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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

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

Wij wensen u 
een gezond en 

gelukkig 
2020

Initiatief van Vereniging IJssport Koudekerk... alle scholen welkom!

'KOM OP HET IJS !'
29 januari de ICE GAMES!

INLOOPSPREEKUUR NOTARIS
Iedere woensdagmiddag van 

14.00 – 16.00 uur houdt Limes 
Netwerk Notarissen een 

GRATIS INLOOPSPREEKUUR.
Het inloopspreekuur zal worden 
gehouden in het kantoor van 
Limes in Boskoop, Zijde 23.

Voor meer informatie zie onze 
website: www.limesnotarissen.nl

Onder goede begeleiding kennis maken met veel onderdelen van IJsbaangebruik. Genieten toch? 

Kerstpuzzel zorgt weer 
voor veel plezier!!

Niet alleen de echte puzzelaars, die alle puzzels die ze zien oplos-
sen, maar zeker ook de af-en-toe puzzelaars hadden veel plezier. Zo 
meldde een lezeres  uit Benthuizen dat de hele familie had meege-
holpen en ze bedankt voor het maken van de puzzel.

Kijk dat doet ons nou goed. Tenslotte doen we het voor onze lezers. 
Natuurlijk waren er ook winnaars van een kadobon..

Kijk snel op pagina 8

Helaas ligt er op de sloten in de Lagewaardse of Hondsdijkse polder en op de Kou-
dekerkse landijsbaan nog geen ijs. Dat is wel heel jammer, maar….  

Dat heeft de Vereniging IJssport 
Koudekerk a/d Rijn doen beslui-
ten om voor de jeugd een spet-
terende, alternatieve activiteit in 
de schaatshal in Leiden te orga-
niseren.

Kom op het ijs!
De leerlingen van groepen 4 
en 5 van de Rijnwoudse basis-
scholen zijn van harte welkom 
op woensdagmiddag 29 januari 
tussen 14 en 15 uur voor de ICE 

GAMES. De gehele ijsbaan staat 
dan ter beschikking van de IJs-
sportvereniging Koudekerk. 
ICE GAMES is een beweeg-pro-
gramma voor de basisscholen 
uit de gehele regio. In het maxi-
maal één uur durende, speciale 
programma maken de leerlin-
gen kennis met de basistechnie-
ken en regels, welke bij de ver-
schillende activiteiten en spellen 
op de ijsvloer noodzakelijk zijn 
voor het succesvol en veilig uit-

oefenen van deze sport.  

Groot aantal activiteiten
De activiteiten, die op het pro-
gramma staan, zijn: IJshockey, 
Biatlon (met Lasergame-pisto-
len), Pionnenspel en Slalommen 
en de Start - en Remtechniek. 
Deze laatstgenoemde technie-
ken zijn van essentieel belang 
bij het sporten op het ijs. De 
deelnemers worden tijdens dit 
programma gecoacht door een 
enthousiast en professioneel 
team, welke is samengesteld 
uit de trainers van de ijsclub en 
mogelijk enkele trainers van de 
schaatshal. 

Wat kost het om mee te doen? 
Alles is helemaal gratis, het kost 
dus niets!! De toegang tot de 
schaatshal is gratis, de eventu-
ele huur van een paar schaat-
sen is gratis ( in het geval dat 
de leerling(e) toevallig zelf geen 
schaatsen heeft). Ben je enthou-
siast en vind je het leuk en gaaf 
om mee te komen doen?  Aarzel 

dan niet langer en meldt je aan 
voor deze unieke kans om deel 
te nemen aan ICE GAMES 2020!  

Aanmelding kan door het invul-
len van het inschrijfformulier 
dat je vindt via de link: 
http://bit.do/icegames2020
We hopen natuurlijk allemaal 
dat binnenkort Koning Win-
ter van zich laten horen en zien 
en er volop geschaatst kan wor-
den op de mooie ijsbaan aan 

de Gruttolaan.  Als er dan ho-
pelijk daadwerkelijk van komt, 
zijn deze kinderen er tenminste 
goed op voorbereid en helemaal 
klaar voor!

Wij wensen in iedere geval 
alle deelnemers en deelneem-
sters een superleuke, toffe en 
leerzame middag toe bij deze 

ICE GAMES 2020! 
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Familieberichten

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

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

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

24 uur per dag bereikbaar

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

Uitvaartzorg Verkleij

respectvol en betrokken

24 uur per dag 
bereikbaar! 

www.rouwloods.nl
info@rouwloods.nl
06-30145349

Ik loods je er 
graag doorheen 
Saskia Wester

“Niemand zo aardig als hij”
Annie M.G. Schmidt

Heel verdrietig nemen wij afscheid van 
onze allerliefste Wim, papa en opa

Dr. Willem Bloemhoff
* Rotterdam,  † Alphen aan den Rijn,
10 oktober 1930 31 december 2019

Boudien Bloemhoff  - Gillissen

Anneke en Luuk
   Stephan
   Matthijs

Robert en Eline
   Nina
   Hanna

Marjolein en Ronnie
   Boer 
Marjolein en Ronnie

Correspondentieadres:
Rijndijk 280
2394 AP  Hazerswoude-Rijndijk

De uitvaart heeft
 inmiddels plaatsgevonden.

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed 
is, hebben wij afscheid genomen van onze 

moeder, schoonmoeder en oma

Nel de Wit-van Kempen

* 11 november 1922    † 4 januari 2020

sinds 5 november 1991 weduwe van Cor de Wit

Rik en Ria
 Manon
 Saskia en Danny

Graddy en Hans
 Michael en Willeke
 Patrick

Correspondentieadres:
Hoogewaard 162C
2396 AP  Koudekerk aan den Rijn

Er is gelegenheid tot condoleren op donder-
dag 9 januari 2020 vanaf 11.30 uur in uit-
vaartcentrum De Waard, Europasingel 25 in 
Koudekerk aan den Rijn. Rond 12.00 uur 
doen wij daar onze moeder en oma uitgelei-
de, waarna wij u nog graag ontmoeten in de 
koffiekamer van het uitvaartcentrum.

Geen bloemen.

 
Tot het laatst toe wilde je leven,
door je sterke wil hiertoe gedreven.
Je geest nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.
 

