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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

Geen ijs in Koudekerk, wat dan?!

25 VIJK-leden rijden de 
Alternatieve Elfstedentocht

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 complete team op het prachtige ijs van de Oostenrijkse Weissensee!

Gezocht:
Personeel voor 

productiewerk in 

Hazerswoude-Dorp.

Tel. 06-18396218

door Frits Nijhof

Wat doe je als de schaatsclub 
Koudekerk (VIJK) 40 jaar be-
staat en er een winter zonder 
ijs is? Wel daarvoor hadden 
Edwin Struik, Martin van Bos-
telen en Gerard Jan Vonk sa-
men iets bijzonders gedacht: 
het leek hun wel  gaaf en leuk 
dat een groep van VIJK naar de 
Weissensee afreizen. 

Dus: de plannen werden ge-
smeed..… en zo geschiedde: op 
21 januari jl. stapten 25 VIJK le-
den in de bus bij de Ridderhof 
om vertrokken richting Oos-
tenrijk, op naar de Weissensee.  
Hun doel was, hoe kan het ook 
anders:  op 24 januari de Alter-
natieve Elfstedentocht te schaat-
sen én deze ook uit te rijden! … 
want daar ga je immers voor!

Het blijft een eind hoor..
En zo stonden dus 24 janua-
ri 25 VIJK-ers aan de start, ze-
nuwen en andrealine in het 
lijf. De speaker vertelde fijntjes 
'als je vandaag niet uitrijdt, dan doe je 
het nooit’, want de omstandighe-
den waren perfect. De tempera-
tuur was goed, het ijs was super, 
geen zuchtje wind, maar deson-
danks is en blijft de 200 kilome-
ter een eind. 
Jan Dirk Corts was de eer-
ste VIJK-er die over de streep 
heen kwam. Hij deed er 7:27 
uur over. En zo druppelde één 
voor één het VIJK team binnen. 

3 VIJK dames reden bij de eer-
ste 25. Marion Kuper kwam als 
15de over de streep in een tijd 
van 8 uur 10 en Manon van Rijn 
en Miranda Kerkvliet als 24ste 
respectievelijk 25ste in de tijd 
van 8:36 uur. Chapeau!
Bij de laatste VIJK-ers, Jeroen 
Pennings, Marielle Langeveld en 
Arienne Kapteijn stond het hele 
VIJK team deze moedige strij-
ders op te wachten in het don-
ker en ‘trok' dit drietal over de 
eindstreep.  Een unieke presta-
tie, want ook zij passeerden na 
10 uur en 56 minuten de finish-
lijn. Wat een topprestatie!

Prachtige ervaring
Het was een zeer geslaagde on-
derneming! Zoals een deelne-
mer het verwoordde: "Ik heb 
het geprobeerd uit te leggen 
thuis, wat wij de afgelopen da-
gen met elkaar hebben mee- en 
doorgemaakt. Maar ik merk dat 
het niet lukt omdat ik telkens 
ergens in het verhaal tranen in 
mijn ogen krijg, dan wel van het 
lachen, dan wel van de emotio-
nele momenten die verder voor 
niemand uitleg behoeven. Ik re-
aliseer mij dat het een bijzonder 
tripje was met een stel positie-
velingen, die niet alleen het rij-
den van een lange schaatstocht 
als doel hebben, maar ook het 
maken van een boel plezier en 
gezelligheid. Het was een on-
vergetelijke trip". Op de vraag: 
‘Volgend jaar weer…?’  kregen 
we (nog) geen eenduidig ant-
woord, maar ik vermoed dat er 
in september of oktober al weer 
de vraag komt: ‘Wanneer gaan 
we?’

Ook beter schaatsen?
Mocht jij ook willen werken aan 
jouw schaatstechniek? Op de 
maandagavond rijden de VIJK 
leden op een trainingsuur op de 
Uithof, meer informatie kan je 
contact opnemen met 
secretariaatvijk@live.nl.

We wensen de aspirant 
schaatsers en 

schaatssters alvast heel 
ijspret en ijsplezier op 

de Uithof! 

Meer weten? Kijk op pagina 6 en 11 van deze GHK
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Familieberichten

 “Bij ons op de sociëteit praten 
we nog wel eens over ons leven en 
de dood. Over de manier waarop we 
afscheid willen nemen en begraven 
willen worden. 
 Ik heb daar pas, samen met 
mijn dochter en met een begrafenis-
ondernemer, over gesproken. Ik wil 
namelijk in de nacht worden begra-
ven. ‘s Avonds laat een dienst in onze 
kerk en als de stad stil en uitgestor-
ven is, in een lange stoet naar de 
begraafplaats. 
 Ik ben altijd al een beetje een 
buitenbeentje geweest en zo wil ik 
ook wel worden herinnerd.”
 Martijn Swaan

 Ik ben altijd al een beetje een 
buitenbeentje geweest en zo wil ik 
ook wel worden herinnerd.”
 Martijn Swaan

Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.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

“Als je iets niet meer zien kunt, 
betekent het niet dat het er niet meer is”

Wij zijn dankbaar voor alle liefde, steun, kaarten, bloemen, lieve 
woorden en oprechte vriendschap en belangstelling tijdens de ziekte 

en na het overlijden van mijn lieve man
en onze trotse vader en stiefvader

DICK BENNIS

Dit heeft ons hart geraakt en geeft ons kracht om te leren 
leven met het grote gemis van onze kanjer!

Angela Bennis-van Goozen
Glenn
Sascha

 
Wanneer het leven niet meer gaat zoals je hoopt,
als veel je wordt ontnomen,
wanneer je moet toelaten dat een ander je verzorgt
en leven niet meer leven is,
is het goed, dat het einde is gekomen.
 

