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

KIEST U OOK 
DÉ BESTE

MAKELAAR

WIJ WENSEN U EEN GEZOND EN GELUKKIG 2020

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

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl

Nieuwe en gebruikte auto’s
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| zonnepanelen | LED verlichting | www.mastop.nl |

Word ook 
Vriend van de 
Groene Hart 

Koerier 
Stort 5 euro of meer op: 

NL37INGB0006259928

Aad van der Poel ontvangt eremedaille....

40-jarig jubileum oud-
voorzitter Vogelvreugd

Albert Heijn Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!
Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19

Heeft u onze 
zelfscan-palen al 

geprobeerd?

Gelukkig 
Nieuwjaar!

Uw Albert Heijn en haar 
medewerkers wensen u 

een Gezond en 
Voorspoedig 2020!

Oud Papier 
Avanti: 

belangrijke 
mededeling

In de maand januari haalt 
Avanti op zaterdag 11 janua-
ri oud papier op. Dus niet op 
de 1e zaterdag!

Alle overige maanden van 
het jaar wordt het oud papier 
weer op de eerste zaterdag 
van de maand opgehaald te 
beginnen met zaterdag 1 fe-
bruari!

door Rik Tromp 

Voor Aad v/d Poel was de 
laatste verenigingsavond 
van vogelverening Vogel-
vreugd Koudekerk-Hazers-
woude in 2019 een bijzon-
dere avond. In het bijzijn 
van zijn vrouw, kinderen, 
en andere leden met aan-
hang kreeg Aad door dis-
trictvoorzitter Zuid-Hol-
land, Kees Diepstraten van 
de Nederlandse Bond Voor 
Vogelliefhebbers (NBVV) 
de medaille opgespeld die 
zijn 40-jarig lidmaatschap 
van de vogelvereniging be-
zegelde, een veelbewogen 
lidmaatschap.

Eind jaren ’70 is Aad lid ge-
worden en hij bewaart goede 
herinneringen aan de vele ge-
beurtenissen die hij heeft mo-
gen meemaken. Zo gebruikte 
de vereniging in zijn tijd drie 
locaties als clubgebouw ; eerst 
Pleyn 68 , toen vanaf begin ja-
ren ‘90 Dorpshuis ‘De Juffrouw’ 
en vanaf 2013 Multifunctioneel 
centrum Het Anker. In dat jaar 
was Aad 20 jaar voorzitter ge-
weest van de vereniging en 
heeft – zo zegt Kees Diepstraten 
ook tijdens de huldiging - , een 
spectaculaire groei van het le-
denaantal mogen bereiken tus-
sen 1993 en 1995 : van 33 naar 
65 leden in twee jaar. 

Is er een geheim van Aad?
Het geheim van Aad? : “Res-
pect en belangstelling voor alle 
leden en vogelsoorten, organi-
satorische helderheid en goede 
banden met het bedrijfsleven in 
de omgeving.” , aldus Aad. An-
dere leden onderschrijven de 
betrokkenheid van Aad en zien 
hem tot op heden bij vrijwel alle 
verenigingsactiviteiten, waar hij 
vaak opbouwende tips heeft. 
Meestal vertegenwoordigde 
Aad voorheen de vereniging op 
de Hazerswoudse Jaarmarkt en 
kwam hij ook op volièrebezoek 
bij (nieuwe) leden, en verzorg-
de tijdens vakanties ook de vo-

gelopen 40 jaar , dan noemt hij 
toch graag het zeer deskundige 
keurkorps dat hij i.s.m. het ver-
enigingsbestuur van toen ge-
smeed heeft. Deze keurmeesters 
keuren ook de bondsshow in 
Zwolle, en sommigen van hen 
zijn ook door Aad aangemoe-
digd om de keurmeestersoplei-
ding te volgen. Kortom : Aad 
van der Poel is met recht een 

gels van clubleden.
Tegenwoordig is Aad nog steeds 
druk met het vogels houden. Zo 
heeft hij achter zijn huis een vo-
lière en een broedkooienverblijf, 
maar daarnaast ook nog een vo-
lière bij familie. Deze dierver-
blijven zijn zeer degelijk ; ge-
isoleerd en van hardhout, in 40 
jaar tijd zijn ze slechts één keer 
vervangen. Korte tijd vlogen 
er ook kanaries in deze kooi-
en, maar Afrikaanse tropen als 
vuurvinken, blauwfazanten en 
helenafazanten bezorgden Aad 
zijn kweeksuccessen. En niet te 
vergeten de van oorsprong Aus-
tralische zebravink, waar Aad 
om bekend staat ; hij is name-
lijk ook lid geweest van een spe-
ciaalvereniging voor deze vogel, 
en werd in de negentiger jaren 
ook Nederlands kampioen.

Bovendien is Aad ook vaak te 
vinden op diverse vogelshows 
en vogelmarkten. Al met al is er 
dus na 40 jaar nog totaal geen 
sprake van stoppen met de hob-
by. Als Aad – graag nuchter en 
bescheiden - , gevraagd wordt 
naar zijn hoogtepunt in de af-

verdienstelijk lid van de vereni-
ging, wie wij nog lang in ons 
midden hopen te hebben.

Jubilaris Aad v/d Poel ( L.) en districtvoorzitter NBVV Kees Diepstraten Foto: Emiel Heijne
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Familieberichten

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

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

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

24 uur per dag bereikbaar

Telefoon 0172-213120 of 06-11263031
info@uitvaartzorgverkleij.nl
www.uitvaartzorgverkleij.nl

Uitvaartzorg Verkleij

respectvol en betrokken

Opfriscursussen en 
inloopspreekuur in 
de Korenaar
In de afgelopen 10 jaar heeft het team van de 
computerclub in de Korenaar meer dan 200 in-
woners uit Hazerswoude Dorp en omringende 
dorpen in cursussen vaardig gemaakt op de PC, 
Laptop en iPad. 

Daarnaast zijn op het inloopspreekuur velen 
geholpen met storingen, op de laatste stand 
brengen van programma’s, technische hulpvra-
gen en gebruiksvragen. In de periode novem-
ber-maart zijn we weer actief in de Korenaar, 
de rest van het jaar helpen we op afspraak thuis 
of in de Korenaar. Men hoeft geen cursus te 
volgen of hebben gevolgd om te worden gehol-
pen op het inloopspreekuur.

Voor dit seizoen denken we aan opfriscursus-
sen. Microsoft past tegenwoordig enkele keren 
per jaar Windows 10 en Office (tekstverwerker 

Word en dergelijke) aan en komt maar eens in 
de zoveel jaar met een ingrijpende wijziging. 
Apple maakt in de regel jaarlijks een flinke 
stap, vooral met nieuwe functies, zowel op PC 
en Laptop als op de iPad en de iPhone. 

Voor wie meer wil leren over nieuwe moge-
lijkheden of bestaande toepassingen onder de 
knie wil krijgen, gaan we dit jaar opfriscursus-
sen aanbieden. Dat doen we op basis van uw/
jouw wensen / vragen. 

Dat kun je kenbaar maken door een e-mail te 
sturen naar computerclub@pghkorenaar.nl   , 
maar ook door vanaf 22 oktober op dinsdag-
morgen tussen 9.30 en 11.00 u.  bij ons binnen 
te lopen via de hoofdingang van de Korenaar 
aan de Dorpsstraat 183 C of de zijingang.

‘TOM beweegt’ start 15 januari
Tom in de buurt en Alphen Beweegt slaan de handen ineen en starten in janu-
ari met een nieuwe activiteit. ‘TOM beweegt’ staat in het teken van recreatief 
badminton.Als liefs ons verlaat blijft toch de liefde

want in alles wat je hebt gegeven
wat je ons leerde in dit leven

de mooie dingen die je zei
Lieve schat, hier in onze harten

houden wij een plekje voor je vrij

In de bloei van zijn leven is zeer onverwacht van ons heengegaan 
onze levensgenieter, mijn lieve man, onze zorgzame vader, 

lieve opa Jaco en onze zoon en schoonzoon

Jacob Mattheus van Dijke
- Jaco - 

22 november 1963 18 december 2019

Ciska van Dijke - Kouwenhoven
Jessica en Edwin
    Bart, Lieke
Martijn en Sarah
Luke en Yvette
Thijs

Leny van Dijke - Slappendel
Rien van Dijke †
Bep Kouwenhoven - Brugman
Jan Kouwenhoven †

Hobbemastraat 36
2391 XD  Hazerswoude-Dorp

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Historicus Huisman in Hazerswoude-Rijndijk zoekt

foto's en andere informatie
over de vroegere Westeinder families

Staal en Van der Velde
E-mail: dewittemerel@casema.nl

(Privacy wordt gerespecteerd!)

De activiteit is voor iedereen vanaf 18 jaar die 
op een laagdrempelige en eenvoudige manier 
in beweging wilt komen. ‘Niks moet, alles 
mag’ is het motto van dit uurtje.
Samen bewegen zorgt voor plezier en ontspan-
ning. TOM in de buurt en Alphen Beweegt zor-
gen voor de nodige begeleiding.
De lessen zullen variëren van het verbeteren 
van de techniek, recreatief spelen of wedstrijd-
jes.
De lessen starten op 15 januari en vinden ie-

dere woensdag plaats van 11.00 – 12.00 uur bij 
Fitnessclub Easy Active (Antonie van Leeuwen-
hoekweg 27B).
Wilt u in beweging komen en tegelijkertijd so-
ciale contacten opdoen?
Meld u dan aan door uw naam en telefoon-
nummer te mailen naar r.deheij@alphenbe-
weegt.nl of te bellen naar 06 39314785.

Kosten zijn €3,- per keer inclusief een kopje 
koffie of thee na afloop.
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Mail uw berichten naar: 
info@groenehartkoerier.nl

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 Ziekenhuis. Ingang 
Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hiervoor geldt: 
eerst bellen, dan komen!

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

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

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

•  Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Maandag, dinsdag, woensdag 
en vrijdag geopend van 8.00-17.30 uur. Op donderdagavond is de apotheek, 
samen met Huisartsen praktijk Hazerswoude-Dorp tot 20.00 uur  geopend.  
Zaterdag is de apotheek geopend van 9.00 - 12.00 uur.

• 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).

Zorgcentrum Rhijndael 19.00 
uur: De weeksluiting wordt 
verzorgd door Truus van der 
Heijden en de piano wordt 
bespeeld door Jan van Keu-
len. Ook niet-bewoners van 
Rhijndael zijn van harte wel-
kom.