Met groot verdriet maar tevens vervuld van mooie
herinneringen, delen wij u mede dat, in aanwezigheid van
ons, rustig is ingeslapen mijn lieve man, onze lieve vader,
schoonvader en opa

Willem Oosterom
Wim

Hazerswoude
10 april 1938

Alphen aan den Rijn
4 januari 2020

 
Adrie Oosterom-van der Meij
Irma en John
    Marc, Laura
Agnes en Albert
    Marit, Jasper

Zuidpoolsingel 356
2408 BS  Alphen aan den Rijn
 
Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 9 januari
van 19.00 tot 20.00 uur bij Cools, Wilhelminalaan 19 te
Alphen aan den Rijn.
Wij nemen afscheid van Wim op vrijdag 10 januari om 11.00
uur in de aula van de Algemene Begraafplaats aan de
Roemer te Boskoop, waarna wij hem begeleiden naar zijn
laatste rustplaats.
Aansluitend is er eveneens gelegenheid tot condoleren in
genoemde aula.
 
Bloemenadres: Monuta, Wilhelminalaan 26, Alphen aan den Rijn

Als je moeder niet meer is
Wel haar lichaam, maar niet haar geest

Dan ben je blij met elk moment
Dat je ziet hoe zij is geweest

Na een leven van toewijding en zorg voor allen die haar lief waren is 
rustig van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma 
en overgrootoma

Margaretha Spierenburg - van Leeuwen 
Gré

2 februari 1925                   5 januari 2020

Weduwe van Theodorus Spierenburg sinds 27 november 1991

   Gijsbert en Marian
   Joke en Jack
   Marga en André
   Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Joke Heijne - Spierenburg
Corellistraat 5
2394 GZ  Hazerswoude Rijndijk

De bijeenkomst voorafgaand aan de crematie vindt plaats op 
donderdag 9 januari om 14.00 uur in de aula van het crematorium 
aan de Verlengde Aarkade 22 in Alphen aan den Rijn.
Na afloop is er gelegenheid om te condoleren en elkaar te ontmoeten 
in de ontvangkamer aldaar.

Onze bijzondere dank gaat uit naar alle medewerkers van verpleeghuis ‘Leythenrode’ 
voor de liefdevolle zorg en aandacht in de afgelopen jaren.
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Ook in 2020 heeft de 
Groene Hart Koerier uw steun hard nodig.

Stort 5 euro of meer 
op NL37INGB0006259928 

en u helpt mee!!

ke Heemskerk en de piano 
wordt bespeeld door Marc 
Koning. Ook niet-bewoners 
van Rhijndael zijn van harte 
welkom.

(RK) KERKELIJKE VIE-
RINGEN in RHIJNDAEL   

Op donderdag 9 januari en 
donderdag 16 januari is er 
een woord en communievie-
ring, verzorgd door de werk-
groep 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 Ha-zerswoude-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

WERK aan de RIJNDIJK 
Vanaf maandag 6 januari 
wordt er weer gewerkt aan 
de Rijndijk en is het weer 
eenrichting ver-keer. De Rijn-
dijk wordt afgesloten vanaf 
de Gemeneweg dus om de 

(OEC) VIERINGEN

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

Zondag 12 januari  
Ontmoetingskerk 10.00 uur: 
De dienst wordt geleid door 
Dr. W.M. de Bruin uit Bleis-
wijk, het orgel wordt be-
speeld door Chris van der 
Ouw.  
Bernarduskerk 11.00 uur: 
Woord en Communieviering 
waarin pastor Zuidersma 
voorgaat. Het Bernarduskoor 
zingt o.l.v. Dhr. Mattijs Vijver-
berg. Mevr. Anne-Marie de 
Groot-Wesselingh is de orga-
niste.

Vrijdag 17 januari                                                                                                                             
Kapel het Anker 09:30 uur: 
Eucharistieviering waarin 
pastoor Peeters voorgaat.
Zorgcentrum Rhijndael 
19.00 uur: De weeksluiting 
wordt verzorgd door Tine-

Bernarduskerk te bereiken 
moet er weer omgereden 
worden over de N11.

BASISCATECHESE
Op donderdag 16 januari star-
ten wij weer met een nieuwe 
groep kinderen met de ba-
siscateche-se. Wie in groep 
6 van de basisschool zit, is 
welkom. Je behoeft geen lid 
van onze PKN gemeen-te te 
zijn. De lessen worden gege-
ven van 19.00 – 20.00 uur in 
Honswyc (naast de Ontmoe-
tings-kerk).
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 za-
terdag 21 maart 2020 heb-
ben we ons 3-jaarlijkse gratis 
uitje gepland.
Meer informatie kunt u vin-
den op www.pknkoudekerk.
nl onder “Activiteiten”. Inte-
resse? Neem contact op met 
basiscatechisatie@pknkou-
dekerk.nl

SAMENLOOP voor HOOP 
In 2020 is er weer een Sa-
menloop voor Hoop: een 
groot wandelevenement 
waaraan de Thomas paro-
chie met veel mensen hoopt 
deel te nemen. Bea van Ze-
ijl is de coördinator voor de 
parochie maar zij zoekt nieu-
we mensen als contact per-
soon vanuit de kernen. Als u 
dit wilt doen meldt u zich dan 
aan bij Bea van Zeijl: bvanze-
ijl-t@telfort.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 12 januari  
 09.30 uur Ds P.J. Krijgsman; 
 18.00 uur Ds A. van Vuren, Capelle a/d IJssel
P.G. De Hoeksteen  Zondag 12 januari  
 10.00 uur Ds T.L. Hettema, Den Haag

Geref. Gemeente Zondag 12 januari 
 09.30 en 18.30 uur Ds G.J.N. Moens

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zaterdag 11 jan.  19.00 uur Geen viering; 

Zondag 12 jan.  09.30 uur  Communieviering 
met St. Ceciliakoor. Voorg. Past. S. Zuidersma 

 Meer informatie: www.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 12 januari 
 10.00 uur Ds Carla Melgers
Herv. Gemeente Zondag 12 januari 
 09.30 uur Ds A.B. van Campen; 
 18.30 uur Dhr Arjo v.d. Steen, Bodegraven 

(JD)

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 

N(u) zijt wellekome – 
een levende advents-
kalender – was een 
groot succes!
Deze actie, georganiseerd door de kerken in Hazers-
woude-Dorp, is een groot succes geworden. Als we de 
gastgevers meetellen en niet de koffiedrinkers op de 
zondag-  en de dinsdagochten-den hebben toch onge-
veer 200 mensen elkaar ontmoet.

De ene keer waren er maar 3 mensen en een andere keer wel 30. 
Maar gemiddeld per keer kwamen er ongeveer 10-12 bezoekers, 
dus goed te doen!
Er zijn verrassende ontmoetingen geweest, zelfs mensen die nor-
maal niet zomaar bij iemand op de koffie zouden gaan, hebben nu 
anderen ontmoet.