Na een arbeidzaam leven en na een periode van
afnemende gezondheid, is op 90-jarige leeftijd rustig
ingeslapen, onze lieve vader, opa en overgrootvader
 

Daniël Cornelis Vijlbrief
Daan

echtgenoot van Coby Vijlbrief-Vletter t

* 13 maart 1929 t 26 januari 2020

            
Conny en Gerrit
    Marloes en Patrick
    Noah, Kiki
    Bart en Natasja
    Tim, Cas
Elly en Ruud
    Sander en Evelien
    Marjon en Tom
    Marloes en Paulus
    Kay, Jimi, Viggo, Mikkel
Henk en Anja
    Milou
    Nadieh
    Dyantha en Richard
    Faya

Marsstraat 11
2394 NC Hazerswoude-Rijndijk
 
Wij hebben op 31 januari afscheid genomen in crematorium
Rhijnhof te Leiden.

 
Onze grote dank gaat uit naar de medewerkers

van Wijkverpleging/Thuiszorginstelling WIJdezorg
voor de persoonlijke en liefdevolle verzorging.

Wat een fantastische mensen!

De strijd heb je nimmer opgegeven
zelfs toen het einde werd verwacht

Je bleef geloven in het leven
vol liefde, zorg en levenskracht

Maria Cornelia 
de Geus - de Boer

Lia
Amsterdam, Hazerswoude-Dorp, 
6 april 1947 28 januari 2020

Jac de Geus
Mirjam en Michael
   Max
   Merel
   Mikki
Erik en Mariska
   Lara
   Tess

Elzenstraat 6
2391 DT  Hazerswoude-Dorp

De crematieplechtigheid heeft  
inmiddels plaatsgevonden.

Met dank aan Huisartsenpraktijk 
Hazerswoude-Dorp in het bijzonder 

aan Jan van der Meij.

Houdt  u  van zingen?
Christelijk Regiokoor “Adoramus “ uit Hazerswoude is weer ge-
start met het voorbereiden van het Paasconcert. Als u zin heeft 
om mee te zingen, dan is dit het moment 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 bedoe-
len natuurlijk bassen en tenoren….Zij zijn extra welkom bij ons koor.
Gezelligheid staat hoog in het vaandel, maar er wordt ook hard gestu-
deerd.Onze dirigent Peter Burger is de stuwende kracht achter het enthou-
siasme 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 Raadhuis-
plein 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
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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

OECUMENISCHE 
ONTMOETINGSAVOND

Op woensdag 19 februari is 
er om 20.00 uur een oecu-
menische ontmoetingsavond 
in Honswijc, Dorpsstraat 15 
in Koudekerk aan den Rijn. 
Op deze avond spreekt mevr. 
Evelyne Verheggen, erfgoed-
deskundige en cultuurhistori-
ca voor religieus erfgoed. Het 
thema van deze avond is: Het 
rooms-katholieke bloemen-
offensief in de Gouden Eeuw. 
Bloemen van betekenis in de 
Noord-Nederlandse schuil-
kerken. 
De in middeleeuwen ontsta-
ne, beeldsymboliek van plan-
ten en bloemen als metafoor 
voor de christelijke deugden 
ging een belangrijke rol ging 
spelen in de contrareforma-
torische beeldcultuur. Daar-
naast wordt helder gemaakt 
hoe de religieuze vrouwen 
een cruciale bijdrage lever-
den aan het verschijnen van 
deze beeldtaal in de inrich-
ting en aankleding van katho-
lieke (schuil)kerken. 
Het beloofd een zeer boei-
ende avond te worden waar-
voor wij u van harte uitnodi-

(OEC) VIERINGEN

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.

Zondag 9 februari  
Brugkerk 10.00 uur: De 
dienst wordt geleid door do-
minee C. Berbee-Bakhuis uit 
Abbenes, het orgel wordt 
bespeeld door Herman Ver-
bree. 
Bernarduskerk 11.00 uur: 
Woord en Communieviering 
waarin de werkgroep voor-
gaat. Het Parochiekoor zingt 
o.l.v. Mevr. Jeanne v.d. Meer. 
Dhr. Nico Wesselingh is de 
organist.

Vrijdag 14 februari                                                                                                                           
Kapel het Anker 09:30 uur: 
Eucharistieviering waarin 
pastoor Visser voorgaat.
Zorgcentrum Rhijndael 19.00 
uur: De weeksluiting wordt 
verzorgd door Truus van der 
Heijden en de piano wordt 
bespeeld door Jan van Keu-
len. Ook niet-bewoners van 
Rhijndael zijn van harte wel-
kom.
                                                                                             

(RK) KERKELIJKE VIE-
RINGEN in RHIJNDAEL   

Op donderdag 6 februari en 
donderdag 13 februari is er 
een woord en communievie-
ring, verzorgd door de werk-
groep van de parochie H. 
Michael – H. Bernardus. De 

gingen. De Raad van Kerken

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 9 februari  
 09.30 uur Ds P.J. Krijgsman; 
 18.00 uur Ds T.L.J. Bos, Waddinxveen
P.G. De Hoeksteen  Zondag 9 februari  
 10.00 uur Ds R. Steenstra, Wassenaar
Geref. Gemeente Zondag 9 februari  
 09.30 uur Ds M.H. Schot (H.A.); 
 18.00 uur Ds M.H. Schot (Nabetr H.A.)
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zaterdag 8 febr. 19.00 uur Geen viering; 
 Zondag 9 febr.  09.30 uur  Eucharistieviering 

met St. Ceciliakoor. Vooeg. Past. L. Peeters 
 Meer informatie: www.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 9 februari 
 10.00 uur Ds Carla Melgers
Herv. Gemeente Zondag 9 februari 
 09.30 uur Ds A.B. van Campen; 
 18.30 uur Dhr E.J. Bergman (Jeugddienst)
 

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 

Nieuws van het bouwfront
Carrier terrein Hazerswoude-Rijndijk
Van 30 januari tot en met 11 maart 2020 ligt het ontwerpbestem-
mingsplan voor het Carrier terrein voort iedereen ter inzage bij de 
Informatiebalie van het gemeentehuis. Op deze locatie aan de Rijn-
dijk/Willem Klooslaan wil de huidige eigenaar 28 woningen rea-
liseren. Ook kunt u de stukken online inzien via www.alphenaan-
denrijn.nl/bekendmakingen. 

