
Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 57e jaargang nr. 2683 • Woensdag 29 januari 2020

Fo
to

’s
: M

aa
ik

e 
M

or
si

nk
Fo

to
’s

: M
aa

ik
e 

M
or

si
nk

makelaardij

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

UW WONING
OOK SUCCESVOL 

VERKOPEN?

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

De Tombe uit Hazerswoude-Rijndijk is kweekvijver voor kampioenen!

Maar liefst zes kampioenen 
op het NK Taekwondo!!
Op zaterdag 18 janua-
ri vond in de Sportcam-
pus Den Haag het NK 
Taekwondo plaats. Van-
uit Hazerswoude-Rijndijk 
hebben 8 leden van tae-
kwondoschool De Tombe 
deelgenomen, waarvan er 
6 Nederlands Kampioen 
in hun klasse zijn gewor-
den, een megaprestatie!

Verder waren er nog mooie 2e 
en 3e prijzen voor de andere le-
den van de Tombe. Ook 2 da-
mes die lid zijn van een vereni-
ging in Leiden, maar ook bij de 
Tombe meetrainen, zijn in de 
top geëindigd. Met deze team-
prestatie zijn zij tevens de 3e 
club van Nederland geworden 
in deze populaire tak van de Ko-
reaanse krijgskunst. Dat is heel 
knap voor deze dorpsclub met 
52 leden tussen zo’n 150 andere 
grote en kleinere verenigingen 
in Nederland. 

Geheim van het succes 
“Het geheim van het succes is 
dat wij - ondanks dat taekwon-
do een individuele sport is - een 
teamprestatie hebben weten 
neer te zetten”, vertellen Ronald 
en Jannie de Tombe. Zij runnen 
als echtpaar en tegenwoordig 
ook samen met hun zoon Marc 
en dochter Samantha, al 15 jaar 
deze sportschool.  “Je kunt na-
melijk alleen beter worden als je 
elkaar helpt. Dan trek je elkaar 
naar een hoger niveau. Er zijn 

leden die al meer dan 10 jaar 
actief zijn en die helpen ook de 
jongeren om beter te worden. 
Ook zijn we veel dank verschul-
digd aan de ouders, die hun kin-
deren motiveren en bereid zijn 
mee te gaan naar wedstrijden 
door heel Nederland en zelfs 
in het buitenland.” Een aantal 
prijswinnaars weet daaraan nog 
toe te voegen: “We hebben hard 
getraind, hebben de juiste ma-
terialen, geweldige leraren en 
coaches en de sfeer is heel goed. 
Gewoon een heel gezellige club 
om bij te horen.”

De kunst van zelfverdediging
Taekwondo is een Koreaan-
se krijgskunst. In taekwondo 

wordt vooral gebruik gemaakt 
van de hand en de voet, met als 
doel zelfverdediging en het ver-
beteren van je persoonlijkheid. 
Het is vooral een verdedigings-
sport en niet een vechtsport om-
dat er veel aandacht uitgaat naar 
zelfbeheersing en respect. De 
bewegingen zijn sierlijk. Daar-
mee is het ook een kunst die 
niet alleen is weggelegd voor 
sterke mensen, maar die door 
iedereen te beoefenen is. 

Kup- en Dangraden
Binnen taekwondo kunnen er 
verschillende graden behaald 
worden. Deze worden aange-
duid met verschillende kleuren 
van banden. Iemand die start 
met taekwondo begint met een 
witte band (10e kup genaamd). 
Door middel van kupexamens 
kan men hogere graden behalen 
tot en met 1e kup. Na deze eer-
ste kup heeft men de mogelijk-
heid een zwarte band (1e dan 
of poom) te behalen. De diver-
se graden die men kan behalen 
dienen, naast aanduiding van 
technische vaardigheden, als 
stimulans voor de beoefenaars 
om steeds meer te leren. 
 
Informatie
Taekwondoschool De Tombe 
staat onder de bezielende lei-
ding van Ronald en Jannie de 

Tombe en is gevestigd aan de 

De trotse prijswinnaars, omringd door hun al even trotse trainers. Foto Diana Baak

Potgierlaan 10G in Hazerswou-
de-Rijndijk. Meer informatie 
over de sport en de lessen is te 
vinden op www.tsdetombe.nl. 

Nieuwsgierig geworden, kom 
dan gerust eens lang om te kij-
ken of mee te doen!
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www.bakkerammerlaan.nl

volkorenbrood voor 
energie in de winter

Saucijzenbroodje

Bitterkoekjes 150 gram

                                        

1,25
                                        

2,50
De aanbieding  geldt van 30 januari t/m 5 februari

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 
27 januari t/m 1 februari 2020.

Verse kipfiletVerse kipfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio

Beenham
Runder-
rollade

Fricandeau

4.49

Vlugklaarpakket

4  Blinde 
vinken

4  Boom-
stammetjes

7.98
Meepakker!

Shoarma
vlees 

500 gram

8.984.49

4.49

Uit eigen keuken

Portie 
Goulash 
met rijst

Weektopper!

Kogel-
biefstuk 

4 stuks

4.49

Altijd makkelijk

Kipfilet
blokjes 
500 gram

1.69
100 gram

Carne macinati 
en croûte
Bladerdeeg pakketje gevuld 
met rundergehakt, feta, 
zongedroogde tomaten,
geraspte kaas en lekkere 
Italiaanse kruiden met 
uitjes. Heerlijk! 

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

BRIL
VAN DE MAAND
FEBRUARI

 

presenteert 
Zaterdag 1 feb 2020 

BAND AVOND  

 

Troublegum  
Aanvang 22.30 uur 

Toegang gratis 
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Thuis in uw dorp!2020

Even voorstellen… nieuwe leden 
raad van commissarissen
Loes Koster (vastgoed, juridisch en fi nanciën):
“Ik ben op voordracht van Stichting Bewonersbelangen 
Habeko wonen benoemd. Als jurist adviseer ik bedrijven 
op het gebied van innovatie. Ik heb in een aantal bestu-
ren van ondernemersverenigingen gezeten en was een 
tijdje politiek actief toen ik nog in Boskoop woonde. Ik 
ken het werkgebied van Habeko wonen goed. Juist in 
de dorpen geldt ‘wonen én blijven wonen’. Ik weet hoe 
graag opgroeiende kinderen een woning willen in het 
dorp waar ze ‘thuis’ zijn. Ook voor ondernemers in de 
kernen is het fi jn als niet iedereen uitvliegt. Dat kan al-
leen als er voldoende woningen beschikbaar zijn. Ik heb 
een ware passie voor vastgoed en ga de uitdaging aan, 
samen met Habeko.” 

Koosje de Koeijer (vastgoed en fi nanciën):
“Vanuit mijn tijd als eigenaar van Van der Snoek vast-
goedonderhoud ken ik de corporatiewereld van dichtbij. 
Habeko wonen is een kleine, onafhankelijke woningcor-
poratie in een grote fusiegemeente. Hun eigenheid en 
de stevige verankering in de kernen maakt Habeko een 
sterke organisatie en partner. Het team staat voor grote 
uitdagingen, zoals de steeds veranderende wet- en regel-

geving, maar ze kunnen het aan! Er is veel aandacht voor 
de professionalisering van de medewerkers. De komen-
de jaren draait het onder meer om het verduurzamen 
van woningen. Hoe pakken we het aan en hoe blijft het 
betaalbaar? Van het gas af, zonnepanelen? Wachten we 
op wat andere partijen gaan doen of nemen we juist het 
voortouw? Ik heb er veel zin in!”  

Egbert de Vries (Volkshuisvesting): 
“Als directeur van de Amsterdamse 
Federatie van Woningcorporaties heb 
ik veel contact met woningcorporaties. 
Terwijl ik nooit bij een sociale verhuur-
der heb gewerkt. Nu krijg ik de kans om 
als commissaris bij Habeko eens achter 
de schermen te kijken. Ik vind het leuk 
om met een kleine organisatie te werken 
in een wat landelijker gebied. Dat geeft 
een andere dynamiek dan een grote 
organisatie in Amsterdam. Habeko biedt 
een platform voor samenwerking met 
belanghouders en heeft oog voor de 
wensen en behoeften van de huurders. 

Veel aandacht gaat uit naar het huisvesten 
van ouderen en de ‘kwetsbare groepen’, 
zoals statushouders en mensen met een 
GGZ-achtergrond. Hoe leiden we dat in goe-
de banen voor de organisatie, omwonenden en 
de huurders zelf. Dat is een uitdaging!” 

Woning dankzij lokaal maatwerk
Rosa van der Werf is een paar weken druk in de weer geweest met verfkwasten 
en rollen behang. Nu de verhuizing achter de rug is, geniet ze van haar gezellige 
huis. De 22-jarige is geboren en getogen in Hazerswoude-Dorp en wilde niets 
liever dan er blijven wonen.

“Een huis kopen is voor jongeren niet te doen, dus ik heb me op mijn achttiende direct 
ingeschreven als woningzoekende. Ik wilde niet verhuizen naar Alphen aan den Rijn of 
Leiden. Af en toe reageerde ik op een huis in Hazerswoude-Dorp, maar jammer genoeg 
zonder resultaat.” 
Toen ze vorig jaar besloot dat het echt tijd werd dat ze op zichzelf ging wonen, ontdekte 
ze ‘lokaal maatwerk’ van Habeko. “Met lokaal maatwerk maak je serieus kans! Ik stond zelfs 

bij twee woningen tegelijk op de 
eerste plaats. Mijn vrienden waren 
enthousiast,” lacht Rosa. “Ze wilden 
weten hoe ik aan een huis in 
Hazerswoude-Dorp was gekomen. 
Je moet er wel werk van maken. 
Ik keek echt iedere week op de 
site van Huren in Holland Rijnland. 
Nu zijn ze zelf ook actief aan het 
zoeken. We tippen elkaar als er 
weer een leuke woning met lokaal 
maatwerk op de website staat.” 

Vergroot uw kansen
Bent u ingeschreven als 
woningzoekende en wilt u graag 
in uw eigen dorp verhuizen? Of 
zoekt u een woning in het dorp 
waar u werkt? Dan maakt u 
meer kans als u reageert op een 
woning met lokaal maatwerk. 
Kijk op onze website voor de 
voorwaarden.

100 JAAR!

Geplaatste 
systemen

Besparing (€)

Opgewekt 
vermogen (Kwh)

498

1.250.000

275.000

CO2 besparing (Kg) 444.386

Habeko wonen
    Zonnepanelen in cijfers

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl
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bij twee woningen tegelijk op de 
eerste plaats. Mijn vrienden waren 
enthousiast,” lacht Rosa. “Ze wilden 
weten hoe ik aan een huis in 
Hazerswoude-Dorp was gekomen. 
Je moet er wel werk van maken. 
Ik keek echt iedere week op de 
site van Huren in Holland Rijnland. 
Nu zijn ze zelf ook actief aan het 
zoeken. We tippen elkaar als er 
weer een leuke woning met lokaal 
maatwerk op de website staat.” 

Vergroot uw kansen
Bent u ingeschreven als 
woningzoekende en wilt u graag 
in uw eigen dorp verhuizen? Of 
zoekt u een woning in het dorp 

Rosa van der Werf

Koosje de Koeijer Egbert de VriesLoes Koster

Voorwaarden huurtoeslag verruimd
De voorwaarden voor het toekennen van 
huurtoeslag zijn per 1 januari 2020 veranderd. 
Zo zijn de maximale inkomensgrenzen voor 
huurtoeslag vervallen. 

