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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

Thema: Veiligheid in en om uw huis...kom naar de Tas op 30 januari 

"TOOS in de Tas" voor alle 
inwoners van Rijnwoude!

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

Het ziet er uit als kinderspeelgoed, maar het maakt de bedoeling wèl heel duidelijk...
Foto Diana Baak

Word ook 
Vriend van de 
Groene Hart 

Koerier 
Stort 5 euro of meer op: 
NL37INGB0006259928

Op 30 januari organiseert 
het collectief ‘Prettig Ou-
der worden in Rijnwoude’ 
een bijeenkomst en infor-
matiemarkt over slimme 
technologie die ouderen 
kan helpen om de veilig-
heid in en om hun huis op 
simpele wijze te verbete-
ren. TOOS en de brand-
weer geven handige tips. 

TOOS-huisje
GeneratieThuis is een lande-
lijk opererende organisatie die 
praktische instrumenten verza-
melt om ouderen te ondersteu-
nen op het gebied van wonen en 
technologie. Hiermee helpen zij 
ouderen op een creatieve ma-
nier om eigen regie te houden 
en zelfstandig te kunnen blij-
ven wonen.  Een van hun hulp-
middelen is TOOS. TOOS staat 
voor “Technologie voor Oude-
ren Om de hoek verkrijgbaar 
en Slim”. TOOS is een techno-
logiehuisje vol woonplezier met 
een stekker eraan (zie foto). De 
medewerkers van GeneratieT-
huis komen op uitnodiging van 
POR de mogelijkheden uit het 
TOOS-huis demonstreren aan 
geïnteresseerde inwoners van 
Rijnwoude. 

Tastbaar maken
“De mensen van GeneratieThuis 
vertellen op de bijeenkomst 
over allerlei handige hulpmid-

delen en maken het tastbaar 
door het te laten zien en de wer-
king te demonstreren”, vertelt 
Martin Bogerd van Habeko wo-
nen namens POR. “Het gaat zo-
wel om technologie bedoeld om 
de veiligheid in huis te verbete-
ren als om hulpmiddelen voor 
persoonsalarmering. Een voor-
beeld is een deurbel met came-
ra, zodat je binnen kunt zien 
wie er voor de deur staat.” Na 
de demonstratie van TOOS, zal 

ook een vertegenwoordiger van 
de brandweer van Hazerswou-
de nog aanvullende informatie 
en tips geven over het verbete-
ren van de veiligheid in en om 
uw huis”. 

Lokaal verkrijgbaar
“Het idee is voorts dat de hulp-
middelen ook makkelijk ver-
krijgbaar zijn bij lokale leveran-
ciers, als ook door bedrijven of 
vrijwilligers uit de buurt ge-

installeerd kunnen worden”, 
vult Jos Timmermans van Ac-
tief Rijnwoude aan. “Gaat het 
om eenvoudige hulpmidde-
len dan kunnen de vrijwilligers 
van onze Klussendienst helpen”. 
Wordt het allemaal ingewikkel-
der dan kunt u zelf een professi-
oneel bedrijf inschakelen”. 

Informatie
Bijeenkomst TOOS in de TAS 
vindt plaats op donderdag 30 
januari van 14.00 – 16.00 uur 

(inloop vanaf 13.30) in dorps-
huis De Tas, de Dam 3 in Ben-
thuizen. Via Actief Rijnwoude 
kunt u zich aanmelden wanneer 
u gebruik wilt maken van ver-
voer (info@actief-rijnwoude.nl 
of 06-12577722). 

Alphen Beweegt, Actief Rijnwoude en WIJdezorg organiseren:

“Bewegen op muziek”
Volgende lessen aandacht voor Salsa en Rumba

Inmiddels hebben we er al 2 lessen opzitten en hebben we al volop “geswingd”. De laatste keer 
hadden we 8 deelnemers, we hebben nog ruimte voor een klein aantal nieuwe dansliefhebbers.
Zoals eerder aangegeven bieden we een pilot van 4 lessen aan. Bij voldoende deelnemers zal dit 
dan een regulier aanbod worden. De komende 2 lessen zijn maandag 27 januari en maandag 3 
februari / locatie Driehof – Hazerswoude Dorp van 10.00 uur tot 11.00 uur. In deze lessen zal 
aandacht worden besteed aan “Salsa “en “Rumba” Danservaring of een vaste partner is niet nodig.

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

 “Ik ben gisteren weer op het 
graf van mijn moeder geweest. Het 
was precies zes maanden geleden dat 
zij is overleden. Zij heeft daar een 
rustplekje samen met mijn vader. 
Mijn vader is overleden toen ik een 
jaar of twaalf was. Mijn moeder heeft 
het sinds die tijd helemaal alleen 
moeten rooien. Nu zijn ze weer 
samen. Iets waar mijn moeder de 
laatste jaren erg naar uitzag.
 Mijn twee broers en ik hebben - 
samen met haar - besloten dat als het 
onze tijd is, wij ook bij hen worden 
begraven.”
 Loesewies Giesen 

onze tijd is, wij ook bij hen worden 

 Loesewies Giesen 

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

Week van Gebed voor de eenheid:   
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 MissieNederland ook in Nederland deze 
gebedsweek.  Sinds 2007 werken de Raad van Kerken en  MissieNederland samen aan de realisering 
van de gebedsweek hier te lande.  

Een internationale projectgroep bereidt de week altijd voor. Dit jaar 
was dat een groep christenen op Malta.  Het thema dat zij kozen is 
Buitengewoon, daarmee refereren ze naar de ervaringen van de apostel 
Paulus zoals beschreven in Handelingen 27 en 28. Met zijn reisgenoten 
wordt Paulus na een schipbreuk  buitengewoon vriendelijk ontvangen 
op het eiland.   In Benthuizen werkt De Hoeksteen al een paar jaar 
samen met de Dorpskerk-gemeente om de Week van Gebed vorm te 
geven. Dit jaar zullen er vier bijeenkomsten gehouden worden, die alle 
om 19.30 uur beginnen. Op dinsdag 21 en woensdag 22 januari in 
de Dorpskerk, op donderdag 23 en vrijdag 24 januari in De Hoeksteen. 
Er zal aan alle bijeenkomsten muzikale medewerking 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. 

BEZORGERS 
GEZOCHT
Voor Hazerswoude-Rijndijk

zoekt 
de bezorgdienst van de Groene Hart 
Koerier nog bezorger(s). In Rijndijk 
gaat het om een klein wijkje in de 

buurt van de Steenbokstraat.
Wil je ook wat extra’s verdienen? 

Bel dan met 
0172-430151 

(ook inspreken op het antwoordapparaat)

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

genomen van onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma

Maria Cornelia 
Heijmans

Riet
* Hazerswoude, † Sassenheim,
13 februari 1941 11 januari 2020

 Marco en Carla
    Daphne en Tim
    Jeffrey en Didi
 Pieter en Nannet
    Femke
    Lonneke en Hans
    Jochem
 Irma †

Correspondentieadres
Familie van der Heiden
Joseph Haydnlaan 2
2394 GM  Hazerswoude-Rijndijk

Het afscheid heeft inmiddels 
in besloten kring plaatsgevonden.

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

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

Voor dit seizoen denken we aan opfriscursussen. Micro-
soft past tegenwoordig enkele keren per jaar Windows 10 
en Office (tekstverwerker Word en dergelijke) aan en komt 
maar eens in de zoveel jaar met een ingrijpende wijziging. 

Apple maakt in de regel jaarlijks een flinke stap, vooral met 
nieuwe functies, zowel op PC en Laptop als op de iPad en 
de iPhone. 

Voor wie meer wil leren over nieuwe mogelijkheden of be-
staande toepassingen onder de knie wil krijgen, gaan we dit 
jaar opfriscursussen aanbieden. Dat doen we op basis van 
uw/jouw wensen / vragen. 

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

POPSONGDIENST
Popsongs gaan vaak over de-
zelfde thema’s als verhalen 
uit de bijbel: de zin van het le-
ven, hoop en wanhoop, (het 
verlangen naar) liefde. On-
der begeleiding van de band 
Creative & Friends uit Lei-
derdorp, zullen we bekende 
popsongs zingen. Popsongs, 
gerelateerd aan oude verha-
len. Zondag 26 januari, Ont-
moetingskerk, Dorpsstraat 
15, aanvang 10.00 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! 

MEDITEREN 
op een BIJBELTEKST 

In dit seizoen is er een aan-
tal keer de mogelijkheid om 
o.l.v. dominee Willem Bies-
heuvel te mediteren op een 
Bijbeltekst. Mediteren is een 
andere manier van met ge-
loof of de kern van het leven 
bezig zijn dan erover praten 
of bidden. Mediteren is stil 
worden, een woord diep tot 
je laten doordringen, voelen 
wat het met je doet, je er-
door laten meenemen. Het 
doel van christelijke medita-
tie is om je dicht bij je kern 
en dicht bij God te brengen. 
We beginnen om 20.00 uur. 
Let wel: in stilte! We zijn dan 
een klein uur bezig en praten 

(OEC) VIERINGEN

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.

Zondag 26 januari  
Ontmoetingskerk 10.00 uur:  
Popsongdienst, geleid door 
dominee W. Biesheuvel, het 
orgel wordt bespeeld door 
Lennard Esveld. Zie info el-
ders in deze rubriek.  
Bernarduskerk 11.00 uur: Eu-
charistieviering waarin pas-
toor Visser voorgaat. Het 
Bernaduskoor zingt o.l.v. dhr. 
Mattijs Vijverberg. Mevr. An-
ne-Marie de Groot-Wesse-
lingh is de organiste.

