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

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl

Nieuwe en gebruikte auto’s

de
airco

dokter

de
airco

dokter

Van 
Elswijk
Auto’s

Van 
Elswijk
Auto’s

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

Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

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

Wens van velen, na wederom incidenten...

Volgend jaar Oud en Nieuw 
zonder zwaar vuurwerk!!

makelaardij

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

BENIEUWD 
WAT UW WONING 

WAARD IS?

De twee burgemeesters met op de achtergrond een overzicht van de in 2020 te vieren 75 jaar bevrijding. 
Foto Diana Baak

door Diana Baak

Die hoop sprak burge-
meester Liesbeth Spies uit 
op tv én in haar speech 
op de Alphense nieuw-
jaarsreceptie vanuit haar 
rol als voorzitter van het 
Nederlands Genootschap 
van Burgemeesters.  

Burgemeesters in Nederland 
vinden al jaren dat het uit de 
hand loopt met de overlast door 
het afsteken van (zwaar) vuur-
werk. “Daarom is het mij een 
lief ding waard als de landelij-
ke politiek wat meer lef toont 
en een verbod op vuurpijlen 
en knalvuurwerk regelt”, sprak 
Spies. Ze ontving daarvoor 
groot applaus van de aanwezi-
gen op de receptie. In Alphen 
is de jaarwisseling volgens Spies 
redelijk rustig verlopen, maar 
er zijn wel vernielingen aange-
richt, bushokjes opgeblazen en 
agenten in Boskoop bekogeld 
met vuurwerk. 

Kinderburgemeester
Dit jaar waren voor het eerst het 
Kindercollege van burgemeester 
en wethouder en de Kinderge-
meenteraad bij de bijeenkomst 
aanwezig. Ook waren de Wel-
pen van de scouting vanwege 
hun 100-jarig bestaan en inwo-
ners die op nummer 20 wonen 
als speciale genodigden aanwe-
zig.  De vorig jaar gekozen Kin-

derburgemeester Elmehdi Sassa 
uit Benthuizen stond naast Spies 
op het podium en sprak samen 
met haar de aanwezigen toe. El-
mehdi gaf aan dat we bij gro-
te vraagstukken zoals het milieu 
vooral dichtbij moeten begin-
nen met oplossingen, bijvoor-
beeld met het voorkomen en 
opruimen van zwerfafval. “Het 
is goed dat wij als gemeente be-
langrijke thema’s vaker vanuit 
het perspectief van kinderen be-
kijken”, aldus Spies. 

75 jaar bevrijding Alphen
Spies haalde in haar toespraak 
ook de viering van 75 jaar be-
vrijding dit jaar aan: “De voor-
bereidingen zijn in volle gang 
om met elkaar zowel te herden-
ken als te vieren.”  In de Groene 
Hart Koerier wordt de komende 
maanden ook extra aandacht ge-
geven aan dit thema voor Rijn-
woude-dorpen via een speciale 
rubriek onder regie van Berna-
dette Verhoef. 

Woningbouw en 
infrastructuur
Dat er dit jaar nog veel te doen is 
op het gebied van woningbouw 
en aanpassingen in de infra-
structuur van de dorpen wordt 
ook door de burgemeester aan-
gehaald. Het doorbreken van 
de impasse voor woningbouw 
in onder andere Koudekerk aan 
den Rijn, maar ook de besluit-
vorming over de infrastructuur 
rond Boskoop en Hazerswoude-
Dorp zijn belangrijke punten op 
de agenda. Met de sportvereni-
gingen hoopt de gemeente op 
korte termijn een sportakkoord 
te sluiten en komend jaar zal 
ook duidelijk worden op welke 
wijze elke kern of wijk een ei-
gen dorps- of buurthuis krijgt. 

OUTLETVERKOOP
bij van der Linde
De voormalige Klus en Kadowinkel aan het Ambachtsplein is 
de komende weken op vrijdag en zaterdag het toneel van de 

OUTLETVERKOOP VAN VAN DER LINDE MODE EN LINGERIE.

Veel dames- en herenkleding, lingerie, nacht- en badkleding, 
panty's gaan tegen outletprijzen van de hand.

Zie voor de openingstijden en meer informatie de advertentie 
op pagina 4 van deze Groene Hart Koerier

Word ook 
Vriend van de 
Groene Hart 

Koerier 
Stort 5 euro of meer op: 
NL37INGB0006259928
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Voorofscheweg 15a
2771 MA  Boskoop
harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Familieberichten

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

 “Het strand bij Noordwijkerhout is 
de plek waar ik al mijn hele leven kom. 
Bij de Langevelderslag is het altijd gezellig 
rustig. Ik ken er ieder duin op mijn duim-
pje en kom er helemaal tot rust. 
 In de winterperiode kun je er 
heerlijk wandelen en ‘s zomers ga ik er 
sinds mijn man dood is - met vriendinnen 
regelmatig picknicken. Ik zit er ook graag 
in m’n eentje. Dan stop ik mijn voeten 
onder het zand en tuur zo uren over de 
zee. 
Straks wil ik - net als nu - onderdeel zijn 
van dit landschap. Ik heb mijn vriendin-
nen al gevraagd of ze mijn as over de 
eerste duinrij willen uitstrooien.”
 Sjaan Sanders 

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

   Denk aan ‘t vaderlijk meêdogen
   Heer,’ waarop ik biddend pleit;
   Milde handen, vriend' lijk’ ogen,
   Zijn bij U van eeuwigheid.
      Psalm 25 vers 3

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekent, 
geven wij u kennis dat, na een periode van afnemende krachten, van 
ons is weggenomen mijn lieve en zorgzame vrouw, onze moeder, 
schoonmoeder en oma

Jacoba Adriana Windhorst-Laban 

in de leeftijd van 80 jaar.

   Chris Windhorst

   Adriënne en Rob den Bleker

   Paul en Margreet Windhorst
   Wesley en Nadine
   Ruben en Neline
   Michelle

   Jacqueline en Johan Dijkxhoorn
   Rozanne
   Vince
   Suze

9 januari 2020
Torenstraat 32
2391 BT Hazerswoude Dorp

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. dinsdag 14 januari van 19.30 tot 
21.00 uur in hervormd centrum De Regenboog, Raadhuisplein 7 te 
Hazerswoude Dorp.

De rouwdienst waarvoor u bent uitgenodigd wordt gehouden D.V. 
woensdag 15 januari om 11.00 uur in de Hervormde Kerk, Dorps-
traat 64 te Hazerswoude Dorp. Aansluitend zal de begrafenis plaats-
hebben op de algemene begraafplaats aan de Provincialeweg te Ha-
zerswoude Dorp.

Geen bloemen

In Gods hand geborgen

Wij zijn erg verdrietig door het overlijden van 
onze schoonzus en tante

Co Windhorst-Laban

Wij danken Chris en de kinderen die zo lief-
devol voor haar gezorgd hebben.
      
  familie Rademaker
  familie Windhorst
  familie Voets
  inderen en kleinkinderen

Hazerswoude, 11 januari 2020

Dank voor alle mooie kaarten en 
telefoontjes die wij mochten ontvangen 

na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en opa

Leen Visser
Het heeft ons goed gedaan.

Marrie
Kinderen en kleinkinderen

Hazerswoude-Rijndijk, januari 2020

Rommelmarkt 
spullen gezocht
De Protestantse Gemeente Boskoop  houdt op 
zaterdag 28 maart a.s. haar jaarlijkse Rom-
melmarkt aan het Kerkplein in Boskoop, 
naast de Dorpskerk bij de Hefbrug.  

Deze week starten we met het inzamelen van 
allerhande verkoopbare spullen als huisraad, 
elektrische apparaten, kleine meubeltjes (max 
1m2), speelgoed/spellen/puzzels en ook boe-
ken/platen/Cd’s/Dvd’s, etc.

Met ingang van donderdag 16 januari kunt u 
uw overtollige spullen (bruikbaar & schoon) 
bij ons inleveren op Biezen 42 te Boskoop.  Let 
op: alléén op donderdagmiddag tussen 13.30-
16.30 uur en op zaterdagmorgen tussen 9.00 
en 12.00 uur. 

Buiten deze tijden is het NIET 
MOGELIJK spullen neer te zetten. 

Laatste inlevermogelijkheid is op donderdag-
middag 19 maart. Wij kijken uit naar weer een 

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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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).

bernardus@heiligethomas.nl

EERSTE COMMUNIE 
Op donderdag 16 januari is 
er een kennismakingsavond 
voor de ouders van de 1e 
communicanten. Deze bij-
eenkomst is van 19.45 uur 
tot 21.30 uur in de Engelbe-
waarderskerk in Hazerswou-
de-Dorp.

OECUMENISCHE VIERING
In de Week van het Gebed 
voor de eenheid is er op zon-
dag 19 januari een oecu-
menische viering in de Ont-
moetingskerk. Deze viering 
is om 10.00 uur en het the-
ma is “Buitengewoon”. De 
voorgangers zijn dominee W. 
Biesheuvel en pastor L. Thé 
Nguyên. Het parochiekoor 
zingt o.l.v. mevr. Jeanne  van 
der Meer. Op deze zondag is 
er geen viering in de Bernar-
duskerk

SAMEN BIJBELLEZEN 
Onder leiding van dominee 
Willem Biesheuvel. Iedereen 
die mee wil lezen en praten 
is van harte welkom op dins-
dag 21 januari in Onder Dak, 
Dorpsstraat 55, Koudekerk 
a/d Rijn. Aanvang: 20.00 uur.

SOEP & PRAATJE
Een keer geen zin om te ko-
ken? Kom voor lekkere soep 
en een gezellig praatje op 
woensdag 22 januari vanaf 
18.00 uur in Honswyc, Dorps-
straat 15. Aanmelden is niet 
verplicht maar wel gewenst 
kerkproeverij@pknkoude-
kerk.nl  / 06 12317899

FILM “CAPHARNAÜM”
Woensdag 22 januari in de 
Ontmoe¬tingskerk, Dorps-
straat 15, aanvang 20.00 uur, 
na Soep & Praatje (zie bo-
ven). Een film over het chaoti-
sche leven van de jonge Zain 
waarin meerdere belangrijke 
zaken ontbreken: niet alleen 
is zijn precieze leeftijd on-
bekend (volgens zijn arts is 
hij twaalf jaar) maar hij mist 
ook: een leefbaar onderko-
men, voldoende eten, be-
scherming en liefde. Daarom 
daagt hij zijn ouders voor de 
rechter. Zijn aanklacht is dat 
ze hem op de wereld hebben 
gezet! 