Rest ons nog iedereen, gastgevers en bezoekers, te bedanken voor 
de medewerking aan het slagen van de adventskalender 2019 en al-
hoewel we nog moeten evalueren, denken we dat er in 2020 een 
vervolg komt.

Namens de organisatie,  Conny van Dijk.

Jeugddienst 
Zondag 12 januari zal er weer 
een jeugddienst zijn. Deze 
keer gaat Arjo van der Steen 
de dienst voor met het thema 
''Het medicijn voor Blue Mon-

day''.

De muzikale begeleiding wordt 
verzorgd door TOV, het com-
bo uit onze eigen gemeente. 
We beginnen om 18.20 uur 
met zingen. De dienst start om 
18:30 uur. Iedereen is van harte 

uitgenodigd!

De Jeugddienstcommissie

Week van Gebed voor de een-
heid:   19 t/m 26 januari 2020.
De Week van Gebed heeft oude wortels. Hij begon in 1846, als initiatief van de toen 
net opgerich-te World Evangelical Fellowship. Vanaf 1867 organiseerde MissieNe-
derland ook in Nederland deze gebedsweek.  Sinds 2007 werken de Raad van Ker-
ken en MissieNederland samen aan de realisering van de gebedsweek hier te lande.  

 

    Algemene Ledenvergadering 2020  
 Oranjevereniging Koudekerk a/d Rijn 

 
Donderdag 16 januari a.s. 
Aanvang:  20.30 uur. 
Locatie:  Vergaderruimte Cramaro/Reyneveld,  

Lagewaard 17  
Koudekerk a/d Rijn 

 
Agenda: 

• Opening en welkom door de voorzitter 
• Notulen van de ledenvergadering van 1 februari 2018 
• Jaarverslag 2019 
• Financieel overzicht 2019 
• Nabeschouwing seizoen 2019 
• Invulling programma 2020 
• Datum en plaats voor de volgende ledenvergadering 
• Rondvraag 
• Sluiting 

 
Graag tot ziens! 

Een internationale projectgroep 
bereidt de week altijd voor. Dit 
jaar was dat een groep christe-
nen op Malta.  Het thema dat zij 
kozen is Buitengewoon, daar-
mee refereren ze naar de erva-
ringen van de apostel Paulus zo-
als beschreven in Handelingen 
27 en 28. Met zijn reisgenoten 
wordt Paulus na een schipbreuk  
buitengewoon vriendelijk ont-
vangen op het eiland.  

In Benthuizen werkt De Hoek-
steen al een paar jaar samen met 
de Dorpskerk-gemeente om de 
Week van Gebed vorm te geven. 

Dit jaar zullen er vier bijeen-
komsten gehouden worden, die 
alle om 19.30 uur beginnen. Op 
dinsdag 21 en woensdag 22 ja-
nuari in de Dorpskerk, op don-
derdag 23 en vrijdag 24 januari 
in De Hoeksteen. Er zal aan alle 
bijeenkomsten muzikale mede-
werking worden verleend. Het 
wordt een Week van Gebed en 
Muziek. 
Iedereen is van harte welkom 
om deze vieringen bij te wonen 
en aan te sluiten in de lange rij 
van mensen die ons voorgingen 
en bij degenen die wereldwijd 
met ons meebidden. 
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Alphense Sjoelkampioen-
schappen waren spannend!
De 3e Alphense Sjoelkampioenschappen zijn gewonnen door Leen Harkes, inwo-
ner van Hazerswoude. Het was bij de heren als bij de dames bijzonder spannend. 

De organisatie was weer in han-
den van Wijkcentrum Swaens-
wijk. Om 14.00 uur gaf wed-
strijd-leider Cees van Leeuwen 
het startschot. Het is de winnaar 
van 2018, Jan van Leijden, niet 
gelukt om bij de eerste drie te 
eindigen. 

Hazerswoude vooruit!
Met 896 punten werd Leen Har-
kes Alphens kampioen, goe-
de tweede werd Peter Maurits, 
winnaar van 2017, met slechts 2 
punten minder. Boskoper André 
van Gemeren werd derde met 
893 punten.

Ook bij de dames was het een 
spannende strijd. Tanja Koeslag 
wist met 711 punten bij de da-
mes de eerste plaats te behalen. 
Goede tweede werd Nel Harkes 
met 709 punten. 

Jong talent beklijft
Het jeugdige talent Dong van 
Gemeren wist zijn titel bij de 
jeugd te prolongeren. Met eni-
ge af-stand werd Toon Bruijnes 
tweede.

Gert-Jan Sxchotanus overhandigt de beker aan de winnaar bij de heren.....

... en doet dat nog eens over bij de 
huldiging van de dameswinnaar

Verweij en Labots volgen 
Ronald Rosdorff op bij Voet-
balvereniging Koudekerk
Jarno Verweij (37) en Gert Labots (31) zijn vanaf het sei-
zoen 2020-2021 verantwoordelijk voor de selectie van 
Voetbalvereniging Koudekerk. Zij nemen de taken over van 
afzwaaiend trainer Ronald Rosdorff (54), die na 24 jaar een 
punt zet achter zijn trainerscarrière.

Ronald Rosdorff stopt na dit 
seizoen als trainer bij Koude-
kerk en zet tevens een punt ach-
ter zijn lange loopbaan van 24 
jaar als hoofdtrainer in het ama-
teurvoetbal. Ronald was, als 
opvolger van Alex Redel, vier 
jaar werkzaam bij Koudekerk 
waarvan de laatste drie jaar als 
hoofdtrainer.
De trainer laat weten dat hij 
twijfelde om nog een nieuw 
avontuur aan te gaan. “Het 
is een prachtig vak en er wa-
ren wel wat contacten, maar ik 
voelde niet meer de drive om 
een nieuw avontuur aan te gaan. 
Als je niet volledig achter je keu-
ze staat moet je er ook niet aan 
beginnen. Dat is niet fair rich-
ting een nieuwe club.”

Passie en ambitie overbrengen
Verweij en Labots zijn als assis-
tent-trainers van Ronald Ros-
dorff de afgelopen periode flink
gegroeid in hun rol. Michiel 
Vergunst, voorzitter Technische 
Commissie, heeft dan ook geen
seconde getwijfeld aan het 
doorschuiven van beide man-
nen. “De TC is blij met dit duo. 
Verweij en Labots ademen voet-
bal en weten passie en ambitie 
over te brengen op de spelers.” 
Daarnaast heeft ook de spelers-
groep zijn vertrouwen uitge-
sproken in de trainers. “Dat is 

voor ons misschien nog wel het 
belangrijkste”, besluit Vergunst.