Daarmee komen huurders met een iets hoger 
inkomen nu ook voor huurtoeslag in aanmerking. 
Omdat de Belastingdienst huurders niet persoonlijk 
informeert, is het belangrijk om dit zelf te 
onderzoeken. Kreeg u tot dit jaar geen huurtoeslag? 
Maak dan een proefberekening op www.belastingdienst.nl. Nieuw is bovendien dat u bij 
een stijging van het inkomen in 2020 niet direct het recht op huurtoeslag verliest. Deze 
wordt dan langzaam afgebouwd. Huurders die in voorgaande jaren wel huurtoeslag 
ontvingen, krijgen vanzelf de juiste toeslag van de Dienst Toeslagen.

Hulp voor senioren
De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) helpt senioren na te gaan 
of ze met de verruiming van de regels recht hebben op huurtoeslag. Maakt u gebruik 
van de ANBO belastingservice? Dan controleert de consulent bij het invullen van het 
belastingformulier ook meteen of u in aanmerking komt. Geen lid van ANBO? Neem dan 
contact op met ANBO (tel. 0348 46 66 66). Op basis van uw inkomensgegevens checken 
zij of u recht hebt op huurtoeslag. 

Lees meer op www.habekowonen.nl
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Voorofscheweg 15a
2771 MA  Boskoop
harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Familieberichten

 “Als schilder blijf je altijd geïn-
spireerd door licht. Licht is beweging, 
vreugde, licht is leven. En hoe belang-
rijk licht is ervaar ik iedere dag. Licht 
in huis, in mijn hoofd en licht in mijn 
schilderijen. 
 Ik zie soms ook licht in mensen. 
In hun ogen. Dat is de reden dat mensen 
altijd het hoofdonderwerp zijn in mijn 
schilderijen. 
 Als ik ooit afscheid van dit leven 
neem, wil ik graag door een laan van 
fakkels worden gedragen. Ik hoop dan 
dat al mijn vrienden erbij zullen zijn. 
Leven is licht.
 Mathieu Booms 

dat al mijn vrienden erbij zullen zijn. 

 Mathieu Booms 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Steenhouwerij de Gedenkgroep
Verbreepark 21 • 2731 BR Benthuizen

Tel. 079 3030300
info@degedenkgroep.nl • www.degedenkgroep.nl

GEDENKTEKENS • INSCRIPTIES
URNEN • RESTAURATIES

Advies bij u thuis of in onze showroom. Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

500 m2
showroom

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

Geen dag dat we niet over je praten

Geen dag dat we niet aan je denken

Geen dag dat we je niet missen....

Als de schok van het verlies intens is,
Als het besef van het gemis pijn doet,

Dan zijn er mensen
     -zoveel-

steun, sterkte, warmte en liefde gevend,
door armen om ons heen te slaan

tranen mee te huilen
woorden te zeggen of te schrijven.

Wij willen iedereen hiervoor hartelijk 
bedanken. Het ontroert ons en helpt ons 

om verder te gaan zonder onze lieve

Jaco
Ciska van Dijke
Kinderen en kleinkinderen

Hazerswoude-Dorp, januari 2020

In je hart wonen mensen,
die daar helemaal thuis zijn, 
en zij blijven daar wonen, 
ook al zijn zij er niet meer.

Lieve mensen,
uw medeleven na het overlijden van

Jan Schreuders

de lieve woorden en vele kaarten zijn een 
grote steun voor ons.
Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken.

 Nel Schreuders - van Harskamp
 Kinderen, klein-  
 en achterkleinkinderen

Hazerswoude, januari 2020

Namens de familie Bennis willen wij 
iedereen bedanken die ons gesteund 

heeft bij het verlies van onze zoon,  
broer,  vader, zwager en oom 

Dick Bennis

9-1-1965                  17-1-2020

Jullie redden het wel hè!

Dankbaar voor alle onvoorwaardelijke liefde 
en goedheid, die wij van haar mochten 
ontvangen en voorzien van het H. Sacrament 
der Zieken, is rustig ingeslapen onze lieve 
moeder, oma en “ouwe oma”

Anna Constantina 
Elisabeth 
de Groot-

den Dubbelden
Weduwe van Joop de Groot

* 9-11-1927  † 23-1-2020

Annelies en Cees
   Marlous en Robert
      Alexander ★, Pieter ★
   Coen en Lisanne
         ♥
   Thijs en Diantha
      Evi, ♥

Joost en Jitske
   Yvar en Melanie
   Imelda en Roy

Correspondentieadres: 
Herbergier
Frederik Eedenplein 4b
2394 EB  Hazerswoude-Rijndijk
T.a.v. A.J.M. Klinkenberg-de Groot

De uitvaartdienst heeft reeds plaatsgevonden 
op dinsdag 28 januari 2020. 

Orgel-
con-

cert ‘by 
candle-

light’
Vrijdag 31 januari 

om 20.00 u. verzorgt 
Ronald de Jong een 
concert ‘by candle-

light’ op het Van Da-
morgel (1869)  in de 
(verwarmde) monu-
mentale Dorpskerk 

in Zoeterwoude-
Dorp. 

Op het programma 
staan werken van 

Ronald de Jong, J.S. 
Bach, Giles Farnaby, 
Louis Lefébure-Wé-
ly, Georgi Mushel en 
Louis Vierne. Er is ge-
legenheid iets te drin-

ken. 

Liefhebbers kunnen 
na afloop van het 

concert het Van Da-
morgel van nabij be-
kijken. Meer informa-
tie vindt u op: www.
orgelconcerten-zoe-

terwoude.nl
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Ook in 2020 heeft de Groene Hart Koerier uw steun hard nodig! 
Stort 5 euro of meer op NL37INGB0006259928 

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

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 
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" 

OPEN HUIS 
in ONDER DAK

Iedere eerste dinsdagmor-
gen van de maand staan 
de deuren van Onder Dak, 
Dorpsstraat 55 in Koudekerk 
open voor het "Open Huis". 
Een gezellige ochtend om el-
kaar te ontmoeten voor een 
praatje en / of een spelletje. 
De eerstvolgende keer is op 
dinsdag 4 februari. Om 10.00 
uur staat de koffie / thee met 
wat lekkers klaar. Ans, Els-

(OEC) VIERINGEN

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.

Zondag 2 februari  
Ontmoetingskerk 10.00 uur: 
In deze dienst wordt Laurien 
Hoogerwerf als pastor aan 
onze gemeente verbonden. 
De dienst wordt geleid door 
dominee W. Biesheuvel, het 
orgel wordt bespeeld door 
Jaap van der Sar. Na afloop is 
er koffie, thee en limonade. 
Tevens bent u dan in de gele-
genheid om persoonlijk ken-
nis te maken met de nieuwe 
pastor. 
Bernarduskerk 11.00 uur: 
Woord en Communieviering 
waarin pastor Zuidersma 
voorgaat.
In deze viering stellen de 1e 
communicanten zich voor. 
Tevens zijn de dopelingen 
van de afgelopen jaren uitge-
nodigd.
                                                                                                   
Vrijdag 7 februari                                                                                                                           
Kapel het Anker 09.30 uur: 
Woord en Communieviering 
waarin de werkgroep voor-
gaat.        

Zorgcentrum Rhijndael 19.00 
uur: De weeksluiting wordt 
verzorgd door Fred Strijk en 
de piano wordt bespeeld 
door Willy van der Vis. Ook 
niet-bewoners van Rhijndael 
zijn van harte welkom.

(RK) KERKELIJKE VIE-
RINGEN in RHIJNDAEL   

Op donderdag 30 januari en 
donderdag 6 februari is er 
een woord en communievie-
ring, verzorgd door de werk-
groep van de parochie H. 
Michael – H. Bernardus. De 

beth, Ineke, Nell en Gerda 
nodigen u / jou van harte uit 
het "Open Huis" te bezoeken. 

SOEP & PRAATJE
Een keer geen zin om te 
koken? Kom voor lekkere 
soep en een gezellig praat-
je op dinsdag 4 februari van-
af 12.00 uur in Onder Dak, 
Dorpsstraat 55. Aanmelden 
is niet verplicht maar wel ge-
wenst kerkproeverij@pkn-
koudekerk.nl  / 06 12317899

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! 

ONTMOETING 
en VERDIEPING 

Maandag 24 februari is er in 
de Bernarduskerk een ont-
moetings- en verdiepings-
avond voor 30 tot 50-jarigen. 
Spreker is Arwin Bos. Hij be-
gon als advocaat maar het 
boerenleven bleef trekken. 
Hij probeert nu het drukke 
boerenleven te combineren 
met zijn geloof. Hij komt ver-
tellen hoe hij tot die switch 
kwam en wat het hem heeft 
gebracht. Vanaf 19.30 uur 
staat de koffie klaar!

PAROCHIE-
CONTACTMIDDAG

Dinsdag 25 februari is de 
jaarlijkse parochiecontact-
middag. Deze middag is in de 
Bernarduskerk en begint om 
14.30 uur.

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 2 februari  
 09.30 uur Ds W.C. Meeuse, Sliedrecht; 
 18.00 uur Ds W van Weelden, Oud Alblas
P.G. De Hoeksteen  Zondag 26 januari  
 10.00 uur Ds A.J.G. Dronkert, Den Haag
Geref. Gemeente Zondag 26 januari  09.30 uur Leesdienst 

(voorber. H.A.); 18.00 uur Ds G. Clements
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zaterdag 1 febr. 19.00 uur Communieviering 

met Cantores. Voorg. Past. S. Zuidersma; 
 Zondag 2 febr.  09.30 uur  Terugkomviering 

dopelingen en presentatie eerste 
communicanten. Voorg. Past. S. Zuidersma 

 Meer informatie: www.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 2 februari 
 10.00 uur Ds Marloes van Doorne, 't Harde
Herv. Gemeente Zondag 2 februari 
 09.30 uur Ds A.B. van Campen; 
 18.30 uur Ds C.H. Bax
 

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 

Hou Vast 4de divisie team ein-
digt ook op een tweede plek!

Vorige week turnden de ‘kleine’ 
meiden van Hou Vast hun eerste 
wedstrijd. Zaterdag 25 januari 
was het de beurt aan de grote 
meiden 4de divisie. Zij turnden 
hun eerste turncompetitie wed-
strijd van dit seizoen in de turn-
hal in Alphen a/d Rijn. Aan deze 
wedstrijd deden 6 turnsters 
mee: Lisa Wesselingh, Anna Co-
hen, Marieke Cok, Mandy van 
Driel, Marit Wesselingh en Fem 
Kempen. 

De turnsters startten hun wed-
strijd op de balk. Normaliter 
turnt Marieke haar opsprong 
op de Balk met een aanloop. Dit 
paste echter niet in de turnzaal 
waar de wedstrijd plaats vond, 
waardoor zij op het laatste mo-
ment haar oefening nog moest 
aanpassen. Gelukkig ging alles 
goed en turnde zij een fraaie oe-
fening zonder te vallen. Niet al-
leen Marieke slaagde erin om op 
de balk te blijven staan, dit luk-
te bijna alle turnsters van Hou 
Vast! 