(OEC) VIERINGEN

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

Zondag 19 januari  
Ontmoetingskerk 10.00 uur: 
Oecumenische Viering met 
dominee W. Biesheuvel en 
pastor Lam Het Parochiekoor 
zingt o.l.v. Mevr. Jeanne v.d. 
Meer. Dhr. Nico Wesseling is 
de organist. De dienst wordt 
tevens uitgezonden op de ra-
dio door Studio Alphen.
Bernarduskerk 11.00 uur: 
geen viering

Zorgcentrum Rhijndael 15.00 
uur: Maaltijdviering met 
dominee W. Biesheuvel.

Vrijdag 24 januari                                                                                                                             
Kapel het Anker 09:30 uur: 
en Communieviering waarin 
pastor Zuidersma voorgaat.
Zorgcentrum Rhijndael 19.00 
uur: De weeksluiting wordt 
verzorgd door Nel Gubbens 
en de piano wordt bespeeld 
door Cock de Vriend. Ook 
niet-bewoners van Rhijndael 
zijn van harte welkom.

(RK) KERKELIJKE VIE-
RINGEN in RHIJNDAEL   

Op donderdag 16 januari en 
donderdag 23 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 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-

DAG van het JODENDOM 
De jaarlijkse 'dag van het Jo-
dendom' is door de Neder-
landse bisschoppen gesteld 
op 17 januari. Jaarlijks wordt 
er op die dag binnen de 
rooms katholieke kerk aan-
dacht besteed aan de bijzon-
dere band die er met het Jo-
dendom is. Ieder jaar wordt 
er daarvoor in de Thomaspa-
rochie een bijeenkomst geor-
ganiseerd. Voorgaande jaren 
zijn er sprekers geweest die 
uitleg hebben gegeven over 
Joodse feesten en gebruiken. 
Dit jaar gaan we een stads-
wandeling maken in Utrecht. 
Onder leiding van een gids 
zullen we langs belangrijke 
Joodse plekken en gebou-
wen lopen en meer horen 
over de geschiedenis en ach-
tergrond van deze plekken. U 
bent van harte uitgenodigd 
mee te wandelen op vrijdag 
17 januari. De wandeling be-
gint om 14.30 uur in Utrecht 
en duurt ongeveer 1,5 uur. 
De kosten voor de wande-
ling bedragen € 8.00 per per-
soon. U kunt zich aanmelden 
door te mailen naar: volwas-
senencatechese@heiligetho-
mas.nl. Na uw aanmelding 
sturen we u per mail bericht 
over het precieuze tijdstip en 
de plaats van vertrek in Alp-
hen. Werkgroep volwasse-
nencatechese 

COLLECTE 
Het parochiebestuur denkt 
na over de mogelijkheden 
voor elektronisch collecte-
ren. Daar moet het nodige 
onderzoek voor gedaan wor-
den. Het parochiebestuur 
is daarom op zoek naar een 
paar mensen die willen in-
ventariseren wat er aan mo-
gelijkheden is, wat de voor- 
en nadelen ervan zijn en ook 
hoe het elektronisch collec-
teren bevalt in die parochies 
en gemeenten waar het al is 
ingevoerd. Lijkt het u leuk om 
mee te doen aan dit onder-
zoek, meldt u zich dan aan 
bij de penningmeester (pen-
ningmeester@heiligethomas.
nl). Of doe een briefje met 
uw naam en telefoonnum-
mer en/of emailadres in het 
houten doosje bij de uitgang.

SAMENLOOP voor HOOP 
In 2020 is er weer een Samen-
loop voor Hoop: een groot 
wandelevenement waaraan 
de Thomas parochie met veel 
mensen hoopt deel te nemen. 
Bea van Zeijl is de coördina-
tor voor de parochie maar zij 
zoekt nieuwe mensen als con-
tact persoon vanuit de ker-
nen. Als u dit wilt doen meldt 
u zich dan aan bij Bea van Ze-
ijl: bvanzeijl-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 19 januari  
 09.30 uur Ds P.J. Krijgsman; 
 18.00 uur Prof W.H.Th Moehn, Hilversum
P.G. De Hoeksteen  Zondag 19 januari  
 10.00 uur Ds R. van Essen, Delft
Geref. Gemeente Zondag 19 januari 
 09.30 uur Geen opgave en 
 18.30 uur Ds G.J. van Aalst
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zaterdag 18 jan.  19.00 uur Geen viering; 

Zondag 19 jan.  09.30 uur  Eucharistieviering 
met Cantu. Voorg. Past. L. Peeters 

 Meer informatie: www.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 19 januari 
 10.00 uur Dhr Jeroen Baan, Leiderdorp
Herv. Gemeente Zondag 19 januari 
 09.30 en 18.30 uur Ds A.B. van Campen; 
 

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 

Contactmaaltijd 21 januari
Op 21 januari kunt u weer bij ons eten, in De Hoeksteen, A. Sch-
weitzerlaan 2, Benthuizen. Op het menu staat een complete rijst-
tafel met alles er-op-en-er-aan. Het eten begint om kwart voor 6 ’s 
avonds en vanaf kwart over 5 kunt u er al terecht. Om 7 uur sluiten 
we de maaltijd af en drinken nog een kopje koffie. 
De contactmaaltijd staat open voor iedereen, ongeacht de leeftijd of 
kerkelijke achtergrond. U wordt gevraagd om zo mogelijk €4,- per 
persoon bij te dragen aan de kosten van de maaltijd.
Wilt u zich opgeven? Meld u tijdig aan! Het is niet mogelijk om tot 
kort voor het eten zich op te geven. Neem uiterlijk vrijdag 19 ja-
nuari contact op met: Annie Brouwer, Koningin Julianastraat 63, 
tel 079-3316137, of  Pieter de Graaf, Prins Clausstraat 9, tel 079-
3311857, e-mail pieter.degraaf@ziggo.nl.
Bent u na aanmelding toch nog verhinderd om te komen? Geef dat 
dan aan ons door. Daarmee voorkomt u, dat we extra kosten maken 
en dat er aan tafel lege plekken ontstaan. 
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Dorpsstraat 138
Hazerswoude Dorp 
Telefoon 0172-589203

Dorpstraat 33
Waddinxveen
Telefoon 0182-612579

OUTLET VERKOOP
WANNEER:

Vrijdag 17, 24, 31 januari en 7 februari van 9.00 - 20.00 UUR
Zaterdag 18, 25 januari en 1, 8 februari van 10.00 - 16.00 UUR

WAAR:
Voormalig Klus & Kado Winkel, 

Ambachtsplein 6, Hazerswoude-Dorp

WAT IS ER TE KOOP:
DAMES- EN HERENKLEDING, 

LINGERIE*, NACHT- EN BADKLEDING*, 
PANTY’S EN ALLES VOOR OUTLET PRIJZEN!

Elke week nieuwe aanbiedingen.  
*OOK UIT ONS FILIAAL IN WADDINXVEEN.

Onze winkels 

blijven gewoon open! 

Hier ook afgeprijsde 

wintercollectie met 

KORTINGEN TOT 50% 

en daar komt de nieuwe 

voorjaarscollectie 

binnen!

Restanten van 
Klus & Kado 

Winkel 
o.a. 

EMMER 
IJZERWAREN 

€ 7,50
(Zelf uitzoeken)

Huisman Wonen & Slapen | Dorpsstraat 95, Hazerswoude-Dorp | 0172 - 589 235 | www.huismanwonen.nl

10%

20%

30%

Sale bij de HuismannenSale bij de Huismannen
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Logica
Soms zeg je plotseling ‘hè?’ en vervolgens denk je ‘krijg nou wat!’ 
Ik fietste naar de Rijndijk en ter hoogte van de Vierheemskinde-
renweg zag ik op het aanwijzingenbord voor fietsers ‘Rotterdam’ 
staan: het was de bedoeling dat de fan van de Erasmusbrug de inge-
slagen richting zou continueren. Ik vermoedde dat hij op de roton-
de aan de Rijndijk dan wel meer inlichtingen zou krijgen over die 
op zijn zachtst gezegd vreemde fietsrichting... Geenszins, Rotter-
dam was aldaar van het verkeersbord verdwenen... En ik maar den-
ken dat je via Bleiswijk en Bergschenhoek de havenstad zou kunnen 
bereiken. ‘Even Apeldoorn bellen’, want m.i. zadel je de argeloze 
pedaleur zo óp met een flinke omweg.
Er zijn echter meer gekke dingen op die Noord-Zuidverbinding. Als 
je van de Hoge Rijndijk naar Hazerswoude fietst, kan je na een paar 
honderd meter lekker gang maken: vanaf viaduct De Posthoorn 
dender je met een fiks vaartje de Gemeneweg op. Bloedje-link... de 
auto die afslaat naar de carpooling heeft voorrang! Eigenaardig: de 
fietser ziet de auto niet - rijdt schuin achter hem - en de auto ziet de 
fietser wel - rijdt schuin vóór hem... en tóch!
Van hetzelfde laken een pak op de Provincialeweg nabij de Brand-
weerkazerne. Ook hier heeft de fietser die rechtdoor gaat richting 
Hoogeveenseweg geen voorrang op het hem achteropkomende en 
zijn pad kruisende snelverkeer. De automobilist kan zonder om te 
kijken de woonwijk insjezen. Om nou te zeggen ‘logisch’? Nee, ei-
genlijk gevaarlijk.
Nu we toch aan het zeuren zijn... die oversteek over de Gemeneweg 
net vóór of voorbij de Gemenewegsebrug - vooral gebruikt door 
schoolkinderen die naar Leidse middelbare scholen gaan - is even-
eens een gevaarlijke plek. Ik moet zeggen ‘net voorbij’, want de si-
tuatie is het gevaarlijkst voor/door verkeer vanuit het dorp. De au-
tomobilist die moest wachten voor de lichten op het kruispunt én 
het naar de super afslaande verkeer, denkt ‘hè, hè’ en geeft gas. Hij 
rekent er niet op dat er net over die hem het uitzichtbelemmerende 
brug een oversteekplaats is. Een eenvoudig knipperlicht+bord zou 
geen overbodige luxe zijn.
Natuurlijk kan je tegenwerpen dat het gebruik van het gezonde ver-
stand in het verkeer een eerste vereiste is en dat het normale ge-
bruik van de ratio veel borden en lichten kan vervangen... Dat is 
waar, maar óók is waar dat de gemiddelde verkeersdeelnemer niet 
zelden een extra-aanwijzing goed kan gebruiken.
Gezond verstand... soms kan je het op een laag pitje zetten. Het 
overkwam me. Iedereen weet dat de Middelweg op een fraaie ma-
nier is gerestaureerd. Een heerlijke reep asfalt met slechts twee 
bruggetjes die je aanmanen even te dimmen. Ik kwam erachter! 
Helder zicht, geen tegenliggers, geen fietsers... vroem, vroem! Na 
nog geen honderd meter had ik flink kennisgemaakt met de bob-
bels die onze snelheid daar aan banden moeten leggen. Kijk, dat 
had die wegenbouwer goed door; de normale automobilist ont-
houdt zulke aanvaringen en weet dat op die route die oude, ver-
trouwde 50 km onverwachte reparaties (en ongelukken) kan voor-
komen. En wat te denken van de veiligheid van de bewoners van 
de belendende percelen.
(Even ter info: een provinciale weg is een weg die door de pro-
vincie onderhouden wordt. De Provincialeweg is een eigennaam.)