(RK) KERKELIJKE VIE-
RINGEN in RHIJNDAEL   

Donderdag 2 januari en op 
donderdag 9 januari is er een 
Woord en Communieviering, 
verzorgd door de werkgroep 
van de parochie H. Michael 
– H. Bernardus. De aanvang 
van de vieringen is 10.00 uur.

(RK) PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT

Het secretariaat van de paro-
chiekern H.H. Michael en Ber-
nardus aan de Chopinlaan 10 
te Hazerswoude-Rijndijk is 
op donderdag geopend van 
13.30 tot 15.30 uur. Misinten-
ties melden voor 14.00 uur. 
Telefoon 071-3414210. Het 
secretariaat is ook bereik-
baar via e-mail hh.michael-
bernardus@heiligethomas.nl

(OEC) VIERINGEN

Vrijdag 3 januari                                                                                                                             
Kapel het Anker 09:30 uur: 
Woord en Communieviering 
waarin pastor Lam voorgaat.
Zorgcentrum Rhijndael 19.00 
uur: De weeksluiting wordt 
verzorgd door Fred Strijk en 
de piano wordt bespeeld 
door Willy van der Vis. Ook 
niet-bewoners van Rhijndael 
zijn van harte welkom.

Zondag 5 januari  
Driekoningen 
Ontmoetingskerk 10.00 uur: 
De dienst wordt geleid door 
dominee Biesheuvel, het or-
gel wordt bespeeld door 
Marc Koning. Na afloop is er 
koffie, thee en limonade.. 
Bernarduskerk 11.00 uur: Eu-
charistieviering waarin pas-
toor Visser voorgaat. Het Pa-
rochiekoor zingt o.l.v. Mevr. 
Jeanne v.d. Meer. Dhr. Nico 
Wesselingh is de organist.

Vrijdag 10 januari                                                                                                                             
Kapel het Anker 09:30 uur: 
Eucharistieviering waarin 
pastoor Visser voorgaat.

OPEN HUIS in ONDER DAK
Iedere eerste dinsdagmor-
gen van de maand staan 
de deuren van Onder Dak, 
Dorpsstraat 55 in Koudekerk 
open voor het "Open Huis". 
Een gezellige ochtend om el-
kaar te ontmoeten voor een 
praatje en / of een spelletje. 
De eerstvolgende keer is op 
dinsdag 7 januari. Om 10.00 
uur staat de koffie / thee met 
wat lekkers klaar. Ans, Els-
beth, Ineke, Nell en Gerda 
nodigen u / jou van harte uit 
het "Open Huis" te bezoeken. 

BASISCATECHESE
Op donderdag 16 januari star-
ten wij weer met een nieuwe 
groep kinderen met de ba-
siscatechese. Wie in groep 
6 van de basisschool zit, is 
welkom. Je behoeft geen lid 
van onze PKN gemeente te 
zijn. De lessen worden gege-
ven van 19.00 – 20.00 uur in 
Honswyc (naast de Ontmoe-
tingskerk).
De totale cursus bestaat uit 
6 blokken van 10 lessen en 
duurt in totaal 3 jaar. Naast 
verhalen uit de bijbel en uit-
leg over gebruiken in de kerk, 
bezoeken we ook de Brug-
kerk, de Scheepjeskerk en 
de synagoge in Leiden. Op 21 
maart 2020 hebben we ons 
3-jaarlijkse gratis uitje ge-
pland.
Meer informatie kunt u vin-
den op www.pknkoudekerk.
nl onder “Activiteiten”.
Interesse? Neem contact op 
met basiscatechisatie@pkn-
koudekerk.nl

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 5 januari  
 09.30 uur Ds A.W. v.d. Plas, Waddinxveen; 
 18.00 uur Ds A. Baas, Bodegraven
P.G. De Hoeksteen  Zondag 5 januari  
 10.00 uur Dhr. J.P. Karstens, Leiden
Geref. Gemeente Zondag 5 januari 
 09.30 uur Geen opgave
 18.30 uur Ds W. Silfhout

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zaterdag 4 jan.  19.00 uur Communieviering. 

Voorg. Past. Lâm; Zondag 5 jan.  09.30 uur 
 Eucharistieviering met Cantu. Voorg. Past. R. Visser 
 Meer informatie: www.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 5 januari 
 10.00 uur Ds S. Kurtzahn, Leiderdorp
Herv. Gemeente Zondag 5 januari 
 09.30 uur Ds J.B. Alblas, Katwijk aan Zee; 
 18.30 uur Ds F.J. van Harten, Scheveningen

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 

Weer vernielingen in Hazerswoude-Dorp

Na het door de GHK gemelde 
vernielen van de verlichting van 
de kerstbomen op het kruispunt 
was nu het derde veld van Ha-
zerswoudse Boys het slachtoffer.

Afgelopen weekend hebben 
enkele vandalen dit veld met 
brommers of scooters dusda-
nig toegetakeld hebben dat er 

voor meer dan €. 1000,= scha-
de is ontstaan en doordat gras in 
de winterperiode niet groeit zal  
deze schade dit voetbalseizoen 
niet hersteld zijn.

De vandalen die dit op hun ge-
weten hebben worden namens 
de Boys heel hartelijk bedankt.-
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Kerst- en Shantyliederen 
op de Middenwaard
Zaterdagmiddag 21 december jl. was er een goed be-
zochte Kerstzang op de ‘Winkelpromenade De Mid-
denwaard’ in Koudekerk. Het Shantykoor “Het Groene 
Hart” bracht in samenwerking met Popkoor Tempera-
ment een aantal Kerstliederen en Shanty’s ten gehore.  

Onder deskundige leiding van 
Josie van der Tweel werd ge-
streefd om in deze donkere da-
gen van dit jaar ietwat te ver-
lichten middels zang en muziek. 
Daarin is men m.i. zeker ge-
slaagd; er heerste een gezellige 
sfeer en de bekende liedjes wer-
den hier en daar zachtjes mee 
gezongen of geneuried. Bin-
nen in de grote verwarmde tent 
werd warme chocolade melk en 
Glühwein geschonken met een 
heerlijk stukje Kerststol of Kerst-
kransje. De kleinste inwoners 
uit het dorp konden zich even 
laten schminken.

Wat zijn eigenlijk Shanty’s? 
Een shanty is een zeemanslied 
dat vroeger aan boord van gro-
te zeilschepen werd gezongen 
als arbeidslied. Er bestaan ver-
schillende soorten shanty's. De 
teksten en  het ritme waren af-
hankelijk van het soort werk dat 
moest worden gedaan aan boord 

van het schip. Tot de shanty’s 
behoren eveneens de liederen 
die werden gezongen in de be-
perkte vrije tijd aan boord. Deze 
liederen zijn veelal verhalen van 
verre oorden. Hierbij zijn vaak 
de onderwerpen de vrouwen in 
de havensteden en verre landen 
en de liefde.
Het organiseren van deze toch 
wel bijzondere Kerstzangeve-
nement was mogelijk door de 
sponsering van de enthousias-
te middenstand en andere gul-
le giften uit het hele dorp en 
omgeving. Zonder hen was dit 
niet mogelijk geweest. Namens 
het Shantykoor en het Popkoor 
Temperament, alsmede de aan-
wezige dorpsgenoten, bij deze 
hartelijk dank aan een ieder 
die dit evenement, in welke 
vorm dan ook, hebben onder-
steund. We hopen dat een der-
gelijk Kerstzangevenement vol-
gend jaar weer mogelijkheden 
behoort.  

 “Mannen voor pannen!” 
Kookcursus voor mannen
Mannen houden in het algemeen niet erg van koken, of misschien beter gezegd: ze 
begin-nen er vaak niet aan. Dan is het wel bijzonder te zien hoe een zestal mannen 
bijeen is in de kantine van BSC in Benthuizen om daar samen te leren hoe je moet 
koken en dat het best een leuke bezigheid kan zijn.

Het is maandagavond en de 
groep zit gezellig bijeen om de 
tafel om een drankje te drinken. 
“Het is even pauze” legt Joke 
Harland uit. Zij is de cursusleid-
ster van Actief Rijnwoude die 
deze kookcursus heeft opgezet. 
De cursus bestaat uit zes lessen 
en vandaag is het de derde bij-
eenkomst. “De mannen werken 
in duo’s” vertelt Joke. “Het las-
tigste is vaak de timing. Wat doe 
je eerst en hoe zorg je dat alles 
tegelijk op tafel komt. Zij bege-
leid de lessen sa-men met Sjoerd 
Wiersma (een 80+ jarige die 
zelf ook van koken houdt).   

Veel belangstelling
De mannen zelf luisteren toe tij-
dens dit gesprek en op de vraag 
waarom zij deelnemen aan deze 
kookcursus grapt de eerste: “Ik 
ben gestuurd”. Maar al praten-
de geven ze aan dat het hen wel 
leuk leek en dat ze ook, nu ze 
ouder zijn, in een situatie kun-
nen komen dat ze er alleen voor 
komen te staan. De deelnemers 
komen niet alleen uit Benthui-
zen, maar ook verder uit Rijn-
woude. “De cursus zat al vrij 
snel vol” vertelt Joke, want ge-
zien de ruimte kunnen we hier 
maximaal met zes man wer-
ken. Ze zegt het heel bijzonder 
te vinden dat een club als BSC 
haar keuken hiervoor beschik-
baar heeft gesteld. 
Omdat het bijna kerst is wordt 

er vandaag een kerstdiner sa-
mengesteld. Er moet onder an-
dere een voorafje en een gevul-
de rollade worden bereid met 
daarbij knapperige spruitjes en 
een kartoffelsalade. Om in de 
stemming te komen hebben de 
mannen een kerstmuts opge-
zet en gaan weer aan de slag in 
de keuken. De taken zijn tevo-
ren verdeeld en ieder vindt zijn 
waren waarmee hij aan de slag 
kan. 

Verse ingrediënten
“Deze cursus heeft ook een so-
ciale functie” zegt Joke Harland. 
“Net alleen dat je anderen ont-
moet en leert kennen, maar ook 
hoe je gezond je maaltijd kunt 
bereiden. Zo hebben we het ge-
had over het gebruik van zout in 
het eten en hoe je dat kunt min-
deren en alternatie-ven gebrui-
ken.” Daarnaast vertelt ze dat 
alles vers gebruikt wordt en er 
geen pakjes en zakje aan te pas 
komen.
De mannen zijn inmiddels druk 
bezig om de groenten te snijden 
en gereed te maken voor het sa-
menstellen. Het leuke van deze 
cursus is dat het iedere keer 
eindigt met een gezamenlijke 
maaltijd. 