Westvaartpark Hazerswoude-Rijndijk
Donderdag 6 januari om 20.00 uur wordt in de Raadzaal van het 
gemeentehuis in Alphen aan den Rijn het Bestemmingsplan West-
vaartpark besproken in de Commissie sociaal en maatschappelijk 
domein. 

Jeugddienst
Zondag 9 februari zal er weer een jeugddienst zijn.
Deze keer gaat ds. E.J. Bergman de dienst voor met het thema ''You 
will never walk alone''.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Björn Hoogenes.

We beginnen om 18.20u met zingen. De dienst start om 
18:30 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Erwtensoep
Wie heeft er in deze koude wintermaanden 
geen trek in een kop stevige snert?
Zaterdag 15 februari verkopen wij traditionele erwtensoep. 
De opbrengst is voor de gaarkeuken in onze 
zustergemeente Zauan, Roemenië. 

De soep kost €3,75 per liter en kan tussen 9.00 en 14.00 
opgehaald worden bij Schenkerij de Boomgaard, 
Bentwoudlaan 2 in Benthuizen.  Daarnaast is het mogelijk gezellig een kop erwtensoep met toebeho-
ren te eten in de Schenkerij tussen 11.00 en 14.00 uur. Hiervoor betaalt u €2,75 per kop.
Bestel de soep voor 8  februari via soepvoorzauan@gmail.com of bel 0619478785

Tip: De soep is heel goed in te vriezen.

ZATERDAG 8 FEBRUARI

tuin feest
WI NTER

13.30 uur - 17.00 uur
o.a. Lotenverkoop met mooie prijzen - Erwtensoep -  heerlijke, huisgemaakte 

lekkernijen - glühwijn - schminken bij Lyndaschminkenzo - Spelletjes - 
Vuurkorf aanwezig om zelf broodjes te bakken

Spaardoel:

buitenverblijf 

voor de 

Herbergier 

dieren
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www.bakkerammerlaan.nl

Volkorenbrood,                       
voedzaam en smakelijk

Appeltaartje
                                        

5,-
Wilhelmientjes                                                      
      200 gram

                                        

2,50
De aanbiedingen  gelden van 6 t/m 12 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. 

Ambachtsplein 3, 2391 BD  Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858
info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De VriesAmbachtelijke slagerij De Vries

Aanbiedingen zijn geldig van 
3 t/m 8 februari 2020.

Verse kipfiletVerse kipfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio

Gebraden 
Gehakt
Boeren-

achterham
Zeeuwsspek

4.49

Vlugklaarpakket

4 Argentijnse 
vinken

4 Krokante 
burgers

7.98
Uit eigen keuken!

Bruine
Bonensoep

1 liter

5.984.98

5.98

Altijd lekker

Hachee
vlees 

500 gram

Weektopper!

4 Kip
schnitzels

div. soorten

8.98

Tip!

Magere
Hamlappen

1 kilo

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

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Aanbiedingen geldig t/m 29 februari 2020

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1,0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 18,99

€ 16,49 € 10,99

€ 6,99 € 17,99

Famous  
Grouse 
Scotch 

1,0L

Monin 
Koffiesiroop 

Caramel 
0% 

0,7L

Tia Maria 
Koffie 
Likeur 

1,0L

Czar Peter 
Vodka 

1,0L

Finlaggan 
Single malt 

Old 
Reserve 

0,7L

Licor 43 
Spaanse 

likeur 
1,0L

Gibson’s 
Gin 
0,7L

€ 9,99€ 19,99

Baileys 
Red Velvet 
Cupcake 

0,7L

€ 18,99

 

presenteert 
Zondag  9 feb 2020 

LIVE AKOESTISCH  
The J.A.R.S 

 
Voortkomend uit meerdere muzikale stromingen is, in het Groene Hart regio Leiden,in de lente van 2013 een inspirerend semi akoestisch nieuw avontuur gestart. 

De nummers bevatten dynamiek, ruimte en afwisseling. Zowel in de uptempo  als de diepere songs nemen ze je mee naar de vreugde in de muziek. 

Ingetogen of uitbundig, zacht en lief, soms hard, liedjes met een kop romp en staart. Groeiliedjes die je in de greep krijgen en naar een climax toewerken. 

Van swing tot oren-verwennerij naar wegdromen…Americana sound and more! The Jars live straalt door veel ervaring op de bühne, de chemie tussen de  

liedjesmakers is bijzonder en fascinerend. Het geluid van drums, gitaren, bas en zang wordt zorgvuldig afgestemd. ‘ Less is more ‘ . 

Aanvang 13.30 uur 
Toegang gratis 
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Samen energie bespa-
ren werkt nog beter!
Donderdag werden inwoners in Pleyn’68 geïnformeerd over alle mogelijkheden 
die er zijn om energie te besparen en over het gratis advies dat je daarbij kunt krij-
gen via de gemeente en Energiek Alphen. 

Dat een energietransitie moet 
plaatsvinden is inmiddels wel 
een breed geaccepteerd uit-
gangspunt, maar wat je daar als 
inwoner zelf mee moet is vaak 
lastiger te bepalen. Zeker de 
discussie over ‘gasloos’ en wat 
moet er dan voor in de plaats 
komen, vindt nog volop plaats 
onder de deskundigen. Ligt de 
oplossing in windenergie, zon-
nepanelen, kernenergie, bio-
brandstof, waterstof, nog wat 
anders, of zal het een combina-
tie van oplossingen zijn die ons 
helpt minder CO2 uit te stoten? 
“Ik wacht eerst wel af wat daar 
uitkomt, voordat ik zelf iets ga 
doen”, is dan een veelgehoorde 
reactie van de meeste mensen. 