Vrijdag 31 januari                                                                                                                           
Kapel het Anker 09:30 uur: 
Eucharistieviering waarin 
pastoor Visser voorgaat.
Zorgcentrum Rhijndael 19.00 
uur: De weeksluiting wordt 
verzorgd door Jacques Ver-
schoor en de piano wordt 
bespeeld door Nel ten Don-
kelaar. Ook niet-bewoners 
van Rhijndael zijn van harte 
welkom.

(RK) KERKELIJKE VIE-
RINGEN in RHIJNDAEL   

Op donderdag 23 januari is er 
een eucharistieviering waar-
in pastoor Peeters voorgaat. 
Donderdag 30 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-
bernardus@heiligethomas.nl

vervolgens nog een half uur-
tje na. 
Woensdag 29 januari van 
20.00 – 21.30 uur in de koor-
zaal van de Brugkerk.  Aan-
melden via mail: kerkproe-
verij@pknkoudekerk.nl  o.v.v. 
"Christelijke meditatie" 

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 daarvoor 
dan aan bij de penningmees-
ter (penningmeester@heili-
gethomas.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

EVENSONG 
Zondagavond 23 februari om 
19.00 uur kunt u in de Ber-
narduskerk in Hazerswou-
de-Rijndijk een Evensong bij-
wonen met als motto “Hoop 
en vertrouwen.” Deze evens-
ong, naar Anglicaanse tradi-
tie, wordt verzorgd door Het 
Bernarduskoor o.l.v. Mattijs 
Vijverberg, Simon Stelling (or-
gel), Lasagne (blazersensem-
ble) en pastoor Ruud Visser 
(voorganger).
Tijdens de Evensong worden 
onder andere werken van 
Stanford (Magnificat en Nunc 
Dimittis), Byrd (preces and 
responses), Brahms (Geist-
liches Lied) en Vittoria (Jesu 
dulcis memoria) ten gehore 
gebracht. Een bijzondere vie-
ring, waarvoor u van harte 
bent uitgenodigd! 

ASWOENSDAG 
Op 26 februari, Aswoens-
dag, is er om 19.30 uur een 
oecumenische Aswoensdag 
viering in de Brugkerk met 
dominee W. Biesheuvel en 
pastor L.Th. Nguyên als voor-
gangers

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 26 januari  
 09.30 uur Ds J.P.J. Voets, Ridderkerk; 
 18.00 uur Ds P.J. Krijgsman
P.G. De Hoeksteen  Zondag 26 januari  
 10.00 uur Ds N. de Lange, Zoetermeer
Geref. Gemeente Zondag 26 januari 
 09.30 uur Ds A.B. van der Heiden (H. Doop); 

18.00 uur Ds A.B. van der Heiden
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zaterdag 25 jan.  19.00 uur Geen viering; 

Zondag 26 jan.  09.30 uur  Eucharistieviering 
met St. Ceciliakoor. Voorg. Past. R. Visser 

 Meer informatie: www.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 26 januari 
 10.00 uur Ds Carla Melgers
Herv. Gemeente Zondag 26 januari 
 09.30 uur Ds J. Smit; 
 18.30 uur Dr M. 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 
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Beugelsdijk Méér dan boodschappen

Onze nieuwe 
bloemenhoek al 

gezien?
Verse bloemen tegen marktprijzen!

Geldig van woensdag 22-1 t/m zaterdag 25-1

2 bossen 

Tulpen
5,00

Geldig van woensdag 22-1 t/m zaterdag 25-1

Groot hand-
gebonden
boeket

9,99
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Dat gaat snel
Mijn vader liep - in begin vorige eeuw - als jongetje met paard en 

trekschuit vanuit Hazerswoude-Dorp langs o.a. het Krommejaag-

pad naar Leiden. Op 14 april 1969 hoorde hij Neil Armstrong zeg-

gen: ‘That ’s a small step for a man, one giant leap for mankind.’ 

Tommie (van Sesamstraat) - ik mis ‘m al enige tijd - zou, het ver-

haal van mijn vader aanhorend, direct uitroepen: ‘Poehee!’

Ik dacht aan de progressie die zich in één mensenleven kan mani-

festeren, toen ik las dat de Tweede Kamer aandringt op een dialoog 

over ‘voltooid leven’. Aan de technische vooruitgang raken we vrij 

snel gewend: welke bejaarde heeft er nog moeite mee tijdens een 

loopje naar de super zijn digitale brievenbus te legen. Met die non-

chalante autoriteit over eigen leven - euthanasie, voltooid leven, 

abortus - hebben we meer moeite.

Als je gepokt en gemazeld bent in het milieu waarin het leven af-

hankelijk is van de slogan ‘de Heer heeft gegeven en de Heer heeft 

genomen’, heb je waarschijnlijk enige moeite met die arrogantie 

van ‘dat maak ik zélf wel uit!’ ‘Man en vrouw, zo heeft hij ons ge-

schapen’, ‘wat God verbindt zal de mens niet scheiden’ en meer van 

dat soort uitspraken die weinig of geen discussie toelaten... kan het 

een onsje minder, zouden we nu zeggen.

We weten allemaal dat die hoektand van Vadertje Tijd knaagt en 

knagen heeft de betekenis van invreten en dat slaat gaten in aan-

vankelijk gave voorwerpen én ideeën.

Ik wandel nogal eens rond in die (door God geschapen?) schepping 

en dan denk ik niet zelden: laten we in vredessnaam niet alles in 

handen van ‘die mens’ leggen. Daar hebben we - op zijn zachtst ge-

zegd- wel enig leergeld mee betaald.

Ik las laatst het verhaal van een oude man die elke ochtend als een 

berg tegen de naderende dag ópzag, maar geen response kreeg op 

zijn vraag: die pil - ja, die van Drion - hoe kan ik die in het bood-

schappenmandje krijgen? Toen ik het verhaal nóg eens las en me 

realiseerde dat hij beschikte over een goede woordkeus en een hel-

dere geest dacht ik: ‘kom op joh, spoel met een frisse wandeling 

die narigheid van je af’.

Niet lang daarna volgde ik een cameraman die op zijn dooie ak-

kertje door een verzorgingstehuis stiefelde en daar de nodige stuip-

trekkingen van voltooide levens vastlegde. En dan bedoel ik stuip-

trekkingen van mensen die in wezen geen mensen meer zijn: er zit 

nog een computertje in het broze karkas, maar het ‘niet-beschik-

baar’ is troef. En ogenblikkelijk denk je (ik) dan: laat mij hiervoor 

bewaard blijven. Als dat abjecte arrogantie is... dat moet dan maar!

Oké, die discussie dan in de Tweede Kamer... Kom op, dames en 

heren, je bent niet voor niets volksvertegenwoordiger! En plotse-

ling grijpt het me naar de keel dat al die Kamerleden een dubbele 

agenda hebben: inderdaad, zonder last of ruggespraak, ja, ja, maar 

steeds weer dat: o jee, hoe reageert mijn achterban? Deernis met de 

mens die zijn waardigheid heeft verloren, is geen modetrend, het 

is de roep om compassie die van alle tijden is. Daar moet je gehoor 

aan geven!

Wist

CursiefjeKom naar de informatieavond van het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijkd en Koudekerk a/d Rijn om ad-
vies te krijgen over maatregelen die u kunt nemen voor energiebesparing en verduurzamen van uw woning

Informatieavond 
Energiebesparing
Wanneer en waar? 

Donderdag 30 januari in Pleyn68 , Rijndijk 92 te Hazerswoude-Rijndijk (Groenendijk)
Dinsdag 4 februari in de Ridderhof, Arie Hogenespad 1 te Koudekerk

Er gaat de komende jaren van 
alles op ons af komen op het 
gebied van energiegebruik. We 
gaan over een aantal jaren van 
het aardgas af en op de nog wat 
langere termijn gaan alle fos-
siele brandstoffen in de ban. 
We moeten gebruik gaan ma-
ken van andere energiebronnen 
en – ook niet onbelangrijk – we 
moeten ons energiegebruik be-
hoorlijk verminderen.

Voor een deel gaat het om ont-
wikkelingen die gewoon over 
ons heen komen. Zo is de ge-
meente nu bezig om heel gede-
tailleerd in kaart te brengen op 
welke manier we onze woning 
in de toekomst het best kunnen 
verwarmen. Gaan we al dan 
niet collectief aan de warmte-
pomp? Krijgen we een aanslui-
ting op een grootschalig warm-
tenetwerk? Of komt er over een 
jaar of tien misschien waterstof-
gas uit de oude gaskraan? Voor-
lopig is dat nog even afwachten.

Bij andere zaken hoeven we niet 
af te wachten waar de overheid 
mee komt. Heel goed isoleren 
en kieren dichten, of zonnepa-
nelen plaatsen – het zijn zaken 
die iedere huiseigenaar gewoon 
zelf op kan pakken en waar wo-
ningbouwvereniging Habeko 
ook al druk mee bezig is. Ener-
giebesparende maatregelen ver-
hogen het wooncomfort en be-
sparen bovendien geld.

In een poging een beetje dui-
delijkheid te scheppen over 
wat er op dit moment allemaal 
speelt op dit gebied, beleggen 
de dorpsoverleggen van Ha-
zerswoude-Rijndijk en van Kou-
dekerk aan den Rijn op twee 
locaties een avond over duur-
zaamheid en met name over 
energiebesparingsmaatregelen, 
die u kunt nemen. Donderdag 
30 januari zijn we in Pleijn68 in 
de Groenendijk. Een week later 
op dinsdag 4 februari wordt de 
bijeenkomst herhaald in de Rid-
derhof in Koudekerk aan den 
Rijn.  U kunt zelf kiezen.

