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In de verpleeghuizen van Zorg-
partners in Gouda en omgeving
zijn tot en met eind mei 46 be-
woners overleden die waren
besmet met het coronavirus.
Dat meldt de zorgorganisatie
met zorgcentra in onder meer
Gouda, Bergambacht en Wad-
dinxveen op haar website. 

Maarten Molenaar
Gouda

Het sterftecijfer ligt volgens Zorg-
partners net onder het landelijk
gemiddelde. Er zijn op dit moment
geen besmettingen meer in de ver-
pleeghuizen van de zorginstelling.

De bezoekmogelijkheden in de
verpleeghuizen van Zorgpartners
zijn recent versoepeld.

Lijden
In totaal wonen er ruim 1300 men-
sen in de verschillende tehuizen
van Zorgpartners. Van hen zijn er
tot nu toe 134 besmet geraakt met
het coronavirus. Bij de sterfgeval-
len was volgens de organisatie
vaak sprake van onderliggend lij-
den.

Het virus sloeg onder meer toe
in de verpleeghuizen Prinsenhof,
Hanepraij, Savelberg en Ronsse-
hof. Alle verpleeghuizen waar
sprake was van een coronabesmet-

ting zijn gevestigd in Gouda. 
Zorgpartners maakt geen cijfers

bekend van het aantal sterfgeval-
len per verpleeghuis. Volgens
voorzitter van de raad van bestuur
Margot van der Starre heeft dat te
maken met de privacywetgeving. 

Het niet verstrekken van infor-
matie over het aantal coronapa-
tiënten leidde de afgelopen maan-
den tot kritiek van familieleden
van bewoners van de verpleeghui-
zen. Zij vonden juist dat Zorgpart-
ners openheid van zaken moest
geven om verdere onrust te voor-
komen. Eerder vroeg de Goudse
gemeenteraad ook al om ophelde-
ring van Zorgpartners. 

Bijna 50 coronadoden in
verpleeghuizen van Zorgpartners

Het kon bijna niet uitblijven in de
hausse aan lokale bierbrouwers.
Naast Hazerswoude-Rijndijk
heeft nu ook Hazerswoude-Dorp
zijn eigen bierbrouwer. Brouwe-
rij De 12 Stuyvers lanceert zon-
dag een eigen IPA en Tripel.
Brouwmeester is Martijn de
Zeeuw, die in 2016 de smaak te
pakken kreeg toen hij voor de lol
begon met brouwen.

Hans-Paul Andriessen
Hazerswoude-dorp

Die hobby leverde De Zeeuw een
mooie titel op. Zijn Castellum IPA-
biertje werd gekroond tot algemeen
kampioen tijdens de Open Neder-
landse Kampioenschappen Ama-
teurbierbrouwen uit een totaal aan-
tal van 545 inzendingen.

De naam van de brouwerij ver-
wijst naar het jaar 1646, toen gestart
werd met met de bouw van het
oudste gebouw van Hazerswoude,
de kerk aan de Dorpsstraat. Op het
moment dat men aan de toren
moest beginnen was het geld op.
,,Om toch verder te kunnen bou-
wen bedacht de dominee een plan
en vroeg hij de ambachtsheer van
Hazerswoude om ‘tot laste van de
tappers van iedere tonne bier
twaalf stuyver te innen’ om zo-
doende de toren verder af te kun-
nen bouwen.”

Jongeren
De Zeeuw (38) werkt in de jeugdre-
classering bij de William Schrikker
Stichting in Zuid-Holland en werkt
onder andere met jongeren in Al-
phen. ,,Ik ben in 2016 begonnen met
een starterspakketje om zelf bier te
brouwen. Dat vond ik zo leuk, dat ik
verder ben gegaan. Het is een uit de
hand gelopen hobby.” 

Hij heeft de ambitie om de brou-
werij de komende 3 tot 4 jaar te la-
ten groeien en uiteindelijk om te
vormen tot een werkervaringsplek
voor jongeren en jongvolwassenen.
Die kunnen dan bij De 12 Stuyvers
leren om het gerstenat te produce-
ren in eigen ketels en logistieke er-
varing opdoen bij het sociale be-

drijf. Jongeren die horeca-ervaring
willen opdoen, kunnen aan het
werk in het bijbehorende proeflo-
kaal. ,,Het zou leuk zijn om winst te
maken, maar als dat niet lukt hoef
ik er geen boterham minder om te
eten.”

De eerlijkheid gebiedt te zeggen
dat zijn bier wordt gebrouwen bij

Jovius Brouwerij in Nieuwegein.
,,De recepten ontwikkelen we hier
in Hazerswoude-Dorp. Ik heb mijn
schuur ingericht als brouwlab,
maar de ruimte voldoet niet aan de
wettelijke eisen voor het brouwen
van bier. Daarom huren we de ke-
tels in Nieuwegein. Het is de bedoe-
ling om over een paar jaar een eigen

brouwerij en proeflokaal te heb-
ben.”

Anderhalve week geleden heeft
De Zeeuw twee keer 200 liter ge-
brouwen, dat zijn 1200 flesjes. De
partij is uitverkocht, want hij had
veel voorinschrijvingen. Komende
week gaat hij weer zo’n zelfde hoe-
veelheid brouwen. ,,Twee cafés in

Alphen, De Natte en De Bie-
rentuin zijn zo enthousiast
dat ze ‘De 12 Stuyvers’
gaan verkopen.  Je kan het
kopen bij Leo’s Dranken-
huis in Boskoop en Bier-

loods22 in Woer-
den.”

De bieren van
Brouwerij De 12
Stuyvers wor-
den zondag
19 juli gelan-
ceerd tijdens

een proeverij in
Biercafé de Natte in
Alphen van 16.00 tot
20.00 uur.

Bier vloeit rijkelijk in de regio

▲Martijn de Zeeuw verzon zelf het recept voor zijn biertjes Castellum en Ridder Lodewijk. FOTO MARNIX SCHMIDT

Hazerswoudse brouwmeester maakt furore met Castellum biertje 

Ik ben in 2016
begonnen met een
starterspakketje om
zelf bier te brouwen
—Martijn de Zeeuw

CONCURRENT

Eigenaar Bruno Langer (66)
(zie foto) van Brouwerij De
Oude Rijn in Hazerswoude-
Rijndijk ziet De Zeeuw niet
als een concurrent. ,,Nee
joh, ik vind het juist grappig.
De Zeeuw is een leuke
jonge gozer. Hoe meer aan-
dacht voor lokaal bier hoe
beter.” Langer brouwt al 40
jaar, waarvan de laatste tien

jaar als professional. Hij
brouwt tien verschillende
soorten biertjes. Op dit mo-
ment zijn er 687 brouwe-
rijen in Nederland, waarvan
284 brouwerijhuurders. An-
dere brouwerijen in het
Groene Hart zijn: Brouwerij
de Molen en BarWin Bre-
wery in Bodegraven, Brou-
werij SpierBier in Mijdrecht,

Stadsbrouwerij Oudewa-
ter, Brouwerij Excosa in
Boskoop, Bunnik’s Bier-
Brouwerij in Gouda,
Brouwerij De Inspi-
ratie in Woerden,
Stadsbrouwerij
Argentum in
Schoonhoven en
Brouwerij Gouwe
Bieren in Waddinxveen.

‘Hoe meer aandacht voor lokaal bier, hoe beter’