Verbeter de wereld en begin…
Op de bijeenkomst gaven de 
sprekers elk vanuit hun eigen 
invalshoek aan dat de basis van 
elke oplossing bij de inwoners 
zelf ligt. Snelle winst is zonder 
kosten te behalen als mensen 
hun gedrag veranderen door de 
thermostaat een graadje lager 
te zetten, korter te douchen en 
over te stappen op Ledverlich-
ting. Maar ook een energiezui-
nig huis is in elk toekomstsce-
nario noodzakelijk en hoeft dus 
niet te wachten op een alterna-

tief voor gas. Daarbij gaat het 
overigens niet alleen om ener-
giebesparing, maar ook om het 
comfortabeler maken van een 
woning. Gemeente, Energiek 
Alphen en Habeko wonen hel-
pen huurders en eigenaren van 
koopwoningen daarbij koste-
loos met adviezen op maat. Of je 
het nu stapsgewijs wilt aanpak-
ken, of juist in één keer. Bere-
keningen voor het terugverdie-
nen van de investeringen in je 
huis maken ook onderdeel van 
uit van de adviezen. 

Samen sta je sterker
De sprekers adviseerden ook om 
waar mogelijk met je buren op 
te trekken in het verduurzamen 
van woningen. Je krijgt dan 
meer voor elkaar bij leveran-
ciers en het is daarbij gewoon 
plezieriger als je het samen kunt 
doen. Ook over hoe je collectie-
ve inkoopacties kunt opzetten, 
wordt advies gegeven. 
Na Hazerswoude-Dorp en Ha-
zerswoude-Rijndijk doen de 
gemeente, Habeko wonen en 
Energiek Alphen nog Koude-
kerk aan den Rijn aan met een 
informatiebijeenkomst op dins-
dag 4 februari om 20.00 uur in 
de Ridderhof. U bent van harte 
welkom!Een goed gevulde zaal luisterde aandachtig naar de uiteenzettingen.

Een mooi resultaat!
De acties van de Rijnwoudse Lions in de laatste weken van 
2019 waren een succes. De Lions zetten zich in december 
altijd in voor een ‘goed doel’ in de Derde Wereld en nu was 
de keuze gevallen op African Hands, een stichting die hulp 
biedt aan de meest kwetsbare aidsslachtoffers in Zuid-Afri-
ka. 

De kerstbroden-actie van de Lions was speciaal voor het project 
Melchizedek bedoeld: een oud en vervallen pand in Pretoria op-
knappen, zodat het een waardig onderkomen kan zijn voor dak-
lozen, verweesde jongvolwassenen en alleenstaande moeders-met-
kinderen. Zo’n fikse renovatie kost geld en het behoeft geen betoog 
dat Herman van Rijn, lid van de activiteitencommissie van de Li-
ons, met de nodige voldoening aan Gerrit Hartog - de penning-
meester van African Hands - een cheque van 1800,00 euro mocht 
overhandigen.

Er was echter meer aan de hand. Rondom de kerstdagen stonden 
er in de diverse supers van Rijnwoude dozen waarin men niet al-
leen de waardepunten van DE maar ook oud&vreemd geld kon de-
poneren. De dozen bevatten na de actie ong. 72.000 waardepunten 
en de Voedselbank Alphen aan den Rijn kan die punten uiteraard 
bij Douwe Egberts verzilveren voor een flink aantal pakken koffie. 
Een leuke meevaller voor de Voedselbank, want koffie is een ge-
wild product.

Het ‘oud&vreemdgeld’... ook een positief verhaal. De Lions zame-
len dit jaarlijks in heel Nederland in en altijd gaat de opbrengst van 
die actie naar Fight for Sight: het fonds waarmee de Lions staarope-
raties laten verrichten in derdewereldlanden. In alle gevallen vol-
doen die operaties aan twee essentiële voorwaarden: goedkoop en 
wel degelijk efficiënt. Alleen de Rijnwoudse opbrengst staat al ga-
rant voor 9 operaties. Dat Fight for Sight - alles bij elkaar - een lan-
delijk succes is, moge duidelijk zijn!

De Lions willen heel graag de sponsoren van de kerstbrodenac-
tie én de gulle gevers van de waardepunten en het bijzondere-geld 
hartelijk danken. Ze hebben wederom veel mensen kunnen helpen 
en zodoende inhoud kunnen geven aan hun motto ‘we serve’.
Voor meer informatie over de Lions, zie https://rijnwoude.lions.nl  

Onder het toeziend oog van president Pieter van Beekhuizen overhandigt Herman van Rijn 
de cheque aan Gerrit Hartog van African Hands.

Inleveren bij aanmelden 
Kledingbeurs jong 
volwassenen bij JJB
Op zaterdag 22 februari  2020 houden we voor de 2de keer een 
jong-volwassen kleding en accessoires beurs. De beurs is van 10 
uur t/m 14 uur open, entree is gratis. JJB, Rhynenburcherlaan 1a 
te Hazerswoude Rijndijk.
Mocht je geïnteresseerd zijn om kleding (vanaf maat xs), schoenen 
en (huishoudelijke) accessoires via ons te verkopen, mail dan naar 
info@jjb-hazerswoude.nl om je aan te melden, hier kan je hier ook 
voor vragen terecht. 

Wie weet tot ziens op onze Kledingbeurs!
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Dorpsstraat 68-70 - 2391 BK Hazerswoude - Telefoon 0172 586461 - info@trendiewendie.nl - www.trendiewendie.nl

15 jaar Trendie Wendie!
Van 4 t/m 8 februari viert Trendie Wendie haar 15e verjaardag!

Om u te bedanken spelen wij het Rad van Fortuin!*
Bij minimale besteding van €50,- uit de nieuwe collectie,

mag u draaien aan ons rad en maakt u direct kans
op één van de volgende prijzen:

Sjaal naar keuze, cadeaubon a €25,-,
strandtas naar keuze, cadeaubon a €50,-,

10% korting op uw aankopen, cadeaubon a €75,-,
leren riem naar keuze, cadeaubon a €100,- of

twee boxershorts naar keuze!
*De actie van het Rad van Fortuin geldt alleen in de winkel.

We trakteren lekkere taart & koffie of thee! Komt u ook?
Op Facebook verloten we deze week prachtige items uit de nieuwe collectie.

Onze nieuwste heren- en damescollecties vindt u ook in onze webshop.
Gratis verzenden vanaf € 75,00 en 14 dagen retourrecht!