Wist

CursiefjeDorpsstraat-ondernemers 
blijven goed bereikbaar!

Het zal niemand ontgaan zijn, de werkzaamheden aan de Dorpsstraat in Hazerswoude Dorp zijn be-
gonnen. Een groot hek staat er om tegen te gaan  dat je het Dorp aan de Westkant in kunt. 

Van der Linde mode en   Lingerie, Van der Linde Interieur, Tweewielers Theo van Zanten en van  der 
Kamp opleidingen  hebben de handen ineen geslagen om te laten zien  dat ze gewoon bereikbaar zijn. 
Met een groot spandoek dat te zien is vanaf de Gemeneweg. Vanaf het kruispunt langs het pand van 
Zintel kunt u gewoon bij deze bedrijven komen.. 

Positief blijven zien!
Marieke van der Linde:" Parkeer uw auto bij de Albert Heijn. Er liggen goede rubberen matten waar 
u over kunt lopen. Aan de aannemers hebben wij aangegeven dat we rollator en kinderwagen proof 
moeten zijn. Zij proberen dit zoveel mogelijk te realiseren. Al is het met sommige  werkzaamheden 
iets lastiger, zoals afgelopen dinsdag toen al het bestratingswerk eruit moest gehaald worden. Klanten 
werden toen netjes  begeleid door de verkeersregelaars".

Laat u dus niet tegenhouden om een bezoek aan onze bedrijven te brengen!

Draag uw Rijnwoudse sporters en verenigingen voor!

Nieuw: publieksprijs tij-
dens Alphens Sportgala
Het Alphens Sportgala 2020 wordt dit jaar georganiseerd op vrijdag 21 februari. 
Nieuw is de publieksprijs. Via de website van Het Alphens Sportgala (www.alp-
henssportgala.nl) kunnen van maandag 6 januari tot en met vrijdag 24 januari in-
dividuele sporters en sportploegen uit de gemeente Alphen aan den Rijn worden 
voorgedragen. 

Van maandag 3 februari tot en met zondag 9 februari kan gestemd worden op de voordrachten. De 
voordracht met de meeste publieksstemmen wint.

Tijdens de door De Cascarvieten georganiseerde sfeervolle feestavond in het Parkrestaurant van vogel-
park Avifauna in Alphen aan den Rijn worden op 21 februari, naast de publieksprijswinnaar, wederom 
de sportman-, sportvrouw-, sportploeg-, jeugdsporter-, sporttalent-, sportcoach- en sportvereniging 
van het jaar uit de gemeente Alphen aan den Rijn bekendgemaakt.

De vakjury, bestaande uit sportverslaggevers en -journalisten van de Alphense sportpers en de wet-
houder Sport van Gemeente Alphen aan den Rijn, stelt in al deze categorieën de drie genomineerden 
en de uiteindelijke winnaar vast op basis van de geleverde sportprestaties in het kalenderjaar 2019. 
Noussair Mazraoui (sportman), Maureen Koster (sportvrouw), AZC Alphen Heren 1 (sportploeg), 
Ghizlane Barraki (jeugdsporter), Lizzy de Greef (sporttalent), Amanda Hopmans (sportcoach) en Alp-
hense Boys (sportverenigingen) vielen in de prijzen tijdens de vorige editie van Het Alphens Sportgala.
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www.bakkerammerlaan.nl

Met volkorenbrood                  
de winter door

Rondo’s   4 stuks

Hartige snacks,              
zoals saucijzenbroodje, kaasbroodje,                     
kip-kerriebroodje en andere:    de 2e voor

De aanbiedingen  gelden van 16 t/m 22 januari

                                        

3,50
                                        

1,-

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
info@devrifo@devrif esslessle ageriageria jgerijgeri .nl,.nl,.nl  www www ww .dw.dw evrievrie esslessle agaga erijrijri .nl

Ambacaca htelijtelijt kekek slagerijagerija De VriesVriesV

 
 

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
info@devrifo@devrif esslessle ageriageria jgerijgeri .nl,.nl,.nl  www www ww .dw.dw evrievrie esslessle agaga erijrijri .nl

Ambacaca htelijtelijt kekek slagerijagerija De VriesVriesVelijk sl gerij

Aanbiedingen zijn geldig van 
13 t/m 18 januari 2020.

Verse kipfiletVerse kipfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio

Boerenham
Rosbief

Filet American

4.49

Vlugklaarpakket

4 Gehakt
balletjes

4 Gehakt
schnitzels

7.98
Weekendtip:

4 Runder
steaks

5.008.98

6.00

Uit eigen keuken

Erwtensoep
+ 

Rookworst

Meepakker

Hele 
Grillworst 

4.98

Altijd lekker

Gemarineerde 
kipreepjes 

500 gram

Alpen wrap
Stevige maaltijdwrap gevuld met 
een mix van zuurkool, rookworst, 
katenspek, rozijnen, 
een vleugje mosterdsaus 
en geraspte kaas. 
Heerlijk! 2.95

Per stuk

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

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Aanbiedingen geldig t/m 31 januari 2020

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1,0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 9,99 € 14,99€ 16,99

€ 16,99 € 13,99

€ 12,99 € 15,99

Rushkinoff 
Caramel 

Likeur 
1,0L

Beefeater 
Gin 
1,0L

Clansman 
Scotch 
Whisky 

1,0L

De Monnik 
Jonge 
Graan 

Jenever 
1,0L

Bailey’s 
Cream 
Likeur 

1,0L

Wyborowa 
Vodka 

1,0L

Glen Grant 
Single 
Malt 

Whisky 
0,7L
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Is er hoop voor 
Het Anker? 
Een aantal leden van de Rotary heeft een nieuwe stichting opgericht met als doel 
de mogelijkheden te verkennen om Het Anker zelf te kopen en het gebouw zo voor 
de komende jaren open te kunnen houden voor de huidige gebruikers. Het AD be-
richtte hier vorige week al over. 

Dat heeft Cathrin van der Werf, 
lid van de Rotary en woonach-
tig in Hazerswoude-Dorp als 
woordvoerster via een persbe-
richt laten weten.  De Stichting 
hoopt Het Anker in elk geval 
open te houden totdat er over 
5-7 jaar een nieuw dorpshuis 
is gerealiseerd is. Een business-
case ter onderbouwing van de 
plannen wordt gemaakt.  Samen 
met een aankoop bod willen zij 
dat indienen bij de gemeente. 

Hoge ambities
Het bestuur van de nieuwe 
stichting ‘Dorpshuis Het Anker’ 
bestaat uit Jaap van der Breggen, 
Peter de Ruiter en Bep van Mil. 
De eerste twee vormen sinds 
kort ook het bestuur van de be-
staande stichting die het Anker 
blijft beheren totdat dit gebouw 
op 1 juli 2020 sluit als dorps-
huis. Deze stichting heeft ook 
als taak het faillissement van 
Het Anker in samenspraak met 
de gemeente af te handelen. Er 
bestaat immers een in de loop 

der jaren opgebouwde huur-
schuld bij de gemeente die eerst 
moet worden vereffend.  De be-
stuursleden zijn al jaren gebrui-
kers van Het Anker en worden 
naar hun zeggen ondersteund 
door een grote groep bekenden 
uit hun netwerk en huidige ge-
bruikers. Met elkaar en met het 
personeel van Het Anker onder 
leiding van Anita Bakker wil 
men op basis van een gezon-
de business case een program-
maplan vol met activiteiten op-
stellen die in 2020 in Het Anker 
georganiseerd kunnen gaan 
worden. 

Nieuwe gebruikers
Er is een ambitieuze lijst aan ac-
tiviteiten opgesteld die de stich-
ting wil gaan initiëren met vrij-
willigers: van kookgroepen tot 
aan computerondersteuning, 
leren programmeren, voorlee-
sochtenden, lunches, hulp bij 
administratie en de begeleiding 
van gezinnen met een asielsta-
tus om hun weg in de Neder-

Samen aan een nieuw dorpshuis werken 

landse maatschappij te vinden.  
“Om Het Anker voor iedereen 
een betaalbare plek te laten zijn 
en blijven, moeten we heel goed 
naar de kosten kijken”, aldus het 
nieuwe stichtingsbestuur. “We 

ontkomen er niet aan dat be-
paalde activiteiten professioneel 
gedaan moeten worden en dat 
we daarvoor de normale tarie-
ven moeten betalen. Maar heel 
veel kan ook gebeuren met ge-
sloten beurs. Als iedereen zich 
wil inzetten op het terrein waar 
hij of zij goed in is en als be-
loning de gulle lach en waar-
dering van anderen krijgt, dan 
gaat het lukken”, is de overtui-

uw voorstel met condities. Ook 
kunt u als vrijwilliger vrijblij-
vend contact opnemen met de 
beheerster Anita Bakker. 

Verkoop van Het Anker
Het Anker staat sinds 2 janu-
ari als erfgoedobject met een 
maatschappelijke bestemming 
te koop. Belangstellende kopers 
kunnen tot eind februari per in-
schrijving een gemotiveerd bod 

ging. 

Informatie
Bent u als professional geïnte-
resseerd, dan neemt de nieu-
we stichting graag kennis van 

doen. 
De planning van de gemeente is 
om voor eind maart een besluit 
te nemen over de door gegadig-
den ingediende voorstellen voor 
aankoop van Het Anker.
 

Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost, de bi-
bliotheek Rijn en Venen, Tom in de Buurt en diverse 
stichtingen die activiteiten organiseren voor jong en 
oud vinden het essentieel om juist met elkaar en met 
de inwoners aan een dorpshuis voor de toekomst te 
bouwen.

In Hazerswoude-Rijndijk is de 
huisvesting van maatschappelij-
ke organisaties en van stichtin-
gen en verenigingen zonder ei-
gen honk verdeeld over diverse 
locaties. Dat is niet ideaal. Om 
maatschappelijke en financi-
ele redenen heeft het de voor-
keur dat iedereen bij elkaar in 
een gebouw komt te zitten. Dat 
is voor de inwoners praktisch, 
goed voor de onderlinge samen-
werking en de enige manier om 
een uitgebreid spectrum aan ac-
tiviteiten voor jong en oud be-
taalbaar te kunnen aanbieden. 

Het Anker is hiervoor niet het 
geschikte gebouw. Niet ieder-
een past erin. Het gebouw is ar-
chitectonisch uniek, maar niet 
toegerust (te maken) op mul-
tifunctioneel gebruik door een 
combinatie van vaste bewoners 
en gebruikers. Die conclusie 
heeft de gemeente getrokken op 
basis van hun onderzoek bij alle 
dorps-en buurthuizen in Alphen 
aan den Rijn. Het Anker wordt 

daarom gesloten als dorpshuis 
en er wordt een nieuw dorps-
huis gebouwd. In de tussentijd 
wordt de voormalige Rhijnen-
burchschool ingericht als tijde-
lijk dorpshuis. 
 
Krachten bundelen
“De weg die eind vorig jaar 
is ingeslagen vinden wij als 
Dorpsoverleg een goede aan-
pak, namelijk als eerste stap de 
voorbereidingen treffen om 
de voormalige Rhijnenburch-
school als tijdelijk dorpshuis in 
te richten en vervolgens met zo-
veel mogelijk betrokken partijen 
hier op proef samen te wonen 
en met elkaar en de inwoners de 
plannen voor een nieuw dorps-
huis te ontwikkelen. Dit inge-
slagen traject wordt door de ge-
meente ook gegarandeerd en 
gefaciliteerd,” zegt Bernadet-
te Verhoef van het Dorpsover-
leg Hazerswoude-Rijndijk Oost. 
“We wachten af wat er uit het 
plan komt van de nieuwe stich-
ting die Het Anker als dorps-

huis wil kopen. We gaan onder-
tussen gewoon verder met de 
voorbereidingen voor een geza-
menlijke voorziening. Wij zou-
den het als dorpsoverleg jam-
mer vinden als een deel van de 
verenigingen de komende ja-
ren een eigen weg inslaat. Dat 
komt de realisatie van een geza-
menlijk dorpshuis niet ten goe-
de. Want voor een klein dorp als 
Hazerswoude-Rijndijk staan we 
het sterkst door alle krachten te 
bundelen.” 

Breed aanbod al beschikbaar
“De activiteiten die op de wen-
senlijst van de nieuwe stichting 
staan, worden al georganiseerd 
door de maatschappelijk orga-
nisaties en vrijwilligersstichtin-
gen die in het dorp actief zijn”, 
geeft Richard Brommers, voor-
zitter van de Stichtingen Jeugd-
werk/Rode Wip, aan. “Ik zie 
niet wat de toegevoegde waarde 
voor de inwoners is als de Rota-
ry dat ook zelf allemaal gaat or-
ganiseren. Met ons als bestaan-
de organisaties en stichtingen 
heeft de nieuwe stichting hier-
over ook nooit contact gezocht.” 
Hester van Beek, directeur van 
de bibliotheek voegt daaraan 
toe: “Bij de bibliotheek Rijn en 
Venen werken in 10 vestigingen 
ruim 400 vrijwilligers, die wij 

opleiden en professioneel bege-
leiden voor een scala aan taken. 
Want bibliotheken anno 2020 
hebben een brede maatschap-
pelijke opgave en zijn er echt 
niet alleen maar voor het uitle-
nen van boeken”. Ook de vrij-
willigers van Tom in de Buurt 
worden met cursussen en bege-
leiding toegerust op hun gespe-
cialiseerde taken. “Wij zijn als 
team van 10 professionele wijk-
coaches trots op de ondersteu-
ning die ons team in de afgelo-
pen jaren heeft neergezet. Wij 
begeleiden mensen boven de 18 
met verschillende hulpvragen 
individueel, geven trainingen 
aan groepen en ondersteunen 
bij activiteiten en burgerinitia-
tieven in alle dorpen. Ook onze 
vrijwilligers spelen een belang-
rijke rol in het aanbod van ac-
tiviteiten voor onze doelgroep. 
De verantwoordelijkheid om 
het vrijwilligerswerk in het tij-
delijke dorpshuis te coördine-
ren nemen wij als wijkcoaches 
dan ook graag voor onze reke-
ning”. 

Tijdelijk dorpshuis
Het voorbereidingstraject om 
een tijdelijk dorpshuis in te rich-
ten in de voormalige Rhijnen-
burchschool gaat als gepland 
verder. In de periode januari-

maart vindt volgens de organi-
satie een intensief traject plaats 
onder leiding van een architec-
tenbureau dat gespecialiseerd is 
in het helpen creëren van een 
open en uitnodigende sfeer in 
publieke gebouwen. Dit begint 
met een bijeenkomst waarin de 
vaste bewoners van de school 
(bibliotheek, wijkzorg en bui-
tenschoolse kinderopvang) sa-
men met vertegenwoordigers 
van geïnteresseerde gebruikers-
organisaties (met activiteiten 
voor jeugd, volwassenen, senio-
ren en specifieke doelgroepen) 
vaststellen wat de eisen en wen-
sen zijn. Ook inwoners zullen 
in een paralleltraject betrokken 
worden. 

Vervolgens ontwikkelt een klei-
nere groep in intensieve work-
shops met elkaar het plan hoe 
men in de school gaat samen-
wonen. “Wij hopen dat ook de 
huidige gebruikers van Het An-
ker willen blijven meedenken 
over het tijdelijke en toekom-
stige dorpshuis. Zij kunnen wat 
ons betreft voorlopig ‘op twee 
paarden wedden’ en ook mee-
doen in het traject.  Want samen 
staan we het sterkst in onze in-
zet voor de inwoners van Ha-
zerswoude-Rijndijk en omge-
ving,” aldus de organisatie. 
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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 16 jan. Gev. portobello m. geitenkaas € 12,00

Vr 17 jan. Griekse kofta m friet en saus € 10,00

Za 18 jan. Minestronesoep € 20,75

  Gegrilde tonijnsteak 
Zo 19 jan. Happen v.d. plank 
  v.a. 2 pers, prijs p.p.  € 21,50

Di 21 jan. Stamppot pastinaak m. visschnitzel € 9,75

Wo 22 jan. Japanse roerbakschotel met rijst € 11,00

Do 23 jan. Gev. courgette m. gekruid gehakt € 11,75

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

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
Do 13 febr. KENNISQUIZ DONDERDAGGROEP 
 Aanvang 20.15 uur 
 (Nog ruimte voor een extra team!!!)
Vr 14 febr. VALENTIJNSDAG MET SPECIAAL MENU! 

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

DIVERSEN

WAAR KAN IK IN DE 
HUISHOUDING HEL-
PEN ? Tijden vanzelf-
sprekend in overleg - 
tel. 0687992580.

Meerdere jaren erva-
ring van het schoon-
maken van huizen. 
Bent u opzoek naar 
een BETROUWBARE 
SCHOONMAAKSTER? 
Dan bent u bij mij 
bij het juiste adres.  
Voor meer informatie 
kunt u mij bellen op 
het volgende num-
mer: 0652351882.

Kom a.s. vrijdaga-
vond 17 januari 2020 
bij Hazerswoudse 
Boys KLAVERJAS-
SEN. Kantine open 
19.30 uur, aanvang 
klaverjassen ca 20.00 
uur.

Historicus Huisman 
in Hazerswoude-

Rijndijk heeft in het 
Leids archief 

bijna 500 cartogra-
fische documenten 
ontdekt over het 

kasteel 
De Vrijenburg 

in De Hoogeveen. 
Het kasteel zelf ont-
dekte hij al in 2012. 

Ton Huisman 
gaat er binnenkort 
mee aan de slag.

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

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 

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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Woensdag 15 januari 2020 organiseren de Vrouwen van Nu in Benthuizen een 

Lezing in ‘De Tas’ 
Mevrouw Corrie de Jong zal een lezing geven over Cuba. De tijd heeft 
er stilgestaan zo doet Havana aan. Veel oude gebouwen uit de tijd van 
het gok- en drankparadijs voor Amerika. Niet meer dan 25 km van 
Amerika. Het eiland in de Caribbean, met een communistisch regime, 
jarenlang geleid door Fidel Castro. Het is ook een zeer katholiek land

Het land heeft nu gratis scholing voor iedereen met goede universitei-
ten, lage kindersterfte en een zeer goede ecologische voetafdruk. Wij 
hebben in het verleden daar “de zilvervloot’’ buitgemaakt. Als je in dit 
land bent hoor je overal muziek en geniet je van het kleurige straat-
beeld.

Iedereen is welkom; niet-leden betalen € 5.
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Expositie over de tweede wereldoorlog in het Historisch Museum

Een gebed zonder eind
Nu het dit jaar vijfenzeventig jaar geleden is dat de tweede wereldoorlog eindigde, 
wordt overal aandacht besteed aan oorlog en bevrijding. Ook het Historisch Muse-
um Hazerswoude zal vanaf 25 januari een expositie wijden aan de gebeurtenissen 
in Hazerswoude tijdens de oorlogstijd. 

Heuzeveldt speelde een bijzon-
dere rol bij de razzia die op 17 
januari 1945 in Hazerswoude 
werd gehouden.