Goede klik met het team
Jarno Verweij, oud speler van 
Koudekerk en ARC, is verheugd 
om samen met Labots volgend
seizoen voor de groep te staan: 
“Het is mooi om bij mijn eigen 
club aan de slag te kunnen als-
duo-hoofdtrainer. Ook de spe-
lersgroep in combinatie met de 
eigen jeugd die eraan zit te ko-
men is voor mij reden om deze 
uitdaging aan te gaan.”
Gert Labots is nu anderhalf jaar 
betrokken bij de groep en krijgt 
er steeds meer plezier in. “Sa-
men met Jarno heb ik de wed-
strijd tegen Hazerswoudse Boys 
gedaan en dat smaakte naar 
meer”, aldus de oud-speler van 
ARC, Rijnvogels en Sportlust. 
“We werken goed samen en 
hebben een goede klik met het 
team.”

Technische commissie
Ronald Rosdorff gaat niet verlo-
ren voor Koudekerk. Hij neemt 
plaats in de Technische Com-
missie van de club en zal daar 
zich vooral met de doorstro-
ming en de toekomst van het 
selectievoetbal bezig gaan hou-
den. Uiteraard zal Ronald ook 
als klankbord voor de nieuwe 
hoofdtrainers gaan fungeren.

KNA luidt het nieuwe jaar muzikaal in!
Allereerst wenst KNA u de beste wensen voor 2019! En nu het nieuwe jaar een feit is, is dit voor KNA de uitgelezen kans om samen 
met u het nieuwe jaar muzikaal in te luiden.
Op zondag 12 januari a.s. organiseert KNA haar nieuwjaarsconcert en daar nodigen wij u graag voor uit. Wij zullen tijdens dit 
nieuwjaarsconcert bekende melodieën, afgewisseld met nieuwe composities, aan u laten horen. Geniet van nummers als Havana 
van Camila Cabello, Arcade van Duncan Laurance, Oblivion van Piazolla en natuurlijk mag de Radetzky Marsch niet ontbreken. Na afloop van het concert kunt u onder 
het genot van een hapje en een drankje met ons proosten op het nieuwe jaar.

Wij zien u graag op zondag 12 januari! Het nieuwjaarsconcert van KNA is op zondag 12 januari 2020 in Albrechtstaete (tegenover Rhijndael, Europasingel 2) in Kou-
dekerk aan den Rijn. De aanvang is 15.00 uur en de toegang is gratis!

Live stand up comedy en cabaret in een 
sfeervolle theatercafésetting. Gevestig-
de comedians brengen hun beste grap-
pen, verhalen en gedachtespinsels. 

Voor de pauze naamd is de beurt  aan energieke  Fries Ronald 
Smink en de bizarre  humor van Fabian Franciscus.  
De  acts worden aan elkaar gepraat door de goedlachse host Da-
veson Ignatia.

Wethouder van sport Gert-Jan 
Schotanus reikte na afloop aan 
de winnaars de prijzen uit.
Het was een zeer geslaagd eve-
nement dat door alle deelne-
mers zeer werd gewaardeerd.

De  hilarische afsluiter van  
deze Comedy  Night  is nie-
mand minder dan Tom  Sligting 
.  Door een journalist is hij ooit 
de buitenechtelijke  zoon van  
Freek en Youp  genoemd. 

Tom heeft net als eerder ge-
noemde komieken een schat  
aan ervaring. Hij is al  actief  

vanaf  eind jaren 90.  Een  door  
de wol geverfde topcomedian 
die alles heeft  meegemaakt.  Hij  
zal  de  avond tot  een hilarisch 
einde  brengen. 

Een  gevarieerd  programma 
met  uiteenlopende comedy ka-
rakters en dus  een onvergete-
lijke  show om in een informele 

en ontspannen  setting lekker te  
lachen en  te  genieten. 

In  samenwerking met  Play-
ground Comedy. 
www.playgroundcomedy.nl

Zaal open vanaf 20.00 uur.
Aanvang 20.30 uur.
Entree € 7.50
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Staatsman
Iemand voor fascist uitmaken, is nogal wat. Fascisme gaat - net als 
het communisme - uit van de macht van de winnaar. Ik hoef niet 
aan te geven hoeveel leed - zeg maar intens verdriet - beide stro-
mingen hebben aangericht... er zijn hele bibliotheken aan gewijd: 
goelags en concentratiekam-pen, we kennen onze duivelse pap-
penheimers!
Een columnist van een landelijk dagblad had een politicus toegebe-
ten dat er flink wat hele en halve fascisten in zijn achtertuin rond-
struinden. ‘Een beetje politicus’ laat dat niet onbeantwoord, dan 
zou-ie wel een watje zijn... Een discussie dus tussen een enigszins 
links georiënteerde journalist en een rechtse volksvertegenwoor-
diger. Ik zeg ‘enigszins’, want het verschil tussen links en rechts is 
niet altijd duidelijk. Niet alleen in de politiek, ook in onze samen-
leving.
De journalist pleitte voor een democratie die het samenleven van 
mensen die verschillend denken mogelijk maakt, terwijl de politi-
cus vooral prioriteit wilde toekennen aan de bescherming van Ne-
derlandse waarden.
Heel kort samengevat kwam het erop neer dat de rechtse jongen 
het ‘thuisgevoel’ wilde handhaven, terwijl de links georiënteerde 
publicist de problemen t.g.v. de immigratie (die samenhangen met 
culturele, religieuze en sociaal-economische factoren) niet existen-
tieel achtte. Het is duidelijk: de multiculti-discussie is nog lang niet 
afgerond.
De achtergrond van de meningenstrijd is natuurlijk duidelijk: er 
zijn mensen die stellen dat er geen sprake kan zijn van universele 
morele waarheden (waarheid is een relatief begrip) en er zijn men-
sen die daar wél van uitgaan. (Dat laatste wordt wel veroordeeld als 
westerse arrogantie, maar daar dis-tantieer ik me van!) 
Er schuilen in deze discussie echter nog een paar andere cobra’s on-
der de graszoden: vrijheden waaraan geen politicus durft te tornen, 
maar die toch giftige tandjes hebben. De vrijheid van onder-wijs 
en de vrijheid van godsdienst... wee de onverlaat die daar vraagte-
kens bij durft te plaatsen. Als je daar kritisch over bent, gaan er on-
middellijk deuren dichtklappen en krijgen primitieve driften in no 
time vrij spel: dat is wel héél erg politiek in-correct. Het is echter 
zonneklaar dat die twee vrijhe-den kunnen stoelen op of wortelen 
in een ideologie die nou net haaks staat op ‘onze’ - ik bedoel dus 
Nederlandse - samenleving.
Begrijp me goed: het is niet mijn bedoeling mensen aan de schand-
paal te nagelen, omdat ze een ge-loof belijden dat mij niet aanstaat- 
wie ben ik in wezen! Het is echter wel degelijk verantwoord kri-
tiek te hebben op lieden die zeden en gewoontes omarmen die de 
menselijke (gelijk)waardigheid in diskrediet brengen. Ik weet het: 
dit zijn maar woorden. Laat ik concreet zijn. Tolerantie is voor ons 
een groot goed; zonder tolerantie is een harmonische samenleving 
niet mogelijk. Als daaraan ge-tornd wordt in religieuze en didacti-
sche centra van bepaalde kleur, moeten er alarmbellen geluid wor-
den. De handen moeten uit de mouwen, er is werk aan de winkel: 
de sollicitatieprocedure voor het reddingwerkersteam moet gestart 
worden. Opportunistische populisten zijn voor dit werk niet ge-
schikt; daar heb je staatslieden voor nodig en die liggen doorgaans 
niet voor het oprapen. Staats-manschap vereist staatsmanskunst en 
kunstenaars werken niet met botte bijlen. Er moet echter hier en 
daar wel gezaagd en gesnoeid worden; 2020 is er mooi jaar voor!