“Mede mogelijk gemaakt door 
“Plus Verheul Benthuizen” 
(Lekker en gezond eten, daar houden zij 
van……!)

Er werd geconcentreerd doorgewerkt. De lat lag hoog! Foto Jan Luuk van Dijk

Word ook Vriend van de 
Groene Hart Koerier

Stort 5 euro (of meer) op NL37INGB0006259928
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Boomer of eikel
Vraag aan twintigers of de woordcombinatie ‘Jacobse en Van Es’ 

(typetjes van Koot en Bie) nog een belletje bij hen doet rinkelen... 

ik vrees het ergste. Ik moet er echter aan toevoegen dat ‘de jongens 

van de kleine criminaliteit’ - waarop gedoeld wordt - dat stadium 

al enkele decennia ‘te boven’ zijn. Het ‘verdeel - met mes of kalasj-

nikov - en héérs’ is nú het lemma waaronder je de aanvankelijke 

‘Ja-en-Esjes’ kunt rubriceren.

Ik dacht hieraan toen ik hoorde dat ‘boomer’ hét woord van 2019 

was geworden. Dat woord kwam van een lekkere bitch - die op een 

uitgelezen podium een notoire zeikerd op zijn nummer zette - en 

niet van lieden die regelmatig koketteren met gekunstelde woord-

combinaties. Ik denk dat het woord beklijft.

In allerlei debatten kan men gebruik maken van de interruptiemi-

crofoon. Natuurlijk is het dan de bedoeling de toehoorder de gele-

genheid te geven de nodige kanttekeningen te plaatsen bij de bewe-

ringen van de spreker en wel à l ‘improvist, d.w.z. vers van de lever. 

Het is echter duidelijk dat de lieden die dat kletsijzer waar dan 

ook het frequentst gebruiken, slechts de bedoeling hebben gaten te 

schieten in de speech van de spreker: ik krijg te weinig aandacht!

Zulke lieden moet je niet afschepen met woorden die ook maar de 

geringste uitleg vereisen. Als je iemand verwijt dat hij niet de ge-

ringste last van ‘vliegschaamte’ heeft, ontkom je er niet aan met het 

verhaal over dubieuze uitstoot van kwalijke gassen én overbodige 

uitstapjes op de proppen te komen. Als je iemand het etiket van 

‘klimaatdrammer’ opplakt, moet je alweer met zo’n quasi-intelli-

gente story over de komende weersveranderingen gaan jojoën. Niet 

doen, gewoon sissend toevoegen: eikel! Dan hoef je geen gebruik 

te maken van verhelderende toevoegingen: die eikel kent nou toe-

vallig iedereen!

Ook het woord ‘boomer’ is mij uit het hart gegrepen. Er lopen 

nogal wat boomers rond die zo nodig oude idealen moeten rond-

venten. Wie herinnert zich niet de boomer die in een milieuvrien-

delijke talkshow zo roomzoet sprak over ‘het touwtje-uit-de-brie-

venbus’. Na afloop vond iedereen het geweldig dat hij zo uit het 

blote hoofd een speech kon houden van meer dan enige minuten... 

maar wát hij zei, was binnen twee seconden verneveld. Oké boo-

mer!

Natuurlijk wens ik de lezers van onze onvolprezen GHK goede 

feestdagen en een spetterend 2020 toe, maar een andere en óók 

dringende wens van mij is in 2020 niet alleen verschoond te blijven 

van irritante betweterige boomers maar ook van nichterige kijk-

mij-eens... noem het Meilandertjes. Als iets een hersenverwekend 

fenomeeen is...

Mijn opa was een nurkse man met misantropische haarwortels: je 

mocht geen inbreuk maken op zijn eigen terrein! En als er op een 

gegeven moment toch bezoek getolereerd moest worden, was zijn 

laatste verweer: wat haal ik in vredesnaam in huis!

Ik heb weinig met mijn diverse voorvaderen, maar op sommi-

ge punten kan ik wel enige sympathie voor hen opbrengen. Boo-

mers en eikels - het irritant aanwezige kleefkruid in talk- en andere 

shows - weren uit alle media, rigoureus!

Wist

Belangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

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

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

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

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

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

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

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

& Stichting Welzijn Ouderen Bent hui-

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

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

& Verloskundige Praktijk Hazers-

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

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

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

& Praktijk voor Remedial Teaching, 

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

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

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio – 

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

& Praktijk v. Fysiotherapie en 

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

& Praktijk voor fysiotherapie: 

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

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

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

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

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

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

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

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

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

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

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

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

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

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

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

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

Uitgave: 
Stichting Rijnwoude Koerier

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

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

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

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

Advertenties en kopij kunnen tot 
zondagavond 24.00 uur ingeleverd worden 
per e-mail. 
Getypte kopij, foto’s en advertenties op 
papier inleveren vrijdag tot 17.00 uur.

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 11.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.

Cursiefje
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www.bakkerammerlaan.nl

Iedere dag voordeel:                  
elk 2e brood voor 1,60

Slagroomschnitte

Lange sprits  200 gram

De aanbiedingen gelden van 2 t/m 8 januari

5,-

5,-
2,50

• Hoogeveenseweg 8c 
• 2391 NR  Hazerswoude 
• Tel.: 0172-589332/588754 
• Fax: 0172-587439
• E-mail: info@keesvandevelde.nl
• Website: www.keesvandevelde.nl

Voor ons loonbedrijf zijn wij op zoek naar een:

Tractorchauffeur/
Kraanmachinist m/v

Ben je geïnteresseerd in een afwisselende
job neem dan contact op met 

Kees van de Velde. 
Telefoon 06-53 52 15 13.

Wij verkopen en onderhouden alle merken
auto’s. Tevens hebben wij een uitgebreid

machinepark voor diverse landbouw-, 
tuinbouw- en loonwerkzaamheden.

Wij verkopen en onderhouden alle merken 
auto’s. Tevens hebben wij een uitgebreid 

machinepark voor diverse landbouw-,  
tuinbouw- en loonwerkzaamheden.

Voor ons loonbedrijf zijn wij op zoek naar een:

Ben je geïnteresseerd in een afwisselende job 
neem dan contact op met

Maurice van de Velde.
Telefoon 06-53 52 15 13.

Tractorchauffeur/
Kraanmachinist m/v

• Hoogeveenseweg 8c 
• 2391 NR  Hazerswoude 
• T  0172 - 589 332 / 588 754 
• F  0172 - 587 439
• E  info@mvandeveldebv.nl 
• W  www.mvandeveldebv.nl

BRIL
VAN DE MAAND
JANUARI

GANZEN BUS
EXCURSIE
Bent u nog op zoek naar een leuk cadeau voor Sint of Kerst dan is 
onderstaande misschien een idee! Op zaterdag 25 januari 2020  a.s. 
is er weer de traditionele ganzenexcursie van de Vogelwerkgroep 
Koudekerk / Hazerswoude e.o.. Een gezellig uitje met vrienden of 
familieleden; iedereen kan van deze dag meegenieten.

Een mooie route met de bus langs enkele ganzengebieden in de Zeeuwse Delta. Zee-
land is een van de vogel rijkste gedeeltes van Nederland en we vinden er diverse in-
teressante vogelkijkgebieden. Buiten de ganzen zullen we zeker ook andere vogel-
soorten waarnemen zoals diverse steltlopers, eenden, duikers, meeuwen, futen etc.. 
Tijdens de busreis zal Louis Westgeest, zoals vanouds, vertellen over de natuur, cul-
tuur en geschiedenis van het gebied dat we bezoeken.

Er is tijdens de excursie een stop gepland van circa één uur bij Café-Restaurant De 
Heerenkeet waar voor ons een uitgebreide lunch klaar zal staan. 

Als je wilt deelnemen aan deze mooie excursie incl. lunch dan is het noodzakelijk 
om je van te voren op te geven. Dit kant via pr@vogelsrijnwoude.nl of telefonisch 
op 06-30690756. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 
12 januari 2020 en vol is vol!

Kosten zijn € 29,00 p.p. voor leden en €34,00 voor niet leden. Nog even voor de 
duidelijkheid: dit is inclusief lunch.
Direct betalen op bankrekening NL 61 INGB 0000 5201 03 t.n.v. Vogelwerkgroep 
Koudekerk / Hazerswoude onder vermelding van Ganzenexcursie 2020 want dan is 
je inschrijving pas definitief.

Vertrekpunt is de Carpoolplaats N11 / Gemeneweg (N209) Hazerswoude Rijndijk
Vertrektijd  8.00 uur, terug rond 16u30
   
Graag tot ziens op 25 januari!
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Afscheid van 
een 'icoon'
Hoewel de vrolijke foto anders doet vermoeden heeft 
de Appie in het dorp met tranen in de ogen afscheid 
genomen van hun eigen icoon: “Ome Cor”

Ome Cor kwam in een ver ver-
leden (het C1000 tijdperk) bin-
nen als demonstrateur, elke 
week was er wat te proeven. Dit 
hield op door de overstap naar 
AH. Echter, hierna bleek het ge-
mis wederzijds groot. Onno 
Beugelsdijk verteld: “Cor had 
in relatief korte tijd de harten 
gewonnen. Van mij, de mede-
werkers en vooral van heel veel 
klanten. Hij had voor iedereen 
een goed woordje en was een 
soort lopende moppentrommel. 
Het was altijd erg gezellig rond-
om zijn demonstratie-meubel!”

Cor, tot die tijd in dienst van 
demonstratie-bureau ‘Boost’, 
kwam nog regelmatig ‘op de 
koffie’ (eigenlijk kwam hij op 

de thee) en al snel werd de con-
clusie getrokken: “Het is nog 
niet klaar”! Hierna was Cor op 
regelmatige basis in de winkel 
te vinden. De laatste jaren was 
hij vooral tijdens de feestdagen 
de vaste gastheer en kon je, be-
halve een goede mop of een 
luisterend oor, altijd iets lekkers 
van hem krijgen. 

Nu hij de mooie leeftijd van 80 
jaar heeft bereikt is het mooi ge-
weest. Met pijn in het hart heeft 
hij zijn laatste rondje door de 
winkel gemaakt. 

Namens team Albert Heijn en 
heel veel Dorpers: Cor, je bent 
een geweldige peer, we gaan je 
allemaal missen. Dank voor de 
vele jaren gezelligheid!