Groetjes van het Trendie Wendie Team: Anja, Nancy, Rianne & Wendy



7Groene Hart Koerier
woensdag 5 februari 2020

Schrijnend
In een Leidse Kringloopwinkel snuffelde ik enige tijd in de boeken-

afdeling in de hoop zomaar wat leuke ontdekkingen te doen. Ik had 

geluk: voor nog geen 5 eurootjes was ik tot aan de lente verzekerd 

van gedegen non-fictie en loei-spannende fictie.

Ik had mijn auto in een vrijwel lege straat geparkeerd, maar toen 

ik aanstalten maakte terug te keren naar veilige Hazerswoudse dre-

ven, werd ik geconfronteerd met een fikse mensenstoet op het trot-

toir. Aanvankelijk dacht ik dat de massa voor een uitvaartcentrum 

stond en op condoleancebezoek wilde gaan. Nee dus, de Voedsel-

bank opende zijn deuren... het liep tegen twaalven.

Met een ‘zo, d’r staan er nogal wat!’ stapte ik in mijn auto. Even la-

ter hoorde ik dat een Amerikaans meisje van net boven de 20 de 

Australian Open had gewonnen en daarmee ruim 4 miljoen Aus-

tralische dollars (ong. 2,5 miljoen euro) had verdiend. Als toegift 

kreeg ik te lezen dat alleen de deelname aan het toernooi al goed is 

voor 90.000 Australische dollars. Ik dacht nog even aan die voed-

selbank... niet alleen kunnen de woorden in je keel stokken, ook 

kunnen gedachten in je hoofd tot flarden verbrokkelen. ‘Dit is toch 

eigenlijk te gek voor woorden!’

De media leven van hype naar hype. We zijn ooit dagelijks met de 

neus op/in homo-huwelijken en gay-prides gedrukt en op straffe 

van het etiket ‘ouderwetse zak’ moesten we binnen enkele jaren 

óm. Laat het duidelijk zijn: ik was al om.

Plotseling was er toen de transgender - de genderidentiteit blijkt 

dan niet overeen te komen met het biologisch geslacht. Voor slacht-

offers een duivels dilemma; wat moet ik doen: me beperken tot de 

travestie, of het mes niet schuwen en een operatie ondergaan. (En 

als je daar grappen over maakt, ben je m.i. écht een ouderwetse 

zak!)

Nu mogen de spelers op het orgel van het thema van het voltooid 

leven weer genieten van een buitengewone hoeveelheid aandacht. 

Duizenden interviews maken duidelijk dat er nogal wat ruime en 

krappe zestigers rondstiefelen die het leven liever kwijt zijn dan 

rijk. Een redelijk betaalbaar enkeltje-overkant moet volgens hen te 

allen tijde beschikbar zijn.

Ik kan er niets aan doen; als ik weer zo'n jeremiade over dat voort-

durend wringende leven gelezen of aangehoord heb, denk ik stee-

vast aan al die kankerpatiëntjes, die ondervoede derdewereld-

scharminkeltjes, die aidsslachtoffertjes, die oorlogsweesjes... al die 

kinderen die zelfs niet de kans hebben gekregen hun éérste decen-

nium te voltooien. Natuurlijk is dat niet helemaal eerlijk; iedereen 

die wel eens geteisterd is door lichamelijk of geestelijk leed, weet 

dat het de idioterie ten top is verschillende soorten leed in de weeg-

schaal te deponeren en conclusies te trekken.

De wet die ‘voltooid leven’ mogelijk moet maken, maakt tongen 

los. Laatst sprak ik een arts die in oorlogsgebieden had gewerkt en 

- een luguber understatement - het één en ander had meegemaakt. 

Hij zei: waar hebben we het over met die wet! Ik wilde hem niet 

volmondig gelijk geven - het is nogal wat als je je leven voltooid 

acht - maar ik was wel enige tijd stil.

Wist

Cursiefje
27-29 februari speelt Toneelvereniging Onder Ons  

De Jossen
“We spelen de Jossen omdat we Jossen wilden zijn. We wisten misschien niet eens 
dat we Jossen wilden zijn, maar toen wij eenmaal alleman zo waren, zo erg, dat het 
heel hard binnen zou komen als één van ons zeggen zou dat ie er mee wilde stop-
pen”, onthult ‘Jos’ Bolhuis, als regisseur van het stuk. 

Het onontkoombare lot van de kudde
Er is geen ik, geen jij. Wij zijn Jos.

Eenmaal Jos, altijd Jos.
Wij zijn trots op ons Josdom.

Dit zijn de regels, dit is ons ritueel.

Ik ga weg! Jos

“Als u naar onze voorstelling 
komt dan gaat u ons als Jossen 
zien, alleman. Dus u hoeft ook 
niet tijdens de voorstelling in 
een programmablad te bladeren 
om te kijken: wie zou die nou 
die spelen of die? We zijn een 
en laten alles zien, onze kant-
jes, onze voorliefdes, onze ver-
langens, ons vallen en weer op-
staan en dat allemaal omdat we 
Jossen zijn, uitvergroot als on-
der een vergrootglas.”

Stuk van Tom Lanoye uit 2004
De Jossen ‘val en revival der 
saamhorigheid’ is een toneel-
stuk uit 2004 geschreven door 
de Vlaamse toneelschrijver Tom 
Lanoye. Het stuk toont het me-
chanisme en de ondergang van 
het samenleven in een groep. 
Een mechanisme dat in het 
klein in elke gezin voorkomt, 
in het groot in een samenleving 
en in het extreme in een leef-
gemeenschap. De voorstelling 
is in het Zuid-Nederlands ge-
sproken (zonder boventiteling!) 
en zit boordenvol zuiderbuur-
se humor én diepgang.  In de 
voorstelling klinkt af en toe zeer 
zachte muziek en ook behoor-
lijk luide muziek. Deze muziek 
is live. En er is licht, zacht maar 
ook stroboscopisch fel. Verder 
zijn er poppen, zelfs een flink 
aantal poppen. Kom dus kijken 
naar dit spektakel en ontdek de 

vele dillema's uit het leven van 
De Jossen! 