In het boek ‘Hazerswoude 
1940-1945’ van Jos en Aart Jan 
Pannebakker, wordt uitgebreid 
geschreven over de razzia in 
Hazerswoude-Dorp. Bij deze 
razzia werden ongeveer zestig 
man opgepakt. Hoe van Oost- 
tot in West-Hazerswoude man-
nen en jongens werden geron-
seld en opgepakt, beschrijven 
de broers Pannebakker uitge-
breid in hun boek. Ook geven 
zij weer hoe een aantal van hen 
wist te ontkomen aan de Duit-
sers door zich te verstoppen 
op allerlei bijzondere plekken. 
Sommigen waren toevallig op 
een goede plek zijn en anderen 
kropen weg in varkenshokken 
of op zolders. Dat is allemaal te 
lezen in dit boek.

Ds. Heuzeveldt speelde die dag 
in januari 1945 een bijzonde-
re rol. Vanuit zijn huis kon hij 
goed zien, hoe aan de overkant 
de mannen verzameld werden 
door de Duitsers bij het huis van 
melkboer Vreugdenhil, op de 
hoek van de Dorpsstraat. Tus-
sen de schuur van Vreugden-
hil en de Provinciale Weg was 
een klein veldje waarvan de in-
gang aan de Provinciale Weg 
lag. Het is de plek waar nu het 

tankstation ligt. Ds. Heuzeveldt 
zag hoe de groep gevangenen 
groeide en vroeg aan de Duitse 
soldaten toestemming om een 
gebed te mogen houden voor-
dat de groep vertrok. Hij kreeg 
toestemming en ging op een 
kistje staan. “Hij bad zo inspi-
rerend dat ook de bewakers de 
ogen sloten. Van hun gebrek 
aan waakzaamheid hebben een 
stuk of vijf tot acht mannen ge-
profiteerd door achterom via de 
bijkeuken van Vreugdenhil te 
vluchten. “Die dankt thuis wel 
verder” werd er over het voor-
tijdig verlaten van het gebed ge-
zegd.” (citaat boek)
Wat het gebed van een recht-
vaardige al niet vermag…..

Over deze gebeurtenis, de raz-
zia in 1945 en andere zaken in 
Hazerswoude gedurende de 
tweede wereldoorlog, gaat de 
expositie ‘Herrezen uit het wa-
ter’ in het Historisch Museum. 
Wie er weggevoerd zijn en wie 
terugkwamen, dat is  te lezen in 
het boek van de broers Panne-
bakker en ook te zien vanaf 25 
januari in het museum in Ha-
zerswoude. 

Mevrouw Heuzeveldt, die de 
expositie opent, was zes jaar 
toen de razzia plaats vond. Zij 
zal bij de opening van de expo-
sitie herinneringen aan die tijd 
ophalen.

Rechts, het huis van melkboer Vreugdenhil, zoals dat stond op de hoek van de Dorpsstraat

De dochter van dominee Heuze-
veldt zal deze expositie openen. 
Haar vader was destijds predi-

kant van de Gereformeerde kerk 
in Hazerswoude en woonde in 
de pastorie, dat is het huis op 

de hoek van de Dorpsstraat en 
de Gemeneweg, waar nu de fa-
milie Van der Linde woont. Ds. 

Feestelijke opening 
jubileumjaar 
Benthuizer Tennisclub  
Jubilarissen in het zonnetje gezet!  Op zondag 5 januari j.l. 
is het jubileumjaar van de Benthuizer Tennisclub vooraf-
gaand  aan het Nieuwjaarstoernooi feestelijk geopend. 

BTC is 50 jaar geleden, op 10 
september 1970 opgericht en 
dat gaat de tennisvereniging uit 
Benthuizen dit jaar groots vie-
ren. 6 leden van BTC, Rifka Krol, 
Sharida Imamdi, Mark Bijster-
bosch, Paul Voorduin, Arthur 
Peeman en Xander Priem wor-
den ook het komend jaar 50.

De jubileumcommissie had de 
jubilarissen maar ook Arnold 
van der Zwet en Matty van Hou-
ten (leden van het eerste uur) 
uitgenodigd om bij de opening 
van het jubileumjaar aanwezig 
te zijn.

Ook aan de jeugd was gedacht!
De twee jongste leden van BTC, 
Femke Uitenbroek en Lars van 
der Meer waren er ook bij. 
Uit handen van voorzitter Aad 
Arens kregen de jubilarissen, 
Arnold, Femke en Lars een leuk 
“tennis”cadeau en voor Mat-
ty was er een bloemetje. Daar-
na gingen Rifka, Sharida, Mark, 

Paul, Arthur, Xander en Arnold 
de baan op, om geheel in stijl, 
met houten rackets een aantal 
rallys te slaan om zo ons jubile-
umjaar te openen!!! 

Receptie en feest verderop in 
dit jubileumjaar
Het bestuur van BTC zal ter gele-
genheid van haar 50-jarig jubi-
leum op donderdag 10 septem-
ber 2020 een receptie houden 
voor genodigden. Op zaterdag 

12 september 2020 pakt de ver-
eniging groots uit met een feest-
dag voor al haar leden.

Nieuwjaarstoernooi BTC
Nadat er geproost was op een 
voor de Benthuizer Tennis Club 
bijzonder aankomend jaar, (BTC 
bestaat dit jaar 50 jaar) ging het 
Nieuwjaarstoernooi van start. 16 
koppels speelden onder goede 
weersomstandigheden leuke en 
spannende wedstrijdjes van 20 

minuten. Tijdens de prijsuitrei-
king was er voor elk koppel een 
lekkere prijs, chocolade(melk), 
oliebollenmix....maar de mooi-
ste prijs ging met Sebastiaan en 
Reinier Vollenga mee naar huis. 

De wisselbeker mag bij Sebas-
tiaan en Reinier een jaar op de 
schoorsteenmantel staan!!!

Het wordt een feestelijk jubileumjaar!
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2020 een nieuw jaar, een nieuw pand!
JUST | Notarissen verhuist medio maart naar de nieuwe

locatie aan de Albert Einsteinlaan 50, Zoetermeer

JUST | Notarissen
Bredewater 22
2715 CA Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

Verkoper géén kosten doorhaling 
1e hypotheekrecht en volmacht bij 

aanlevering koopcontract nieuwe woning!

Levering en hypotheekakte voor € 763,-
voor overdrachten in het Groene Hart obv KIK-tarief, 
inclusief kadastraal recht,  recherchekosten en btw

(vraag naar onze voorwaarden)
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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.

Nieuwe pachters in 
‘De Tas’ Dorpshuis-Eetcafé
Waarschijnlijk had u het al gehoord of gelezen, maar 
Rein Kamphuis en Cees van der Heijden zijn per 1 ja-
nuari 2020 gestopt als uitbaters van het dorpshuis in 
Benthuizen. 

Nieuwjaarsbijeenkomst bij de 
Historische Kring Benthuizen
Vrijdagavond 17 januari houdt de Historische Kring Benthuizen haar jaarlijkse 
nieuwjaarsbijeenkomst in verenigingsgebouw “De Bron”, Dorpsstraat 42, achter de 
Hervormde Kerk, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 

Door “Thomasvaer en Pieter-
nel” wordt een terugblik gege-
ven op het afgelopen jaar.

En er is een presentatie over het 
“Wel en Wee in Benthuizen in 
1974”, uit krantenknipsels uit 

die tijd is een selectie gemaakt 
waar wij u wat over gaan ver-
tellen. In woord en beeld ko-

men zo leuke, en soms minder 
leuke gebeurtenissen weer in 
uw herinnering naar boven. We 
zien o.a. opening 2e deel omlei-
dingsweg, nieuw clubhuis BSC 
geopend, de natte herfst van 74, 
ingebruikname B.A.V. brug over 

de vaart, restauratie molen ja 
of toch nee? dit en diverse an-
dere onderwerpen komen die 
avond aan bod. Het beloofd een 
interessante en gezellige avond 
te worden die u natuurlijk niet 
mag missen.

De toegang is gratis, 
allen, ook niet leden hartelijk welkom!

Begin december hebben zij met 
een afscheidsfeest, waar veel 
trouwe klanten aanwezig wa-
ren, waardig afscheid genomen. 
De grote vraag in de afgelopen 
periode was: Wie gaat nu in de 
toekomst het Dorpshuis van de 
dorpskern Benthuizen (‘De Tas’ 
Dorpshuis-Eetcafé) pachten en 
uitbaten?

Overleg met gemeente
In nauw overleg met de ge-
meente Alphen aan den Rijn is 
er gezocht naar een oplossing. 
Het mooiste zou natuurlijk zijn 
als het dorpshuis gedraaid zou 
worden door inwoners van Ben-
thuizen. Dit zou namelijk mooi 
aansluiten op de beleidsplannen 
en dorpsvisie van de gemeente 
Alpen aan den Rijn en de dorps-
kern Benthuizen.
Na enige bedenktijd heeft Rein 
Kamphuis besloten om een 
doorstart te maken. In Alvin van 
der Perk en Willem Pruyssers 
heeft hij twee nieuwe “benthui-
zense” compagnons gevonden 
waarmee hij een vennootschap 
onder firma heeft opgericht. 
Deze V.o.f. zal enerzijds de com-
merciële activiteiten van ‘De 
Tas’ Dorpshuis-Eetcafé gaan be-
heren maar anderzijds ook klaar 
staan om sociaal maatschappe-
lijke activiteiten zoals bijvoor-
beeld “De Lange Tafel” in het 
dorpshuis te ondersteunen. In 
samenwerking met de gemeen-
te Alphen aan den Rijn is beslo-
ten om de bovengenoemde con-
structie voor een half jaar aan 
te gaan. Het komende halfjaar 
wordt een definitieve organisa-
tiestructuur, waarin commerci-
ele en sociaal-maatschappelij-
ke activiteiten een plek krijgen, 
verder uitgewerkt.

Voortzetting "as usual"
De visie van het dorpshuis zoals 
deze 6 jaar geleden door Cees 
en Rein is ingezet zal ook het 
uitgangspunt zijn van de nieu-
we pachters.
Willem Pruyssers is de nieuwe 
kok. Zijn keuken zal open zijn 
op donderdag, vrijdag en zater-
dag van 17.00 uur tot 20.30 uur. 

Tevens zal hij op verzoek ook 
buffetten klaarmaken buiten 
deze openingstijden. Naast deze 
nieuwe baan is Willem al jaren 
horeca-vakslager en de huisle-
verancier van het vlees van ‘De 
Tas’ Dorpshuis-Eetcafé. Willem 
heeft een nieuwe kaart samen-
gesteld en de haasbiefstuk moet 
u beslist eens een keer komen 
proeven.