Op beide bijeenkomsten ge-
ven mensen van de gemeen-
te uitleg over waar de overheid 
mee bezig is, wat inwoners zelf 
kunnen doen en hoe het Duur-
zaam Bouwloket van de ge-
meente U daarbij kan helpen. 
Veel praktijk en weinig theorie. 
Directeur Martin Bogerd van 
Habeko vertelt waar de woning-
bouwvereni-
ging Habeko 
mee bezig is. 
Ook zal Ferd 
S c he l le ma n 
van de ener-
gie coöpera-
tie “Energiek 
Alphen aan 
den Rijn” in-
formatie ge-
ven over col-

lectieve opwekking van energie 
(o.a. over de zogenaamde post-
coderoos projecten) met zonne-
panelen. Ook zal hij uitleggen 
hoe energiecoaches woningei-
genaren kunnen adviseren en 
helpen bij het nemen van maat-
regelen voor energiebesparing. 
Op deze avonden kunnen wo-
ningeigenaren hun woning 
aanmelden als referentiewoning 
voor een gratis energiescan. Bij 
de vervolgbijeenkomst later in 
het jaar, krijgt u te horen wat de 
energiescans van deze wonin-
gen opgeleverd hebben en hoe 
u daar zelf uw voordeel mee 
kan doen. . 

Beide bijeenkomsten beginnen 
om 20.00 uur. De zaal is open 
om 19.30 uur.

Organisatie: 
De gezamenlijke dorpsoverleg-
gen Koudekerk aan den Rijn en 
Hazerswoude-Rijndijk in sa-
menwerking met Habeko en de 
gemeente Alphen aan den Rijn. 

Meet&Greet 26 janua-
ri “Gewoon bij Winny” 

Voor de liefhebbers: introductie nieuw kaartspel
Zondag 26 januari hebben we Meet&Greet (bijeenkomst voor alleen gaanden)  bij “Gewoon bij Win-
ny”. Inloop vanaf 13.45 uur, start van de activiteit rond de klok van 14.00 uur. 

Deze keer zal er een gezellig kaartspel worden geïntroduceerd door een aantal “deskundigen”, n.l. het 
kaartspel “Snukken”. Dit kaartspel leer je binnen 15 minuten waarna je de tijd krijgt om echt behen-
dig te worden. Tijdens het spel gegarandeerd lachen maar soms ook balen.

Ter verdere informatie. In december worden jaarlijks altijd “de wereldkampioenschappen snuk-
ken “ georganiseerd in……………….. Rijnwoude. Iedereen mag hieraan meedoen dus wellicht 
een kans om eens in uw leven wereldkampioen te worden.

Wat doen we verder?: ongedwongen kletsen met elkaar, informatie uitwisselen, koffie, een ander 
drankje, en misschien na afloop wel ergens met elkaar gaan eten. Overigens: heb je geen zin mee te 
doen met kaarten, dan is dat ook prima, alles kan.

U komt toch ook want “Samen is zoveel leuker……………….
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www.bakkerammerlaan.nl

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

Hazelnoot                
slagroomtaartje

                                        

5,-
De aanbieding  geldt van 23 t/m 29 januari

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 
20 t/m 25 januari 2020.

Verse kipfiletVerse kipfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio

Grillham
Grillworst
Gebraden

Gehakt

4.49

Vlugklaarpakket

4 Stroganoff
burgers

4 Zigeuner
gehaktschnitzel

7.98
Weekendtip!

Braad
sleetjes 

per stuk

5.984.29

1.49

Uit eigen keuken

Friese
Piepersalade

100 gram

Weektopper!

4 Varkens
schnitzels

5.00

Uit eigen rookkast

5 Droge 
worstjes

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

Business 
Consultant Sales

INFOGROEN automatisering 
is op zoek naar versterking

in de regio Alphen aan den Rijn en Boskoop

Interesse? Kijk op www.infogroen.nl/joininfogroen 
of stuur je CV met motivatie naar join@infogroen.nl

Word jij onze nieuwe en enthousiaste
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Nieuwe expositie in het 
Historisch Museum Hazerswoude!
Op zaterdagmiddag 25 januari 2020 om 13.00 u. zal mevrouw Heuzeveldt de nieu-
we expositie over de  Tweede Wereldoorlog in Hazerswoude met als titel : 

“Herrezen uit het water”
in het Historisch Museum Hazerswoude komen  openen. Een van de onderwerpen in deze expositie 
is de razzia uitgevoerd door de Duitse bezetter op 17 januari 1945. Mevrouw Heuzeveldt is de dochter 
van dominee Heuzeveldt 
die op 17 januari de opge-
pakte mannen heeft toege-
sproken op het kruispunt 
Gemeneweg en de Dorps-
straat en Bijbels heeft uit-
gedeeld. Daarna zijn de 60 
mannen afgevoerd via het 
station Leiden en Amster-
dam naar Duitsland. Me-
vrouw Heuzeveldt zal haar 
herinneringen van deze 
dag als 6 jarig meisje op-
halen en daarna deze ex-
positie openen. U bent van 
harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn en daarna 
de expositie te bezoeken.

Zwembad de Hazelaar 
ontvangt € 7.500 van 
Fonds Alphen e.o.
Openluchtzwembad de Hazelaar in Hazerswoude Dorp heeft 
begin 2019 het diepe zwembad volledig opnieuw gecoat. Tij-
dens het seizoen bleek dat ook het glijbaan- en peuterbad 
niet langer zonder een nieuwe coating konden. De opbrengst 
van het Haza Ibiza feest in juli werd gelijk gereserveerd voor 
dit doel. Daarnaast werd er begonnen met het werven van 
fondsen. 

Het peuterbad was hard nodig aan onderhoud toe!

Mooie gift voor nieuwe plannen 
zwembad De Hazelaar

door Jan Luuk van Dijk

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van zwembad De Hazelaar in Hazerswoude-Dorp, 
was er een verrassing voor de aanwezige vrijwilligers. Mevrouw Els de Ruiter bood 
het zwembad een cheque aan van 800 euro. Dat bedrag werd met een flink applaus 
ontvangen, want het zwembad heeft grootse plannen.

In de jaren tachtig werd ooit het 
700 jarig bestaan van Hazers-
woude gevierd. Op de Warnaar-
kade was er toen een feest dat 
zoveel belangstelling had, dat er 
een mooi bedrag aan geld over-
bleef. “Wij dachten ooit dit te 
kunnen gebruiken voor een vol-
gend feest, maar nu dat er niet 
lijkt te komen, geven we het 
geld aan het zwembad. Dat kan 
dit zeker goed gebruiken” aldus 
mevrouw De Ruiter.

Dat het zwembad grootse plan-
nen heeft bleek wel uit de toe-
spraak van voorzitter Pedro 
Overmeer.  Er is een nieu-
we coating aangebracht in het 
zwembad, er zijn nieuwe speel-
toestellen geplaatst, het winkel-
tje is aangepast en ook is er een 
vernieuwde website gekomen. 
“Allemaal zaken die veel geld 
kosten en waarvoor we allerlei 
fondsen hebben aangeschreven. 
Zoals het Rabofonds en fonds 
Alphen. Maar ook de opbrengst 
van een feest en giften van par-
ticulieren hebben wij bijeen 
verzameld.” En dan gaat het niet 

alleen over deze investeringen, 
maar het zwembad heeft nog 
veel verder gaande plannen.

De gemeente Alphen aan den 
Rijn heeft, nadat een onder-
zoek in Boskoop heeft uitgewe-
zen dat daar geen openluchtbad 
komt, gekeken naar de bestaan-
de baden en het belang daarvan 
ingezien. Nu er niet meer baden 
gaan komen, wil de gemeente 
geld gaan besteden aan de be-
staande baden en die toekomst-
bestendig maken. Eén van de 
dingen waarop gefocust wordt 
is het energieverbruik. Een 
zwembad verbruikt veel ener-
gie en om dat energie-neutraal 
te maken is niet eenvoudig. Een 
werkgroepje van De Hazelaar 
heeft bij andere baden gekeken 
en gezien hoe je elektra kunt 
aanpassen en hoe je het gebruik 
van gas kunt verminderen. “We 
moeten gaan zorgen dat de na-
tuur het water van het bad op-
warmt” aldus een van de mede-
werkers.
“Allemaal plannen dus, maar die 
plannen kosten veel geld” sprak 

Eerder al kreeg het zwem-
bad een donatie van € 10.000 
van het Rabobank Coöpera-
tiefonds. Tevens ontvingen 
we € 1.000 van een anonieme 
sponsor en haalde het Groene 
Hart Lyceum € 300 op met de 
verkoop van broodjes.

Nu zijn we door Fonds Alp-
hen en omstreken verblijd 
met een donatie van € 7.500. 
Hierdoor komt het totaal op € 
26.800. 
Intussen zijn de coatingswerk-
zaamheden al bijna af, zodat 

de zwembaden weer gebruikt 
kunnen worden als de Haze-
laar in april weer open gaat.

Fonds Alphen en omstreken 
steunt jaarlijks maatschappe-
lijke initiatieven in Alphen a/d 
Rijn en omgeving. Het afgelo-
pen jaar (2018) ondersteunde 
het met bijna € 160.000,- ini-
tiatieven die ervoor zorgen 
dat verenigingen en stichtin-
gen allerlei projecten kun-
nen opstarten/uitvoeren op 
het gebied van kunst, cultuur, 
maatschappij, onderwijs, ge-
zondheid en sport.

de voorzitter op de nieuwjaars-
bijeenkomst. “Maar onze ge-
bouwen zijn uit de jaren zestig 
en kunnen die dit allemaal wel 
aan? Daarom willen wij ook 
onderzoeken of er nieuwbouw 
mogelijk is”.

Kortom er staat veel te gebeuren 
voor De Hazelaar. Een zwem-
bad dat volledig draait op vrij-
willigers en daar altijd meer van 
kan gebruiken. Maar ook een 
bad dat zijn plaats in de regio 
heeft bewezen en daar nog lang 
onderdeel van wil zijn.