Op naar de Brug. Marit was 
klaar om een goede oefening 
te laten zien, maar draaide met 
het inturnen een blaar op haar 
hand. Tijdens haar wedstrijd-
oefening liet zij hier niets van 
merken, en turnde ze haar ele-
menten vloeiend achter elkaar. 
Marit behaalde hiermee een 
knappe individueel 2e plaats 
op dit toestel. Ook Mandy liet 
een nette en vloeiende brugoe-
fening met mooie onderdelen 
zien. Met slechts 0,1 punt ver-

schil met Marit behaalde Man-
dy een mooie 5e plaats op Brug. 
Het niveau van deze wedstijd 
is hoog en de turnsters zijn erg 
aan elkaar gewaagd.
Het toestel Sprong is niet het fa-
voriete onderdeel van Lisa. De 
overslag over de Pegasus be-
zorgt haar zenuwen. Nadat ze 
met het inturnen nog een aantal 
keer geholpen werd, was Lisa 
er klaar voor. En de gevreesde 
overslag, die lukte! Het behaal-
de cijfer van 9,40 was exact ge-
lijk aan dat van haar zus Marit. 
Heel knap gedaan! 
Het laatste toestel Sprong is voor 
veel turnsters van Hou Vast het 
favoriete onderdeel. Nadat Fem’s 
vloermuziek goed te horen was 
in de zaal, liet Fem zien wat zij 
in huis heeft. Een geweldige oe-
fening op de vloer met een to-
renhoge arabier – flik-flack – 
achteruit salto. Anna turnde op 
de vierkante vloer een strakke 
oefening met een hoge kaast 
achter haar flik-flak. Ook zij kan 
nu gaat trainen op een achteruit 
salto daar achteraan. 

De turnsters van Hou Vast heb-
ben op de wedstrijd laten zien 
wat zij de afgelopen tijd voor 
hebben geoefend. Als team be-
haalde de turnsters een uitste-
kende tweede plaats, vlak achter 
Mobilee uit Woerden en boven 
Velocitas uit Gouda. De turn-
sters vormen een sterk team, 
en maken zich op voor de vol-
gende turncompetitiewedstijd. 
Deze vindt plaats op 25 april in 
Voorburg. 
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Dorpsstraat 138
Hazerswoude Dorp 
Telefoon 0172-589203

Dorpstraat 33
Waddinxveen
Telefoon 0182-612579

OUTLET VERKOOP
WANNEER:

Vrijdag 31 januari en 7 februari van 9.00 - 20.00 UUR
Zaterdag 1 en 8 februari van 10.00 - 16.00 UUR

WAAR:
Voormalig Klus & Kado Winkel, 

Ambachtsplein 6, Hazerswoude-Dorp
WAT IS ER TE KOOP:

DAMES- EN HEREN KLEDING, 
LINGERIE*, NACHT- EN BADKLEDING*, 

PANTY’S, DEKBEDOVERTREKKEN, GORDIJN COUPONS 
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)

RonaldMcDonaldHuis  • Business Breakfast Alphen aan den Rijn
Hair Change sponsort dit mooie initiatief

Ontbijten en netwerken bij 
ontbijt voor 50 ondernemers
Ronald McDonald Business 
Breakfast’ bestaat uit een groep 
ondernemers uit Alphen aan 
den Rijn en omstreken, die elf 
maal per jaar onder het genot 
van een ontbijt gedachten, erva-
ringen en ideeën met elkaar uit-
wisselt.

Het ontbijt wordt telkens ge-
sponsord door één van de on-
dernemers op diens kantoor/
bedrijf. Op 21 januari 2020 was 
dit bij Hair Change. Op die ma-
nier maken deelnemers aan het 
ontbijt op informele wijze ken-
nis met elkaars werkzaamhe-

den. Het is een uitgelezen kans 
om je eigen bedrijf te presente-
ren aan ondernemers met uit-
eenlopende achtergronden en 
interesses.

In het Ronald McDonald Huis 
Leiden logeren ouders, broer-

tjes en zusjes van kinderen die 
zijn opgenomen in het Leids 
Universitair Medisch Centrum 
(LUMC). In het Huis kan het 
gezin weer op adem komen na 
een intensieve dag in het zie-
kenhuis. Er heerst een sfeer die 
zo goed mogelijk doet denken 
aan de situatie thuis. Er wordt 
door ouders gekookt, gewas-
sen, schoongemaakt en gesla-
pen. Het Huis ontvangt geen 
subsidie en is volledig afhanke-
lijk van giften. Een grote groep 
vrijwilligers zet zich belange-
loos in om het Huis draaiende 
te houden

Elke derde dinsdag van de 
maand
Het bijwonen van 
een ontbijt kost je 
als ondernemer 
weinig tijd. Een 
ontbijt van Ro-
nald McDonald 
Business Break-
fast is elke der-
de dinsdag van 
de maand. Deze 
start om 8.00 uur 
en duurt tot 9.30 
uur. Het is dus 
een kleine inves-
tering in tijd. Er 
zijn steeds wis-
selende locaties, 
wat de aantrek-
kelijkheid om te 
komen en elkaar 

te ontmoeten extra groot maakt. 
Je krijgt tijdig voor aanvang een 
uitnodiging toegestuurd.

Het staat je vrij eens een ont-
bijt bij te wonen en zo kennis te 
maken met medeondernemers 
uit de regio. Iedere ondernemer 
of iemand met beslissingsbe-
voegdheid kan lid worden van 
onze actieve ontbijtclub. Ervaar 
zelf hoe zo’n bijeenkomst eruit 
ziet.

Wij als Hair Change team vin-
den dit een zeer goed  doel en 
zetten zich daar graag voor in.
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Tolerantie
Yad Vashem, een gedenkteken, een naam die niet wordt uitgewist... 
Ik heb ooit in Jeruzalem Yad Vashem bezocht, de staatsinstelling 
niet alleen ter herinnering aan de sláchtoffers van de Holocaust, 
maar ook aan de rédders van mensen die slachtoffer dreigden te 
worden van A.H. c.s. Ik heb rondgetast - het was donker - in de 
zaal waarin al die lichtjes hangen ter herinnering aan de ruim 1,5 
miljoen vermoorde Joodse kinderen. Het is echter op mijn netvlies 
gekerfd. Hoe kan je zoiets ooit vergeten... 1,5 miljoen kinderen!
75 jaar geleden werd Auschwitz bevrijd; Auschwitz, het symbool 
van een duivels systeem waarvan we de intentie nog steeds niet 
kunnen bevatten. De Wannseeconferentie, de Endlösung... op de 
agenda stonden onmenselijke, zeg maar satanische onderwerpen, 
maar de gesprekspartners behoorden wel tot de hogere echelons 
van een Europese (geciviliseerde) Staat.
Het Achterhuis (Anne Frank), De nacht der Girondijnen (Presser), Is 
dit een mens (Primo Levi) en wat zijn er niet ongelooflijk veel boe-
ken verschenen die een afschuwelijk beeld hebben neergesmeten 
van de verschrikkingen van die ongekende genocide.
Willem-Alexander - ja, wat moet je zeggen als je na een bloedstol-
lend bezoek aan Yad Vashem een microfoon onder je neus geduwd 
krijgt - maakte zich ervan af door te zeggen dat zoiets ‘nooit, maar 
dan ook nooit meer mag gebeuren’. De bekende open-deur... ik 
neem hem dat niet kwalijk: wat moet je zeggen als de emoties op 
tilt slaan na het zien van zo’n monument van geconcentreerd leed.
De massamoordenaars van de 20ste eeuw gingen er steevast van 
uit dat de realisering van hun ideaal wel wat mensenlevens mocht 
kosten; ik noem Lenin, Stalin, Hitler en Mao, tuig van de richel. Als 
ik die namen hoor of lees, komt het ‘levend villen’ zomaar mijn li-
chaam en geest binnensluipen. Mijn beschavingshuig kan het ech-
ter - zij het met moeite - toch wegslikken.
Cassandra... de onheilsprofetes die door niemand geloofd werd! Er 
lopen nogal wat Cassandra’s rond die waarschuwen voor ideologie-
en die het niet zo nauw nemen met een mensenleven: elk paradijsje 
heeft nu eenmaal zijn prijsje!
Het oprukkend antisemitisme wordt vaak gebagatelliseerd. Sterker 
nog, het wordt usance zich politiek correct te presenteren en de 
nodige vraagtekens te plaatsen bij het reilen en zeilen van de Jood-
se Staat. En nog erger... sommigen permitteren het zich de Joodse 
slachtoffers van de Holocaust ondergeschikt te maken aan de com-
munisten, de verzetsstrijders, de Sinti, de Roma en andere slacht-
offers. 
Hierover redetwisten heeft weinig zin: zich verzetten tegen de 
domheidsmacht staat gelijk aan vechten tegen de bierkaai en dat is 
een sisyfusarbeid.
Waar maak ik me druk om? Ik heb het onbehaaglijke vermoeden 
dat degenen die wel een gewillig oor lenen aan de hedendaagse 
Cassandra’s de neiging gaan vertonen daar ook radicale consequen-
ties aan te verbinden. En als je dat doet, kom je onherroepelijk in 
de hoek waar ongenuanceerde slogans de voertaal bepalen; m.a.w. 
het kind met het badwater weggooien.
Voorlopig beschouw ik Cassandra als betrouwbare gids. Het mag 
enige gemoedsrust kosten. Maar goed enige ongerustheid is te ver-
kiezen boven een bord voor je kop!

Wist

Cursiefje

SPROOKJES & KNUTSELEN BIBLIOTHEEK 
HAZERSWOUDE-RIJNDIJK
Van 22 januari t/m 1 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. In de bibliotheek in Hazerswoude-
Rijndijk zal verhalenverteller Caja van der Poel enkele prachtige verhalen komen vertellen. Caja houdt 
ervan zich te verwonderen, daarom vertelt ze het liefst sprookjes. Sprookjes zijn de oudste verhalen 
die er bestaan, overgeleverd van generatie op generatie. Deze verhalen zijn door de eeuwen heen, zo-
als water door het zand, gezuiverd en verdiept. Hierdoor zijn ze geschikt voor de allerkleinsten en de 
allergrootsten tegelijk.

Kom je zaterdag 1 februari van 10:00 tot 10:30 uur luisteren naar haar wonderbaarlijke avonturen? 
Luisteren naar de verhalen van Caja is helemaal gratis, maar we vragen je om wel een plaatsje te reser-
veren. Dit kan via www.bibliotheekrijnenvenen.nl  
Van 10:30 tot 12:00 uur kan je vervolgens bij de bieb knutselen, georganiseerd door speeltuin De Rode 
Wip. Het boek “Moppereend” is gekozen tot het prentenboek van het jaar 2020. We gaan daarom iets 
knutselen dat met dit thema te maken heeft. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Zien we jullie 1 februari bij de bibliotheek aan de Joseph Haydnlaan 5?

Expositie ‘Herrezen uit het water’ 
in Historisch museum
Veel belangstelling en herkenning bij opening van expositie
Het Historisch museum in Hazerswoude-Dorp is niet ruim en kon daarom het gro-
te aantal bezoekers op zaterdag 25 januari nauwelijks bergen. De belangstelling 
voor de opening van de expositie over de oorlogstijd in Hazerswoude, was groot.

Voorzitter Leon van der Werf 
kon in zijn welkom dan ook 
diverse bekende Hazerswoud-
se namen betrekken, zoals de 
broers Pannebakker, die een 
boek schreven over Hazerswou-
de 1940-1945; Willem Zintel, 
die tegenover de pastorie woon-
de; de familie van melkboer 
Vreugdenhil naast wiens huis 
tijdens de razzia van 17 janua-
ri 1945, de mannen verzameld 
werden. En natuurlijk mevrouw 
Mieke Heuzeveldt, die de offici-
ele opening ging verrichten.

Jos Pannebakker vertelde de 
toehoorders over de razzia van 
75 jaar geleden. Met zijn broer 
Aart Jan heeft hij vele inter-
views afgenomen en is zo veel 
te weten gekomen over het ver-
loop van deze gebeurtenis en 
dat beschreven in hun boek ‘ 
Hazerswoude 1940-1945’. Hoe 
het dorp vanaf 8 uur ’s morgens 
werd uitgekamd en hoe velen 
zich verstopten om aan de Duit-
sers te ontkomen. Hoe de opge-
pakte mannen vanaf het veldje 
bij Vreugdenhil via Leiden en 
Amsterdam naar Duitsland wer-
den vervoerd en dat er ook bid-
stonden werden gehouden voor 
een goede afloop.