Op de foto: Onno Beugelsdijk en "Ome" Cor

Kerstmusical in Dorpshuis opgevoerd 
door leerlingen van De Springplank
Op donderdag 19 december organiseerde openbare basisschool De Springplank in 
het Dorpshuis een spectaculaire kerstmusical. De school probeert om elke leerling 
van De Springplank op z'n minst één keer in zijn of haar schoolcarrière op de büh-
ne te krijgen. 

Dit jaar lukte dat goed: maar 
liefst zeventig kinderen konden 
na maandenlang oefenen het 
podium betreden om voor een 
publiek van enthousiaste ou-
ders, familie en vrienden een 
mooie kerstmusical te presente-
ren met zang, dans, schimmen-
spel en natuurlijk toneelspel. De 

musical Kerstbomen Groeien 
Overal handelt over twee kerst-
boomverkoopsters. Ze vertellen 
hoe Kerstmis in verschillende 
landen wordt gevierd. In Italië 
vliegt de kerstheks “La Befana” 
rond en gooit cadeautjes door 
de schoorsteen. Franse kinderen 
zetten hun schoen met kerst en 

hopen dat "Vadertje Kerstmis" 
Père Noël er iets in doet. We ho-
ren en zien het bijzondere ver-
haal van grootmoeder Babous-
chka uit Rusland. Zij bezoekt 
met Kerst de huizen en laat daar 
speelgoed en andere cadeautjes 
achter. Ook wordt het vrolijke 
verhaal van kerstman Julemand 

uit Denemarken gespeeld. Hij 
wordt geholpen door de Nis-
ser, een soort kaboutertjes. De 
kerstboomverkoopsters spreken 
over de “kerstsfeer” die over-
al ter wereld hetzelfde is en die 
heel mooi wordt uitgebeeld met 
een prachtige Kerstklokjesdans. 
Tot slot vertellen ze natuurlijk 
over Santa Claus, en is er nog 
een verrassende ontknoping. De 

kerstbomenverkoopsters slui-
ten af met de boodschap: hoe-
wel het kerstfeest overal anders 
wordt gevierd, is de bedoeling 
overal hetzelfde. Breng blijd-
schap en vrede om je heen! Met 
hulp van de oud-directeur van 
De Springplank John van Stra-
elen en vele enthousiaste ou-
ders werd deze kerstmusical een 
groot succes!

KOOKWORKSHOP 
PANNEN VOOR MANNEN 
DE “ EIGENHEIMERS” GAAN OVER DE GRENS 

Op woensdagavond 11 december vond de slotavond plaats van de 
kookworkshops “ De gevarieerde keuken “. Dit was een vervolg op 
de eerste kookworkshop Pannen voor Mannen ( de Hollandse keu-
ken), georganiseerd door Actief-Rijnwoude, in samenwerking met 
Rhijndael ( Wijdezorg). 

De kookworkshops hadden ieder een afzonderlijk thema: Italiaans,
Indisch,Thais,Surinaams. De slotavond van de kook-workshops met 
als thema “Amerikaans” was zeer geslaagd! Alles wat de cursis-
ten hadden klaargemaakt (3 kleine amuses met geitenkaas, zalm 
en carpaccio, alsmede vis-burgers, vegaburgers, hamburgers, frites, 
salades en diver-se sauzen ) kon worden geproefd door de cursisten 
en hun introducee, uitgenodigd door de “ aspirant” koks. 

Rond 18.00 uur kon de genodigden aanschuiven voor het diner. 
Alle gerechten waren voortreffelijk bereid en de hele maaltijd stond 
in het teken van gezelligheid. We kunnen dan ook spreken van een 
zeer geslaagd evenement.

Mocht u, na het lezen van dit stukje denken: Goh, het lijkt me 
leuk om ook eens zo’n workshop te volgen, dan kunt u zich nu al-
vast aanmelden bij: H.Visser E-mail: actiefrijnwoude@gmail.com 
Tel.:0682743927 ( spreek bij afwezigheid uw naam en telefoon-
nummer in, dan wordt u teruggebeld ) Bij voldoende animo gaan 
we dan onderzoeken of het mogelijk is om in 2020 opnieuw een 
kookworkshop te organiseren.
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ACTIEF RIJNWOUDEACTIEF RIJNWOUDE

Agenda Actief Rijnwoude januari 2020
Wekelijks

Dag Activiteit Locatie Tijd

woensdag Koffi edrinken De Egelantier Haz. Dorp 10.30 – 12.00 uur

woensdag Lunchwandelen De Egelantier Haz.Dorp 11.00 – 12.00 uur

woensdag Theewandelen De Tas Benthuizen 13.30 – 15.00 uur
 Jeu de boules  Terrein bij De Tas Benthuizen 15.00 – 17.30 uur
 (ijs en weder dienende) 

woensdag Koffi ewandelen  Clubhuis PWA zwembad  10.00 – 11.00 uur
  Koudekerk aan den Rijn

woensdag Koffi edrinken Clubhuis PWA zwembad 10.00 – 12.00 uur
  Koudekerk aan den Rijn 

woensdag Koffi edrinken Tom in de buurt Haz. Rijndijk 10.00 – 12.00 uur

donderdag Thee-fi etsen:  Dorpshuis en eetcafé De Tas 13.30- ca.16.00 uur
 herfst-/winterstop verzamelen  0629508442 1x per 2 weken

donderdag Samen fi etsen Elke 2e donderdag van de maand 13.30 – 16.30 uur
  Start voormalig Hoogvliet
  Hazerswoude Rijndijk

zaterdag Jeu de Boules  Terrein bij de Tas in Benthuizen 13.00 – 15.00 uur
 (ijs en weder dienende)

Klussendienst Rijnwoude: 06-82093412
Burenhulp Rijnwoude: 06-23517778
Computerdienst Rijnwoude: 06-29508442
Klussendienst junior: 06-82093412

Kerncoördinator Benthuizen:  Bernard@actief-rijnwoude.nl 06-29508442
Kerncoördinator Koudekerk:  Actiefrijnwoude@gmail.com 06-82743927
Kerncoördinator Hazerswoude Rijndijk:  Saskia@actief-rijnwoude.nl 06-24223400
Kerncoördinator Hazerswoude Dorp:  Linda@actief-rijnwoude.nl 06-45094267
Algemene gegevens:  info@actief-rijnwoude.nl 06-23328302

Incidenteel

Dag Activiteit Locatie Tijd

Zo 5 jan. Ommetje Rijnwoude Egelantier Hazerswoude Start 10.30 – 12.30 uur

Do 2 jan. Biljarten, schaken, dammen Café de Egelantier Hazerswoude Dorp 14.00 – 16.00 uur

Di 7 jan. Samen eten Driehof 17.00 – 19.30 uur

Wo 8 jan. SAMEN ETEN Café de Hoek, i.s.m. Tom in de buurt 17.00 uur
 1 en 15 januari gesloten 
 wegens vakantie

Do 9 jan. Kennisquiz Café de Egelantier Hazerswoude Dorp 14.00 – 16.00 uur

Ma 13 jan. Bewegen op muziek Driehof 10.00 – 11.00 uur
 i.s.m. Alphen Beweegt 
 en WIJdezorg

Ma 13 jan. Vragenuurtje Lindehof Gezondheidscentrum Lindehof 8.30 – 9.30 uur
 (u kunt voor al uw vragen 
 over Actief Rijnwoude 
 terecht bij de ingang van 
 het gezondheidscentrum)

Ma 20 jan. Bewegen op muziek Driehof 10.00 – 11.00 uur
 i.s.m. Alphen Beweegt 
 en WIJdezorg

Do 16 jan. Klaverjassen Café de Egelantier 14.00 – 16.00 uur

Zo 26 jan. Meet&Greet Gewoon bij Winny. 14.00 – 16.00 uur

Ma 27 jan. Bewegen op muziek Driehof 10.00 – 11.00 uur
 i.s.m. Alphen Beweegt 
 en WIJdezorg

Di 21 jan. Samen Fietsen Café de Egelantier 13.00 – 16.00 uur

Di 21 jan. Samen eten Driehof 17.00 – 19.30 uur

Do 23 jan. Sjoelen Café de Egelantier 14.00 – 16.00 uur

Do 28 jan. Sjoelen Café de Egelantier 14.00 – 16.00 uur

presenteert  
Zondag 12 januari 2020 

Muzikaal nieuwjaarwensen 

AKOESTISCH LIVE  

   
DE BAND BOOM AKOESTISCH!? KAN DAT?? 
Zondag 12 januari 2020 van 14.00-17.00 uur 

Sinds enige tijd treden zij weer sporadisch op. 

De bezetting bestaat uit: Gerard Legdeur (gitaar/mandoline/zang); Hans de Frankrijker 
(gitaar/zang); Lard van der Pal (percussie/zang); Jan Neele (bas/zang). 

Is het een concert? Nee. Is het om te rocken? Nee. 

Mag je er doorheen praten? Ja. Is het dansbaar. Kan.Overtuig jezelf en kom langs 

Tijssen Goed voor Dieren b.v. is fabrikant van 
diervoeders en een gespecialiseerde groothandel 
in dierbenodigdheden, gevestigd te Hazerswoude. 
Tijssen Goed voor Dieren is een familiebedrijf en 
levert uitsluitend aan bedrijven die professioneel 
en beroepsmatig in de dierenbranche actief zijn 

waaronder dierenspeciaalzaken, tuincentra, trim
salons en ruitersportzaken. Tevens hebben 

wij een veevoederafdeling met GMP+ certificering 
(Tijssen Veevoeder b.v.), van waaruit agrariërs, 

melkveehouders, maneges en pensionstalhouders 
worden beleverd.

Durf jij het aan?
Mail dan je CV en motivatie vóór  

10 januari 2020 naar:  
vacature@tijssengovodi.nl en 
geef  duidelijk aan op welke functie je 

solliciteert.

Voor meer informatie kun je terecht 
op onze website: 

www.tijssengovodi.nl

(Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.)

Operator/Productie 
Medewerker (m/v)
Met hart voor onze business. Iemand die plezier en passie heeft 
voor zijn vak en de handen uit de mouwen wil steken. 

• fulltime 
• een baan in dagdienst van maandag/vrijdag
• zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• geen 9 tot 5 mentaliteit 

Deze zal zorg moeten dragen voor alle voorkomende 
werkzaamheden in onze productie/kleinverpakking afdeling, 
evt. bereidheid tot andere werkzaamheden.