Voorzitter en penningmeester van het zwembad zijn zichtbaar blij met de aangeboden cheque

Het pas geplaatste nieuwe speeltoestel
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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 23 jan. Gev. courgette m. gekruid gehakt € 11,75

Vr 24 jan. Bami met loempia speciaal  € 10,50

Za 25 jan. Thaise kippensoep € 20,50

  Duo van vlees in warme knoflooksaus

Zo 26 jan. Happen v.d. plank 
  v.a. 2 pers, prijs p.p.  € 21,50

Di 28 jan. Zuurkoolstamppot m. ananas en worst € 9,75

Wo 29 jan. Mexicaanse wraps met friet € 11,00

Do 30 jan. Pittige Gamba's met rijst € 12,75

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

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! 

Van 13.30 - 16.45 uur
Do 20 febr. JUST OLDER - ALLERLAATSTE AFLEVERING
 MET ONDERSTEUNING VAN CAPTAIN NERO 

Van 14.00 - 24.00 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:

J.V.C. STEREO MIDI SET 
VX-P55 - CA-UX P55 - 
SP-UX P55 Prijs € 20,- 
Na 19:00 uur, tel. 071-
3414935.

SCHAATSEN Ballang-
rud, hoge noren, maat 
36, prijs € 10,- na 19:00 
uur, tel. 071-3414935.

EIKENKAST met spiegel 
in de middelste deur 
jaren 30 stijl; rond ei-
ken tafeltje  jaren 30 
stijl; antieke salon ta-
fel; dressoir met bijpas-
sende salontafel bruin.  
De prijs is n.o.t.k.  Bel-
len kan na 18.00 uur 
van ma tot vrijdag. 06-
12491214

Kleine verbouwing, 
maar groot verschil
De kassières van de Albert Heijn in het dorp gingen het weekend in met een schorre stem door het 
bouwlawaai en wat bouwstof op de schouders. Voorin de winkel is afgelopen week hard getim-
merd en gezaagd en het resultaat mag er zijn: een nieuwe, twee keer zo grote bloemenafdeling! 

Onno Beugelsdijk aan het 
woord: “Het was in het gebied 
achter de kassa’s eigenlijk een 
beetje te vol. Dit zorgde, voor-
al tijdens de drukke dagen, voor 
opstoppingen doordat er op de 
kleine ruimte te veel dingen 
samenkwamen. Bloemen uit-
zoeken, emballage inleveren, 
boodschappen inpakken en ga 
zo maar door. We merkten dat 
klanten zich er soms aan irri-
teerden en dat de bloemen en 
planten afdeling niet goed uit 

Sportief Ommetje
Het “Ommetje Rijnwoude” begint inmiddels aardig bekend te worden: 
iedere 1e zondag van de maand bieden wij wandelingen en fietstoch-
ten aan. 

Bij deze een “Ommetje” tip:
Vier uw verjaardag “Sportief en Gezond” met uw familie/vrienden met 
een “Ommetje”: iedere genodigde kan zelf kiezen wat hij/zij gaat doen: 
5 / 12 / 20 km wandelen of 20 / 40 km fietsen (afstanden zijn onge-
veer). Deelname kost maar € 2-, / €3,- / of € 4,- (afhankelijk of u lid 
bent van Actief Rijnwoude of van een wandelvereniging).

U krijgt hiervoor: 
Een route beschrijving; Koffie/thee vooraf.; Een stukje fruit om mee te 
nemen; Een flesje water om mee te nemen.
Een speciale “horeca aanbieding” na afloop.

Iedereen kan gelijk beginnen met de activiteit 
die bij hem/haar past. Na afloop kunt u met 
elkaar gezellig napraten onder het genot van 
een drankje en de “Speciale aanbieding”.

Het “Ommetje Rijnwoude” team.

de verf kwam. We hebben de 
tekenaar aan het werk gezet en 
deze kwam met een mooi uit-
gewerkt plan. Ook zijn we met 
onze eigen bloemenleveran-
cier, Erik Zwaan van Zwaan en 
Co, in gesprek gegaan. We gaan 
ons enerzijds nog verder profi-
leren met goede aanbiedingen 
met veel bloemen van het sei-
zoen. Anderzijds gaan we wat 
luxe toevoegen in de vorm van 
mooie en luxe boeketten. En al-
tijd onder het motto: verse bloe-

men tegen marktprijzen met 7 dagen vaas-
garantie!”

De afdeling, die inderdaad zeer ruim oogt, 
is gekomen op de plek waar vroeger de em-
ballageautomaat stond. Deze heeft zijn nieu-
we plek achter in de winkel gevonden, naast 
de klapdeuren naar het winkelmagazijn. 
Onno hierover: “Dit heeft natuurlijk een na-
deel dat je je flessen niet gelijk kwijt kan, 
maar de voordelen bleken toch veel zwaar-
wegender. Het scheelt heel veel container-
bewegingen door de winkel, het ingelever-
de statiegeld moest immers van voor naar 
achter getransporteerd worden. Daar komt 
bij dat veel nieuwe klanten, waarvan we er 
gelukkig steeds meer mogen begroeten, de 
automaat eigenlijk altijd in de winkel zoch-
ten. Dat we er zo’n mooie bloemenhoek 
voor terug kregen, dat is een hele mooie bo-
nus!”

En als we de reacties zo peilen zijn de klanten er net 
zo blij mee als Onno zelf. Dat zal wel goedkomen!

GEVRAAGD:

H U I S H O U D E L I J K E 
HULP 1 ochtend per 
14 dagen. Hazerswou-
de-Rijndijk, tel. 071-
8890964

Gevraagd: OUDE TE-
GELS 50 x 50 cm,  tel. 
0172-588406

Te koop gevraagd :
ANTIEK SPEELGOED, 
doos autootjes, oud 
lego, treinen, blikken 
speelgoed, vrachtwa-
gens, enz... op zolder??
Ik koop het graag van 
u over! Alleen jaren 
40/50/60/70 speel-
goed. Direct ophalen 
tegen contante beta-
ling!

DIVERSEN

Ik ben Ali Adam Omar, ge-
vlucht uit Soedan. Ik had 
een FIETS maar die is GE-
STOLEN. Misschien heeft 
iemand nog een oude 
fiets voor mij. Graag. Mijn 
adres is: Achterom 24, 
Koudekerk aan den Rijn 
tel. 06 84156079

Wie heeft de VERKEER-

DE JAS meegeno-
men? Het gaat  om 
een beige jas, met 
een blauwe rood ge-
blokte sjaal; 5 weken 
geleden mee geno-
men uit Driehof van 
de kapstok, ik heb die 
andere jas meegeno-
men, dus graag om-
ruilen  die is mij veel 
te klein. Tel. 0172 – 
741099 Gerelaan 30, 
Hazerswoude-Dorp

BINGO BIJ BSC’68 
Aanstaande vrijdag 24 
januari wordt er in het 
clubhuis van BSC’68 
in Benthuizen weer 
een Bingoavond  ge-
organiseerd. De kosten 
voor een enkel boekje 
(incl. drie extra ron-
des en de superronde) 
bedragen €20, voor 
een dubbel boekje be-
taalt U €25. Er is weer 
een groot aantal fraaie 
(geld) prijzen te ver-
dienen. 
De kaartverkoop start 
om 19.30 uur, de eer-
ste ballen gaan om 
20.00 uur rollen. 

Nog een beetje 'kaal' na de verbouwing

De 'behangers' aan het werk voor de finishing touch!
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Team uit voormalig 
Rijnwoude neemt deel 
aan de ROPARUN 2020!

door Frits Nijhof

In de herfst van 2019 zeiden een aantal enthousiaste inwoners van de voormalige 
gemeente Rijnwoude; “we doen het!”. Na deze woorden te hebben uitgesproken 
schreven ze zich in als team Rhijndrifters (nr. 341) voor de RopaRun in 2020. 

run weekend is een slooptocht 
met weinig tot geen slaap. Een 
sterk en fit team is dus een ver-
eiste. Een van de trainingen kan 
bijvoorbeekd een run-bike-run 
parcours zijn, bij voorkeur in de 
duinen: bergje-op – bergje-af. 
Waarom?  Omdat er in Noord 
Frankrijk ook de nodige heu-
vels zullen moeten worden be-
dwongen. Ook een of meerde-
re keren in het donker een paar 
uurtjes ‘bikkelen’ is een goede 
oefening, voor zowel de been-
tjes als de oriëntatie bij schemer 
en in het pikkedonker. Daar-
naast moeten alle Rhijndrifters 
loten verkopen en activiteiten 
organiseren om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor dit goe-
de doel.

Het team heeft ook nog twee 
gaatjes die opgevuld moeten 
worden: 1: een goede coach, 
c.q. teamcaptain, die het team 
naar de Coolsingel loost.  En 2:  
een fysiotherapeut(e), die m.n. 
de lopers-benen los en soepel 
houdt. 
Zie je hier wat in en heb je in-
teresse de Rhijndrifters hierin 
bij te staan?  
Je kunt je aanmelden via het 
contactformulier op de site htt-
ps://www.rhijndrifters.nl/con-
tact.  Bel of mail je liever? Geen 
probleem. Neem dan even con-
tact op met een v/d bestuurs-
leden: mail:   rhijndrifters@
gmail.com  telf.:  +31637201908 
[bvk. ná 19:00 uur]. 
Verder zoekt het team nog een 
aantal sponsoren; hetzij finan-
ciële of in materiële zin.  Voor 
nadere informatie verwijzen we 
naar de website https://www.
rhijndrifters.nl/ of Facebook 

Dit artikel is het eerste arti-
kel van Team 341 , welke deel-
neemt aan de ROPARUN 2020. 
Maar….  Deze eerste zal niet 
de laatste zijn, er zullen er tot 
de 29e mei 2020 nog vele vol-
gen….. Team 341 houdt u op de 
hoogte!  