"Verzekeringsbarkeeper"
Alvin van der Perk zal een plek 
achter de bar gaan innemen. 
Hij is verantwoordelijk voor de 
werkzaamheden op dinsdag-
avond (17.00 uur – 23.30 uur) 
en zaterdagavond (17.00 uur – 
01.00 uur). Alvin is flexibel en 
derhalve, indien dit nodig is, 
ook op andere dagen inzetbaar. 
In het dagelijkse leven is Alvin 
werkzaam bij een verzekerings-
maatschappij.

Rein Kamphuis is een oude be-
kende. Hij heeft de afgelopen 6 
jaar samen met Cees van der He-
ijden nieuw leven in het dorps-
huis geblazen. Hij doet wel een 
stapje terug en zal voortaan 
verantwoordelijk zijn voor de 
werkzaamheden op woensdag-
avond (16.00 uur – 23.00 uur), 
donderdagavond (17.00 uur 
– 23.00 uur) en vrijdagavond 
(17.00 uur – 01.00 uur).  

Naast deze werkzaamheden 
heeft hij een baan als 

administratief medewerker 
aangenomen.

Niet alleen het eetcafé en de bar 
zal vanaf 2 januari weer open 
zijn, ook kunt u voor feesten 
en partijen de diverse zalen hu-
ren. U kunt de drank en het eten 
door ons laten verzorgen maar 
u mag dit natuurlijk ook zelf 
meenemen. 
Graag tijdig reserveren via te-
lefoonnummer 06-27259019 of 
079-3313625.

Namens de nieuwe crew van 
‘De Tas’ Dorpshuis-Eetcafé de 
beste wensen en een gezond en 
smakelijk 2020.  
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Edwin Struik - Financieringsgilde - 
betrekt nieuwe locatie! 
 

Edwin Struik heeft zich met ingang van het nieuwe jaar met zijn bedrijf Financie-
ringsgilde op een nieuwe locatie in Alphen aan den Rijn gevestigd. Financierings-
gilde heeft als onafhankelijk adviseur toegang tot alle geldverstrekkers voor het 
MKB. 

regelt elke MKB financiering

Welke financieringsvorm past 
het best bij mijn situatie? Wat 
zijn de mogelijkheden voor fi-
nanciering voor mijn bedrijf? 
Dit zijn voorbeelden van vragen 
waarvoor u bij Financierings-
gilde terecht kunt. En natuur-
lijk voor het regelen van de fi-
nanciering. Financieringsgilde 
maakt een haalbaarheidsanaly-
se en stelt de volledige financie-
ringsaanvraag op. De aanvraag 
wordt ingediend bij verschil-
lende financiers. Dit maakt de 
kans van slagen dat de financie-
ring rond komt aanzienlijk gro-
ter. Daarnaast haalt u hiermee 
het beste product uit de markt. 
Financieringsgilde begeleidt u 
verder tot en met het moment 
dat de financiering ook daad-
werkelijk wordt verstrekt. 

Heeft u met uw bedrijf investe-
ringsplannen? Financieringsgil-

de regelt elke MKB financiering. 
Dit begint bij een goed gesprek. 

Het bedrijfsverzamelgebouw waar Edwin Struik nu gevestigd is!

Adverterial

Edwin Struik in zijn nieuwe kantoor

Nationale Voorleesdagen in 
Bibliotheek Rijn en Venen 
Van 22 januari tot en met 1 februari 2020 vinden De 
Nationale Voorleesdagen plaats. Doel van deze jaar-
lijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan 
kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. 

Oude Gemeneweg 17 
Hazerswoude dorp

OOppeenniinnggssttiijjddeenn  wwiinnkkeell
wo t/m vr.:09.00u – 18.00u
zaterdag :09.00u – 16.00u

Geslaagd

Voor

een

Cadeau!

Wij zijn dealer van Aller 
Spanninga trouw- en 

relatieringen.

Bijk onze uitgebreide 
collectie in de winkel of
of bezoek onze website:
www.idesignsieraden.nl

Idesign sieraden.
Ook voor de 

reparatie van al uw 
gouden en zilveren 
sieraden, horloges 

en klokken.

In het hele land zijn er allerlei 
voorleesactiviteiten. Ook de Bi-
bliotheek Rijn en Venen orga-
niseert leuke activiteiten voor 
peuters en kleuters.

Het Nationale Voorleesontbijt 
Bibliotheek Rijn en Venen trapt 
de campagneperiode tradi-
tiegetrouw af met Het Natio-
nale Voorleesontbijt, dit jaar 
op woensdag 22 januari 2020 
om 08:50 uur. Het Nationa-
le Voorleesontbijt vindt plaats 
in de Bibliotheken Boskoop, 
Nieuwkoop, Ter Aar, Roelofa-
rendsveen, Zoeterwoude-Dorp 
en Alphen Centrum. Lokale hel-
den zoals de brandweer, de po-
litie en de burgemeester bezoe-
ken de Bibliotheken om voor te 
lezen uit het themaboek Mop-
pereend. Na het voorlezen eten 
de kinderen een heerlijk ontbijt 
met elkaar.

Sprookjes door Caja van der 
Poel
Naast Het Nationale Voorlees-
ontbijt kunnen kinderen de Bi-
bliotheek bezoeken voor de 
mooiste sprookjes verteld door 
verhalenverteller Caja van der 
Poel. Caja houdt ervan zich te 
verwonderen, daarom vertelt 
ze het liefst sprookjes. Sprookjes 
zijn de oudste verhalen die er 
bestaan, overgeleverd van gene-
ratie op generatie. Hierdoor zijn 
ze geschikt voor de aller klein-
sten en de aller grootsten tege-
lijk. De verhalenverteller brengt 
een bezoek aan Nieuwkoop, 
Alphen Centrum, Hazerswou-

de-Rijndijk en Boskoop.

Boekgeschenk
Ook ontvangen alle basisscho-
len in gemeente Alphen aan 
den Rijn het boek Zitten, le-
zen, schrijven. Dit boek is spe-
ciaal gemaakt door vaders die 
niet meer bij hun kinderen kun-
nen wonen. Het gaat om vaders 
die in de Penitentiaire Inrich-
ting Alphen aan den Rijn zitten. 
In het boek staan zelfgeschre-
ven verhalen en tekeningen die 
de vaders, ondanks de afstand, 
toch aan hun kinderen kunnen 
voorlezen. De Penitentiaire In-
richting heeft de Bibliotheek 
Rijn en Venen gevraagd dit boek 
aan alle basisscholen in de ge-
meente uit te delen. Het boek 
kan worden gebruikt om ver-
halen uit voor te lezen, om kin-
deren er zelf in te laten lezen, 
maar biedt ook een handvat om 
het te koppelen aan het thema 
“vrijheid” en “gevangenschap”.

Voorlezen
Voorlezen heeft een positief ef-
fect op de woordenschat, spel-
ling en tekstbegrip van kinde-
ren. Bovendien is voorleestijd 
de tijd waarin je samen kunt 
kijken, luisteren, praten en la-
chen. Of je nu voor het slapen 
gaan een mooi verhaal voorleest 
in bed of overdag samen een 
prentenboek bekijkt, er worden 
herinneringen voor het leven 
gemaakt.  Reserveren voor acti-
viteiten is mogelijk via de web-
site van de Bibliotheek Rijn en 
Venen.

Bij u op het bedrijf of bij Finan-
cieringsgilde op kantoor. Edwin 
Struik nodigt u van harte wel-
kom uit voor een informatief 
gesprek aan de Hoorn 77 in 
Alphen aan den Rijn. De koffie 
staat klaar!

Nadere informatie van Finan-
cieringsgilde vindt u op de web-
site https://www.financierings-
gilde.nl/

Edwin Struik kunt u even bellen 
of mailen: 06-10 79 78 57 -  
estruik@financieringsgilde.nl
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Jaap la Lau , Keurslager
Prins Bernhardstraat 21
2396GA Koudekerk aan den Rijn
071-341 64 26
www.lalau.keurslager.nl

Keurslagerkoopje
Hacheepaket

500 gram vlees, uien en kruiden

KIJK OP LALAU.KEURSLAGER.NL VOOR MEER AANBIEDINGEN

PAKKET  € 7.95

Kringloopwinkelen is 
HOT vandaag de dag!
Kringloopwinkel in Koudekerk aan den Rijn bestaat dit jaar 3 jaar.

De Kringloopwinkel die 
gevestigd is aan de Dorps-
straat 45a in Koudekerk aan 
den Rijn, in de voormali-
ge fietswinkel van Van Der 
Post is daar reeds vanaf ja-
nuari 2017; dat betekent: de 
Kringloop bestaat inmid-
dels 3 jaar. 

Het blijkt duidelijk is dat er on-
der de inwoners steeds een gro-
tere behoefte is om enerzijds 
rond te snuffelen, anderzijds 
om spulletjes in te leveren om 
deze nog een tweede kans te ge-
ven in plaats van ‘zomaar’ weg-
gegooid te worden. 

Zowel het klimaat- als het mi-
lieubesef gaat een steeds grote-
re rol spelen bij de mensen. De 
spullen komen niet alleen uit 
Koudekerk aan den Rijn maar 
uit geheel de regio, soms zelfs 
uit geheel het Groene Hart. 

Publiciteit alom
Ook de TV programma’s over 
Kringloopwinkels en program-
ma’s  als ‘Tussen Kunst en 
Kitsch’ dragen hier hun steen-
tje bij. Wellicht vindt men die 
onverwachte schat nu eindelijk 
eens zélf…… 
Door voordeur komt u in ‘n 
zeer, ruime, overzichtelijke 

de voormalige gemeente Rijn-
woude werkzaam. Door de aan-
wezigheid van een kleine kof-
fiecorner is het sociaal aspect 
zeker niet te onderschatten in 
een dorp als Koudekerk. Van 
bijkomstige, doch niet te on-
derschatten waarde is het feit 
dat toch maar weer een winkel 
in Koudekerk is behoedt voor 
leegstaand en hiermee een alge-
mene, sociaal maatschappelijke 
functie heeft ingenomen.