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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Aanbiedingen zijn geldig van 7 t/m 12 oktober 2019.

elijk sl gerij

Verse kipfiletVerse kipfilet VeVeV rse kirse kir pfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio:

Grillham
Boterham-

worst
Cervelaat

4.49

Vlugklaarpakket:

4  Room-
schijven

4  Katen-
vinken

7.98
Weektopper!

1 pond 
Rundergehakt

1 pond 
Hamlappen

3.988.98

10.00

Uit eigen keuken:

Verse 
Erwtensoep 

2 liter

Altijd lekker!

Oosterse 
wraps 
2 stuks 

Weekendtip!

Diverse 
Braadsleetjes 

per stuk

5.001.69
100 gram

Tartaar 
au Poivre
Lekker malse tartaar die we hebben 
gevuld met een milde pepersaus. 
Een lekkere variatie 
op een klassieker. 

Ambacaca htsplein 3,lein 3,lein 3  23 23 2 91 BD  Hazersrsr wsws owow ude de de orp,rp,rp TelTelT efoofoof n 0172-72-7 585858
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Ambacaca htelijtelijt kekek slagerijagerija De VriesVriesVelijk sl gerij

Beef 
mushroom
Sleetje gevuld met botermalse 
biefstuk en plakjes champignons. 
Op smaak gebracht met 
Franse kruiden en romige 
champignonsaus. 

Aanbiedingen zijn geldig van 
6 t/m 11 januari 2020.

Verse kipfiletVerse kipfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio

Grillham
Runderrollade

Boterhamworst

4.49

Vlugklaarpakket

4 Boom-
stammetjes

4 Cordonbleu-
vinken

7.98
Meepakker:

Magere 
Stooflappen

500 gram

8.985.98

4.25

Altijd lekker!

Gemarineerde

Filetlapjes
4 stuks

Weektopper

Kipfilet 
1 kilo

4.98

Weekendtip:

Gevulde 
kippendijen

2 stuks

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

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 

www.beterlopenwinkel.nl

Een gratis kop koffie of thee bij 
binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

8,6 
688 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

Openingstijden: ma t/m vr 09.30 tot 17.30 uur
zaterdag 09.30 tot 17.00 uur

Uitverkoop

Veel enkele paren en laarzen 
*Aanbieding loopt van 1 januari t/m 31 januari 2020. **Geen combinatie mogelijk met andere acties.

Januari 2020*

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt 
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechterop te 
staan.

50%kOrTInG

alle schOenen 10% kOrTInG

alle schOenen 

30% kOrTInG
alle schOenen 30% kOrTInG

alle schOenen 

25% kOrTInG
alle schOenen 15% kOrTInG

alle schOenen 

20% kOrTInG

VOETENSPREEKUUR
Zaterdag, even weken

van 10.00 tot 12.00 uur
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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 9 jan. Geb. mosselen m. paprika en ui € 10,75

Vr 10 jan. Shaslickschotel m friet en saus € 17,50

Za 11 jan. Groene pestosoep m. zalm € 20,75

  Beenhammetje m. Bollie's Beenhamsaus 

Zo 12 jan. Happen v.d. plank 
  v.a. 2 pers, prijs p.p.  € 21,50

Di 14 jan. Stamppot Rode kool m. speklapjes € 9,75

Wo 15 jan. Chili con carne met rijst € 10,00

Do 16 jan. Gev. portobello m. geitenkaas € 12,00

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

Do 9 jan. KENNISQUIZ DONDERDAGGROEP
 Aanvang 20.15 uur. NOG 1 TEAM NODIG!
Zo 12 jan. AKOESTISCH LIVE MET BOOM
 Van 13.30 - 16.45 uur
Di 14 jan. KLAVERJASSEN
 Aanvang 20.00 uur
Do 16 jan. JUST OLDER MET LODEF (110!!)
 Aanvang 21.30 uur
Zat 1 febr. BANDAVOND MET TROUBLEGUM
 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

TE KOOP

DAMESFIETS. i.g.st. 
Handrem en versnel-
ling. Voor boodschap 
of naar bus. €40. 
Tel:0718886340.

GEVRAAGD

Baggerbeugel. 
Tel. 06-43423449

Superstarcursus 
bij tafeltennis-
vereniging Avanti
Ideaal voor beginners
De Superstarcursus is speciaal voor kinderen gemaakt en laat kinde-
ren op een leuke en sportieve manier kennis maken met de tafeltennis-
sport. Aan het einde van de cursus kunnen de kinderen na een (leuk) 
examen een ster verdienen. Als ze doorgaan met tafeltennis kunnen 
ze daarna ook ster 2, 3 en 4 behalen waarna je Superstar bent en mis-
schien wel even goed gaat worden als de toppers van Avanti die in de 
top van Nederland uitkomen!