Sjaak en Peter zijn met de jaren naar de 
achtergrond van de ROPARUN getre-
den. In 2015 vertelde Sjaak dat de laf-
fe kanker zijn lichaam was binnenge-
slopen. Maar Sjaak kennende: Hij gaf 
zich niet gewonnen, ’Ik ga het gevecht 
aan’, sprak hij. Hij knokte tot het niet 
meer ging tegen die tegenstander die 
hem van binnenuit opvrat. En de man 
die niet kon opgeven, moest nu he-
laas capituleren: in 2017 is Sjaak Bril 
overleden. In 2011 nam Peter van der 
Noord afscheid van zíjn ROPARUN. In 
zijn afscheidsspeech zei hij o.a: ‘Ik ben 
trots dat ik aan deze wieg heb mogen 
staan!” 
Als initiatiefnemer en oprichter heeft 
Peter, samen met Sjaak Bril, alles ge-
geven om de ROPARUN tot een suc-
ces te maken en mensen met kanker 
een menswaardig einde aan het leven 
te gunnen. Nu, een kleine 9 jaar later, 
heeft ook Peter de strijd tegen deze vre-
selijke ziekte zelf verloren.

De langste non-stop estafette-
loop van Parijs, resp. Bremen 
naar Rotterdam van meer dan 
500 km met als doel geld inza-
melen voor de kwaliteit van le-
ven voor patiënten met kanker. 
De Rhijndrifters hebben zich 
ten doel gesteld om 10.000 euro 
in te zamelen voor dit doel. 

Een schijnbaar onmogelijke 
uitdaging
Een ambitieus doel op alle vlak-
ken wanneer je je realiseert dat 
er in oktober 2019 nog geen 
team en geen geld was om dit 
initiatief van de grond te krij-
gen. Daarnaast zijn wij ook niet 
echt een sportieve groep ge-
vormd uit een atletiek vereni-
ging wat je wel eens vaker hoort 
bij dit soort hardloopevenemen-
ten. De meeste lopers zijn re-
creatieve lopers. We zijn eigen-
lijk een groep vrienden, familie, 
kennissen uit de regio die zich 
verbonden voelen met dit doel 
en deze schijnbaar onmogelij-
ke sportieve uitdaging aangaan. 
Na veel twijfels en overleg heb-
ben we toch gezegd “we doen 
het!”. Nadat de knoop eenmaal 
was doorgehakt ging alles in een 
stroomversnelling. Door het en-
thousiasme en de verbonden-
heid zie je ineens een energie en 
een kracht vrijkomen waarvan je 
kippenvel krijgt. Al snel hadden 
we een groep van zo’n 20 Rhijn-
drifters bij elkaar en hadden we 
de eerste grote teamsponsors bij 
elkaar die ons helpen deze pres-
tatie te verwezenlijken.

Hoe komt het team aan de 
naam Rhijndrifters? 
Wel, een Rhijndrifter is iemand 
die zich voor 100% inzet om an-
deren te helpen, daar voor be-
reid is zijn passie te delen en het 
vuur wil door geven. Een Rhijn-
drifter weet immers dat je sa-
men, als team, schijnbaar on-
mogelijke doelen kunt bereiken 
in het leven. Op 2 december jl. 
was Stichting Rhijndrifters een 
feit. Deze werd samen met de 
Limes Notarissen opgericht; dat 
geschiedde geheel kosteloos, 
want ook Limes Notarissen on-
dersteunen de goede doelen van 
de ROPARUN (CBF keurmerk). 
Stichting Rhijndrifters houdt 
kantoor in een monumenta-
le boerderij uit 1642, Hoeve 
Rhijndrift, en beoogt het alge-
meen nut, streeft geen winst-
oogmerk na en zet zich in om 
haar doel middels de organisa-
tie van uitdagende sponsoreve-
nementen te bereiken, identiek 
als dat van de ROPARUN 2020. 

Het bestuur van de Rhijndrif-
ters wordt gevormd door Rob-
bert Nijssen – voorzitter, Kitty 
Nijssen -van der Poel – pen-
ningmeester, Marieke Laeven 
van der Poel – secretaris en de 
leden Andrea van Knijff en Vin-
cent van Knijff.  

Hoe is de ROPARUN ontstaan? 
Sjaak Bril wilde en zou de mara-
thon van Rotterdam lopen, ech-
ter, hij moest door een blessu-
re vroegtijdig uitstappen. Kort 

daarna sloot Sjaak met Peter van 
der Noord een weddenschap af; 
Peter van der Noord vond de 
marathon maar niets. Hij vond 
dat het pas echt menens werd als 
je van Rotterdam naar Parijs zou 
lopen. Zo gezegd, zo gedaan. 
Deze weddenschap vormde in 
1991 de basis voor Rotterdam-
Parijs-Run. Sjaak en Peter gin-
gen op zoek naar sponsors voor 
deze uitdaging en dat liep ver-
bazend goed. Bij afsluiting van 
de RUN waren er 100.000 gul-
den over! Dit bedrag wilden zij 
aan een goed doel doneren. 

Er kwam een goed bruikbare tip 
van de Daniel den Hoed Kliniek 
aan de Groene Hilledijk in de 
Maasstad mensen lagen die niet 
even naar de gang konden om te 
bellen, omdat ze vastzaten aan 
een infuus. Dat was een schot 
in de roos: er werd met de op-
brengst een aantal mobiele in-
fuushouders aangeschaft alsme-
de een aantal nieuwe telefoons 
en tv’s. Op deze manier werd 
een kleine bijdrage geleverd om 
het verblijf van de patiënten net 
iets aangenamer te maken. Op 
deze wijze ontstond het doel 
van ROPARUN: 
De palliatieve zorg voor mensen 
met kanker.  En hiermee werd 
het slogan van de missie ROPA-
RUN geboren:
‘Leven toevoegen aan de dagen, 
waar vaak geen dagen meer 
kunnen worden toegevoegd aan 
het leven’.
In de jaren die volgden, bleef 

de ROPARUN flink groeien, zo-
wel het aantal teams als het aan-
tal vrijwilligers die zich voor 
dit mooie doel wilden inzetten. 
In 2004 werd besloten om het 
parcours om te draaien en wel 
van Parijs naar Rotterdam zodat 
er ruimte was voor nog meer 
teams. De wachtlijst met in-
schrijvingen bleef met de jaren 
oplopen, waardoor er werd be-
sloten vanaf 2012 een extra rou-
te toe te voegen aan de ROPA-
RUN. De tweede route startte in 

Hamburg. In 2020 wordt deze 
startlocatie verplaatst richting 
Bremen; de startlocatie lag daar-
mee dichterbij de Nederland-
se grens en zo wordt het mo-
gelijk om een groter deel van 
dit parcours door het Noorden 
van Nederland te doorkruisen. 
Sinds 1992 is de ROPARUN met 
twaalf teams uitgegroeid naar 
inmiddels 340 teams met dui-
zenden deelnemers.

Hoe bereiden de Rhijndrifters zich 
voor op deze monstertocht?  
Wel, daar voor geldt slechts één 
vuistregel: Trainen en Bikkelen!  
Voor 2020 staan de agenda’s al-
weer vol voor de eerste helft van 
het jaar. In het Pinksterweekend 
eind mei gaat het gebeuren. De 
Rhijndrifters starten dan vanuit 
Parijs en gaan met een gemid-
deld tempo van minimaal 11,5 
km per uur non-stop hardlo-
pend richting Rotterdam. De or-
ganisatie en training vergt veel 
van de teamleden. Niet alleen 
de 8 lopers moeten aan de bak 
met gemiddeld 30-40 km hard-
looptraining in de week. De 
fietsers moeten ‘zitvlees’ kwe-
ken. Zij moeten de lopers bege-
leiden en fietsen 300 km door 
weer en wind in een laag tem-
po. Daarnaast hebben ze nog 
chauffeurs, navigators, masseurs 
en een kookstaf die het hele cir-
cus verzorgt en vervoert. Het 
is echt een teamprestatie waar-
bij de diversiteit van het team 
juist onze kracht is en het hoge-
re doel ons verbindt. Het Ropa-



10 Groene Hart Koerier
woensdag 22 januari 2020

BASICS & TRENDS
- W I N T E R S A L E ! -

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

2 
artikelen 

50%
KORTING

1 
artikel 

40%
KORTING

3 
artikelen 

60%
KORTING BASICS & TRENDS

- www.trendiewendie.nl  -

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

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

* Stapelkorting is geldig in de winkel op de dames- en herenartikelen met gekleurde stip.

*

Prettig Ouder worden in Rijnwoude
POR-Informatiebijeenkomst “Toos in de Tas” donderdag 30 januari

� ema: Veiligheid in en om uw huis “bedoeld voor alle inwoners uit Rijnwoude”
Inhoud: U krijgt informatie van de landelijk organisatie “Generatie � uis” en van de plaatselijke “Brandweer” 

over wat u allemaal kunt doen om het in en rondom uw huis allemaal “veiliger” te maken. 

Programma:
13.30 uur: Inloop
14.00 uur: Opening
14.10 uur: Presentatie “Toos”
14.45 uur: Pauze
15.00 uur: Presentatie “Brandweer”
15.30 uur: Einde

Locatie: De Tas / Benthuizen.

Entree: Gratis.

Via Actief Rijnwoude kunt u zich aanmelden 
wanneer u gebruik wilt maken van vervoer
(info@actief-rijnwoude.nl of 06-12577722). 
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Daniël Knegt zet zijn fiets in de 
schuur en zoekt de 'mat' weer op

door Frits Nijhof

Vele lezers kennen Daniël Knegt uit Hazerswoude-Dorp. De beroepsmilitair van de 
luchtmobiele brigade raakte levensgevaarlijk gewond en verloor daarbij het zicht 
in beide ogen. Voor Daniël gaat definitief het licht uit en veranderd zijn leven in-
grijpend.