Veel donaties uit opbrengst
Kringloopaandenrijn doneert 
aan goede doelen w.o. Stichting 
Maaltijd voor een kind, die on-
dersteunt kinderen in gezinnen 
die op- of onder de armoede-
grens leven of anderszins on-

waarde aan kwaliteit. Er wor-
den alleen goederen geaccep-
teerd die goed verkoopbaar zijn. 
Een tweede kans dus voor oude 
spullen die eigenlijk door de 
particulier, de inwoner, als afval 
op de vuilnisstort zou belanden. 
Uiteraard wordt een ook bij een 
Kringloopwinkel restafval ge-
produceerd. Dit restafval, eigen-
lijk afkomstig van de particulier, 
zal door de kringloopwinkel 
moeten worden afgevoerd naar 
de vuilstort. Vanwege de dage-
lijkse toevoer van goederen zult 
u begrijpen, dat de restafval na-
venant groot is. Afvalscheiding 
bij de kringloop is vanzelfspre-
kend. Gesorteerd wordt op o.a. : 
oud papier, glas, hard en zachte-
plastic, oud ijzer, kleding, steen-
achtig materiaal. Dit alles wordt 
voorbereid om verdere bewer-
king, voor recycling en/of her-
gebruik als grondstoffen.

Veel extra zelfwerkzaamheid
Teneinde de (hoge) kosten te 
besparen wordt de vuilafvoer 
met eigen vervoer geregeld naar 
het gemeentelijk inleverstation 
[ECO-park], veelal in combina-
tie met ophaal- of wegbrengrit-
jes in de regio.  
Graag zou de Kringloopwin-
kel in Koudekerk aan den Rijn, 
als sociaal maatschappelijke in-
stelling ook gebruik willen ma-
ken van de mogelijkheid om 
het (gescheiden) restafval van 
de particulier aan te bieden in 
het ECO-park te Alphen aan den 
Rijn. Net als de particulier ge-
beurt dit middels het beken-
de pasje; maw.: zonder kosten. 
Tenslotte: dit afval is allemaal 
afkomstig van de particulier die 
het niet zelf op het ECO-park 
inlevert, maar bij de Kringloop-
winkel. Een niet onaanzienlijk 
deel komt dus niet bij de stort 
terecht, wat uiteraard kosten-
besparend is voor de gemeente 
omdat het niet verwerkt hoeft te 
worden.

De Kringloopaandenrijn ver-
trouwt erop dat de gemeente 
de waarde en het sociaal maat-
schappelijk belang inziet van 
een kringloopwinkel, juist ook 
uit klimaat- en milieuoogpunt. 
De Kringloopwinkel probeert 
te bewerkstelligen dat wij onze 
bijdrage kunnen leveren aan de 
weggooimaatschappij en nog 
bruikbare spulletjes behoeden 
dat zij weggegooid worden en 
nog een 2e kans krijgen.

Extra opening op zondag!
Om nog meer aan de wens en 

Kringloopwinkel op de begane 
grond en 2 verdiepingen, totaal 
ca. 1200 m2. Het merendeel van 
de bezoekers zijn erg enthousi-
ast mbt. de indeling; alles is net-
jes en overzichtelijk opgesteld.
De Kringloopwinkel wordt gro-
tendeels gerund door vrijwil-
ligers. Het heeft een sociaal 
maatschappelijke functie.  Te-
vens worden mensen vanuit 
de reclassering te werk gesteld 
en taakstraffers geplaatst in de 
Kringloopwinkel.  

Daarnaast zijn er enkele sta-
tushouders en vrijwilligers uit 

dersteuning nodig hebben. Oud 
papier, karton etc. wordt spe-
ciaal verzameld, opgeslagen en 
gesponsord aan de plaatselijke 
verenigingen. Niet te gebruiken 
of niet verkoopbare kleding gaat 
naar een goed doel. Georgani-
seerde sportdagen en de Jeugd-
vakantieweek in de gemeente 
waarin de Kringloopwinkel is 
gevestigd ontvangen een bijdra-
ge. Vermeldenswaardig is dat 
er soms spulletjes worden uit-
geleend aan een theater of voor 
een fotoshoot. 

Kringloopaandenrijn hecht veel 

behoefte van de inwoners tege-
moet te komen zal vanaf 2020 
de Kringloopwinkel eenmaal in 
de maand op zondagen geopend 
zijn. 
Dat zal zijn op: Ieder laatste zon-
dag van de maand. 
Op deze zondag zal de Kring-
loopwinkel geopend zijn van 
12:00 tot 16:00 uur.

Wij wensen de Kringloopwinkel 
Koudekerk veel succes bij hun stre-
ven om de ‘afgedankte’ spullen van 
de een’ een tweede of misschien wel 
‘derde kans te geven bij de ander’

Alzheimer Café – Rijnstreek
In wooncentrum Westerhove, Anna van Burenlaan 147  te Alphen 
aan den Rijn, wordt dinsdagavond  21 jan. a.s. het Alzheimer Café 
gehouden.  Het thema van deze avond is:

“Ondersteuning voor cliënt en mantelzorger”.
Op weg naar een participatie maatschappij zijn vele wijzigingen in 
het zorgstelsel ingevoerd. Een case- manager van een zorgorgani-
satie, een medewerker van een ontmoetingscentrum en een mede-
werker van TOM in de buurt, komen uitleg geven. Na de pauze is er 
gelegenheid tot het stellen van vragen aan de professionals. 

Het Alzheimer Café is vrij toegankelijk. De koffie staat klaar vanaf 
19.00 uur.  Het  programma start om 19.30 uur  en eindigt uiterlijk 
21.15 uur.  Live muziek aanwezig.

KeurslagerkoopjeKeurslagerkoopje
HacheepakketHacheepakket
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Metal klassiekers bij JJB
Zin in een avond met metal klassiekers? Kom dan 1 fe-
bruari naar de metal avond in het JJB te Hazerswoude. 
Daar staan die avond 2 bands op het podium namelijk 
Facing Fury, en Rotten Remains.

Wat meer info over de bands:
FACING FURY! 
Een vierkoppige band uit het zuiden van het land, ontstaan door de 
gezamenlijke liefde voor trashmetal. Covers van grootmeesters als 
Metallica, 
Megadeth en Slayer worden afgewisseld met stevige hardrock songs 
van bands als Tremonti en A7X. Daarnaast brengt de band inmid-
dels steevast een aantal overtuigende eigen nummers, die
naadloos aansluiten in de rest van de muziek. Voor veel energie, 
strakke riffs en scheurende solo's moet je bij Facing Fury zijn!

ROTTEN REMAINS 
Rotten Remains is opgericht door Mark Knoop in 2016 met het idee 
om covers uit het tijdperk van eind jaren 80/begin jaren 90 death 
metal te gaan spelen. Oude tijden herleven met Rotten Remains! 
Zo worden er onder andere covers gespeeld van Obituary, Death, 
Sepultura en Bolt Thro-
wer.
De bandleden hebben 
bij elkaar al wel 100 jaar 
ervaring opgedaan met 
andere metal bands! De 
band is zeer enthousiast 
over de nummers, en ze 
hebben erg veel zin om 
het podium te bestor-
men met ouwe rotten 
muziek!
Rotten Remains: 
A blast from the past!

Meer informatie is te-
vens te vinden op www.
facebook.com/jjbha-
zerswoude

Op blote voeten het nieuwe jaar in
De leden van Vrouwen van Nu afdeling Koudekerk a/d Rijn - Hazerswoude zijn 
het nieuwe jaar ingestapt met een vrolijke en boeiende avond over het gebruik van 
onze voeten.

Woensdag 8 januari jl. zat de 
zaal vol met dames die op ver-
zoek van de gastspreker Dhr. 
Robin Captijn allemaal een 
theedoek hadden meegenomen. 
Ook lagen op alle stoelen 2 ten-
nisballen klaar en iedereen was 
benieuwd wat er ging gebeu-
ren. Voetspecialist Robin ver-
telde op enthousiaste wijze heel 
veel over het belang van onze 
voeten. Wij moeten er zuinig 
op zijn want onze voeten zijn 
ons fundament! Zijn visie is dat 
wij de voeten van onze kinde-
ren en van onszelf vaak veel te 
veel in stijf en verkeerd te ste-
vig schoeisel, waar dikwijls al 
een voetbed ingezet is, stoppen. 
Daardoor hoeven de spieren van 
de voeten niet meer te werken 
en verslappen ze. Dat verslappen 

leidt vaak tot vele andere klach-
ten aan rug, heupen, knieën etc.
Robin pleit ervoor om je voeten 
iedere dag te laten werken. 

Aan het werk zetten
Na zijn inleiding werd er van 
de voeten van vier dames een 
voetomtrek gemaakt en gingen 
bij iedereen de schoenen uit en 
zaten wij op onze blote pootjes 
klaar om aan de slag te gaan. De 
voetspieren werden geactiveerd 
met behulp van de tennisbal-
len en de meegebrachte thee-
doeken. De oefeningen en de 
commentaren daarop leverden 
veel gelach en hilariteit op. Ro-
bin was een goede verteller die 
soepel op veel vragen reageerde. 
Aan het eind van de avond was 
op een verlichte glasplaat goed 

te zien dat een korte oefentijd 
met gerichte aandacht op onze 
voetspieren duidelijke verschil-
len liet zien ten opzichte van de 
start van de avond. Na al het oe-
fenen was er tijd om met elkaar 
een drankje te drinken op een 
gezellig, leerzaam en afwisse-
lend verenigingsjaar in 2020.

Vrouwen die meer willen weten 
over onze afdeling en ons pro-
gramma kunnen bellen of mai-
len naar het secretariaat. Gonnie 
Hage, tel. 071-8884345 of mai-
len naar: vvnhazerswoudekou-
dekerk@hotmail.com
Ook kunt u ter kennismaking 
een avond bijwonen. Houd voor 
informatie over onze avonden 
de Groene Hart Koerier in de 
gaten.

Gezellig eten bij De Juffrouw
23 januari om 17.30 uur
Geen zin om alleen te eten!! Kom dan gezellig eten bij De Juf-
frouw en laat u verrassen door een eenvoudige goede maaltijd, 
bestaande uit welkomstdrankje, voorgerecht, hoofdgerecht en 
nagerecht. Maximaal 25 deelnemers.

Deze maaltijd kost 7,50 euro, exclusief drankjes. Ontvangst is vanaf 
17.30 uur. Eten serveren wij om 18.00 uur. De maaltijd bestaat uit, 
voorgerecht bruschetta met kaas en tomaat, hoofdgerecht erwten-
soep en groentesoep, diverse broodjes met kaas en spek en het na-
gerecht is griesmeelpudding met sauce.

Bent u slecht ter been? Geen probleem. Wij halen en brengen u tot de deur.
Wij verwelkomen u graag namens alle vrijwilligers.