Informatie en kaarten
De try-out vindt plaats op don-
derdag 27 februari en op vrijdag 
28 en zaterdag 29 zijn de voor-
stellingen. Alle voorstellingen 
beginnen om 20.30 uur. Reser-
veren van kaarten kan via de 
website www.toneelvereniging-
onderons.nl. De entree voor de 
try-out is 7 euro en voor de an-

dere avonden 10 euro (inclusief 
consumptie).

Onder Ons hoopt jullie we-
derom te verbazen met bij-
zonder toneelwerk in ‘hun ei-
gen dorpshuis’. Pleyn ’68 is nog 
steeds goed bereikbaar met elk 
vervoermiddel, maar u moet 
de Rijndijk wel vanaf de Zoe-
terwoudse kant aanrijden en zo 
nodig eerst vanaf de Gemene-
weg een stukje de N11 nemen. 

Actief Rijnwoude 
start met Pilot “Nordic Walking”
Vanuit eetcafé de Hoek / Koudekerk.
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. ”Stokken hoeft u niet 
zelf mee te nemen, deze zijn aanwezig”.

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

Vr 7 febr. Choderofskischotel met rijst € 12,00

Za 8 febr. Ossenstaartsoep € 20,75

  Jagerssteak met friet en warme groente

Zo 9 febr. Happen v.d. plank 
  v.a. 2 pers, prijs p.p.  € 21,50

Di 11 febr. Hutspot met stoofvlees € 9,75

Wo 12 febr. Kipkluifjes met friet € 10,00

Do 13 febr. Griekse schnitzel met friet € 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

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!!!!!!!!!!
Wo 26 febr. KENNISQUIZ WOENSDAGGROEP 
 Aanvang 20.15 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

DIVERSEN

Vind u het fijn om in 
een schoon en opge-
ruimde woning thuis 
te komen. Ervaren en 
betrouwbare schoon-
maakster is opzoek 
naar een adresje. 
voor meer informatie 
kunt u bellen naar 
0658796628.

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

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

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

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂

Start kaartverkoop 
uitvoering TOV! 
Op 21, 27 en 28 maart 2020 voert TOV de komische klucht ‘Straf!’ (geschreven door Ton Davids) 
op in Dorpshuis de Juffrouw in Hazerswoude-Dorp.  

Doordat de belangstelling in de 
voorverkoop (speciaal voor le-
den en vrienden van TOV) zó 
groot was, zijn er nu al niet veel 
kaarten meer over voor de uit-
voeringen op 21 en 28  maart. 
Omdat wij niemand willen te-
leurstellen, hebben we besloten 
om een EXTRA uitvoering te 
geven op vrijdag 27 maart 2020. 

Straf! 
Straf! speelt zich af in een ver-
zorgingshuis en wel op de ka-
mer van Anton. Anton heeft 
sinds zijn verhuizing tegen zijn 
zin in, geen stom woord meer 
gezegd. Hij heeft zich stevig ge-
nesteld in zijn rolstoel. Het is 
niet duidelijk waarom Anton 
niets meer zegt en zich afhan-
kelijk opstelt. Zijn huisarts heeft 
verschillende theorieën over 
zijn zwijgen, maar haar oplos-
singen werken niet echt!

Teun houdt veel van zijn vader 
en bezoekt hem met regelmaat. 
Maar zijn onwil om het huis te 
verkopen houdt Teun nogal be-
zig!

Anton krijgt veel bezoek en ook 

van zijn medebewoner Gera. 
Zij laat de hulp wel over aan de 
verpleging, Carla en zuster Syl-
via. Maar zoals in ieder verzor-
gingshuis is er te weinig per-
soneel en is alle hulp welkom. 
Bert komt helpen en zijn reclas-
seringsambtenaar Esther houdt 
een oogje in het zeil. Wat doet 
eigenlijk Wendy in dit verzor-
gingshuis? 

Een komische klucht van Ton 
Davids wat garant staat voor een 
avond lachen!

Vanaf 1 februari 2020 start de 
kaartverkoop!

Vanaf 1 februari 2020 start de 
kaartverkoop en zijn de kaarten 
verkrijgbaar via onze website 
www.ontwikkelingenvreugd.nl 
of bij Bogerman Verf & Behang 
in Hazerswoude-Dorp (pinnen 
niet mogelijk). De kaartjes kos-
ten € 9,- per stuk. 

Dus heb je zin om een 
avondje te lachen? 
Koop dan snel een 

kaartje, want vol=vol!

Cast
Anton Velsen -  Peter van der Burg
Sylvia  - Sylvia van Mill
Carla Brandsma - Jolande Verdonk
Teun Velsen - Martin van der Meer
Bert Bezuyen - Paul Windhorst
Wendy Vreeze - Marlies Huisman
Marja Kaaks - Trudy Tijssen
Esther Poort - Patricia Lourens
Gera Blaupot -  Joyce van der Hulst

Onder regie van Ton van Wetten.

Hazerswoude Dorpers laat u zien 
op de commissievergadering 
donderdag 6 februari a.s.
Komende donderdag 6 februari a.s. spreekt de raadscommissie ruim-
telijk en economisch domein in het Gemeentehuis van Alphen aan 
den Rijn over de ontwikkelingen met de door de Provincie onterecht 
gekozen leuze “Beter Bereikbaar Gouwe” . 

Dat is geen knelpunt, maar de matige oeververbinding via de Zijde in 
Boskoop en de files en overlast op de Provincialeweg N209 door Ha-
zerswoude-Dorp. Van 21.30 - 22.30 uur staat dit punt op de agenda. Hoe 
meer betrokken inwoners komen hoe meer druk we op de commissie-
leden uitoefenen om nu eindelijk eens een goede oplossing voor Ha-
zerswoude Dorp te kiezen en te regelen. De vereniging Natuurbehoud 
Groenpoort spreekt in over de knelpunten in Hazerswoude Dorp. Ge-
meneweg, Kruising Dorpsstraat, ontsluiting Weidelanden en Plan Zuid, 
overbelaste Dorpsstraat-West. En komt met een interessant alternatief. 