Vernieuwd concept voor jongste jeugd (ca. 6-12 jaar)
Avanti heeft speciaal voor de jongste jeugd (6-12 jaar) de Superstar-
cursus vernieuwd. Deze zal op donderdagmiddag en zaterdagochtend 
plaatsvinden. Hoofdtrainer Sundeep Singh vertelt: “We hebben nu een 
speciale versie van het programma ontwikkeld voor de jongere jeugd. 
Door middel van spelenderwijs leren en laagdrempelige oefeningen 
sluiten we beter aan bij de beleefwereld en de motorische vaardighe-
den van de doelgroep.” De ouders worden ook niet vergeten, de sfeer-
volle kantine zal de hele training open zijn voor een lekker kopje koffie.

Keuze uit donderdagmiddag en zaterdagochtend
De vernieuwde Superstarcursus zal donderdagmiddag (16:30-17:45) en 
zaterdagochtend (10:30- 11:45) plaatsvinden. De cursus zal bestaan uit 
8 lessen, op de volgende data: donderdag 16, 23 en 30 januari, 6, 13 en 
20 februari, 5 en 12 maart. Tijdstip: 16:30 – 17:45. zaterdag 18 en 25 
januari, 1, 8, 15 en 22 februari, 7 en 14 maart. Tijdstip: 10:30 – 11:45. 
Iedere deelnemer krijgt een Superstar shirt en kan een goed tafelten-
nisbatje van Avanti lenen. De kosten bedragen €15,-. (ongeacht of je op 
één dag of op allebei de dagen mee wil doen).

Meer informatie en inschrijven:
www.ttvavanti.nl en werving@ttvavanti.nl

Vrijdagavond 10 januari 2020 om 20.00 u 

Filmavond in 
de Dobber 
Dorpsstraat 183, Hazerswoude-Dorp

De koffie staat klaar om 19.30 uur. Voor € 5,00 heeft u een gezellige en 
fijne filmavond. We hopen weer op veel bezoekers. Na afloop is er ge-
legenheid om met elkaar, onder het genot van een drankje, na te praten 
over de film of gezellig bij te praten.

The Wife (2017)
Zweden / Verenigde Staten / 
Verenigd Koninkrijk
Drama
99 minuten
geregisseerd door Björn Runge
met Glenn Close, Jonathan Pryce 
en Christian Slater

Joan Castleman is een opvallen-
de schoonheid met onberispelijke 
referenties. Veertig jaar heeft ze 
haar eigen talent, dromen en am-
bities opgeofferd voor haar cha-
rismatische man Joe en zijn suc-
cesvolle literaire carrière. 

Ze heeft altijd zijn ontrouw en 
excuses genegeerd met gratie en humor. Hun huwelijk is gebouwd op 
ongelijke compromissen en Joan staat op het punt haar breekpunt te 
bereiken. Aan de vooravond van de uitreiking van Joe's Nobelprijs voor 
de Literatuur confronteert ze hem met het grootste offer van haar leven 
en het geheim van zijn carrière.

De win-
naars!!!
De winnaars van een kadobon van de Groene 
Hart Koerier zijn de volgende puzzelaars. 

Karin Rotteveel, Kweepeer 7, 
2771 NW Boskoop; 
Marjoke Schipper, Paulus Potterstraat 1, 
2391 CL Hazerswoude-Dorp; 
D. van Dalen, Potgieterlaan 70, 
2394 VH Hazerswoude-Rijndijk; 
Angela Zweeris, v. Poelgeestlaan 20, 
2396 BD Koudekerk a/d Rijn; 
H. Bitter,Kon. Wilhelminastraat 25, 
2731 GC Benthuizen

Uiteraard zullen we de waardebonnen snel 
verzenden. Alle inzenders - zowel op papier als 
digitaal - heel hartelijk dank voor jullie deel-
name. We gaan er uiteraard weer voor om het 
ook dit jaar te herhalen.

Bezorgklachten 
inspreken op het antwoord-apparaat!  

0172-430151

BEZORGERS 
GEZOCHT

Voor Hazerswoude-Rijndijk en - Dorp zoekt 
de bezorgdienst van de Groene Hart Koerier 
nog bezorger(s). In Dorp gaat het om de wijk 

Westeinde-Bentweg e.o.

Wil je ook wat extra’s verdienen? 
Bel dan met 0172-430151 
(ook inspreken op het antwoordapparaat)
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Jaap la Lau , Keurslager
Prins Bernhardstraat 21
2396GA Koudekerk aan den Rijn
071-341 64 26
www.lalau.keurslager.nl

KIJK OP LALAU.KEURSLAGER.NL VOOR MEER AANBIEDINGEN

4 Slavinken
+ 500 gram gehakt

SAMEN  € 7.95

Daar gaan ze!
Een nieuwe rubriek van Bernadette Verhoef, op weg naar de herdenking van 75 jaar vrijheid in 2020

In 2019 en 2020 
herdenken we het 
beëindigen van de 
Tweede Wereldoor-
log, 75 jaar geleden. 

We vieren dat we 
sindsdien weer in 

vrijheid leven, in het 
besef dat we samen 

verantwoordelijk 
zijn om vrijheid door 

te geven.

Het is de vraag of NSB’ers in onze dorpen deze bal-
len in hun kerstboom hebben gehangen, na de be-
vrijding zeker niet meer.

Duitse soldaten op de Rijndijk die op ‘hun’ fiets het dorp verlaten.

Na de Dodenherdenking op 4 mei zal ook 
komend jaar weer een groep uit Alphen 
naar Wageningen gaan. Daar wordt pre-
cies om middernacht voor hotel De We-
reld het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat 
vuur wordt vervolgens door lopers naar 
overal in Nederland gebracht. Een indruk-
wekkend gebeuren!

Hotel De Wereld, dé plaats waar op 5 mei 
1945 de Duitse generaal Johannes Blasko-
witz in bijzijn van prins Bernhard, opperbe-
velhebber van de Nederlandse strijdkrach-
ten der Binnenlandse Strijdkrachten, en de 
Canadese generaal Charles Foulkes het capi-
tulatieverdrag zou hebben ondertekend. In 
werkelijkheid zette de Duitse generaal zijn 
handtekening op 6 mei in een verlaten boer-
derij bij Nude, aan de weg Rhenen-Wage-
ningen. Het eerste beeld dat in ons collec-
tieve geheugen staat gegrift was krachtiger 
en is pas jaren later bijgesteld. Het kwam de 
hoofdrolspelers van toen beter van pas: de 
prins was er op 6 mei niet bij en Foulkes 
vond de eerste setting beter passen bij zijn 
ambitie: een topfunctie.
Het zal de mensen van toen niet hebben kun-
nen schelen waar de handtekening is gezet. 

