mijn 3-jarig jubileum gevierd met collega’s met 
als special surprise allerlei oude collega’s die in de videocall bijeen kwamen. 
Het was echt gezellig! Gister had ik mijn allereerste kookworkshop van de 
Hilton keten vanuit huis: met 70 man uit eigen keuken eten klaarmaken. Het 
heeft zeker goed gesmaakt! 
Morgen komt een business partner naar Leiden waarmee ik goed bevriend 
ben en gaan we een stadswandeling maken om leuke foto’s te maken voor 
haarzelf maar ook voor mijn andere Instagram pagina: Lovely Leiden. 
Wellicht gaan we op de step om nog even wat aan beweging te doen want 
met deze avondklok kom ik bijna de deur niet meer uit. 

Fijn weekend allemaal en tot volgende week. 
 

 Liefs, 
Anthoula

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

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

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

Bestel vóór 17 februari deltaglasvezel.nl
0118-22 55 71

Eerste 3 
maanden 

per maand

gratis!

tot in
de nok

geïnstalleerd