De coalitie “Molenberaad” , waar de vereniging ook bij is aangesloten , 
spreekt afzonderlijk in met een presentatie over de knelpunten in het ge-
bied tussen Bodegraven en de A4 aan de hand van het alternatief in de 
brochure “Het kan anders, het kan beter” 

https://www.molenberaad.nl/wp-content/uploads/2019/11/Het-
kan-anders-Het-kan-Beter-web.pdf

GEVRAAGD :

ANTIEK SPEELGOED, an-
tiek speelgoed, doos au-
tootjes, oud lego, trei-
nen, blikken speelgoed, 
vrachtwagens, enz... op 
zolder??
Ik koop het graag van 
u over! Alleen jaren 
40/50/60/70 speelgoed.
Direct ophalen tegen 
contante betaling!
Tel. 0640022896
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Jaarlijkse bazaar van 
de jeugdclubs op 8 febr.
Ook dit jaar organiseren de jeugdclubs van de her-
vormde gemeente in Hazerswoude-Dorp weer een ba-
zaar. 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, knutselhoekje 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 Compassion 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 uitge-
nodigd op 8 februari in 
de Regenboog!

Prettig, maar ook 
veilig ouder worden

Door Jan Luuk van Dijk

Het samenwerkingsverband ‘Prettig Ouder worden in Rijnwoude’ organiseerde 30 
januari een informatiemarkt en -bijeenkomst in De Tas in Benthuizen, specifiek 
gericht op het Veilig ouder worden.

De 'voorbeeldhuisjes' konden op veel belangstelling rekenen.

In dit samenwerkingsverband 
werken samen: Activite, Ge-
meente Alphen aan den Rijn, 
Habeko, Participe, Stichting Ac-
tief Rijnwoude, Alcura, Tom in 
de buurt en Wijdezorg.

‘TOOS IN DE TAS’ was de ti-
tel van deze bijeenkomst, waar-
bij het vooral ging over slimme 
technologie die ouderen kun-
nen aanwenden om langer thuis 
te blijven wonen.
Josephine Dries van Generatie 
Thuis introduceerde de twee 
huisjes, waarin slimme snufjes 
waren te zien die het zelfstan-
dig thuis wonen kunnen bevor-
deren.
De voorbeelden van sociale ro-
bots die zij liet zien waren voor 
veel mensen nog een stap te ver. 
Robots die het dagritme onder-
steunen, of mensen optillen, 
of samen oefeningen doen. Dit 
soort technologie is voor velen 
ook best duur om zomaar aan te 
schaffen.

“Wat kunt u zelf doen om lan-
ger thuis te wonen?” was de 
vraagstelling van Josephine 
Dries. “Belangrijk is dat u let 
op uw gezondheid. Ook dat u 
in een goede wijk/buurt woont 
waar voorzieningen zijn en dat 
de woning geschikt is voor ou-
deren. Verder is belangrijk een 
netwerk van mensen om je heen 

te hebben en goed op de hoogte 
te zijn van alle informatie.”
“Technologie kan bij deze zaken 
een handje helpen” aldus Dries. 
Zij wees op communicatie, zo-
als beeldbellen, op veiligheid in 
en om het huis. Op de toegan-
kelijkheid van het huis en op de 
zorg die soms op afstand gere-
geld kan worden.

Aan de hand van de huisjes waar 
TOOS voor staat, gaf zij een 
aantal voorbeelden van Techno-
logie voor Ouderen, die Om de 
hoek te verkrijgen is en Slim is.
Voorbeelden die zij toonde wa-
ren onder andere: de digita-
le deurspion ( of camera waar-
mee je kunt zien wie er voor 
de deur staat), de draadloze 
deurbel zodat je de bel over-
al kunt horen, de raamopener 
met afstandsbediening, ver-
lichting met afstandsbediening, 
de rookmelder, de veilige trap, 
de orientatieverlichting zodat 
je niet struikelt, de oplaadbare 
zaklamp en de personenalarme-
ring.

Paul Frijters van veiligheidsre-
gio Midden Holland gaf hel-
derheid hoe je je huis veilig 
kunt houden door bijvoorbeeld 
brandmelders. Maar ook hoe je 
brand kunt voorkomen. “De be-
langrijkste oorzaken van brand 
zijn nog steeds roken, koken 

en elektrische apparaten” aldus 
Frijters. Veel nadruk legde hij 
op de aanleg van rookmelders 
en CO2melders, die veel narig-
heid kunnen voorkomen. 

Voor veel aanwezigen waren 
sommige zaken wel bekend, 
maar ook zaten er veel slimme 
nieuwigheden in, die tot naden-
ken stemmen.

Te weinig budget voor 
opknappen alle speeltuintjes
Na inventarisatie van alle speeltuintjes in de wijken en ker-
nen van Alphen blijkt voor de vervanging en het opknap-
pen ervan onvoldoende budget te zijn. 

Een aantal speeltuinen wordt 
daarom gesloten en de gemeen-
teraad wordt gevraagd extra 
budget toe te kennen voor het 
opknappen van de rest. 

Laatste woord aan 
Gemeenteraad
Na de fusie was er geen goed 
zicht meer op het gebruik en de 
kwaliteit van de speeltuinen en 
wethouder Gert-Jan Schotanus 
heeft deze speelplekken daarom 
opnieuw laten inventariseren. 
Uit de inventarisatie is gebleken 
dat een derde van de speeltoe-
stellen niet meer aan de veilig-
heidseisen voldoet. De wethou-
der wil het aantal speeltuinen 
in heel Alphen nu terugbren-
gen van 311 naar 283, want er 
is geen geld om alle speeltuinen 
op te knappen. Buiten kunnen 
spelen dicht bij huis is wel be-
langrijk volgens de wethouder 
en daarom zal hij extra midde-

len aanvragen voor de algehele 
opknapbeurt. Het plan wordt 
aan de gemeenteraad voorge-
legd, die er hopelijk 1,6 miljoen 
euro extra voor over hebben. 
Dit bedrag zou dan uit de alge-
mene reserves van de gemeen-
te gehaald moeten worden. Ver-
der stelt de wethouder voor om 
structureel een hoger budget toe 
te kennen voor het jaarlijks on-
derhoud van de speelplaatsen. 