Een intensieve revalidatie peri-
ode is wat volgt en hij moet vele 
dagelijkse handelingen opnieuw 
leren om het zonder zicht te 
kunnen. Na zijn revalidatie gaat 
hij samenwonen met zijn vrien-
din Linda en ondertussen is het 
gezin compleet met Matz (6) en 
dochter Nouk (2) en niet te ver-
geten zijn trouwe, grote grijze 
viervoeter Baco. Sport is altijd 
een rode draad geweest in het 
leven van Daniël.

Tegenslag in 2012
"Mijn zicht ben ik dan wel kwijt 
maar dat geldt niet voor mijn 
passie voor sport", aldus Daniël.
Hij vecht zich letterlijk een weg 
terug en als judoka weet hij 
zich uiteindelijk te nomineren 
voor de paralympische spelen 
van Londen 2012. Een ernsti-
ge schouderblessure voorkwam 
echter deelname. Na wat om-
zwervingen in de sport kwam 
hij in aanraking met de triatlon, 
een multi- sport van zwemmen, 
fietsen en hardlopen. Dit doet of 
kan Daniël niet alleen en wordt 
hierin bijgestaan door een zo-
genaamde guide, of buddy, ie-
mand die hem begeleid tijdens 
het sporten.

er samen met het team een plan 
gemaakt. "Geen idee wat ons al-
lemaal te wachten stond, maar 
het gaf mij enorm veel ener-
gie om samen met het team en 
sponsors deze uitdaging aan te 
gaan", aldus Daniël.

Eén doel voor ogen houden
Zo’n groot doel vraagt boven-
dien enorm veel commitment 
van elkaar; je moet andere doe-
len opzij te zetten en je com-
mitteren aan iets, waarvan je 
van tevoren weet dat het be-
slist niet makkelijk gaat worden. 
Dat betekent dat de andere doe-
len grotendeels opzij zijn gezet, 
voor dat ene doel: de weg naar 
Tokyo.  De afgelopen jaren heeft 
het team over de hele wereld 
mogen racen. Eén van de wed-
strijden die veel indruk heeft ge-
maakt waren de Invictus Games 
in Toronto in 2017, een evene-
ment, speciaal voor gewonde 
militairen. Niet alleen de spor-
tieve prestaties die daar zijn be-
haald, t.w.: vier gouden en een 
bronzen medaille - maakten in-
druk, maar vooral het gevoel 
van samen presteren en de sfeer 
die daardoor ontstond, zorgde 
voor écht kippenvel, aldus Da-

Belachelijke beslissingen..
In topsport gaat het om het pres-
teren maar de medaille heeft 
ook een spreekwoordelijke 
keerzijde. Daniël bereikte vorig 
jaar met zijn guide Koen de 7e 
plaats op het WK, echter daarna 
kwam het duo in het afgelopen 
seizoen helaas niet voldoende in 
de gelegenheid om te racen met 
als doel de ‘broodnodige’ pun-
ten voor Tokyo te verdienen. De 
oorzaak was niet de spirit, het 
doorzettingsvermogen van Da-
niël en Koen, maar dit had pri-
mair te maken met het gevoer-
de beleid door de internationale 
Triatlon Unie.
Per wedstrijd mogen er slechts 
een beperkt aantal atleten star-
ten en als team wordt je gekwa-
lificeerd op basis van je plek op 
de Wereld-ranking Hoe kom 
je dan hoger in deze ranking? 
Dat kan alleen door in dezelfde 
wedstrijden hoog te finishen. 
[onder ons gezegd: Dit is echt zo krom 
als…….].   In een klasse, waar 
de concurrentie zeer groot is, 
de verschillen minimaal, kwam  
duidelijk naar voren dat deze 
ranking in de afgelopen seizoen 
quasi een gesloten competitie is 
geworden.

PT-Vi. De onzekerheid en stress 
van het afgelopen seizoen heb-
ben bij Daniël zijn weerslag ge-
had op de sportieve progressie 
en de vereiste aansluiting bij de 
wereldtop.

Meer kans bij judo!
Het team heeft na drie jaar van 
topsport de balans opgemaakt 
en zijn tot de conclusie geko-
men dat de Tokyo doelstellingen 
helaas niet haalbaar zijn. Daniël 
maakt een comeback op de Ta-
tami en pakt het judo weer op. 
Als judoka is Daniel veel minder 
afhankelijk en kan hij regulier 
aansluiting vinden bij gerenom-
meerde verenigingen in o.a. 
Den Haag en Leusden. Met wed-
strijden in het voorjaar van 2020 
in Tokyo, Londen en Azerbaijn 
gaat hij zich alsnog proberen te 
kwalificeren voor de zomerspe-
len van Tokyo 2020.  "Het zal 
een geweldige stunt zijn als dit 
gaat lukken; lukt dit niet dan ga 
ik wellicht nog wel door tot de 
Spelen van Parijs in 2024", ver-
telt Daniël met een brede grijns. 
Samen met Stichting Blind-
sports en de Vi-Foundation pro-

beert Daniël het Vi-judo in Ne-
derland duidelijk op de kaart te 
krijgen. Als ambassadeur voor 
het Bartiméus Fonds zet hij zich 
maatschappelijk in om het Vi-
judo voor blinde en slechtzien-
de kinderen te promoten.

Dit artikel kwam op verzoek 
van de schrijver tot stand, daar 
ik en met mij vele sporters zijn 
tomeloze inzet, doorzettings-
vermogen zeer waarderen. Met 
regelmaat tref ik Daniël op de 
sportschool, waar we o.a. in 
’n uurtje spinnen ons ‘uit de 
naad fietsen’!  Graag besluit ik 
bij deze dit artikel met: wordt 
vervolgd, want we zullen on-
getwijfeld meer gaan horen van 
Daniel – daar zal ik zeker voor 
gaan zorgen. 

Wij wensen Daniël heel veel 
succes bij het verwezenlijken van 

zijn droom: GOUD op de Tatami in 
Tokyo. Misschien verslaat hij ook de 

Japanners in Tokyo…. net als 
Anton Geesink tijdens de 

Olympische Spelen in 1964.  

Wij zullen in ieder geval extra hard 
en lang voor je duimen, Daniël!!

Daniël (r) met maatje Koen

Daniël en Koen in training op de Spookverlaat

In de praktijk blijkt dit al snel 
dat dit een samenwerking is 
waar het letterlijk om blind ver-
trouwen gaat. Met zijn ervaring 
in de topsport wordt er samen 
met enthousiaste sportvrienden 
nieuwe doelen en ambities ge-
vormd en is Team Daniël Knegt 
een feit. Eind 2016 begon de 
‘’Road to Tokyo’’. Na een 9e plek 
op het WK in Rotterdam, werd 

niël. Hetzelfde teamgevoel heeft 
altijd overheerst in het team in 
de race richting Tokyo 2020. Het 
team heeft er nooit alleen voor 
gestaan, in hun omgeving zijn 
er altijd mensen geweest bij wie 
de mannen hun verhaal kwijt 
konden en bij wie we terecht 
konden voor advies. Op die ma-
nier kon het team de bergen en 
dalen van topsport bedwingen.

De paratriatlon staat bij de Para-
lympisch Spelen zeker nog in de 
kinderschoenen. Deze tak van 
sport is pas vanaf 2016 in Rio 
de Janeiro een onderdeel van 
de Paralympische zomerspelen. 
Voor de spelen van Tokyo 2020 
zijn inmiddels meerdere klas-
sen toegevoegd, zoals Wheel-
chair Dames, alsmede de klas-
se van Daniël: Visual impaired 

Wordt ook HersenHeld voor 
de Hersenstichting 
Van 27 januari tot en met 1 februari 2020 wordt de collecte gehou-
den. Voor deze collecte is de Hersenstichting op zoek naar Hersen-
helden die samen met ons collecteren voor iedereen met een her-
senaandoening. 1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. En 
vroeg of laat raakt het ons allemaal. Daarom zet de Hersenstichting 
alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. 
Wilt u collecteren tijdens de collecteweek in Koudekerk a/d 
Rijn? U kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur u wilt 
lopen. Wat u ook doet, u helpt uw medemens ermee. Twee uurtjes 
collecteren voor al deze mensen, dat is een kleine moeite voor een 
groot effect. 
U kunt u opgeven bij Jacqueline van Aalst-Engel, tel. 06-15562120 
of via het hoofdkantoor Hersenstichting, 070-360 4816 
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Kerstbomen weer 
opgehaald
Woensdag 8 januari werden overal in onze gemeente kerstbomen ingezameld. Op 
sommige plaatsen stonden groepjes jongens met meer dan honderd bomen. De me-
dewerkers van de gemeente hadden het er druk mee en de versnipperaar maakte 
overuren.

Voor de jongens was het een leuk zakcentje, terwijl moeders verzuchtten dat ze blij waren dat hun 
tuin weer leeg was.

LIEFDESPLANK
Borrelplank met lekkere hapjes om te delen

CUPIDO’S HOOFDGERECHT
Steak met gefrituurde uienringen en tomaten-

salsa, geserveerd met friet, warme groenten en 
een salade

OF
Gegrilde tonijnfilet met rode pestoboter, gegril-
de groenten, pommes duchesses, en een sala-

de

ZOETE VERLEIDING
Aardbeientaart in een glaasje, chocola en een 

aardbeien likeurtje

Menu compleet € 22,75

Vrijdag 14 februari 2020

VALENTIJNSMENU
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❤

Stuur uw berichten naar info@groenehartkoerier.nl

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

Speciaal aanbevolen

Hamburgers

KIJK OP LALAU.KEURSLAGER.NL VOOR MEER AANBIEDINGEN

4 STUKS  € 5.00

Kerst op de Rank      
Het is een traditie geworden dat de leerlingen van de Rank tijdens de kerstperiode 
het bejaardenhuis Rijndael bezoeken. In de laatste week van de kerstvakantie heb-
ben een aantal groepen kerstliedjes gezongen voor de ouderen tijdens de koffie. De 
bewoners genoten zichtbaar van de oude liedjes zoals “stille nacht” en “nu zijt wel-
lekome”. 