Vrachtwagenchauffeur 
(m/v)
Met hart voor onze business. Iemand die weet wat er 
onderweg bij de klant leeft. Een enthousiaste persoonlijkheid, 
doorzetter en klantvriendelijk persoon, welke i.o.m. planning 
en collega’s zorgt voor de distributie van al onze goederen, naar 
onze klanten binnen Nederland/België. Iemand die plezier en 
passie heeft voor zijn vak en daar waar noodzakelijk de handen 
uit de mouwen wil steken. 

• fulltime (minimaal 4 dgn.)
• minimaal rijbewijs BCE (C) & Code 95 en chauffeurspas

Deze zal zorg moeten dragen voor alle voorkomende 
werkzaamheden op een trekker /  trailercombinatie, evt. 
bereidheid tot andere werkzaamheden, mogelijkheid tot 
4 daagse werkweek.

Wanneer U in aanmerking wilt komen voor deze vacature, neem dan contact met ons op.
Tijssen Goed voor Dieren b.v.
Rijndijk 83
2394 AD Hazerswoude R/D.
tel: 071-3419125
e-mail: vacature@tijssengovodi.nl

Tijssen Goed voor Dieren zoekt ter uitbreiding van haar landelijke distributie, 
een enthousiaste, flexibele, ondernemende

Tijssen Goed voor Dieren zoekt ter uitbreiding van haar productie afdeling, 
een enthousiaste, flexibele, ondernemende

Word ook Vriend van de Groene Hart Koerier 
Stort 5 euro of meer op: NL37INGB0006259928



9Groene Hart Koerier
donderdag 2 januari 2020

De opruiming is begonnen! SalSal

Dames en heren kleding
20-50% korting*

Lingerie
20-50% korting*

Nachtkleding 
20-50% korting*

en nog meer koopjes!

Lingerie 
20-50% korting*

Nachtkleding
20-50% korting*

en nog meer koopjes!

Dorpsstraat 138
Hazerswoude Dorp 
Telefoon 0172-589203

Dorpstraat 33
Waddinxveen
Telefoon 0182-612579
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Grote veranderingen 
op komst De Hazelaar
Sinds de overname door vrijwilligers in 1993 heeft Zwembad de Hazelaar nog niet 
eerder voor zulke veranderingen gestaan als nu. Onlangs is in de pers te lezen ge-
weest dat er een onderzoek gedaan is naar de haalbaarheid van een openluchtbad 
in Boskoop. 

In dit onderzoek is ook het be-
stuur van de Hazelaar nauw be-
trokken geweest. Voorzitter Pe-
dro Overmeer: "We hebben met 
de onderzoekers en gemeente 
gesproken over onze zorgen en 
uitdagingen voor de nabije toe-
komst. 

Op vraag van de gemeente staan 
we voor de uitdaging om het 
zwembad energieneutraal te 
maken. De huidige gebouwen, 
daterend uit begin jaren zestig, 
laten verduurzaming moeilijk 
toe. Enkelsteens muren, verou-
derde daken en inefficiënte in-
deling en maten dwingen ons 
na te denken over nieuwbouw".

Bezoekersaantal neemt toe
Overmeer: "We constateren de 
laatste jaren een toenemend 
aantal bezoekers vanuit om-
liggende gemeenten en uit de 
nieuwe wijken van Hazerswou-
de-Dorp. De beschikbare vel-
den en ruimtes zullen herbeke-

ken moeten worden. Ondanks 
het indrukwekkend aantal en-
thousiaste vrijwilligers van bij-
na 300, zien we dat het invullen 
van diverse diensten en taken 
vaak moeizaam verloopt. De 
oorzaak ligt in het feit dat we 
per vrijwilliger minder vrije tijd 
te besteden hebben dan pakweg 
25 jaar geleden". 

Meer en meer regelgeving
Overmeer:"Vanuit de overheid 
worden steeds meer regels op-
gelegd. Opslag en reductie van 
chemicaliën, horecavereisten, 
trainingen voor toezicht en ho-
reca, keuringen van apparatuur 
en ketelhuis, opstellen en bij-
houden van o.a. beheers- en 
veiligheidsplannen etc. Deze ta-
ken leggen een enorme druk op 
het huidige bestuur. We zullen 
hier een oplossing voor moeten 
vinden.

Eigenlijk staat het zwembad er 
beter voor dan ooit maar er zul-

len op korte termijn dus grote 
stappen gemaakt moeten wor-
den. We onderzoeken alle mo-
gelijkheden om het zwembad 
toekomstbestendig te maken. 
Samenwerking met andere ver-
enigingen of organisaties wor-
den hierbij ook onderzocht". 

Bijeenkomsten
Overmeer tot slot: "Graag delen 
we onze ideeën met alle vrijwil-
ligers op zaterdag 18 januari om 
16.00 tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie in Zwembad de Hazelaar.

Op 17 februari om 20.00 orga-
niseren we een bijeenkomst in 
Dorpshuis ‘De Juffrouw’ voor 
alle geïnteresseerden. Tijdens 
deze interactieve bijeenkomst, 
in samenwerking met Dorps-
overleg Hazerswoude-Dorp en 
Gemeente Alphen aan den Rijn, 
informeren we de bezoekers 
over de aankomende verande-
ringen en vragen we naar hun 
visie en ideeën".

Weer gezellig met een 
"Ommetje" mee?
“Eetcafé de Egelantier” organiseert in samenwerking met Stich-
ting Actief Rijnwoude het “Ommetje” op zondag 5 januari.

Ook wandelingen voor rolstoelen / scootmobielen

Zondag 5 januari vanuit “Eetcafé de Egelantier” hebben we weer 
een Ommetje. We hebben 3 wandelingen in petto ( (ongeveer 19 
/ 12 / en 6 kilometer), daarnaast ook 2 fietstochten (ongeveer 19 
en 35 kilometer). Wandelen met hond is natuurlijk mogelijk, maar 
honden wel aan de lijn. Inloop vanaf 10.15 uur, start activiteit tus-
sen 10.30 uur en 12.30 uur. 
Na de koffie / thee (aangeboden door de Egelantier)  kunt u gaan 
starten met uw activiteit. Een flesje water en een appeltje/manda-
rijntje  krijgt u mee voor onderweg.
Na afloop van uw inspanningen kunt u heerlijk bijkomen en u ge-
nieten van een drankje, een hapje en van de speciale aanbieding 
van “de Egelantier”:  Heerlijke kom erwtensoep met roggebrood en 
spek voor maar € 3,50 (i.p.v. 5,50) 

De kosten van deze activiteit zijn minimaal: Honden en kinderen 
tot 12 jaar gratis, mensen met een Actief pas betalen € 2,00 / zon-
der pas is het € 4,00. Mensen met een wandelpas betalen € 3,--

Een gezonde en goedkope activiteit in uw eigen achtertuin.

Ommetje is mede mogelijk gemaakt door Bouwer&Officier en 
Albert Heijn van Onno Beugelsdijk.
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Lunch-Eet Café di. t/m vr. v.a. 11.00 - 20.00 uur
Lunch-Eet Café za. v.a. 14.00 - 20.00 uur
Lunch-Eet Café zo. v.a. 14 .00 - 21.00 uur

Dagelijks wisselende dagmenu’s, daarnaast
nog vele voor-, hoofd- en nagerechten van de kaart 

(ook vegetarische en kindermenu’s)

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

Voor meer info over de dagmenu’s 
en programma onderdelen 
zie: www.egelantier.com

 

Do 2 jan. Kalfslever m. spek en ui € 13,75

Vr 3 jan. Kip-kerrieschotel met vers fruit en kokos

  geserveerd met rijst  € 10,75

Za 4 jan. Frans kaassoep € 20,50

  Duo van Vis met een dille-roomsaus 

Zo 5 jan. Happen v.d. plank 
  v.a. 2 pers, prijs p.p.  € 21,50

Di 7 jan. Stamppot peen en ui bal gehakt € 9,75

Wo 8 jan. Kipschotel m. vijgen en rijst € 10,50

Do 9 jan. Geb. mosselen m. paprika en ui € 10,75

Activiteitenkalender i.s.m. ACTIEF RIJNWOUDE

1e do. Dammen, schaken, biljarten o.l.v. Lodef 
 Aanvang 14.00 uur
2e do. Kennisquiz o.l.v. Duo Altijd Dorst 
 Aanvang 14.00 uur
3e do. Klaverjassen o.l.v. Barmedewerker 
 Aanvang 14.00 uur
4e do. Sjoelen o.l.v. Elly en Henk 
 Aanvang 14.00 uur
elke Lunchwandelen 
woensdag Inloop v.a. 10.45, start 11.00 uur

Activiteitenkalender Egelantier

Za 4 jan. BANDAVOND MET RAMPSCENARIO 
Aanvang 22.30 uur

Zo 12 jan. AKOESTISCH LIVE MET BOOM
 Van 13.30 - 16.45 uur
Vr 1 febr. BANDAVOND MET JATWERK
 Aanvang 22.30 uur
Zo 9 febr. AKOESTISCH LIVE MET J.A.R.S. 

Van 13.30 - 16.45 uur

Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen. De rubrieken te 
koop en gevraagd kunt u per mail, per post en in de kopijbus ver-
sturen/inleveren. De rubriek diversen kunt u ALLEEN PER MAIL 
 inleveren! Dit i.v.m misbruik in het verleden (we zijn daarom ook 
gestopt hiermee) maar door een afspraak met de provider hebben 
we de rubriek diversen weer kunnen opstarten.

Kleine
advertenties

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

MUNNEKE LOURENS LETSELSCHADE 
ADVOCATEN HOUDT GRATIS SPREEKUUR 

IN HAZERSWOUDE-DORP
Bent u betrokken geweest bij een ongeval en  

heeft u letsel opgelopen? Dan kunt u wellicht uw 
schade verhalen op de tegenpartij. 

Wekelijks houdt Munneke Lourens 
Letselschade Advocaten op maandagmiddag
van 14.00 uur tot 17.00 uur inloopspreekuur 

in Dorpshuis ’De Juffrouw’ in Hazerswoude-Dorp. 

Komt u langs voor een kosteloos en vrijblijvend  
advies! Het is niet nodig om een afspraak te maken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Manon Zintel. E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

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

DIVERSEN 

Rhijndael MAAR 
VOORAL MEDEWER-
KERS EN VRIJWIL-
LIGERS bedankt voor 
het heerlijke kerstdi-
ner dat wij (45 bewo-
ners van Albrechtsta-
te) bij jullie hebben 
genoten. Het was 
grandioos!