Mevrouw Mieke Heuzeveldt, 
dochter van ds. Heuzeveldt, 
predikant van de gereformeer-
de kerk in Hazerswoude des-
tijds, gaf een beeld van haar er-
varingen in de oorlogstijd. Zij 
woonde met haar ouders in de 
pastorie op de hoek van de Ge-

meneweg. Zij vertelde hoe zij 
van haar vierde tot negende jaar 
die tijd beleefd had en hoe zij 
mensen aan de deur kregen die 
om eten vroegen.  Van de raz-
zia wist zij te vertellen dat haar 
vader aan een Duitse soldaat ge-
vraagd had met de mannen te 
mogen bidden en dat toen die 
soldaat zijn ogen sloot verschil-
lende mannen wisten te ont-
snappen. Hoe haar moeder de 
ochtend van de 17e januari de 
Duitsers had zie aankomen en 
zonder hoed de Dorpsstraat in 
snelde om iedereen te waar-
schuwen. Maar ook van de be-
vrijding en het feest dat er ge-
vierd werd.
Tenslotte opende zij de exposi-
tie door een carbidlamp in het 
museum op te hangen. Die car-
bidlamp was in de oorlog nog 
door haar vader gebruikt en nu 
door haar aan het museum ge-
schonken.

Tijdens de toespraken werd er 
al veel herkenning opgemerkt 
door de toehoorders. Herken-
ning van namen die genoemd 
werden en van gebeurtenissen 
die plaats gevonden hadden. Die 
herkenning was er ook bij het 
bekijken van de vele foto’s die 
tentoongesteld zijn. Menigeen 
wist namen van bekenden te re-
produceren en ook waren er di-
verse ontmoetingen van men-
sen die elkaar in jaren niet meer 
gezien hadden. Zo wisselde Jaap 
Vreugdenhil, van de melkboer, 
verhalen uit met Wim Zintel, 
die aan de andere kant van de 
Gemeneweg woonde.
Nog lange tijd bleef men de vi-
trines bezichtigen en ervarin-
gen uitwisselen.

De expositie is de komende tijd 
te bekijken op de bekende ope-
ningstijden van het museum. 
Vanaf 4 april zal er een vervolg-
expositie komen over de bevrij-
ding. Daarbij zal er dan in alle 
musea van de gemeente Alphen 
aan den Rijn aandacht aan de 
bevrijding besteed worden en 
ook zal er dan een fietstocht zijn 
langs historische plekken.

Mieke Heuzeveldt opent de expositie met het ophangen van een carbidlamp

Jaap Vreugdenhil en Wim Zintel wisselen ervaringen uit.
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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 30 jan. Pittige Gamba's met rijst € 12,75

Vr 31 jan. Onbeperkt spare-ribs met friet € 17,50

Za 1 febr. Erwtensoep € 20,50

  Ribeye met rode wijnsaus

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

Di 4 febr. Stamppot broccoli m. pesto/amand. € 9,75

Wo 5 febr. Lasagne schotel met gehakt € 10,50

Do 6 febr. Koreaanse schotel met rijst € 12,50

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

GEVRAAGD:

Te koop gevraagd :
ANTIEK SPEELGOED, 
antiek speelgoed, doos 
autootjes, oud lego, 
treinen, blikken speel-
goed, vrachtwagens, 
enz... op zolder??
Ik koop het graag van 
u over! Alleen jaren 
40/50/60/70 speel-
goed.
Direct ophalen tegen 
contante betaling!
Tel. 0640022896

DIVERSEN

Met 4 personen is de 
opbrengst van de MS 
collecte €974,52. 
Bedankt voor de inzet!

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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Hair_Change_adv_8x8cm.pdf   1   16-03-18   13:50

Themabijeen-
komst: “Veiligheid 
in en om uw huis” 
bedoeld voor alle 

inwoners uit 
Rijnwoude.

Donderdag 30 januari bent u 
van harte welkom in de Tas / 
Benthuizen. Het samenwer-
kingscollectief “Prettig Ouder 
worden in Rijnwoude (POR) 
organiseert dan een themabij-
eenkomst over “Veiligheid in en 
rondom uw huis”. 

Bijeenkomst TOOS in de TAS 
vindt plaats op donderdag 30 ja-
nuari van 14.00 – 16.00 uur (in-
loop vanaf 13.30) in dorpshuis 
De Tas, de Dam 3 in Benthuizen. 

Via Actief Rijnwoude kunt u zich 
aanmelden wanneer u gebruik wilt 
maken van vervoer (info@actief-
rijnwoude.nl of 06-12577722).

Repair Café 2020: 
we hebben er weer 
zin in!
    
Wat doet u met spullen die er duidelijk geen 
zin meer in hebben? Weggooien? Mooi niet! 
30 januari organiseert Stichting Kringloop 
Alphen het Repair Café van Al-phen aan den 

Rijn. Samen met onze vrijwilli-
gers zorgt u ervoor dat uw spul-
len misschien weer een jaartje 
mee kunnen! 
 
Meer weten over Stichting Kring-
loop Alphen? Ga naar www.
kringloopalphen.nl. Meer infor-
matie over Repair Cafés is te vin-
den via www.repaircafe.nl.
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Word ook Vriend van de 
Groene Hart Koerier 
Stort 5 euro of meer op: 
NL37INGB0006259928

Jaarlijkse bazaar van de 
jeugdclubs op 8 februari
Ook dit jaar organiseren de jeugdclubs van de hervormde gemeente in Hazerswou-
de-Dorp weer een bazaar. Deze zal gehouden worden op zaterdag 8 februari van 
14.00-17.00 uur in de Regenboog (Raadhuisplein 7 in Hazerswoude-Dorp). 

Er is natuurlijk weer genoeg te zien, te doen en te kopen. Elke club heeft zijn eigen spel, knutsel-
hoekje of verkoopspulletjes en in de hal kunt u genieten van een kop koffie met iets lekkers. Het doel 
van de bazaar is dit jaar voor  Compassion, Peter, Laura en Stef den Hertog gaan een muskatlhon 
doen door te zwemmen, fietsen 
en hard te lopen. Zij moeten daar 
een flink bedrag voor ophalen. 
Met dit doel steunen we Compas-
sion die zich inzetten voor je kin-
deren in de Filippijnen. Met de 
bazaar hopen we hier een mooi 
bedrag voor hen op te halen. Ie-
dereen van harte uitgenodigd op 
8 februari in de Regenboog!

Kom naar de informatieavond van het Dorpsover-
leg Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn 
om advies te krijgen over maatregelen die u kunt 
nemen voor energiebesparing en verduurzamen 
van uw woning.

INFORMATIEAVOND ENERGIEBESPARING donderdag 30 
januari / dinsdag 4 februari van 20.00 uur - 22.00 uur  

VOOR WIE?
Huurders, woningeigenaren en vve’s 
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 a/d Rijn
MET MEDEWERKING VAN:
Duurzaam bouwloket gemeente Alphen a/d/Rijn, Habeko, 
Energiek Alphen a/d Rijn 

Geef u op voor de cursus energiecoach!

Hoe maak ik mijn eigen 
huis energiezuiniger?
Energiek Alphen gaat inwoners van Alphen aan den Rijn met een eigen huis kosteloos hel-
pen met advies over hoe men de woning energiezuiniger kan maken. In samenwerking 
met de gemeente Alphen aan den Rijn leiden zij hiervoor vrijwilligers op tot energiecoach.  

Inwonersinitiatief
Energiek Alphen aan den Rijn 
is een energiecoöperatie die 
een aantal jaar geleden op ini-
tiatief van een groep milieube-
wuste inwoners is opgezet in 
samenwerking met de gemeen-
te. Hun doel is mede Alphena-
ren in alle dorpen en kernen 
te ondersteunen bij hun vra-
gen rond ‘hoe kan ik in vanuit 
mijn eigen leefomgeving bijdra-
gen aan energiebesparing’. De 
GHK spreekt met Ferd Schelle-
man, één van de oprichters van 
Energiek Al-phen en met René 
Aarts uit Hazerswoude-Rijndijk. 
Hij is betrokken bij het nieuwste 
project, namelijk het geven van 
gratis advies aan bewoners van 
koopwoningen over energiebe-
sparing in en rondom hun huis. 

Coöperatie voor zonnepanelen
Niet iedereen heeft een dak 
waarop je zonnepanelen kunt 
plaatsen, omdat het dak er niet 
geschikt voor is, of omdat het 
dak niet voldoende zonlicht 
vangt. “Om deze mensen toch 
in de gelegenheid te stellen om 
zonne-energie te gebruiken zijn 
in Alphen een aantal zogenaam-
de ‘postcoderoos’ projecten ge-
realiseerd”, vertelt Ferd Schel-
leman van het collectief. “In 
samenwerking met de gemeen-
te Alphen hebben wij in 2019 
bij elkaar meer dan 2.000 zon-
nepanelen gelegd op de daken 
van het Rijnvicus-gebouw en 
op het dak van de driving range 
Golfclub Zeegersloot. Alle in-
woners die qua postcode in de 

buurt van deze gebouwen wo-
nen, konden intekenen op een 
aandeel in het zonnedak. Daar 
bleek veel belangstelling voor te 
zijn en zo hebben we met een 
grote groep inwoners van de 
gemeente het project Zon op 
Alphen gerealiseerd.” In de ko-
mende jaren wil EA nog meer 
van dit soort projecten uitvoe-
ren waaraan omwonenden kun-
nen deelnemen. 

Energieneutrale woning?
“We staan als Nederlanders 
en dus ook als inwoners van 
de Rijnwoude dorpen voor de 
uitdaging om onze wonin-
gen energieneutraal te maken”, 
geeft René Aarts aan. “De mak-
kelijkste stap om dan mee te be-
ginnen is onze huizen goed te 
isoleren. Investeringen die we 
daarvoor moeten doen, worden 
terugverdiend met lagere ener-
gielasten”. Voor huurhuizen is 
dit de taak van Habeko wonen, 
maar eigenaren van een koop-
woningen zullen dat zelf moe-
ten doen. “Vaak is het lastig om 
goed overzicht te krijgen over 
de mogelijkheden en te bepa-
len waar te beginnen”, vervolgt 
Aarts. “Energiecoaches van 
Energiek Alphen komen graag 
ook bij de huizenbezitters in de 
Rijnwoude-dorpen langs voor 
een gratis scan en persoon-
lijk advies om energie te bespa-
ren of de woning zelfs volledig 
energieneutraal te maken. Zij 
meten bijvoorbeeld met warm-
tebeeldcamera’s waar energie 
verdwijnt, kijken naar tocht 

en ventilatie en geven direct al 
handige tips en nemen gratis 
isolatiehulpmiddelen mee.”
 
Informatie
Er zijn nu 5 energiecoaches be-
schikbaar en in februari volgt 
een nieuwe groep van 19 vrij-
willigers de opleiding tot ener-
giecoach. Het streven is om 
voor heel Alphen aan den Rijn 
in 2020 een totaal van 50 ener-
giecoaches op te leiden. Ook 
dames worden van harte uitge-
nodigd om zich hiervoor op te 
geven. Meer informatie over de 
opleiding tot energiecoach is te 

vinden op de website. Huiseige-
naren kunnen zich via de web-
site aanmelden voor een gra-
tis energie-adviesgesprek over 
hun koopwoning: www.ener-
giekalphenaandenrijn.nl. Voor 
vragen kunt u ook contact op-
nemen met René Aarts (06-
18932067), of stuur een mail 
naar energiecoach@energie-
kalphenaandenrijn.nl. 