Later in de week hebben de leer-
lingen van de bovenbouw in de 
grote aula kerststukjes met el-
kaar gemaakt die zij vervolgens 
naar de bewoners van Rijnda-
el brachten. “Een kleine moei-
te maar een groot gebaar”. Zo 
hopen wij de verbinding tussen 
oud en jong vast te houden bij 
onze leerlingen. 

Op stap met dieren...
Op donderdag in de vroege 

avond heeft het team van De 
Rank een “kerstwandeling” 
georganiseerd voor de kinde-
ren en hun ouders. Tijdens die 
wandeling zag men verschillen-
de taferelen die het kerstverhaal 
uitbeeldden door de leerkrach-
ten.  
Zo kregen de kinderen Ma-
ria te zien en de engel Gabriel, 
dan weer Jozef en zijn ezel, dan 
weer een engelenkoor, de drie 
koningen en natuurlijk tot slot 

de stal met Jozef, Maria, kind-
je Jezus, compleet met herders 
en schapen. Hierna was er ge-
legenheid voor een kop warme 
chocolademelk, gluhwein en 
verschillende lekkere versnape-
ringen! 

Samenwerken..
Het was een geweldig geslaagd 
kerstfeest mede dankzij veel 
hulp van diverse ouders! 
Team van De Rank

‘werk zoeken?  Maak eerst 
je hoofd leeg…’ 

Dinsdag 28 januari; informatiebijeenkomst ;  
Werk zoeken? Maak eerst je hoofd leeg…’’
Je kunt je baan verliezen door allerlei redenen. Je contract wordt 
niet verlengd of er spelen bijvoorbeeld dingen op werk of in de pri-
vésituatie die er voor zorgen dat je je baan niet kunt behouden. Bij 
de meeste mensen is werk een belangrijk onderdeel van hun leven, 
op het moment dat dit wegvalt, valt er een gat. 
Als je weer op zoek gaat naar werk, is het fijn om met een schone 
lei te kunnen beginnen. Maar, hoe ga je om met lopende zaken in 
je privéleven in deze zoektocht, eerdere frustraties, zodat ze je niet 
belemmeren op weg naar een andere of nieuwe baan. Kortom.., 
hoe maak je je hoofd leeg om weer goed te kunnen zoeken naar 
werk. 
Deze informatiesessie wordt gegeven door twee specialisten; Step-
hanie Ratcliffe en Jeaninne Speckman van Stichting Lumen en 
vindt plaats op dinsdag 28 januari en duurt van 14.00 – 16.00 uur, 
adres Ambonstraat 1c te Alphen aan den Rijn. Kosten voor deelna-
me is € 12,50 (niet leden 15,00). Vooraf inschrijven, want vol=vol

Stichting WerkVinden 
Stichting WerkVinden is een neutrale vrijwilligersorganisatie die 
werkzoekenden in de regio belangeloos helpt bij het vinden van 
werk. De hulp van WerkVinden bestaat o.a. uit: lezingen, work-
shops, netwerken/wandelen en individuele begeleiding. Voor de 
maand januari zijn er nog meer workshops en andere activiteiten. 
Iedereen kan zich voor deelname inschrijven via onze site www.
werkvindenalphen.nl. De deelname is veelal gratis of soms een 
kleine bijdrage. 

Voor meer informatie, bezoek onze website ; 
www.werkvindenalphen.nl

WWW.KIKAEXTREME.NLWWW.KIKAEXTREME.NL

HA
LVE TRIATLONV O O R  K I K A

HA
LVLVL E TRIATLONV O O R K I K A

GO EXTREME FOR KIKA!

IRONMAN 70.3 BARCELONA - MEI 2020

IRONMAN 70.3 VICHY - AUG. 2020
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Word ook Vriend van 

de Groene Hart Koerier

Stort 5 euro (of meer) op 
NL37INGB0006259928

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!
Deze week: Lynda van der Vos

Mijn naam is Lynda van der Vos, ben 51 jaar, 
geboren te Leiden en woon sinds 1994 in 
Koudekerk a/d Rijn. Ik ben eigenaresse van 
Lyndaschminkenzo en Liquelythings.
Verder werk ik elke donderdagochtend in de 
kinderopvang bij sportschool Sport2bfit, waar 
ik tevens 3x per week mijn favoriete takken 
van de sport beoefen.
Mijn interesses en bezigheden buiten mijn 
werk bestaan uit het schminken van kinderen 
tijdens allerhand evenementen, waarvan 
de opbrengst gaat naar het Diabetesfonds. 
Dit doe ik al gedurende 3 jaar. Op de site 
www.diabeatit.nl heb ik een eigen actiepagina 
waar men tot op heden ten dage kan doneren. 
Je kunt mij via de zoekbalk vinden onder de 
naam Lynda van der Vos.
Verder help ik graag ieder jaar weer tijdens de jeugdvakantieweek en natuurlijk niet te vergeten het 
jaarlijkse evenement Trekkertrek, waar ik dit jaar precies 10 jaar lang de kinderen voorzie van altijd 
mooie en vrolijke gezichtjes. Het werken met kinderen is altijd een groot feest!
Hoe ik het wonen hier in Koudekerk ervaar? Ik vind het een heerlijk en gezellig dorp en zou voor geen 
goud meer terug willen naar Leiden. Zoals velen kennen jullie mij als geziene gezicht tijdens schminken 
op evenementen die hier plaats vinden in het dorp. Dat is een van mijn vele hobby’s. Verder vind ik het 
heerlijk om steeds creatief bezig te zijn; met name op het gebied mijn eigen bedrijfje, waar jullie mij 
inmiddels wel in weten te vinden.
Sinds mei vorig jaar kwam er iets op mijn pad, wat mij zo aantrok, dat ik mij erin ben gaan verdiepen. 
Dit is het werken met edelstenen en dan met name edelsteenkralen. Sinds kort heb ik samen met 
een vriendin Angelique van de Velde een bedrijfje opgestart, genaamd Liquelythings. We maken zelf 
edelsteenarmbanden met een betekenis voor jou! Om maar even verder te gaan betreffende mijn 
creativiteitten; ik vind het heerlijk om met stenen te werken en ik kan echter vertellen dat de werking en 
de kracht van de stenen, wat ons doel is dit met onze klanten te delen en zelf te laten ervaren. 
Het estafettestokje draag ik hierbij over aan Jolger Klein.

Hou Vast tweede met 
hun eerste wedstrijd!

Onze medewerkster Eveline is afgestudeerd. Zij heeft een 
hele leuke baan gevonden  die past bij haar opleiding. 

Daarom  gevraagd 

MEDEWERK(ST)ER C.A. 20 U P.W.
Die zelfstandig het café kan runnen tijdens 

lunch/diner/avond/weekenduren 

Horeca- ervaring is geen vereiste, wel een pré 
Flexibiliteit gewenst 

C.V. evt. opsturen naar info@egelantier.com 
(maar is niet noodzakelijk)

Dan gewoon even informeren bij 

Ralph 06-22979646 of  Clemens 06-53365134

Polderloop 2020 gaat weer van start!
Ook in 2020 zal er weer op vier zondagen door de polders van Hazerswoude 
worden hardgelopen. Dit jaar zullen de edities plaats gaan vinden op 26 janu-
ari, 23 februari, 29 maart en 26 april. Te beginnen met aankomende zondag! 

Nadat de opkomst van vorig seizoen weer positief is uitgevallen, gaat ook dit jaar 
de Polderloop weer georganiseerd worden bij Hazerswoudse Boys. Met veel frisse 
moed en zin zullen er weer vier geweldige edities van worden gemaakt! Maakt u 
daar ook deel van uit? 
Ook deze keer kan er weer gekozen worden uit vijf afstanden; 1.5 km, 5 km, 10 
km, 15 km en de halve marathon. Op de dag zelf is het vanaf 10.00 uur mogelijk 
om u in te schrijven in de kantine van Voetbal- en Atletiekvereniging Hazerswoud-
se Boys.
Zoals elk jaar kan er weer gekozen worden om te lopen voor de dagherinnering of 
voor een felbegeerd Polderloop T-shirt. Voor dit T-shirt dient u wel minimaal van 
drie van vier edities gelopen te hebben.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie van de Polder-
loop, bereikbaar onder telefoonnummer 06-12665431 en op de dag zelf vanaf 8.00 
uur ’s morgens onder nummer 0172-588312. Graag zien wij u aankomende zondag 
aan de start verschijnen!
Gegevens:
Afstanden + Starttijden: Halve marathon   11.17 uur
   15 km & 10 km   11.15 uur
   5 km & 1.5 km   11.20 uur
Inschrijfgeld:  Zonder herinnering + 1.5 km:   €4,00
   5 km, 10 km, 15 km & ½ Marathon  €6,00 
Inschrijven:  Vanaf 10.00 uur in het clubhuis van Hazerswoudse Boys,
   Sportparklaan 17, Hazerswoude-Dorp
Startnummer:  Verplicht te dragen tijdens de loop
Prijzen:   Parcoursrecordprijzen
   Dagherinnering of na voltooiing drie van
   de vier edities het Polderloop T-shirt
Algemeen:  12 kleedkamer met douches
   Voldoende parkeergelegenheid 
   EHBO en bezemwagens
   Route over rustige wegen en fietspaden
   Oversteekhulpen
   Deelname op eigen risico
Informatie:  Tel. 06-12665431 Op de dag van het evenement 
   vanaf 8.00 uur, tel. 0172-588312

Zaterdag 18 januari stond 
de eerste wedstrijd van 
de turncompetitie op het 
programma. 