GEVRAAGD

Baggerbeugel. 
Tel. 06-43423449

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Nicole
Vriesekoop

Behandeling 

volgens afspraak

Willem Kloosstraat 4

Hazerswoude-Rd

Tel. 06-22072100

* te Hazerswoude-Rijndijk
 (Rijndijk 125a, achter de water-

toren, ingang via de Rijndijk)
* en Alphen aan den Rijn
 b.s. De Fontein, Oude Wereld 52
* 071-3419248/071-5421305
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Leiderdorp    www.meerburg.nl

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

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂

Alphen Beweegt, Actief 
Rijnwoude en WIJdezorg 
organiseren: Bewegen op muziek
Zin om eens te dansen? Lekker bewegen op muziek? Zin 
in een “swingend” begin van het nieuwe jaar? Alphen Be-
weegt, Actief  Rijnwoude en WIJdezorg organiseren een 
leuke nieuwe activiteit: Bewegen op muziek. 

Op maandag 13 januari starten we met een pilot van vier weken. Elke 
week komt er een andere dansstijl aan bod, hetgeen zorgt voor een zeer 
gevarieerd aanbod. Uiteraard wordt er bijbehorende muziek afgespeeld. 
Dansplezier staat centraal gedurende deze lessen, maar ook komen co-
ordinatie, uithoudingsvermogen, stabiliteit en kracht naar voren. Ander 
belangrijk onderdeel van de les is improvisatie.  

De lessen zijn voor zowel mannen als vrouwen (50+ jaar) toegankelijk 
en danservaring of een vaste partner is niet nodig. Aanmelding vooraf is 
ook niet nodig en je kan elke week instromen. Meedoen aan deze lessen 
is gratis. De lessen worden gegeven bij WIJdezorg, locatie Driehof. Het 
tijdstip is van 10.00 uur tot 11.00 uur. Lessen worden gegeven op de vol-
gende data: 13 januari, 20 januari, 27 januari en 3 februari. 

Wilt u meer informatie over deze activiteit dan kunt u contact opnemen 
met: Linda Timmermans, linda@actief-rijnwoude.nl of 06-45094267

Start nieuwe Leefstijlgroep!
I

In week 2 van het nieuwe jaar start er weer een 
nieuwe Leefstijlgroep van Lief & Leef. Tijdstip in 
overleg. Samen werken aan een gezondere leefstijl 
en een gezond gewicht. M.b.v. beweging en een 
groepsmoment waarbij diverse thema’s m.b.t. een 

gezonde Leefstijl aan bod komen. 

Een goede investering in jezelf! 
Omdat je het waard bent!

Esther Boere – Gewichtsconsulente/Leefstijlconsulente 
06 3904 2635 of boereslinger@hotmail.com 

Kijk voor vergoeding Zorgverzekeraar op 
www.gewichtsconsulenten.nl onder kopje “vergoedingen”

M.b.v. de menu’s van 
Vytal geschikt voor  

het hele gezin.
Voor jouw persoonlijk 

op maat gemaakt.

Geen ingewikkelde 
recepten. 

Gewoon gezond eten. 
Goede resultaten.

Laagdrempelig in 
gezellige sfeer.

Deze groep duurt in 
ieder geval tot de 
zomervakantie.

Later in- of eerder 
uitstromen is mogelijk.

Lief & Leef staat voor 
verantwoord afvallen!

Lachen of huilen?
Natuurlijk lachen want huilen is zóóó 2019! En we gaan er 
in 2020 helemaal voor toch? Lachen dus. 

Bij het opschonen van de mailbox waarin de honderden oplossingen 
van de kerstpuzzel zorgen voor hele vreemde taferelen want ertussen 
staan natuurlijk ook b.v. de Wist van deze week, de onmisbare adverten-
ties van deze week en de aangeleverde stukken en stukjes tekst en foto's.

En dat kun je beter lachend uitzoeken omdat je blij bent dat je weer zo-
veel mensen een plezier hebt gedaan met het puzzelen naar de namen 
van de adverteerders. (Huilend kan het ook, maar dan duurt het al snel 
twee keer zo lang...). En daarbij komen de nog steeds in stapels aangele-
verde oplossingen in de kopijbussen en dozen!

Benthuizen valt dit jaar wat terug in het klassement van de meeste in-
geleverde puzzeloplossingen, maar dat zal deels komen omdat we geen 
inleveradres voor de oplossingen hadden. Volgend jaar op tijd beginnen 
met een adres regelen redactie!

Er mogen nog oplossingen ingeleverd 
worden na de totstandkoming van 
deze GHK dus de winnaars staan 

volgende week in de krant!
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Word ook Vriend van 
de Groene Hart Koerier

Stort 5 euro (of meer) op NL37INGB0006259928

4!

De decembermaand van obs 
Arnoldus van Os in Benthuizen!
In december waren er veel activiteiten op school, die allemaal in het 
teken stonden van Sint en Kerst. Natuurlijk werden de feesten zelf 
gevierd, met een bezoek van Sinterklaas en een kerstdiner waarbij de 
Kerstman ook even langskwam. 

Verder was er was een knutselcircuit, waarbij kinderen uit de bovenbouw o.a. een 
aftelkalender konden maken voor beide feesten. Dit was met dank aan 'Aannemings-
bedrijf Gräper' uit Benthuizen. Ook voor de ouders was er genoeg te doen. Zo was er 
een workshop 'kerststukjes maken'. 

Erg gezellig en iedereen maakte extra kerststukjes die werden verkocht tijdens de 
kerstmarkt of werden uitgedeeld aan ouderen in Benthuizen via Allcura thuiszorg. 
We bedanken de actieve Oudervereniging van school voor al hun inzet in deze ge-
zellige maand!

BSC’68 maakt het zichzelf 
moeilijk maar wint wel (4-2) 
Voor BSC’68 stond afgelopen zaterdag de inhaalwedstrijd, thuis te-
gen Gouderak, op het programma. Om aansluiting met de kopgroep 
te behouden moest gewonnen worden. 

De ploeg uit Gouderak kwam flitsend uit de startblokken; al in de eerste minuut 
mocht de spits van de bezoekers alleen op doelman Michael Verhoef afgaan maar 
die gaf geen krimp en wist de inzet onschadelijk te maken. Daarna nam BSC’68 het 
heft in handen en kreeg volop kansen. Het vizier stond echter niet op scherp waar-
door het tot halverwege de eerste helft duurde voordat de groenwitten op voor-
sprong kwamen. Een cornerbal van Guido de Peinder werd door Remco Bor achter 
doelman Stef Hoogendoorn tegen de touwen gewerkt. Vlak voor rust werd het 2-0 
doordat een diepe bal vanuit het middenveld door Guido de Peinder keurig werd 
afgerond. Met deze stand gingen de ploegen aan de thee.

Na de rust hetzelfde spelbeeld: BSC’68 zocht de aanval maar was niet scherp in de 
afronding en Gouderak probeerde de ballen vooral tegen te houden. Na een kwar-
tier werd het toch nog spannend. Doelman Michael Verhoef kreeg een onnodige 
rode kaart en een strafschop tegen door het maken van een trappende beweging 
(niet raak!) naar Bob Olde Heuvelt. Invaller doelman Dayme van Hilst wist de pe-
nalty met een katachtige reactie te stoppen maar scheidsrechter Mirjanvanmard had, 
als een van de weinigen op Sportpark Op Nieuwe Erf, gezien dat de doelman te 
vroeg van zijn doellijn was gekomen. Omdat de VAR nog niet in de 4e klasse is in-
gevoerd mocht Bob Olde Heuvelt wederom aanleggen, nu was het wel raak (2-1). 

Het publiek uit Gouderak ging er nog eens goed voor zitten. Vrij snel daarna bracht 
BSC’68 echter het verschil weer op twee doelpunten. Een prima teruggelegde bal 
vanaf links werd door Remco Bor in de lange hoek geschoten (3-1). Was het toen 
beslist? Neen, want een kwartier voor tijd wist Nelis Speksnijder via een kopbal de 
aansluitingstreffer op het scorebord te brengen (3-2). Het laatste wapenfeit was ech-
ter voor de Schadenetboys. Een fraaie voorzet van de ingevallen Jelle Verhoeff, die 
ruim een jaar met een zware knieblessure heeft moeten toekijken, werd door Gui-
do de Peinder binnengekopt (4-2). Dit was ook de (verdiende) eindstand van deze 
sportieve wedstrijd waarin BSC’68 al veel eerder ruim afstand had kunnen nemen 
en moeten nemen.

Door deze 4-2 overwinning staat BSC’68 op basis van verliespunten tweede met 
zeven punten achterstand op koploper Floreant. Na de korte winterstop starten de 
groenwitten op 18 januari met een uitwedstrijd tegen SPV’81 uit Polsbroek.

Een overzicht in foto's van de decembermaand van Arnoldus van Os

Cursussen en activiteiten bij 
Stichting Open Huis
Stichting Open Huis bestaat al meer dan 30 jaar en is destijds opgericht om de wat 
oudere mensen, maar ook jongere zijn natuurlijk van harte welkom, allerlei akti-
viteiten  aan te bieden.

Ook dit seizoen zijn we weer van start gegaan met onderstaande aktiviteiten.

IN HET DORPSHUIS:
Bloemschikken op maandag en dondermiddag van 13.00 tot 15.00 uur
Volksdansen op dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur
Yoga op woensdagmiddag van 13.30 tot 14.45 uur
Tekenen/Aquarellen op woensdag en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur

IN DE LANDVLIETHAL:
Gymnastiek op maandagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur
Koersbal op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur

Komt u gerust eens kijken !!!!
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Vrijdag 20 december liepen de leerlingen van de Rijn-
schans in een bonte de stoet naar de kerstboom in de 
Prins Bernhardstraat. 

Sommige leerlingen waren die dag in hun onesize naar school ge-
komen en andere hadden een hun foute kersttrui aan. Samen gin-
gen zij de kerstboom versieren . 
De leerlingen hadden de mooie ballen en sterren gemaakt. Som-
mige hadden daar ook nog een mooie tekst op gezet. De boom is 
niet versierd met lichtjes maar ook met mooie ballen, sterren en 
wensen. 

Muziekschool Goedhart zorgt voor 
Kerstsfeer in Verpleeghuis Oudshoorn
  

Maandag 23 december jl. brachten de leerlingen van Stichting Muziekschool Goed-
hart (SMG) een Kerstmuziek met Kerstliederen op het Dorpsplein van Verpleegte-
huis Oudshoorn in Alphen aan den Rijn ten gehore.  