Informatieavond energiecoaches op het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn. Foto Diana Baak Op 30 januari en 5 februa-
ri neemt Energiek Alphen ook 
deel aan de bijeenkomsten die 
de dorpsoverleggen van Ha-
zerswoude-Rijndijk en Koude-
kerk aan den Rijn organiseren 
in Pleyn’68 en De Ridderhof. 

(zie ook het kader hierboven)
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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 

60%
KORTING

1 
artikel 

50%
KORTING

3 
artikelen 

70%
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.

*

LAATSTE WEEK!!

Houdt  u  van zingen?
Christelijk Regiokoor “Adoramus “ uit Hazerswoude is weer gestart met het voor-
bereiden van het Paasconcert. Als u zin heeft om mee te zingen, dan is dit het mo-
ment om in te stappen. Ons koor is intussen gegroeid naar ca. 100 leden. 

Onze leden komen uit de hele regio. Iedereen is van harte welkom. 
In het bijzonder: Zijn er nog mannen die een toontje lager kunnen zingen? En zijn er heren die geen 
moeite hebben met het hoogste lied? Wij bedoelen natuurlijk bassen en tenoren….Zij zijn extra wel-
kom bij ons koor.

Gezelligheid staat hoog in het vaandel, maar er wordt ook hard gestudeerd.Onze dirigent Peter Burger 
is de stuwende kracht achter het enthousiasme van de koorleden. Door zijn vakmanschap kunnen we 
prachtige concerten geven.

Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom. Wij repeteren elke donderdag van 19.45 uur 
tot 22.00 uur in de Regenboog Raadhuisplein 7 in Hazerswoude Dorp.

Voor meer informatie kunt u op de website terecht: www.adoramuschristelijkregiokoor .nl
U kunt ook contact opnemen met Emmy van Straalen 06 13309266

Het indrukwekkende regiokoor Adoramus kan versterking gebruiken!

Rocknight met Troublegum 
in café de Egelantier
Deze Hazerswoudse band speelt elke keer weer graag een thuis-
wedstrijd in café de Egelantier. Op 1 februari  vanaf 22:30 uur 
vliegen de 70’s,  80’s en 90’s nummers voorbij. Niet zo maar, 
maar als rocknummers.
Troublegum bestaat uit vier muzikanten die 't lukt hun vuur over te 
brengen in de nummers die ze voor je spelen! Henno op bas, Ferry 
op Drums, Barry op gitaar en Enrique op zang maken er een ou-
derwetse gave Rock avond van!

Al jaren speelt Troublegum in de regio op de mooiste podia. Num-
mers van Queen, the Beatles en de Rolling Stones komen voor bij. 
Maar ook Pat Benatar, Matthias Reim en de Spider Murphy Gang 
vliegen je om de oren. En dan 3 Doors Down en Volbeat.
Maar de Egelantier is ook een mooie plek om nieuwe nummers aan 
het publiek te laten horen. Pffff, te veel om op te noemen dus, maar 
het komt wel allemaal voorbij.

Wil je het beleven, kom dan zaterdag 1 februari vanaf 22:30 uur 
kijken, luisteren en mee-rocken in Café de Egelantier. Tot dan!

Bezoek ons op op Facebook:
https://www.facebook.com/Troublegumrockband/
Of check Instagram: troublegum_rockband
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Sleutels voor huurders Nul Op de 
Meter-woningen Habeko wonen 
De Nul Op de Meter (NOM)-woningen van Habeko wonen zijn opgeleverd. Het 
gaat om twaalf eengezinswoningen in Hazerswoude-Rijndijk; de eerste die Habeko 
heeft gebouwd zonder gasaansluiting. 

De familie Lachal kreeg als laat-
ste de sleutels van hun nieuwe 
woning uit handen van Martin 
Bogerd, directeur-bestuurder 
van Habeko wonen. Natuurlijk 
hoorde daar ook een mooi boe-
ket bij. Bogerd stond even stil 
bij dit moment. “Met de opleve-

ring van deze hoekwoning is de 
cirkel rond. De oude woningen 
die op deze locatie stonden zijn 
eind december 2018 gesloopt. 
We begonnen toen híer, waar 
we nu staan. Ruim een jaar later 
zijn we hier weer en kijken we 
naar mooie en duurzame NOM-

woningen. Een einde van een 
heel bijzonder project.”

Van Leiden naar de Rijndijk
Said Lachal verhuist binnen-
kort samen met zijn vrouw, 
zoon en dochter van Leiden 
naar de Rijndijk. “Van een stad 

naar een dorp en van een flat 
naar een huis! Ja, dat wordt wel 
heel anders, maar wij hebben er 
veel zin in. En Leiden ligt vlak-
bij. Toen wij over deze nieuw-
bouwwoningen hoorden heb-
ben we gereageerd en tot onze 
verrassing kregen we een wo-
ning toegewezen. We zijn echt 
heel blij met dit huis. Het is 
ruim en licht en voelt zelfs nu 
het nog leeg is al aangenaam. 
Zo vlak bij de polder hebben we 
ook een prachtig uitzicht.”
Nu ze de sleutels hebben kan 
het schoonmaken, verven en 
behangen beginnen. Ook in de 
rest van de straat wordt al flink 
geklust door de nieuwe bewo-
ners. 

Constante binnentemperatuur
Wonen in een NOM-woning is 
wonen in een zeer goed geïso-
leerd huis zonder gasaanslui-

ting, zonder cv-ketel, zonder 
radiatoren. Maar met zonne-
panelen, een warmtepomp en 
warmteterugwinning. De tech-
nische installatie die hierbij 
hoort is, staat op zolder. 
Martin Bogerd: “De warmte-
pomp zorgt voor de verwar-
ming van het huis in de winter, 
waarbij het de bedoeling is dat 
er een vrij constante binnen-
temperatuur is. Op de begane 
grond en de eerste verdieping 
ligt overal vloerverwarming. 
Die geeft een hele aangename 
warmte. Het vraagt wel eni-
ge aanpassing van de huurders. 
Even de thermostaat een paar 
graden hoger zetten, is eigenlijk 
niet meer nodig. De bewoners 
worden hierin goed begeleid. 
Voor al onze volgende nieuw-
bouwprojecten geldt dat we ze 
zonder gasaansluiting opleve-
ren.”

Nieuwe huurder Said Lachal ontvangt de sleutels en bloemen van  Martin Bogerd, directeur-bestuurder van Habeko wonen

Twaalf NOM-woningen in Hazerswoude-Rijndijk opgeleverd

Boerderij Hoogkamer sluit haar deuren!!
Per 1 februari is boerderij Hoogkamer niet meer de plek waar cliënten van Ge-
miva-svg hun dagbesteding krijgen. Na ruim 16 jaar heeft eigenaresse Annelies de 
Regt besloten dat het tijd is voor een andere invulling van de boerderij. Wel blijft 
zij op deze boerderij therapie en coaching met paarden aanbieden (Per Paard). 

Bij deze willen we alle dorpsbewoners hartelijk bedanken voor hun positieve aandacht voor de cliën-
ten van de boerderij. Dat heeft hen altijd het gevoel gegeven erbij te horen. We bedanken ook de Al-
bert Heijn en bakkerij Van Kempen die ons al die jaren geholpen hebben, door het doneren van oud 
brood en groente. 

Andersom denken we, dat onze cliënten ook menig dorpsbewoner wat geleerd heeft; mensen 
met een verstandelijke beperking zijn net zo gewoon bijzonder als wij. 

"Ommetje " op 2 februari
“Restaurant Roest” organiseert in samenwerking met Stichting Actief Rijnwoude 
het “Ommetje” op zondag 2 februari. Ook zeker leuk voor kinderen.

Zondag 2 februari vanuit “Restaurant Roest” (Golfbaan Bentwoud) hebben we weer een Ommetje. 
We hebben 3 wandelingen in petto ( (ongeveer 19 / 12 / en 6 kilometer), daarnaast ook 4 fietstoch-
ten (ongeveer 6 / 12 /19 en 35 kilometer). Wil je “Actief” zijn, dan zit er zeker iets tussen wat aan-
sluit op jouw wensen. Oh ja, wandelen met hond is natuurlijk mogelijk, maar honden wel aan de lijn.

Inloop vanaf 10.15 uur, start activiteit tussen 10.30 uur en 12.30 uur. 
Na de koffie / thee (aangeboden door Restaurant Roest)  kunt u gaan starten met uw activiteit. Een 
flesje water en een appeltje/mandarijntje  krijgt u mee voor onderweg. Na afloop van uw inspannin-
gen kunt u heerlijk bijkomen en u genieten van een drankje, een hapje en van de speciale aanbieding 
van “Roest”:  Heerlijke kom erwtensoep met roggebrood en spek voor maar € 5,-- (i.p.v.€ 6,50)

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

Een gezonde en goedkope activiteit in uw eigen achtertuin.

Ommetje is mede mogelijk gemaakt door Bouwer&Officier en Albert Heijn van Onno Beugelsdijk.

METAL 
AVOND 
BIJ DE 
JJB
Zin in een avond met etal 
klassiekers? 
Kom dan 1 februari 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 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 Obitu-
ary, Death, Sepultura en Bolt Thrower.
De bandleden hebben bij elkaar al wel 100 jaar ervaring opgedaan 
met andere metal bands! De band is zeer enthousiast over de num-
mers, en ze hebben erg veel zin om het podium te bestormen met 
ouwe rotten muziek!
Rotten Remains: A blast from the past!
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Actief Rijnwoude start met 
Pilot “Nordic Walking”

Vanuit eetcafé de Hoek / Koudekerk.
Inmiddels weten we allemaal dat Actief Rijnwoude allerlei sportieve activitei-
ten aanbiedt. Binnenkort gaan we weer iets nieuws proberen: “Nordic Wal-
king”. 

Nordic Walking is vanuit het langlaufen in Finland ontstaan en rond 1995 overge-
waaid naar Nederland. Nordic Walking heeft vele voordelen:
• laag blessurerisico;
• snelle gezondheidswinst;
• je gebruikt ongeveer 90% van al de spieren in je lichaam;
• je verbruikt meer energie dan bij Sportief Wandelen;
• je komt in de buitenlucht en in de natuur;
• de poles bieden steun en stabiliteit en verminderen de belasting op de knieën, 
 heupen, enkels en wervelkolom;
• een groep betekent sociale contacten

Velen mensen denken dat je dit gelijk kunt, het lijkt immers een gemakkelijk sport 
om gelijk te doen. Maar dat is niet zo. De techniek van deze sport zal je moeten 
leren.
En laten wij nu net een docent kennen die u deze techniek kan aanleren. Mooi 
toch?

De pilot gaan we aan voor 3 lessen: vrijdag 7 februari / 21 februari en 6 maart.

Locatie  : Eetcafé de Hoek in Koudekerk.
Inloop  : Vanaf 11.15 uur.
Start activiteit : 11.30 uur.
Terugkomst : 12.45 uur.
Kosten  : € 5,00 per les.

Eetcafé de Hoek heeft vervolgens dan voor u een speciale “Lunch aanbieding”: een 
12-uur plankje? voor € 7,50  bestaande uit een kopje soep, bospaddenstoel kroket-
je, gebakken ei, boterham wit of bruin met ham en kaas (maar u hoeft natuurlijk 
hier geen gebruik van te maken).