Het belangrijkste was dat Nederland 
weer vrij was, maar er moest die eerste 
periode wel veel geregeld worden. De 
capitulatievoorwaarden bepaalden hoe 
de Duitse troepen moesten handelen. 
Door de geallieerde eis van onvoor-
waardelijke overgave hoefden Duitsers 
niet te rekenen op een soepele vredes-
regeling, maar de meeste militairen 

werden na de capitulatie 
niet vervolgd en konden 
na een aantal weken huis-
waarts keren. De Duitsers 
werden, na ontwapend te 
zijn door Canadese mili-
tairen, bewaakt door leden 
van de BS. 

De veertig in Koudekerk 
gelegerde Duitsers zorg-
den na de bevrijding voor 
weinig last. De voorname-
lijk oudere mannen wilden 
graag naar huis. Tot die tijd 
hadden de mannen wei-
nig om handen. Ze moes-
ten schuttersputjes dicht-
gooien, maar dat is geen 
dagtaak. Iemand besloot de 
Duitsers Engelse les te ge-
ven. De beide officieren, 
die in de pastorie van de 
Hervormde kerk in Koude-
kerk hadden gezeten, wa-
ren ervan overtuigd dat ze 
naar Canada zouden gaan 
om daar te helpen met het 
binnenhalen van de oogst.
Binnen vier weken na de 
capitulatie waren er al 
120.000 Wehrmachtmili-
tairen uit West-Nederland 
naar Duitsland afgevoerd. 
Ze marcheerden letterlijk 
het land uit. Circa 7000 
Duitsers bleven in Neder-
land achter om munitie en 
mijnen op te ruimen. Een 
gevaarlijke zaak. In het mij-
nenveld aan de Voorweg 

kwamen hier twee solda-
ten bij om het leven.
De groep in Koudekerk ge-
legerde soldaten werd, be-
geleid door Canadese mili-
tairen, eerst naar Den Haag 
gebracht. Van daar ging 
het in een grotere groep 
van Scheveningen over het 
strand, de Afsluitdijk en 
de noordelijke provincies 
richting Duitsland. De hele 
weg moest lopend wor-
den afgelegd. Wat er nog 
aan treinen en auto’s reed, 
werd niet ‘verspild’ aan het 
uitzetten van Duitsers. 

Ondertussen was de zomer 
voorbij. Pas laat in de herfst 
waren de mannen weer in 
Duitsland. Op de Lünebur-
gerheide werden ze tijde-
lijk geïnterneerd, voordat 
ze daadwerkelijk naar huis 
konden. Op 24 mei moes-
ten de Duitsers uit de Mi-
chaëlschool in Hazerswou-
de-Dorp, een groep van 
vijfhonderd man, naar Zoe-
termeer gebracht worden, 
wederom onder begelei-
ding van leden van de BS. 
De meesten zullen wel via 
dezelfde weg als de Koude-
kerkse groep het land heb-
ben verlaten.

Langzaam maar zeker 
schudde Nederland de 
Duitsers van zich af.
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Actief Rijnwoude start 
met een kluscursus 
speciaal voor vrouwen
“Schat, wil jij dit schilderijtje even ophangen. Ja morgen, ik heb 
nu geen tijd”. Kortom drie weken later hangt er nog steeds geen 
schilderijtje. Veel vrouwen zullen deze situatie herkennen en 
daarom gaat Actief Rijnwoude in 2020 een kluscursus aanbie-
den speciaal voor vrouwen. 

Met de voorbereidingen zijn we hard bezig. De cursus zal (voorlo-
pig) bestaan uit 4 bijeenkomsten van ongeveer 1 ½ uur. De volgen-
de bijeenkomsten gaan we aanbieden:

☛ Electra (van een lamp aanslui-
ten): hoe zit het met aarde/aan-
voer-afvoer/stekkertje ma-ken 
etc.

☛ Schilderen/behangen: plamu-
ren van gaten, schuren, ontvet-
ten, primeren en schilderen van 
een muur, of kastje, etc.

☛ Boren/lijmen: boren in een 
muur, beton en hout = het ge-
bruik van de boormachine, 
schroefboor, hamerboor. Waar 
gebruik je welke pluggen?  Di-
versiteit aan lijmsoorten.

☛ Loodgieterswerk: wat te doen bij ontstoppingen/vervangen 
van een wc-bril/ verwarming bijvullen etc.

Er is al een locatie gevonden en iemand die de workshop “Electra” 
voor zijn rekening gaat nemen. 
Wie zou ons (vrijwillig) kunnen helpen met het aanbieden van de 
andere workshops:

✰ Schilderen/behangen
✰ Boren/lijmen
✰ Loodgieterswerk

Voor meer informatie kunt u zich melden bij 
Jos Timmermans tel. 06-23328302 of mail naar 

jos@actief-rijnwoude.nl 

Hobbyshow Benthuizen 
weer in de startblokken
Op zaterdag 1 februari 2020 vindt de jaarlijkse hobbyshow van de Evenementen 
Commissie Benthuizen (ECB) weer plaats in de Hoeksteen, aan de Dr Albert Sch-
weitzerlaan in Benthuizen. Een groot aantal hobbyisten presenteren zich met hun 
hobby. 

Als toeschouwer kunt u tussen 
10.30 en 15.30 uur meegenie-
ten van hun passie. Stuk voor 
stuk laten ze u zien wat hen in 
hun vrije tijd zoveel voldoening 
geeft. Creatief, handig, nuttig. 
De toegang is gratis.

Hobbyisten die hun hobby wil-
len tonen aan het publiek kun-
nen 1 of 2 tafels huren. 
De huur bedraagt € 8,00 voor 1 
tafel en € 13,00 voor 2 tafels. 
U kunt zich als exposant opge-
ven door het invullen van een 

inschrijfformulier op de site 
www.ecb-benthuizen.nl. 

Tijdens de hobbyshow is het 
mogelijk om koffie, thee, een 
broodje of een kopje soep te ko-
pen.

Digicafé in bieb 
Hazerswoude-Rijndijk
Help: mijn telefoon, tablet, computer doet niet wat ik wil!

Elke eerste donderdag van de maand 
zijn Hein de Graaf en Diana Baak in 
de bibliotheek in Hazers-woude-
Rijndijk aanwezig om u verder te 
helpen bij vragen over het gebruik 
van uw smartphone, tablet of com-
puter. “Wij zullen u helpen om zelf 
problemen met een van de appara-
ten op te lossen, of we stellen het 
apparaat weer goed voor u in. 

We kunnen u ook wegwijs maken in het down-loaden en gebrui-
ken van nieuwe programma’s en apps, of u laten kennismaken met 
allerlei computerhulpmiddelen.”  Inloop vanaf 14.00 uur. Koffie en 
thee staat klaar. Er zijn geen kosten aan verbonden!