Het was de eerste wedstrijd van 
Amira Rhiouwes en Tess van 
Wieringen, en wat hebben ze 
het goed gedaan! 
Amira is individueel vijfde ge-
worden op de sprong, en Tess 
op de gedeelde zesde plaats, met 
Myrthe van Veen op de vloer. 
Ze lieten allebei een hele mooie 
en strakke vloeroefening zien.  
Fenna Wagemans had 2 mooie 
overslagen laten zien op sprong, 
en ze maakte een hele hoge salto 
van de brug af. 
Stephanie Qualm had een hele 
strakke balkoefening, ze was er 
niet afgevallen! Dat maakte haar 
individueel 3e van alle meiden!
Op de foto:
boven: Fenna Wagemans, 
Myrthe van Veen en 
Stephanie Qualm
onder : Amira Rhiouwes en 
Tess van Wieringen
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Geanimeerde Nieuwjaarsbijeenkomst 
van de Zonnebloem
Op 10 januari hield Zonnebloem Rijnwoude-Zuid haar Nieuwjaarsbijeenkomst in 
de Hoeksteen in Benthuizen.

Met meer dan 70 gasten en ruim 
20 vrijwilligers was het gezel-
lig druk in De Hoeksteen. Op 
10 januari tegen twee uur re-
den in de Dr. Albert Schweitzer-
laan de auto’s af en aan om Zon-
nebloemgasten uit Benthuizen 
en Hazerswoude-Dorp naar de 
Nieuwjaarsbijeenkomst te bren-
gen. Iedereen zocht een plaatsje 
en al snel was het een geroeze-
moes van jewelste. 

Terugkijken en vooruitzien
In haar welkomstwoord keek 
de voorzitter, Mieke Kortekaas-
de Jong, kort terug op enke-
le hoogtepunten van 2019, zo-
als de ritten met de Strandrups 
in Noordwijk en de voorstel-
ling “Op pad met Annie M.G. 
Schmidt” in Castellum. Ook 
dankte zij de Lionsclub Rijn-
woude en een vijftal plaatselijke 
ondernemers voor hun sponso-
ring het afgelopen jaar. Natuur-
lijk blikte zij ook vooruit naar 
de activiteiten in 2020. Wat 
het jubileumfeest vanwege het 
20-jarig bestaan van de afde-
ling inhoudt blijft nog even ge-
heim. Zij vertelde al wel dat van 
de door de gasten genoemde 
wensen voor activiteiten in een 
klein groepje, de lunches in een 
plaatselijk etablissement hoog 
scoorden. Maar ook een rondrit 

door het Groene Hart of een fo-
tomiddag over oud Hazerswou-
de of oud Benthuizen mochten 
zich in een grote belangstelling 
verheugen.

Mooie prijzen
Na het serieuze gedeelte was 
het tijd voor een lekker glaas-
je en hapje en voor de Bingo. 
Ingespannen volgden de gas-
ten welke nummers er werden 
geroepen door de bingomas-
ters Margôt Koolmees en Mie-
ke Kortekaas. De prijzen – een 
badjas, een fles wijn, een gezel-
lige houten lantaarn en nog veel 
meer, vielen goed in de smaak. 
Hilarisch was het toen meerde-

re gasten tegelijk hun kaart vol 
hadden en er opeens vijf men-
sen bij de tafel stonden voor die 
ene prijs.
Na afloop keken de gasten en 
ook de vrijwilligers die alles 
hadden georganiseerd met een 
goed gevoel terug op deze ge-
slaagde middag.

Meer weten over 
de Zonnebloem
Kijk eens op de website van 
Zonnebloem Rijnwoude-Zuid 
(Benthuizen en Hazerswoude-
Dorp): www.zonnebloem.nl/
rijnwoudezuid. En volg ons op 
Facebook. 

Wat is er te doen 
in de bibliotheek?
Peutervoorlezen en knutselen (2-4 jaar) op 29 januari en 26 fe-
bruari van 10.30 - 1130
Kom samen met je vader, moeder opa of oma naar de bibliotheek 
en luister naar een boeiend verhaal. Daarna gaan we met alle kin-
deren gezellig knutselen onder het genot van een glaasje limona-
de. Deze gratis activiteit vindt elke laatste woensdag van de maand 
plaats in zowel de vestiging in Hazerswoude-Dorp als die in Ha-
zerswoude-Rijndijk. 

Verhalenverteller Caja van der Poel (0-12 jaar) op 1 februari van 
10.00 - 10.30 uur
In het kader van de Nationale Voorleesdagen komt Caja van der Poel 
voorlezen in de vestiging in Hazerswoude-Rijndijk. Kom gezellig 
langs om te luisteren naar de mooiste sprookjes en neem je vriend-
jes en vriendinnetjes mee! 

Digicafé op 6 februari van 14.00 -16.00 uur
Hulp bij het gebruik van uw smartphone, tablet of computer. Wij 
lossen problemen op, maken je wegwijs in het downloaden en ge-
bruiken van nieuwe programma’s en apps, of  laten je kennismaken 
met allerlei computerhulpmiddelen. Inloop vanaf 14.00 uur.  Elke 
eerste donderdag van de maand!

Gluren bij de Buren op 9 februari van 12.00 – 17.00 uur
Kom Gluren bij de Bibliotheek tijdens het jaarlijkse huiskamerfesti-
val en laat je verrassen! In Hazerswoude-Rijn-
dijk geeft de Kinderband een aantal optre-
dens. In Hazerswoude-Dorp treedt zangeres 
en gitariste Jentl (13) op, de jongste deel-
neemster dit jaar! Zij zal drie prachtige akoes-
tische sets spelen. Kom gezellig langs en laat 
je meeslepen!

Vereniging IJssport Koudekerk deelt 
IJSTIJS tas uit op basisscholen!
De Vereniging IJssport Koudekerk is in het bezit van een aantal luxe rugzakken. Deze zit-
ten vol met spullen die je nodig hebt om te gaan schaatsen. Wat zit er in? Wel, een paar 
verstelbare schaatsen, de nodige schaatsbeschermers, handschoenen en een schaatshelm. 

Deze rugtassen zijn, resp. wor-
den in de komende week bij de 
basisscholen in Hazerswoude 
Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn 
langsgebracht.  Afgelopen vrij-
dag 10 januari was de primeur 
voor de basisschool de Twee-
klank. Directrice Carlie Bakker 
en docent Leonie Aarts hebben 
de rugtas hartelijk in ontvangst 
genomen van de voorzitter van 
de Vereniging IJssport Koude-
kerk ad Rijn, Marion Kuper.

Gratis meetrainen
Met deze tassen mogen de kin-
deren van groep 3 een keer (gra-
tis) meetrainen bij Vereniging 
IJssport Koudekerk. Dat is op de 
dinsdagavond van 18.45 – 19.45 
uur in de schaatshal Leiden 
-  Vondellaan 41 in Leiden. De 
schaatsen zijn inmiddels in hun 
bezit! Als de kinderen een keer 
mee hebben geschaatst, is het de 
bedoeling dat zij de tas doorge-
ven aan iemand anders van hun 
klas.  Op YouTube staat een film-
pje van de ijstijs tas; daar kun je 
zin hoe de ijstijs tas er uit ziet en 
wat er in zit. Ben je benieuwd 
hoe de tas er uitziet?  Kijk dan 
op  https://www.youtube.com/
watch?v=LO0_SKXUXC0 

 Op deze manier kunnen de kin-
deren toch nog kennis maken 
met de oerhollandse sport: het  
schaatsen. De kinderen die mee-
doen zijn straks klaar om sloot-
jes, de Singel in het dorp of in de 
polder hun eerste schaatsrondjes 
te maken. 
Voorwaarde is natuurlijk wel dat 
Koning Winter ons met spoed 
komt opzoeken, ’n aantal dagen 
het kwik ver onder nul daalt, 
liever ’n aantal weken blíjft vrie-

zen, zodat er op de sloten een 
dikke laag ijs verschijnt.

De ijstijstas is ontstaan door een 
acquisitie werkgroepje vanuit 
VIJK. Hierin zitten m.n. enke-

le  actieve schaatsers. De ijstijstas 
werd reeds op de Algemene le-
den vergadering gepresenteerd 
door Danique. 

Allemaal duimen!
Wij hopen dat veel kinderen 
zullen profiteren van dit unieke 

kans om kennis te maken en ui-
teraard heel veel ijsplezier! Wat 
ons nog rest is het duimen op 
een spoedige, échte winter met 
een pak sneeuw en een enkele 
centimeters dikke ijslaag op de 
ijsbaan en de sloten in en rond 
Koudekerk! 
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S T A P E L KORTING

MEER halen is MINDER betalen

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 22 t/m dinsdag 28 januari 2020. Zet- en drukfouten voorbehouden.

HOOGVLIET.COM

Heineken of Heineken 0.0 
Alle pakken met 12 fl esjes van 0.25 liter 
 Per pak van /6.28 - /8.39 

 Lipton Ice Tea
 Alle soorten
 Per 2 stuks van /0.92 - /10.98
Per 2 stuks voor 0.46 - 5.49

2 STUKS

 50%
KORTING 

4 STUKS

 60%
KORTING 

 Omo
Alle soorten
Per stuk van /3.73 - /4.99 

7.49
3 STUKS

9.99
5 STUKS

2.99
PER STUK

PER STUK

2.49 PER STUK

1.99

 Waldkorn 
 Per stuk van/1.99 

5.99
PER PAK

9.99
2 PAKKEN

PER PAK

4.99

2.99
2 STUKS

1.69
PER STUK

PER STUK

1.49