Feest bij Aspasia MC1 team
Het mixteam MC1 van Aspasia is de periode begonnen met nieuwe teamleden. As-
pasia MC1 bestaat uit de dames: Nikita, Lily, Mirthe, Isa, Evi, Nathalie, Dimfke, Mi-
lena, Frederique en de heren: Rens en Bart-Jan.

Door de inzet van de trainer Léon, trainer/coach Saskia en coach Dammers is het een goed samenwer-
kend team geworden. Ieder teamlid apart heeft zijn/haar eigen kwaliteiten. Door deze geweldige sa-
menwerking is MC1 Periode Kampioen geworden!
Ook natuurlijk door de steun van alle ouders, zussen, broers, opa’s en oma’s, ooms en tantes, de trou-
we fans!
Mocht je zelf ook interesse hebben voor de sport volleybal, kom dan gerust kijken bij Aspasia of 

kijk op de website: https://www.gvv-aspasia.nl/volleybal/ 

Rond drie uur is het Dorpsplein 
van Oudshoorn rijkelijk vol met 
bewoners, medewerkers van de 
Alrijne Zorggroep en een aan-
tal vrijwilligers. Om iedereen 
de kans te geven mee te kunnen 
zingen, worden voor aanvang 
een bundel uitgereikt, waarop 
de Kerstliederen staan, die de 

leerlingen zullen spelen en zin-
gen.  Na een eerste blik wordt 
het al snel duidelijk dat het (bij-
na) allemaal bekende Holland-
se Kerstliedjes zijn, die men 
destijds op school leerde, zoals 
Stille Nacht, Heilige Nacht, De 
Herdertjes lagen bij Nachte  en 
Midden in de Winternacht, om 

er enkele te noemen.  Natuur-
lijk ontbraken ook de Engelsta-
lige liedjes niet: Jingle Bells, Let 
it Snow, Have Yourself a Merry 
Christmas en andere werden net 
zo mooi en gezongen gespeeld 
als de Nederlandse. De leerlin-
gen van de muziekschool had-
den alle liedjes als groep in-

tensief gerepeteerd; dat was 
duidelijk hoorbaar in het resul-
taat. Chapeau! 

Meezingen toegestaan
De bewoners van Oudshoorn 
werden van harte aangemoe-
digd om gezellig mee te zingen 
en ook dat verliep succesvol. De 
uitvoering had dit jaar ook nog 
een primeur:  voor de piano - 
en gitaardocente Lara Brugman 
was het de eerste keer dat zij een 
dergelijk optreden leidde. Het 
verliep allemaal vlekkeloos. Lara 
is met haar onmiskenbaar zang-
talent al vanaf jeugdige leeftijd 
bekend bij de muziekschool. 
Haar stem bracht zij tijdens het 
optreden ten gehore. Tevens 
heeft haar sporen  verdiend op 
de gitaar en piano; de instru-
menten waarop zij zich sinds 
haar middelbare school verder 
heeft in bekwaamd.  Na haar 
examen is Lara gestart met  de 
opleiding muziektherapie; dat 
was het moment waarop zij het 
vizier kwam bij Muziekschool 
Goedhart en werd aangesteld 
als nieuwe docente. Dat is be-
slist geen onjuiste keuze, want 
met Lara’s achtergrond levert zij 
een bijzonder waardevolle ver-
sterking van het team. 
Het bijzondere bij deze uitvoe-
ring was dat iedere leerling een 
aantal liedjes kreeg toebedeeld 

waarbij zij bij elk lied in een tel-
kens andere samenstelling qua-
si een ‘bandje’ vormden, welke 
de begeleiding verzorgden. Tij-
dens het met de diverse instru-
menten samenspelen leren de 
toekomstige musici goed naar 
anderen te luisteren en om ge-
woon door te spelen – ook als 
het publiek toevallig ook die ene 
‘valse noot’ hoort! Want: Stelre-
gel is en blijft: The show must 
go on!. Deze specifieke vaardig-
heden zijn essentieel voor een 
goede muzikant en daarom is 
het optreden in Oudshoorn een 
typische “1+1=3” situatie. 

Applaus verdiend
De bewoners van Verpleegte-
huis Oudshoorn was dit jaar 
wederom een erg dankbaar pu-
bliek; het luisteren naar muziek 
en het meezingen is een uitste-
kende stimulans voor de her-
senen en ..… er was een hart-
verwarmende interactie tussen 
leerlingen, familieleden en be-
woners tijdens deze  samenko-
men. De waardering werd nog 
eens extra geloond met een luid 
applaus na elk lied! Een herha-
ling volgend jaar – of eerder in 
het jaar – zal zeker worden ge-
waardeerd. 
De Muziekschool Goedhart 
wenst u een voorspoedig en ge-
zond 2020!

Leerlingen Rijn-
schans vieren 
creatief Kerstmis
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Jaap la Lau , Keurslager
Prins Bernhardstraat 21
2396GA Koudekerk aan den Rijn
071-341 64 26
www.lalau.keurslager.nl

Heerlijk voor oudjaarsavond

Satépakket
500 gram vlees & saus

KIJK OP LALAU.KEURSLAGER.NL VOOR MEER AANBIEDINGEN

SAMEN 7.95

Koninklijke 
onderscheiding voor 
Hans van der Post! 
Wie in Koudekerk  ‘IJsvereniging Koudekerk’ zegt, zegt meteen daaropvolgend: 
Hans van der Post. Waarom?  Wel, omdat Hans zich al gedurende 40 jaar als een 
onvermoeibare vrijwilliger inzet voor de schaatssport en niet alleen bij de Vereni-
ging IJssport Koudekerk, maar tevens voor het District Sassenheim van de KNSB. 

Hans van der Post zoals velen hem kennen

Hoe ontstond de huidige IJsver-
eniging in Koudekerk? Er be-
stond sinds januari 1935 al een 
ijsclub, genaamd ‘t Torentje’. 
Deze club had zijn naam te dan-
ken aan het feit dat de schaatsers 
toentertijd ‘hun rondjes zwier-
den’ op de slotgracht rond het 
voormalige kasteel ‘Oud Poel-
geest’. Deze vereniging is in 
1970 helaas door het ontbreken 
van natuurijs ‘in winterslaap ge-
gaan’. 

Maar:  Wat is Koudekerk aan 
den Rijn zonder ijsclub? 

Dat kon toch niet. Daarom werd 
op initiatief van Huub Zaalberg 
eind 1979 in samenwerking met 
een aantal vrijwilligers van de 
actie voor SOS Kinderdorpen 
besloten een nieuwe ijsclub in 
Koudekerk en daarmee werd 
in januari 1980 de basis gelegd 
voor de ‘Vereniging IJssport 
Koudekerk’ – de VIJK.
Eén van de mannen van het eer-
ste uur was Hans van der Post. 
Hans trad op 16 januari 1980 
toe tot het bestuur van VIJK. Het 
eerste bestuur bestond uit Huub 
Zaalberg, voorzitter, Hans van 
der Post, plv. voorzitter, Bas Vos, 
secretaris, Karel Schuiling, pen-
ningmeester, Cees van Cleef, lid 
voor promotie, en Ragnild van 
Tol, adviseur jeugdschaatsen. Bij 
’n paar graden vorst kon al snel 
gebruik worden gemaakt van de 

accommodatie van de tennis-
vereniging Artesia: de tennisba-
nen werden onder gespoten en 
zie daar: er lag een keurige ijs-
baan waar allerlei winterse ac-
tiviteiten  ‘uit het ijs gestampt’! 
Het gevolg was dat in januari le-
den aantal de 500 bereikte. De 
eerste clubkampioenschappen 
werden gehouden op 19 janua-
ri 1980, waar Hans van der Post 
bij de senioren de eerste club-
kampioen werd; nét voor Klaas 
van Burik en Huub Zaalberg. 
Veel deelnemers werden dat-
zelfde jaar, als trainer of deel-
nemer, actief betrokken bij de 
schaatstrainingen in de IJshal te 
Leiden of de grote ijsbaan “De 
Uithof” in Den Haag. 

Vermaak voor velen
Als je alles op een rijtje zet, zie 
je dat op 16 januari 2020 de ver-
eniging Koudekerk 40 jaar be-
staat. Gedurende deze 40 jaar 
hebben honderden kinderen en 
volwassenen deelgenomen aan 
de schaatstrainingen en gebruik 
gemaakt van de natuurijsbaan. 
Het aantal leden - van 6 tot 99 
jaar - is inmiddels gegroeid tot 
ongeveer 1500. 
Tot 14 november 1996 was 
Hans vicevoorzitter van het be-
stuur en vanaf deze datum nam 
hij de voorzittershamer over 
van Huub Zaalberg. Hans was 
als vrijwilliger ten allen tijde ac-

tief betrokken bij de activitei-
ten van de IJssport vereniging. 
Samen met zijn vrouw Yvon-
ne vormde hij de kern van de 
groep vrijwilligers van de VIJK. 
Beiden vervulden vele taken, 
zoals de ledenadministratie, de 
contacten met de leden, de club-
kleding, het clubhuis, de orga-
nisatie van kaartverkoop en de 
inkoop van ‘Koek & Zopie’ bij 
de natuurijsbaan.

Waar was hij geen lid van?
Als bestuurslid heeft Hans 
zich, vooral vanaf 1988 toen de 
land-ijsbaan in Koudekerk ge-
reed was, ingezet voor het be-
heer van het clubhuis en de lan-
dijsbaan (400mtr). Hans was 
lid van de clubhuiscommissie, 
de baancommissie en de wed-
strijdcommissie. Bovendien 
heeft hij lange tijd schaatstrai-
ningen verzorgd voor de ou-
dere jeugd; deze vonden plaats 
op maandagavond in de IJshal 
te Leiden. Hans was bovendien 
een belangrijke vrijwilliger voor 
het baanonderhoud van de IJs-
hal te Leiden

Als bestuurslid woonde Hans, 
namens de vereniging, veel Al-
gemene ledenvergaderingen bij 
van de KNSB, van het Gewest 
Zuid-Holland en van het District 
Sassenheim, waarbij alle ijsclubs 
zijn aangesloten.

Burgemeester Spies speldt Hans van der Post de welverdiende onderscheiding op!

Vanaf 1996 was Hans voorzit-
ter van de vereniging tot dat Jan 
Dirk Corts hem in 2012 opvolg-
de. Hans bleef als bestuurslid 
steeds betrokkenheid bij de vele 
activiteiten.

Iedereen bij de eer betrekken
Samengevat kan gezegd worden 
dat Hans van der Post zich ge-
durende de 40 jaar van VIJK als 
een  geweldige vrijwilliger in-
gezet voor de schaatssport bij de 
Vereniging IJssport Koudekerk 
en het District Sassenheim van 
de KNSB. 