Donderdag 9 januari tussen 14.00 - 16.00 uur 
in de Bibliotheek Rijn en Venen, 
Joseph Haydnlaan 5, Hazerswoude-Rijndijk

TRANSPORTBEDRIJF C. DE 
RUITER & ZN SPONSOR JO17-1
De sponsorovereenkomst met transportbedrijf C. de Ruiter & Zonen B.V. is recent 
door het bestuur en Cees de Ruiter ondertekend. Het van oorsprong Benthuizense 
bedrijf is vanaf het begin van het jaar teamsponsor van de JO17-1. 

Ook de trainingspakken van dit team zijn ge-sponsord door C. de Ruiter & Zonen B.V. De JO17-1, dit 
seizoen uitkomend in de hoofdklasse, is hierdoor voorzien van een schitterend trainingspak en dito 
tenue. Aan de faciliteiten zal het dit seizoen niet ontbreken.

Namens het bestuur, de sponsorcommissie en de spelers en begeleiding van de JO17-1 bedanken we 
deze trouwe sponsor voor het in onze vereniging gestelde vertrouwen.
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Marsstraat viert 
nieuwe speeltuin!
"Een snelle oplossing, maar dat mocht ook wel"!, aan het woord is Wilma Nyhout. "Het debacle van de 
speeltuin in de Marsstraat kreeg 18 december jl. reeds redactionele aandacht, zodat het min of meer lo-
gisch is dat wij u nu met een grote glimlach én dankbaarheid kunnen vertellen dat er een inwijdings-
feestje heeft plaatsge-vonden rondom diezelfde  nieuw aangelegde speeltuin". 

Een groot aantal ‘Marsbewoners’ kwam op de borrel. Diverse buurvrouwen hadden pannenkoeken 
gebakken en er was een heuse, heerlijke bonensoep te nuttigen uit een pot boven een houtvuur. War-
me chocomelk en gluwein vonden met de lage temperatuur goede afname. Een warme dronk. 

De foto's spreken natuurlijk voor zochzelf en daaruit blijkt dat de mensen van de Marsstraat content 
zijn met de afloop! En daar maakt de Groene Hart Koerier graag een plekje voor vrij!

De airconditioner van de toekomst, 
presentatie bij Rotary Rijnwoude
Voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzame oplossingen in tijden van klimaat-
verande-ring is de presentatie van DCS op maandag 20 januari 19.00 - 20.00 uur in 
Het Anker, Cho-pinlaan 1 Hazerswoude-Rijndijk, een must!

DCS (Ton Letwory en Arthur van der Lee) staat op het punt de eerste zeer energie-zuinige airco’s te leveren. 
Deze zijn voorzien van een revolutionaire innovatieve technologie die 80% energie bespaart, modulair is 
voor elk gebouw, zeer lang meegaat, gebruik maakt van circulaire materialen (waaronder de plastic soup uit 
de oceaan) en natuurlijke koeling met water (100% freon-vrij).

De presentatie wordt ingeleid door Maurits Groen. Maurits Groen staat bekend als een ‘duurzaamheids-goe-
roe’: Hij haalde tot viermaal toe Al Gore naar Nederland (2006, 2008, 2010 en 2011). Hij organiseerde vier 
filmpremières (An Inconvient Truth, 2006; The 11th Hour, 2007;  The Age of Stupid, 2009; Silent Snow, 
2011). In 2010 organiseerde hij de Kli-maattrein, 
die later met de NL delegatie naar de ‘Kyoto-on-
derhandelingen’ in Kopenhagen reed. In 2011 was 
hij mede-oprichter van drie nieuwe duurzame be-
drijven: Do The Bright Thing, Greenem en WAKA 
WAKA.

Geïnteresseerden buiten de Rotary Rijnwoude zijn ook van 
harte welkom te komen luisteren! 
Graag aanmelden via secretaris@rotaryclub-rijnwoude.nl.

‘TOM beweegt’ 
start 15 januari
Tom in de buurt en Alphen Beweegt slaan de handen 
ineen en starten in januari met een nieuwe activiteit. 
‘TOM beweegt’ staat in het teken van recreatief bad-
minton.

De activiteit is voor iedereen 
vanaf 18 jaar die op een laag-
drempelige en eenvoudige ma-
nier in beweging wilt komen. 
‘Niks moet, alles mag’ is het 
motto van dit uurtje.

Samen bewegen zorgt voor ple-
zier en ontspanning. 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 wedstrijdjes.
De lessen starten op 15 janua-
ri en vinden iedere woensdag 

plaats van 11.00 – 12.00 uur bij 
Fitnessclub Easy Active (Antonie 
van Leeuwenhoekweg 27B).

Wilt u in beweging komen en 
tegelijkertijd sociale contacten 
opdoen?

Meld u dan aan door uw naam 
en telefoonnummer te mailen 
naar r.deheij@alphenbeweegt.
nl of te bellen naar 06 39314785.

Kosten zijn €3,- per keer inclu-
sief een kopje koffie of thee na 
afloop.
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HOOGVLIET.COM

NU

 1+1
GRATIS 

NU

 1+1
GRATIS 

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 8 t/m dinsdag 14 januari 2020. Zet- en drukfouten voorbehouden.

STUNT

 50% 
KORTING

Kijk voor alle pannen en de actievoorwaarden op hoogvliet.com/sola. Sparen kan t/m 5 februari 2020

SPAREN
VOOR

PANNEN
BIJ IEDERE € 10.- 

EEN SPAARZEGEL 

7.99
TOPKWALITEIT
SOLA PANNEN

VANAF

29.95

TOT

73%
KORTING

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

 Milner
 Alle soorten
2 stuks
 Van /1.88 - /15.50
Voor 0.94 - 7.75

 5 PAKKEN 

 8.99 
STUNT

 1+1
GRATIS 

 L’Or koffi ecups 
 5 pakken met 10 cups 
Van /13.90 - /15.40
Geschikt voor Nespresso® koffi emachines

Heineken
Tray met 24 blikjes 
van 0.33 liter 
Van /20.76
Voor 10.38
Maximaal 4 tray's per klant

Alle alcoholvrije bieren, 
cider of wijn
2 pakken met 4 - 6 blikken of fl essen
of 2 fl essen van 0.75 liter
 Van /5.30 - /12.58 
 Voor 2.65 - 6.29 

 DubbelFrisss, 
Pickwick of Taksi 
 2 pakken van 1.5 liter 
 Van /2.08 - /3.06 
 Voor 1.04 - 1.53