Voor meer informatie: info@actief-rijnwoude.nl. 
Opgeven is wenselijk maar niet noodzakelijk.

ACTIEF RIJNWOUDEACTIEF RIJNWOUDE

Agenda Actief Rijnwoude februari 2020
Wekelijks

Dag Activiteit Locatie Tijd

woensdag Koffi edrinken De Egelantier Haz. Dorp 10.30 – 12.00

woensdag Lunchwandelen De Egelantier Haz.Dorp 11.00 – 12.00 

woensdag Theewandelen De Tas Benthuizen 13.30 – 15.00
 Jeu de boules  Terrein bij De Tas Benthuizen 15.00 – 16.30
 (ijs en weder dienende)  

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

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

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

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

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

Vrijdag Jeu de Boules  Terrein bij de Tas in Benthuizen 16.00 – 17.30
 (ijs en weder dienende)

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

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

Incidenteel

Dag Activiteit Locatie Tijd

Zo 2 feb. Ommetje: Fietsen/wandelen Roest, Benthuizen Start 10.30 – 12.30 uur

Ma 3 feb. Bewegen op muziek Driehof, Hazerswoude-Dorp 10.00 – 11.00 uur
 i.s.m. Alphen Beweegt

Di 04 feb. Samen eten Driehof 17.00 – 20.00

Wo 5 feb. Samen eten Café de Hoek, i.s.m. Tom in de buurt 17.00 uur

Do 6 feb. Biljarten, schaken, dammen Café de Egelantier Hazerswoude Dorp 14.00 – 16.00

Vr 7 feb. Nordic Walking Eetcafé de Hoek / Koudekerk Inloop 11.15 uur
   Start 11.30 uur

Ma 10 feb. Vragenuurtje Lindehof Gezondheidscentrum Lindehof 8.30 – 9.30 uur
 (u kunt voor al uw vragen 
 over Actief Rijnwoude 
 terecht bij de ingang van 
 het gezondheidscentrum)

Do 13 feb. Kennisquiz Café de Egelantier Hazerswoude Dorp 14.00 – 16.00

Wo 19 feb. Samen eten Café de Hoek, i.s.m. Tom in de buurt 17.00 uur

Vr 21 feb. Nordic Walking Eetcafé de Hoek / Koudekerk Inloop 11.15 uur 
   Start 11.30 uur

Zo 23 feb. Meet&Greet Grand Café de Hoek / Boskoop 14.00 – 16.00 uur

Di 18 feb. Samen Fietsen Café de Egelantier 13.00 – 16.00

Di 18 feb. Samen eten Driehof 17.00 – 20.00

Do 20 feb. Klaverjassen Café de Egelantier 14.00 – 16.00

Do 27 feb. Sjoelen Café de Egelantier 14.00 – 16.00

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
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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

Maaltijd van de week

Hutspot

KIJK OP LALAU.KEURSLAGER.NL VOOR MEER AANBIEDINGEN

PORTIE   € 5.95

Lintjesregen bij de Vrijwillige Brandweer 
van Koudekerk aan den Rijn.

door Frits Nijhof
Maandag 13 januari jl. werd de Groene Hart Koerier uitgenodigd de korpsavond van de Vrijwil-
lige Brandweer te Koudekerk aan den Rijn bij te wonen. De reden was wel met een speciale reden: 
er werden enkele Koninklijke Onderscheidingen, beter bekend als Lintjes, uitgereikt. 

Deze bijzondere korpsavond 
was dit jaar niet in De Hoek, 
maar in de  Hoeve Dijkzicht aan 
de Achthovernerweg. Na een 
korte inleiding door de korps-
chef van Hollands Midden, is 
het de beurt aan burgemeester 
Spies; zij was met ‘vijf forse do-
zen’ uit Alphen gekomen, De 
overheid heeft besloten vanaf 
dit jaar te stoppen met de auto-
matische benoemingsgrond van 
20 of meer dienstjaren. o.i. een 
wel ’n wat typische regel, want 
dat zou theoretisch betekenen 
dat een aantal brandweermen-
sen niet (meer) in aanmerking 
komen zouden komen voor een 
lintje. Echter, op basis van bij-
zondere persoonlijke verdien-
sten kunnen nog steeds nieuwe 
voorstellen ingediend worden; 
gelukkig. 

Tevens kan gesteld worden dat 
op vrijwillige basis werkzaam 
te zijn als brandweer, ook e.e.a. 
vraagt van de werkgevers. In-
dien vrijwilligers worden opge-
roepen staan ze klaar en moeten 
zij onmiddellijk hun werkplek 
verlaten en zich naar de brand-
weer spoeden. Voor sommi-
gen geldt zelfs dat ze de werk-
zaamheden binnen hun eigen 
bedrijf uit hun handen moe-
ten laten vallen, om hun func-
tie als brandweerman te vervul-
len. En dat kan op elk tijdstip: 
in het weekend, op feestdagen 
of tijdens de jaarwisseling. Ter-
wijl andere mensen feest staan 
te vieren, staat de brandweer-
man paraat om, waar nodig, op 
te treden en gevaarlijke situaties 
weer veilig te maken.
Burgemeester Spies gaat ver-

volgens over op het onder-
werp, waarvoor deze bijzondere 
korpsavond was georganiseerd: 
het uitreiken van de lintjes.

Paul van de Berg mag de spits 
afbijten. 
Paul werd in 1989 aangesteld bij 
de vrijwillige brandweer als as-
pirant brandwacht bij de kazer-
ne in Koudekerk. Hij heeft di-
verse opleidingen gevolgd tot 
niveau hoofdbrandwacht, oe-
fenleider en first responder. 
Collega’s, welke net beginnen  
neemt hij graag onder z’n hoe-
de. Tevens staat Paul enthousiast 
vooraan als er weer een oefen-
avond georganiseerd moet wor-
den. Ook kan hij gezien worden 
als ‘dé klusjesman’ in en om de 
kazerne: Paul doet het perio-
diek onderhoud aan de kazerne, 
de wagens ‘poetsen’ en houdt 
de tuin netjes.  Na deze loven-
de woorden wordt Paul van 
de Berg benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau! Ver-
volgens speldt mevrouw Spies 
hem de versierselen op.

Dan is het de beurt aan 
Jos de Leeuw.  
Jos startte in 1997 bij de brand-
weerkazerne als aspirant brand-
wacht. Er werden vervolgens 
verschillende opleidingen ge-
volgd tot niveau hoofdbrand-
meester. Op moment is zijn 
taak hoofdzakelijk chauffeur en 
pompbediende. In het verleden 
was Jos tevens brandweerdui-
ker.
Jos slaat namelijk geen enke-
le oefenavond over; dat geeft al 
aan dat hij een zeer betrokken 
en gedreven brandweerman is. 

Dat uit zich ook in het feit dat 
Jos zijn eigen kennis en know-
how overdraagt aan zijn colle-
ga-pompbediendes. Ooit werd 
Jos zelfs benoemd tot de beste 
pompbedienaar van Zuid-Hol-
land. Zijn eigen bedrijf is in ’t 
dorp; dat is waarschijnlijk de 
reden dat Jos veelal als eerste 
plaatse is. Door al zijn bijdragen 
wordt Jos benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau! 

Dan is het de beurt van 
Gerbert van Triest. 
Gerbert is sinds 1992 lid van 
de vrijwillige brandweer, waar 
hij startte als aspirant brand-
wacht en volgde vervolgens di-
verse opleidingen tot het niveau 
van onder-brandmeester. Ger-
bert heeft in de loop der tijd 
verschillende functies vervuld, 
waaronder bevelvoerder, chauf-
feur pompbediende, oefenlei-
der, first responder en duiker. 
Kortom: een echte allrounder 
binnen de kazerne. Maar dat 
was blijkbaar nog niet genoeg, 
want Gerbert was ook jarenlang 
penningmeester van de perso-
neelsvereniging.
Naast zijn drukke bestaan als 
zelfstandig ondernemer, staat 
Gerbert bij tij en ontij klaar voor 
z’n  medemens.  Dat alles was de 
reden om Gerbert te benoemen 
tot Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau! Van mevrouw Spies 
kreeg hij de versierselen opge-
speld.

En dan wordt Gerbert’s broer 
Peter ‘op het matje geroepen’. 
Deze tweede brandweerman uit 
de familie van Triest, kwam in 
1989 bij de vrijwillige brand-

weer als aspirant brandwacht. 
Door het volgen van verschil-
lende opleidingen, werd Peter 
brandmeester. Tevens bekleed-
de Peter diverse functies, zoals 
chauffeur pompbediende, oe-
fenleider en first responder en 
een aantal terug ook duiker ge-
weest. Tezamen met broer Ger-
bert is Peter in 2014 tijdens een 
uitruk heldhaftig opgetreden; 
dat was tijdens het blussen van 
een brand in een monumenta-
le molen. Erger is door hun toe-
doen voorkomen en daardoor 
staan jullie beiden in de boe-
ken vermeld als de ‘Millbro-
thers’. De technische vaardighe-
den, die Peter heeft opgedaan in 
zijn dagelijkse werk bij KPN, ko-
men nu zeer zeker van pas bij de 
brandweer. Zonder veel moeite 
worden computer- en verbin-
dingsproblemen ‘even’ opge-
lost. Voor zijn collega’s van de 
kazerne betekent Peter veel voor 
hen en voor de ploegchef; de 
ploegchef vervangt hij zonder 
problemen bij zijn afwezigheid.
Om genoemde reden wordt Pe-
ter benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau!
De daarbij behorende versier-
selen worden hem opgespeld 
door mevrouw Spies.

Dan de laatste ridder: 
Johan Vergunst.  
Johan begon in 1989 bij de vrij-
willige brandweer als aspirant 
brandwacht. Daaropvolgend 
heeft Johan verschillende oplei-
dingen gevolgd en bracht het tot 
het niveau van brandmeester, 
instructeur, oefenleider en first 
responder.
Naast het coachen van nieuwe 
collega’s voor reguliere brand-

bestrijdingstaken heeft Johan als 
ploegchef de dagelijkse leiding 
over de kazerne. Mede daardoor 
is hij een zeer gewaardeerde 
kracht voor de regionale brand-
weer. Jammer genoeg is Johan 
per 1 januari jl. afgetreden als 
ploegchef.
Niettemin blijft veiligheid een 
sleutelrol spelen in zijn leven,: 
Johan is namelijk inspecteur-
handhaver bij de gemeente. Zo-
wel als ploegchef, maar ook als 
sociaal persoon heeft hij bijge-
dragen aan de saamhorigheid 
binnen de kazerne.
Op basis hiervan is Johan be-
noemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau!
Johan kreeg de bijbehoren-
de versierselen door mevrouw 
Spies opgespeld.
Na het officiële gedeelte van 
deze bijzondere korpsavond was 
er nog een gezellige samenzijn 
en werd er onder genot van een 
hapje en een drankje nog nage-
praat.

Deze nieuw gekozen locatie aan 
den Ouden Rhijn, even buiten 
Koudekerk, leende zich uitste-
kend voor deze speciale korps-
avond. Het is één van de histo-
rische boerderijen in de polder 
Achthoven, stamt uit 1615, heeft 
in de afgelopen eeuwen allerlei 
praktische veranderingen on-
dergaan maar en is nog steeds 
zeer sfeervol ingericht en leent 
zich uitstekend voor dergelijke 
festiviteiten. 

Op de foto:  vlnr.:  Gerbert van Triest, Johan Vergunst, mevr. Spies, Peter van Triest, Jos de Leeuw, Paul van de Berg
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MARCO LANGE VERLENGT CONTRACT
Het bestuur van BSC’68 en Marco Lange hebben gisteravond 
in goed onderling overleg besloten om het contract van Mar-
co als hoofdtrainer met 1 jaar te verlengen. 