De onderscheiding is tevens een 
eerbetoon aan de overige be-
stuursleden en vrijwilligers, die 
zich in de periode van 1980-
2020 hebben ingezet voor de 
IJssport in Koudekerk aan den 
Rijn.

Wij feliciteren Hans van der 
Post hartelijk met deze welver-
diende koninklijke onderschei-
ding eb hopen dat hij de Ver-
eniging IJssport Koudekerk nog 
lang met zijn raad en daad mag 
bijstaan. 
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Ook een leuke 
foto gemaakt 
tijdens fiets- 
of  wandel-

tochten? 
Laat het ook uw 
mede-bewoners 

weten via de 
Groene Hart Koerier! 

Wij zoeken er graag 
een plekje voor!! 

Enthousiaste fotografen in Rijnwoude!Enthousiaste fotografen in Rijnwoude!
Genoeg ruimte om alle foto's die binnenkomen van fotografen in en om 
Rijnwoude hebben we nooit. We maken daarom een zo ruim mogelijke 
selectie uit de inzendingen. Opvallend is dat regelmatig hele series foto's 

worden ingezonden van een heerlijke wandeling of fietstocht in onze om-
geving. Maar ook plotseling opgevallen details of gebeurtenissen zien we 
graag. Bekijk deze foto's maar eens!!

Foto links: 
Het Kerkvaartpad 
met zicht op 
Hazerswoude-Dorp
Foto
Let Belt

Foto rechts: 
Een kijkje op een 

stalen brug in 
Zuid Afrika.

Dat past maar net!
Foto 

Reina Kuiper

Foto links: 
Een prachtige zonsopkomst in Benthuizen.
De zwaan was ook al wakker. 
Net als Elvira Rosema

Foto onder: 
Een foto van de Grote Vriendelijk Reus in de lucht?
Of misschien Pippi Langkous? Voor wie het zien wil!
Foto Jan Struijk

Foto linksboven: Een gladde Oude Rijn zorgt 
voor een prachtig - Koudekerks - spiegelbeeld.
Foto Michel Looyenstein.

Foto links: Een bouwsel in de Oostvaart,
misschien een faunapassage!?
Tineke Rademaker zag er een mooie foto in!

Foto linksonder: Een laag-bij-de-grondse opname 
van de Rooie Wip in een plas water op het 
fietspad! Foto Michel Looyenstein!

Foto rechts: Een mooie tegenlicht 
opname van de Koudekerkse brug bij 
zonsondergang.
Foto: Michel Looyenstein
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Regels vergunningvrij bouwen 
veranderen vaanaf 2021
Bent u van plan om binnenkort iets te bouwen bij uw wo-
ning of uw bedrijfsgebouw? Het kan slim zijn om daar niet te 
lang mee te wachten. De mogelijkheden voor vergunningvrij 
bouwen zijn nu namelijk nog behoorlijk ruim, maar dit kan 
veranderen nadat de Omgevingswet in werking is getreden. 

Hoe is het vergunningvrij bouwen nu geregeld? 
In het huidige recht is de hoofdregel dat u een omgevings-
vergunning moet aanvragen als u iets wilt bouwen of grond 
wilt gebruiken in strijd met de regels van het bestemmings-
plan. De uitzonderingen op die regel staan in het Besluit 
Omgevingsrecht. Dit wordt ook wel de ‘kruimelgevallenre-
geling’ genoemd. Per 1 november 2014 zijn de regels voor 
het vergunningvrij bouwen flink verruimd. Daardoor kan er 
onder het huidige recht behoorlijk wat vergunningvrij ge-
bouwd worden. Dat is fijn, want dan kunt u meteen aan de 
slag. 

De huidige ‘kruimelgevallenregeling’ geldt voor iedereen in 
Nederland. De regelgeving is wel behoorlijk complex. Voor 
een leek zijn de regels lastig te begrijpen, en ook voor een 
ervaren professional is het een hele klus om uit te zoeken 
wanneer een bouwwerk vergunningvrij is en wanneer niet. 
Wat als uw plan niet vergunningvrij gebouwd mag worden? 
Als een activiteit niet is toegestaan op grond van de ‘krui-
melgevallenregeling’ dan zal eerst een omgevingsvergun-
ning aangevraagd moeten worden. Dit kost tijd en geld. 
Daarnaast is de uitkomst onzeker. De bevoegde instantie 
(vaak de gemeente) moet bereid zijn mee te werken aan ver-
lening van de vergunning, en vervolgens kunnen derde-be-
langhebbenden nog bezwaar en beroep aantekenen. Indien 
hetgeen u wilt bouwen in strijd is met het bestemmingsplan 
zal daarnaast mogelijk nog een wijziging van het bestem-
mingsplan nodig zijn. Het is dan ook verstandig om tijdig 
een aanvraag in te dienen. 

Wat gaat er veranderen? 
De wetgeving gaat veranderen. De Omgevingswet treedt 
naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. De Rijks-
overheid wil met deze wet de regels voor ruimtelijke ontwik-
kelingen vereenvoudigen en samenvoegen. Het lijkt er ech-
ter op dat de regeling voor het vergunningvrij bouwen alleen 
maar complexer wordt. Gemeenten krijgen namelijk de mo-
gelijkheid om toch een vergunning te eisen voor bouwwer-
ken die op dit moment vergunningvrij zijn. Het gaat om de 
‘bijbehorende bouwwerken’ en schuttingen van meer dan 
een meter hoog. 

Denk vooruit
Al met al kunnen er lokale verschillen gaan ontstaan in de 
regelgeving voor vergunningvrij bouwen. Het kan zo zijn dat 
je iets in de ene gemeente wel zonder vergunning mag bou-
wen, maar in een andere gemeente niet. Ook kan het zo zijn 
dat na 2021 wel een omgevingsvergunning aangevraagd zal 
moeten worden voor een bouwwerk dat in de huidige situa-
tie zonder vergunning gebouwd mag worden. Om die reden 
kan het slim zijn om niet te lang te wachten met bouwen. 

De auteur van dit artikel mr. Marije van Amersfoort is 
advocaat bij La Gro Geelkerken Advocaten. Neem bij 
vragen vrijblijvend contact op via tel. 0172 - 50 32 50 
of bezoek www.lagrogeelkerken.nl voor meer informa-
tie en nieuws over juridische veranderingen in uw om-
geving.

Recht in Rijnwoude“Ride of Rijnwoude”
spectaculaire jaarafsluiting van Groene Hart Rijnwoude
Op donderdagavond 19 december heeft het Groene Hart Rijnwoude opnieuw een 
'Ride voor Rijnwoude' georganiseerd. Tijdens deze optocht van opzichtige voertui-
gen werden de leerlingen afgezet bij een rode loper die toegang gaf tot het jaarlijkse 
KERSTGALA. 

De aankomst van de leerlingen bij het schoolgebouw

De leerlingen werden welkom 
geheten door de kerstman en 
dit spektakel werd groots ge-
maakt door Drumfanfare T.T.H. 
uit Hazerswoude-Dorp.
Het werd weer een spetterend 
feest dat de ouders, leerlingen 
en docenten van het Groene 
Hart Rijnwoude niet meer zul-
len vergeten!

Kerst op Rijnwoude
Donderdagochtend hadden de 

leerlingen de laatste lessen van 
2019. Daarna kon iedereen zich 
klaar maken voor de feestelijke 
avond. Deftige dames en char-
mante heren beleefden na een 
aankomst om nooit te vergeten, 
het kerstgala op de dansvloer in 
de aula van de school. 
Met muziek van DJ Ferenc en DJ 
Nick Harx gingen de voetjes van 
de vloer en werd 2019 swin-
gend en zingend afgesloten.
Op vrijdag 20 december maak-

te het Groene Hart Rijnwou-
de de kerst van 2019 compleet 
met een Kerstviering. In de aula 
van de school kwam Karim Lan-
doulsi als gast vertellen over de 
inhoud van kerst en het “spoken 
word” werd voorgedragen door 
Eli Urresti.  Ook waren er op-
tredens van Tess Zijderveldt en 
Rapper Henk. 

Als school wensen wij onze 
leerlingen en hun ouders het 

allerbeste toe voor 2020.

De TTH kerstmannen maakten er een mooie show van!

Beste bewoners van 'Rijnwoude'....
Ook dit jaar bent u weer 
gul geweest tijdens de 
collecte voor het Leger des 
Heils. 

Er is €5034,80 opgehaald, bij-

na net zoveel als vorig jaar. Daar 
bovenop komen nog de dona-
ties die met behulp van de QR 
code vanaf de bankierenapp zijn 
overgemaakt, een fijne moge-
lijkheid voor mensen die geen 

contant geld in huis hadden.

Nogmaals hartelijk dank voor 
alle donaties. Daar kunnen veel 
mensen weer een steuntje mee 
in de rug krijgen. Ook dank aan 

alle collectanten, fijn dat we ook 
dit jaar weer op jullie konden 
rekenen. We wensen iedereen 
een liefdevol, plezierig en voor-
spoedig 2020.

Heeft u de collecte gemist en 
wilt u nog bijdragen: Leger des 
Heils NL49 RABO 0.333.888.111
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Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 1 t/m dinsdag 7 januari 2020. 
Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 1+1 en 2+2 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Bij 2+3 gratis krijg je 66,67% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden.

 1+1
GRATIS 

 STUNT

Zonnatura 1-kops thee of repen, 
alle  Weight Care, Davitamon, Leev of Atkins 
Alle soorten
2 stuks 
 Van /2.78 - /41.04
 Voor 1.39 - 20.52 

 1+1
GRATIS 

 NU 

 Hoogvliet vers sap
 2 fl essen van 0.5 liter 
Van /4.06 - /4.46
 Voor 2.03 - 2.23 

Ariel 3 in 1 + pods, 
 Lenor geurparels of pods
5 pakken met 11 - 14 pods of 
fl essen van 140 gram  
 Van /27.95 - /37.95
Voor 11.18 - 15.18

NU

 2+3
GRATIS 

HET 

HELE JAAR 

PICK & MIX 

3 VOOR 5.-

3 SCHALEN 

 5.-
Pick & Mix 
vers gesneden fruit
3 schalen van 100 - 235 gram

 2+2
GRATIS 

 STUNT

 G’woon snelfi lterkoffi e 
of koffi epads
4 zakken met 36 pads of 
pakken van 250 gram 
 Van /9.52 - /11.60 
 Voor 4.76 - 5.80 
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