GRAAG OPGEVEN VOOR 20 JANUARI:
Caroline Devilee, info@cdsieraden.nl, 0621897218
Daatje van Dijke, info@slijterijdaatje.nl, 0653814782

Nieuwjaarsreceptie 
Tennisvereniging Artesia
Zondag 6 januari jongstleden hebben we bij tennisvereniging Artesia onze tradi-
tionele nieuwjaarsreceptie gevierd. Onder het genot van oliebollen, glühwein en 
champagne hebben we getoost op een sportief, gezond  en gezellig jaar. Laatst ge-
noemde combinatie heeft zeker bijgedragen aan een prima sfeer binnen onze ver-
eniging.

Vooruitkijkend 
naar 2020 heb-
ben we ook dit 
jaar op onze 
vereniging tal-
loze activiteiten 
gepland naast 
het gebruike-
lijke tennispro-
gramma.

Het Bestuur 
van tennisver-
eniging Arte-
sia wenst ook 
alle lezers van 
het Groene 
Hart Koerier 
een fantastisch 
2020 toe.
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Goed bezochte nieuwjaars-
bijeenkomst Pleyn ‘68
Op 3 januari jl. werd traditiegetrouw in Groenendijk de jaarlijkse (nieuwjaarsbij-
eenkomst gehouden in Pleyn68. Hierbij zijn alle Groenendijkers, nieuw gekomen 
bewoners, inmiddels vertrokken bewoners, jong en oud, en bovendien iedereen 
die zich nauw betrokken voelt bij de buurtschap Groenendijk van harte welkom! 

Gerjo Kompier bewondert zijn prijs!

Al vanaf half vijf stond de deur 
al open en drentelen de eerste 
Groenendijkers binnen. Bij bin-
nenkomst word je hartelijk wel-
kom geheten en word je, met 
een glas champagne in de hand, 
de zaal in geloosd.    Daar proef 
je al snel de gemoedelijke, on-
gedwongen sfeer; bij de bar en 
rond de statafels is het al snel 
‘een gekeuvel van jewelste’. Daar 
komen de belevenissen van het 
voorbije jaar nog eens uitvoe-
rig ter tafel; ongeacht of ze waar 
zijn gebeurd of uit ‘de Groenen-
dijkse duim’ te voorschijn wor-
den getoverd…… Aan de jong-
ste bewoners was ook gedacht: 
achter, op het toneel, konden zij 
zich laten schminken op een bij-
zondere tattoo op arm of op ge-
laat laten zetten door Lynda van 
der Vos. Prachtig om het eind-
resultaat daarvan te zien.  de 
voetbalfans konden hun energie 
even kwijt bij een spelletje aan 
de tafelvoetbal.  Verder was er 
in een benedenzaaltje voor de 
kids de mogelijkheid om kort te 
genieten van een filmpje.

Prijs voor de "beste buur"
Het is bij de Nieuwjaarsbijeen-
komst jaarlijks een vast onder-
deel van het programma: De 
prijs van de "beste buur”! Deze 
is bedoeld om die inwoner, die 
zich het afgelopen jaar op een of 
andere manier op een  bijzon-
dere wijze heeft ingezet voor 
‘het wel & wee’ binnen buurt-
schap Groenendijk. Deze prijs 
wordt in samenwerking met de 
woningbouwvereniging HA-

BEKO uitgereikt. Wie deze bes-
te buur dan wel is of wordt, is 
TOP SECRET!  
Tja, dan stijgt de spanning al 
snel….   Is het een  hij of een 
zij? Woont de heer of dame nog 
in Groenendijk? Het blijkt een 
hij te zijn…….. hij, die je als tie-
ner en twen al regelmatig in de 
disco in het Pleyn68 zag dansen 
of schuifelen op de m2….  en-
kele jaren was hij ook de pen-
ningmeester van Pleyn68…. Tja 
nu wordt het duidelijk: de beste 
Buur van Groenendijk is dit jaar 
Gerjo Kompier! Van harte profi-
ciat, Gerjo! 
Gerjo blijkt zich al gedurende 
25 jaar in te zetten als allround 
vrijwilliger; hij woont welis-
waar niet in Groenendijk, maar 
kwam destijds naar Pleyn68 
met een stel vrienden. Dat het 
daar gezellig was en in zijn di-
recte omgeving niet echt iets 
te beleven viel, bleef hij steeds 
komen… tja.. en van het een 
komt het ander. Van de Stich-

ting Pleyn68 kreeg Gerjo een 
prachtig boeket bloemen en ca-
deaubon aangeboden; dit onder 
toeziend oog van de secretaris/
penningmeester van Pleyn68, 
Jan Weselingh, en bestuurs-
voorzitter van HABEKO, Martin 
Bogerd.   

Aanpassing organisatie
Vermeldenswaardig is wel-
licht nog dat er in buurtschap 
Groenendijk in het afgelopen 
jaar een nieuwe taakverdeling 
is doorgevoerd tussen Stichting 
Pleyn68 en Stichting Dorpsover-
leg. Pleyn68 is verantwoorde-
lijk voor alle sociale activiteiten 
in Groenendijk, zowel binnen 
als buiten het Pleyn68 gebouw. 
Dat had tot gevolg gehad dat ‘n 
zestal vrijwilligers vanuit het 
Dorpsoverleg zijn overgestapt 
naar Pleyn68; dat is effectiever 
en werkt door kortere commu-
nicatiekanalen effectiever snel-
ler. 
Voor gedetailleerde informatie 

Welpen al 100 jaar 
actief in Nederland
Voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie werd op het gemeente-
huis stilgestaan bij het feit dat de Welpen als onderdeel van de 
scouting dit jaar hun 100-jarig jubileum vieren. Burgemeester 
Spies sneed hiervoor een door de scouting aangeboden taart aan. 

kun je lezen op de site van het 
Pleyn68  http://www.pleyn68.
nl/  en het dorpsoverleg https://
dorpsoverleggroenendijk.nl/
 
Intensief contact
Tijdens een kort onderonsje met 
enkele Groenendijkers viel mij 
de enorme saamhorigheid bin-
nen deze toch wel kleine buurt-
gemeenschap. Er worden aller-
lei activiteiten georganiseerd, 
soms grotere, soms wat klei-
nere, waarbij iedereen zijn of 
haar steentje bijdraagt. Als ik dit 
vergelijk met de overige buurt-
gemeenschappen of dorpsker-
nen van voormalig Rijnwoude, 
mis ik dat daar. Misschien zijn 
deze er af en toe wel, maar je 
merkt hoort of ziet daar wei-

nig of niets van. Wel lees je ach-
teraf een korte review in de so-
cial media, maar niet iedereen 
is daar voorstander van. Heel 
goed hier is bv. is de uitgave 
van het ‘Buurtpraet’, een korte, 
twee maal jaarlijks verschijnen-
de buurtkrant, waarin alle ge-
beurtenissen en activiteiten nog 
eens de revue passeren. Daar-
mee houdt je de inwoners op 
de hoogte én… heel belangrijk: 
actief betrokken bij het reilen 
& zeilen binnen de dorpskern. 
Wellicht is dit een eyeopener 
voor de overige kernen. 

Wij wensen de Groenendijkers een 
voorspoedig en gezond 2020 en 

hopen dat ook 2020 een jaar wordt 
vol vrolijke en gezellige activiteiten. 

Ook de kersverse kinderburge-
meester, de kinderwethouders 
en een afvaardiging van Wel-
pen uit heel Alphen aan den 
Rijn waren erbij aanwezig, allen 
in de leeftijdscategorie van de 
welpen, namelijk 7 tot en met 
11 jaar. Pim Bobeldijk van de 
bouwgroep Boskoop sprak het 
gezelschap namens de zes scou-
tingverenigingen in Alphen aan 
den Rijn toe. Met elkaar hebben 
zij zo’n 300 leden in de welpen-
leeftijd. 

Scouting Rheijnewoud
Ook de Welpen van scouting 
Rheijnewoud waren goed ver-
tegenwoordigd. De krant heeft 
een aantal van hen gevraagd wat 
er zo leuk aan is om Welp te zijn. 
“Je kunt er gewoon jezelf zijn”, 
is de eerste reactie van Kay. Fleur 
en Floor vinden de gezelligheid 
en de spelletjes die worden ge-
daan vooral leuk. Marit vertelt 
trots over hoeveel zij als Welp 

al heeft geleerd over de natuur: 
“Ik weet nu bijvoorbeeld al veel 
namen van bomen.” Elke zater-
dag van 10-12 komen de Wel-
pen bij elkaar op hun thuishonk 
aan de J.P. Heijestraat 21a (naast 
speeltuin De Rode Wip) in Ha-
zerswoude-Rijndijk.
 
Meedoen?
Dit jaar bestaat de scouting-
groep Rheijnewoud 10 jaar en 
dat zal groots gevierd gaan wor-
den. Alle hulp bij het organise-
ren van het lustrum is van harte 
welkom. Ook zijn/komen er va-
catures in het bestuur waarvoor 
enthousiaste mensen worden 
gezocht die willen bijdragen 
aan de verdere ontwikkeling 
van de vereniging en daarmee 
de ontwikkeling van de jeugd in 
de regio Rijnwoude. Meer infor-
matie vindt u op scouting-rhe-
ijnewoud.nl, of neem contact 
op met Karin de Jong via 06-
23819524. Burgemeester Spies snijdt de fraaie taart aan, die wordt lekker opgesmikkeld!
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6.-

Maximaal 6 trays per klant 

STUNT

 1+1
GRATIS 

STUNT

 1+1
GRATIS 

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 15 t/m dinsdag 21 januari 2020. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden.

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

HOOGVLIET.COM

6.-

 CoolBest
Alle fl esjes van 0.25 liter 
of pakken van 1 liter
 Van /1.31 - /1.91

 Amstel 
 Tray met 24 blikken van 0.5 liter 
 Van /14.88 - /18.96

PER TRAY

 9.99 

 Pepsi, SiSi of 7UP
 2 fl essen van 1.5 liter  
Van /2.78 - /3.58
 Voor 1.39 - 1.79 

 Goudse kaas
 Jong of jong belegen
Alle stukken van circa 1 kilo 

 Unox of Conimex 
soep in zak
 2 zakken van 570 ml 
 Van /4.50 - /5.70 
 Voor 2.25 - 2.85 

1.-
 PER STUK 

6.-
1 KILO