In het gesprek werd duidelijk dat beide partijen zeer tevreden 
zijn over de huidige samenwerking en hebben het vertrouwen 
uitgesproken dat de positieve lijn die is ingezet verder kan wor-
den uitgebouwd. Marco is vanaf dit seizoen werkzaam bij onze 
vereniging en staat met het eerste elftal in de kopgroep van de 
4e klasse.

Hou Vast zoekt 
vrijwilligers!
Gymvereniging Hou Vast is op zoek naar mensen die de 
club willen steunen; mensen die Hou Vast een warm 
hart toedragen. Er zijn verschillende mensen nodig 
maar op dit moment zijn de belangrijkste functies:

• Secretaris – dit is een bestuursfunctie. Dat houdt in dat er elke 
6-8 weken vergaderd wordt (zo’n 6 keer per jaar). De secreta-
ris houdt de communicatie via de email bij (10 min per dag), 
bereidt de vergaderingen voor (15 min per keer), regelt de le-
denvergadering (jaarlijks), werkt samen met de voorzitter en de 
technische commissie en heeft nog enkele andere taken. Wie 
heeft er interesse in een leuke functie in een gezellig bestuur?

• Iemand met P&O ervaring – we zoeken iemand die ons kan 
helpen met het maken van goede contracten. Het bestuur be-
staat uit vrijwilligers met allerlei achtergronden maar niemand 
is goed thuis in contracten. Wie wil ons helpen dit op te zetten?

• Iemand met interesse in beleid – we zoeken iemand die wil 
helpen met het opzetten van een nieuw beleidsplan. We willen 
een goed en degelijk plan waar we volledig achterstaan als club. 
Wie wil dit in een groepsverband helpen opzetten?

 Verder kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken die ons hel-
pen met wedstrijden: bijv koffie verkopen of de teltafel be-
mannen. Dat zijn taken die eens per jaar voorkomen. 

Mocht iets je aanspreken, neem dan contact op 
met info@gvhouvast.nl of u kunt in de avond 
bellen met 0172-587070 (Mona). We kunnen 
meer informatie geven of je kan een keer vrij-
blijvend meedoen met een vergadering (voor 
secretarisfunctie) om te zien of het iets voor 
je is! 

Bernardus kan voorsprong in Woubrugge niet vasthouden
Koud is het langs de lijn als Bernardus het opneemt in en tegen 
Woubrugge. In verband met afwezigheid van doelman Luuk En-
ter, staat Dany Kapaan tussen de palen. 

Dany verliet Bernardus enkele 
jaren geleden omdat hij niet op 
zondag kon spelen, maar keerde 
begin van deze competitie weer 
terug naar de selectie (op zater-
dag). In de achterhoede in de ba-
sis: Roel van der Zon en Wesley 
van Tol.
Bernardus lijkt al snel in de wed-
strijd dichtbij succes, echter Kevin 
Kersseboom kan z’n goede loop-
actie niet bekronen. Vervolgens is 
het Woubrugge dat het initiatief 
neemt, maar vooralsnog weinig 
echte doelrijpe kansen kan creë-
ren. Zo neemt een aanvaller van 
Woubrugge niet de juiste beslis-
sing door op doel van Bernardus 
te schieten, terwijl er meer tijd 
was om middels een doorloopac-
tie in reële scoringspositie te ge-
raken. Ook reageert Woubrugge 
veelvuldig richting scheidsrech-
ter over vermeende overtredin-
gen, wat uiteindelijk hun spel er 

niet beter op maakt. Na ruim een 
halfuur wederom kansen voor 
Woubrugge, na een hoekschop. 
Tot tweemaal toe, met eerst een 
kopbal en daarna een schot, is 
de verdediging van Bernardus en 
de doelman echter niet te bre-
ken. Terwijl Woubrugge de bo-
venliggende partij is, zorgt met 
name Glenn Valk diverse keren 
voor een gevaarlijk omschakel-
moment. In de 40e minuut re-
sulteert zo’n omschakeling in een 
perfecte Bernardus-aanval en kan 
aanvoerder Daniël van Leeuwen 
een voorzet van Kevin Kersse-
boom inschieten. 0 - 1. Dit wordt 
tevens de ruststand.
Met het voornemen om wat min-
der richting scheidsrechter te rea-
geren, start Woubrugge gedreven 
aan de tweede helft. Dit levert 
ook een aantal situaties voor het 
Bernardus-doel op, maar een 
stug verdedigend blok houdt lan-

ge tijd stand. Wel is er een situ-
atie, waar Bernardus van geluk 
mag spreken dat Roel van der Zon 
slechts geel krijgt voor zijn over-
treding. Als Glenn Valk gebles-
seerd wordt vervangen door Has-
san Knobhout, zijn we in een fase 
van de wedstrijd beland waarbij 
er enige hoop op succes aan de 
horizon gloort. Enige minuten la-
ter is deze hoop echter al vervlo-
gen als na een scrimmage Wou-
brugge op gelijke hoogte komt. 1 
– 1. Als twee minuten later We-
sley van Tol even geen greep op 

zijn tegenstander kan krijgen, kan 
deze eenvoudig doorlopen en de 
2 – 1 op het scorebord brengen. 
Als even later Wesley is vervan-
gen door Rob Verbeij, deelt Wou-
brugge de genadeslag uit. Rob 
kan een aanval van Woubrug-
ge niet onderbreken, waarna de 
voorzet eenvoudig door de Wou-
brugge-aanval kan worden inge-
schoten. 3 – 1. Bernardus is ge-
broken, kan behalve een aanval 
met schot van Daniël van Leeu-
wen en mogelijkheden in de toe-
gevoegde tijd voor Kevin Kersse-

boom, geen vuist meer maken. 
Die toegevoegde tijd is vanwege 
het oponthoud voor de blessure-
behandeling van Dany Kapaan.  
Als de doelman het laatste kwar-
tier van de wedstrijd geblesseerd 
is geraakt en er geen doelman-
wissel voorhanden is, moet hij 
de resterende tijd door. Iets wat 
hij overigens zonder morren zeer 
verdienstelijk doet! De komen-
de wedstrijd op het programma 
is tegen Roodenburg, de aftrap 
is om 14.30 uur aan de Hazers-
woudse Sweelincklaan.

BSC’68 boekt benauwde, maar verdiende zege
Op de zaterdag, volgend op de week waarin het bestuur van BSC’68 en trainer/coach Marco Lange 
in goed overleg besloten om hun overeenkomst te verlengen naar het seizoen 2020/2021, slaagde 
het eerste elftal van BSC’68 erin om een benauwde, maar zeer zeker verdiende zege op vv Stol-
wijk te boeken. 

Zonder de geblesseerde Lody 
Dijkhuizen en de nog geschors-
te Michael Verhoef namen de 
mannen van trainer/coach Mar-
co Lange direct het initiatief in 
handen, zonder dat dat direct 
tot echte kansen leidde. Van 
achteren uit ging de bal via di-
verse schijven over het midden-
veld naar de voorhoede. Daar-
in was vooral Davey Gramberg 
zijn directe tegenstander welis-
waar diverse malen te vlug af, 
maar hij liep zich vervolgens 
vast op de volgende tegenstan-
der. Ook de eerste corner van 
BSC’68 leverde niet het gewens-
te resultaat op. Langzamerhand 
werd BSC’68 wat slordiger en 
zagen we Stolwijk wat vaker  op 
de helft van BSC’68 verschijnen. 
Een periode van pakweg een 
kwartier volgde waarin het spel 
zich vooral op het middenveld 
afspeelde en er geen enkel ge-
vaar voor een van de doelen aan 
de orde was.
Tot de 29ste minuut. Een cor-
ner van BSC’68, voor het doel 
van Stolwijk gebracht door Nick 
Holstege, werd door Karsten 
van Etten bij de tweede paal 
knap tegendraads ingekopt, 0-1. 
Lang konden de mannen van 
trainer/coach Marco Lange ech-
ter niet genieten van deze voor-
sprong. In de volgende minuut 
werd bij een aanval van Stol-
wijk de bal vanaf de achter-
lijn teruggelegd door Youri van 
de Ende naar de op de 16 me-
ter lijn staande Chris Both. Die 
nam de bal in een keer op zijn 
slof en met een mooie boog 
ging de bal over BSC’68-doel-

man Stephan Reterink heen te-
gen de touwen, 1-1. Vrijwel di-
rect daarna kwam BSC’68 bijna 
weer op voorsprong, maar een 
inzet van wederom Karsten van 
Etten werd ternauwernood door 
de achterhoede van Stolwijk tot 
corner verwerkt. In de 39ste 
minuut zag Jelle Verhoeff een 
mooie geplaatste vrije trap net, 
voor BSC’68, aan de  verkeerde 
kant van de paal gaan. Zo kwam 
de rust met een in feite terecht 
1-1 tussenstand.

Na de thee kwam Guido de Pein-
der in het veld voor Nick Hol-
stege en probeerde BSC’68 de 
manier van spelen van de eerste 
tien minuten van de wedstrijd 
weer op te pakken, maar dat 
lukte niet echt. De bal werd te 
vaak door het midden gespeeld, 
terwijl er aan de beide zijkanten 
de ruimte lag. In de 50ste mi-
nuut kwam Falco Henzen in het 
veld voor Davey Gramberg en 
kwamen er wel wat kansjes en 
mogelijkheden, maar de echte 

overtuiging om te scoren ont-
brak. Dan ga je als supporter van 
BSC’68 zo langzamerhand toch 
denken een het doemscenario 
van “we zullen hier toch geen 
punten laten liggen”.
In de 40ste minuut is het uit-
eindelijk dan toch raak voor 
BSC’68. Een mooie pass door 
de in de 82ste minuut, voor de 
geblesseerde Falco Henzen, in-
gevallen Rowin Bouwmeester 
op de het strafschopgebied in 
sprintende Jelle Verhoeff, werd 
door Jelle op waarde geschat en 
mooi afgemaakt, 1-2. Met nog 
vijf minuten speeltijd op de klok 
was het vervolgens het koppie er 
bijhouden en konden de handen 
in de lucht toen scheidsechter 
Frikken floot voor het einde van 
de wedstrijd. 

Aangezien ook Floreant en Bergam-
bacht hun wedstrijd winnend afslo-
ten, veranderde er niets in de stand en 
is het zaak ook komende zaterdag de 
punten tegen vv Moordrecht in eigen 
huis te houden.
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Valste start landelijke 
teams Avanti
De start van de voorjaarscompetitie was een lastige 
voor Avanti. Het publiek zag dat de teams niet gewel-
dig uit de winterstop zijn gekomen.

Polderloop 2020 weer van start!
Ook dit jaar wist de selectie van Hazerswoudse Boys, weer een 
mooie en goede loop door de Hazerswoudse polders neer te zet-
ten. Mede vanwege de goede weersomstandigheden verschenen er 
uiteindelijk een kleine 250 lopers aan de start van de Polderloop.
Na een koude en op sommige momenten ook wel natte en mistige 
week was het afwachten wat het weer deze zondag zou doen. Ge-
lukkig bleef het droog en hield de kou de lopers niet uit de weg. 
Sterker nog, met een schitterend aantal van bijna 250 was het een 
zeer succesvolle en soms zelfs zonnige editie! Naast het mooie aan-
tal deelnemers werd er ook weer snel gelopen.
Zo wist Martijn van Es de halve marathon op zijn naam te schrijven 
met een tijd van 1.25:58. De winnaar van de 15 kilometer was Aad 
Luiten, hij wist zijn concurrentie keurig voor te blijven (1.02:36). 
De 1.5 kilometer, 5 kilometer en de 10 kilometer gingen respec-
tievelijk naar Luke Elstgeest, Patrick van Leeuwen en Danny Bin-
nendijk. 

Ook bij de dames ging het er weer zeer fanatiek aan toe en werden 
er mooie tijden gelopen. Sarine van Leeuwen kwam met een tijd 
van 1.37:30 als eerste over de finish bij de halve marathon. Danila 
van Beek werd de nummer één op de 15 kilometer (1.18:11). De 10 
kilometer was een prooi voor Marlène Straathof met een tijd van 
43:27. Ook voor Britt Mourits (1.5 kilometer) en Carola van Assem 
(5 kilometer) was het een feestelijke Polderloop. 

Voor dit jaar staan er nog drie Polderlopen op het programma, 
waarvan er elke maand één plaats zal vinden. Wanneer je deze edi-
tie helemaal vergeten was of gewoon liever oversloeg vanwege het 
slechte weer, geen ramp: om het felbegeerde Polderloop-shirt te 
verdienen, dien je drie van de vier lopen te voltooien, iets wat dus 
nog steeds mogelijk is! Daarnaast is het ook mogelijk om voor een 
dagherinnering te lopen.

De volgende Polderloop zal plaatsvinden op zondag 23 februari. 
Zoals altijd staan ook dan weer de 1.5 km, 5 km, 10 km, 15 km en 
halve marathon op het programma.

Dames        
1,5 km      
1. Britt Mourits 6:31    
2. Sterre van Zwieten 7:20    
3. Ziva Wassink 7:53    

5 km      
1. Carola van Assem 19:43    
2. Anke ten Barge 25:42    
3. Kim Schinagl 25:48    

10 km      
1. Marlène Straathof 43:27    
2. Helmie Ramakers 45:00    
3. Titia van den Eijnden 46:34    

15 km      
1. Danila van Beek 1.18:11    
2. Petra Maurits 1.28:54    
3. Eveline van Zanten 1.38:18    

Halve Marathon      
1. Sarine van Leeuwen 1.37:30    
2. Suzanne Kanters 1.49:49    
3. Miranda van der Voort 1.59:08    

Heren
1,5 km
1. Luke Elstgeest 5:55
2. Lars Hoogenboom 5:59
3. Bas Lourier 6:04

5 km
1. Patrick van Leeuwen18:20
2. Leon van Schie 19:36
3. Robin de Ruiter 20:40

10 km
1. Danny Binnendijk 34:34
2. Robert Kras 37:16
3. Albert-Jan Groen 37:38

15 km
1. Aad Luiten 1.02:36
2. Martin van Soest 1.03:32
3. Barry Soonius 1.07:53

Halve Marathon
1. Martijn van Es 1.25:58
2. Mark Lelieveld 1.28:29
3. Vincent Boeren 1.33:30

Hazerswoudse Boys wint nipt van Boshuizen
In een vermakelijke wedstrijd heeft Hazerswoudse Boys moeizaam met 2-1 gewonnen van Bos-
huizen. De vlot combinerende bezoekers uit Leiden waren in de beginfase weliswaar de boven-
liggende partij maar het was de thuisploeg die efficiënt met de kansen omsprong en op 2-0 kwam 
en een uitgelezen kans om de wedstrijd vanaf de penaltystip voortijdig te beslissen liet liggen. 

Allereerst kreeg Heren 1 in de 
eredivisie genadeloos klop van 
waarschijnlijk aanstaand kampi-
oen Taverzo. Alleen Frank Hol-
lak kwam tot gamewinst tegen 
Jochem de Hoop. De overige 
wedstrijden werden allemaal 
met 3-0 verloren wat niet gek 
is daar de gasten aantraden met 
toppers als Vostes en Laurens 
Tromer. Uitslag: 0-6

Dames 1 ging in de 1e divisie 
met 4-6 onderuit tegen SVE. 
Nena Zantman verzorgde de ge-
hele hazersouwdse productie 
door 3 maal te zegevieren en te-
zamen met Sharon van Zelderen 

het dubbelspel te winnen. Len-
ny van der Meer en Sharon van 
Zelderen kwamen ondanks di-
verse kansen in de enkelspelen 
niet tot winst.

Lichtpunt van het weekend 
was Heren 2 die na de promo-
tie uit de 3e divisie laat zien dat 
ze in de 2e divisie ook gewoon 
door gaan met winnen. Ditmaal 
werd FTTC met 7-3 aan de kant 
gezet. Albert van Beek (3x), Olaf 
Stolwijk (2x) en Bjorn Pluijm 
(1x) zorgden tezamen met het 
gewonnen dubbelspel voor de 
punten.

Na rust lag het initiatief 35 mi-
nuten lang bij Boshuizen dat de 
marge terugbracht tot één tref-
fer maar de uitstekend keepen-
de Patrick van der Reest wist 
zijn doel verder schoon te hou-
den en hielp zijn ploeg daarmee 
aan 3 punten. 
Op een hobbelige grasmat zet 
scheidsrechter Rip na een mi-
nuut stilte i.v.m. het overlijden 
van de vader van Glenn Bennis 
om even na 14.30 uur de wed-
strijd in gang. Hazerswoudse 
Boys start zonder de nog gebles-
seerde Vito Martens en met Leo 
de Ruiter op de bank. Hun plaats 
wordt ingenomen door de jon-
kies Jelle Nieuwhof en Tyler van 
Buuren. En in het hart van de 
verdediging is Beau Gordijn te-
rug na een langdurige blessure.

Na een kleine 10 minuten spelen 
is Hazerswoudse Boys voor het 
eerst gevaarlijk en dat levert di-
rect succes op wanneer Ivo Vo-
gelaar de bal uit een voorzet van 
Robby Kraan in het doel kopt. 
Vijf minuten later passeert Gary 
Person aan de andere kant van 
het veld met een schaar Robby 
Kraan en schiet direct op doel 
waar Patrick van der Reest het 
schot tot corner verwerkt. Na 20 
minuten spelen weet Jari Meer-
tens met een subtiel passje Jel-
le Nieuwhof te bereiken in het 
zestienmetergebied en hij weet 
de bal in 2 pogingen langs kee-
per Fenno Blikman te krijgen en 
brengt daarmee de thuisploeg 
op 2-0 uit hun 2e kans. 
De laatste 10 minuten voor rust 
trekt Hazerswoudse Boys het 
spel naar zich toe en krijgt de 
mogelijkheid om de wedstrijd 
vroegtijdig te beslissen. Tyler 
van Buuren wordt door Jelle 
Nieuwhof bereikt en hij drib-
belt het vijandelijke strafschop-
gebied in waar hij onreglemen-
tair ten val wordt gebracht met 
een penalty als resultaat. Aan-
voerder Justin Meijer zet zich 
achter de bal maar zijn inzet 
wordt gestopt door keeper Blik-
man en ook de op het oog een-
voudige rebound weet Justin 
van dichtbij niet langs de Leidse 
keeper te krijgen. 
Jari Meertens probeert kee-
per Blikman in de korte te ver-
schalkken maar de doelman 
tikt de bal uit de hoek en houdt 
daarmee zijn team in de race.

Moeilijk standhouden
Na rust is Boshuizen weer de 
ploeg die het spel bepaalt. Ha-
zerswoudse Boys komt am-
per nog van de eigen helft af 
en weet de bal maar moeilijk 
in de ploeg te houden. Vanwe-
ge een blessure is aanvoerder 

Justin Meijer in de rust in de 
kleedkamer achtergebleven met 
als gevolg dat de balans op het 
middenveld weg is en daarvan 
profiteert de tegenstander. De 
bezoekers gaan op zoek naar de 
aansluitingstreffer en die komt 
er wanneer Stan van Meurs de 
bal verspeelt op de middenlijn 
waarna Gary Person in stelling 
wordt gebracht die afrekent met 
Robby Kraan en daarna snoei-
hard op doel schiet. Patrick van 
der Reest weet de bal in eerste 
instantie te keren maar op de 
rebound van Jayden Bergwijn 
is hij kansloos. Boshuizen gaat 
daarna op zoek naar de gelijk-
maker en een kwartier voor tijd 
heeft Leoluca Rubertis die op 

zijn schoen na een strakke lage 
voorzet van Gary Person maar 
hij ziet zijn schot tot opluchting 
van de Hazerswoudse Boys sup-
porters naast het doel verdwij-
nen. Langzamerhand verdwijnt 
de energie bij Boshuizen en in 
de slotfase wordt de thuisploeg 
ook nog enkele keren gevaar-
lijk maar gescoord wordt er niet 
meer. 
Door de overwinning blijft Ha-
zerswoudse Boys halverwege de 
competitie tweede in de stand 
achter koploper SJC.
Volgende week speelt Hazers-
woudse Boys uit tegen Kic-
kers'69 om 14.30 uur in Leimui-
den.

DOWN BY THE RIVERSIDE
VERBRAAK/VANBIJNEN
Vrijdag 7 februari staat   ‘de kleinste bigband ter wereld’  op 
het podium van Trouble Tree FolkConcerts. Joost Verbraak en 
Jan van Bijnen (multi-instrumentalisten voor o.m. Point Quiet, 
Freek de Jonge, Claudia de Breij, , Ralph de Jongh) nemen ons 
mee met een reis langs de rivier.                     

New Orleans… een verloren Mariachi-trompetter… de ritmesectie 
van een draai-orgel… een wild groovende sousafoon en broeie-
rige dobro- en banjogeluiden… slidegitaar….drums….ontroeren-
de liedjes... swingende... Duo virtuoze en grappige muzikanten in 
roots/americana/bluegrass/new orleans-stijl. Denk aan Ry Cooder, 
Dr. John, Willie Nelson, Louis Armstrong... 
Prachtig gitaarwerk  van Van Bijnen en Verbraak op drie instru-
menten tegelijk en dat valt zeker niet mee op een sousafoon, trom-
pet en een drumkit. Een  topduo als bigband.

“HET ZAL WEL LEKKER MEEZINGEN WORDEN”

De entree is € 15,- .In de  Ridderhof  in Koudekerk a/d Rijn.                   
20.30u. Reserveren via  ttfolk@hotmail.com  of  via  071-3414647 

(naam + aantal kaarten)
 www.verbraakvanbijnen.nl                                              

www.ttfolk.nl       



16 Groene Hart Koerier
woensdag 29 januari 2020

HOOGVLIET.COM

S T A P E L KORTING

MEER halen is MINDER betalen

Maximaal 16 6-packs per klant 

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 29 januari t/m dinsdag 4 februari 2020. Zet- en drukfouten voorbehouden.

 Hertog Jan 
Alle pakken met 
6 blikjes van 0.33 liter 
 Per 2 pakken van /11.26
Per 2 pakken voor 7.88

2x 6-PACK

 30%
KORTING 

3X 6-PACK

 40%
KORTING 

4X 6-PACK

 50%
KORTING 

 KILO 

 0.99 

Turbana bananen 
Van /1.75 

 Pringles 
2 bussen van 160 - 165 gram 
Van /4.10 
 Voor 2.05 

 1+1
GRATIS 

 NU 

2.49
2 FLESSEN

3.99
4 FLESSEN

PER FLES

1.24 PER FLES

0.99

 Fanta, Sprite 
of Fernandes 
 Alle fl essen van 1.5 liter 
Per 2 fl essen van /3.44 - /4.18

WEEK SPAREN VOOR KOOK- EN KOEKENPANNEN VAN SOLALAATSTE

TOT 

MEER DAN 

50%
KORTING