11 speeltuintjes verdwijnen
In het plan wordt voorgesteld 
om 28 speeltuintjes te sluiten, 
waarvan 11 in de Rijnwoude 
dorpen. In Benthuizen staan 
de Boomgaard, Christinastraat 
(2x) en Vrijheidslaan (2x) op 
de nominatie om te verdwij-
nen. In Hazerswoude-Dorp gaat 
het om het Hendrik Avercamp-
plantsoen en de Rubenslaan. In 
Hazerswoude-Rijndijk zullen 4 
speeltuinen aan de Mozartlaan 
worden opgeheven. 

Opknappen in overleg met 
omwonenden
In de Marsstraat in Hazerswou-
de-Rijndijk heeft de gemeente 
recent het speeltuintje al ver-
nieuwd nadat de omwonen-
den hadden geprotesteerd te-
gen het verwijderen ervan. Zij 
waren ook boos over de slechte 
communicatie van de gemeen-
te hierover met de inwoners. 
Ook op de andere plekken zal 
de aanpak van de speeltuintjes 
voortaan in beter overleg met 
de omwonenden plaatsvinden. 

Ook belooft de wethouder dat 
er voldoende speeltuinen blij-
ven: “Voor alle kinderen tussen 
de nul en negen jaar blijft een 
speeltuin op maximaal vijf mi-
nuten afstand in de buurt aan-
wezig. Het aantal plekken wordt 
echter minder, maar de speel-
plekken worden groter en dus 
kwalitatief beter.”

Nieuwe speeltuin in de Marsstraat in Hazerswoude-Rijndijk
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Wandelen: het goede voornemen
Het nieuwe jaar is weer 
begonnen en bij een nieuw 
jaar horen meestal ook goede 
voornemens. Weet jij al welke 
goede voornemens je voor-
keur hebben? Ik zal er eens 
één noemen die je misschien 
niet op je lijstje hebt staan 
maar wel een hele goede is; 
Wandelen.

Waarom is wandelen 
belangrijk?
Wandelen is voor het lichaam en 
geest heel goed. Wandelen 
versterkt de spieren en de botten 
en vermindert de kans op 
osteoporose of anders gezegd 
botontkalking. 

Door de botten regelmatig te 
belasten worden ze niet alleen 
sterker je maakt zelfs nieuwe 
botmassa aan. Voor de geest is 
het ook heel fijn, buitenlucht en 
groen doet een mens goed. 
Omdat door het wandelen de 
botten en spieren sterker worden, 
wordt de kans op uitglijden of 
struikelen ook een stuk minder, 
zo voorkom je letsel of blessures.

Welke schoenen heb je nodig 
om ook echt goed te kunnen 
lopen?
Je bent vast wel eens in een 
schoenwinkel geweest waar ze 
wandelschoenen verkopen, dan 
zul je je ook afgevraagd hebben 
welke schoenen moet ik nou 
eigenlijk kiezen. Er zijn 

namelijk veel verschillende soor-
ten wandelschoenen. Als eerste 
moet je je afvragen waar wil je 
ze voor gebruiken, op welke 
ondergrond ga ik mijn wandelin-
gen maken, als je dat weet ben 
je al op de helft. Ook is het 
verstandig om een 3D voetscan 
van je voeten te laten maken die 
een duidelijk beeld geeft van de 
stand en de drukverdeling van de 
voeten. De loopzolen van de 
Meindl wandelschoenen zijn er 
in verschillende categorieën. 
Zo heb je een A-categorie die 
geschikt is voor de wat vlakkere 
ondergronden, denk hierbij aan 
bijvoorbeeld een stadswandeling. 
De A/B-categorie is voor iets 
ruigere ondergronden zoals 
bijvoorbeeld de bossen of de 
duinen en paden in het laagge-
bergte. De B-categorie zijn juist 
weer goed voor ruige berggebie-
den en de C-categorie gebruiken 
we bij het echte bergbeklim-
men. Een echte aanrader is de 
Identity lijn van Meindl. Deze 
wandelschoenen worden geheel 
milieuvriendelijk en chroomvrij 
gemaakt en het is zelfs zo dat je 
de herkomst van het rund kan 
achterhalen, zo kun je ook zien 
dat het dier een heel mooi leven 
heeft geleid. 

Breng een bezoekje aan onze 
website of kom gezellig langs om 
de Meindl Identity en vele andere 
leesten te bewonderen en te 
passen.

Alles onder 1 dak.
Bij de Beterlopenwinkel 
Splinterlaan 158 Leiderdorp 
maken gediplomeerde schoen-
consulenten een voetscan en 
doen een uitgebreid voet-
onderzoek. Heb je klachten aan 
je voeten of bij het lopen dan 
kunnen wij je een passend advies 
bieden. Dit kan in combinatie 
met een podoloog of pedicure. 
Om de week is er een gratis 
voetenspreekuur op zaterdag 
in de even weken van 10.00 -
12.00 uur. Op dinsdag ochtend 
staat de Gezondlopen 
specialist voor je klaar tussen 
9.30 -12.00 uur voor de 
grotere uitdagingen op schoen 
en voetgebied.
Bij het Loopcentrum Rijnland 
maken wij niet alleen gebruik van 
de 3D voetscan, je kunt bij ons 
ook terecht bij de podotherapeut, 
orthopedisch schoentechnici en 
de pedicure. Op dinsdagmiddag 
om de week kan je binnenlopen 
van 13.30 tot 14.30 uur op het 
multi disciplinaire gratis 
spreekuur.

Tweede paar 1 euro
Tot en met 15 februari ontvang 
je ieder tweede paar van de Finn 
Comfort, Finnamic , Think en 
Hartjes schoenen voor 1 euro. 
Je betaalt het hoogst geprijsde 
paar. Verder 10% korting op de 
Meindl en Lowa en Durea 
collectie. Koop je één paar 
ontvang je 30% korting.

BETERLOPENWINKEL
Splinterlaan 158
2352 SM Leiderdorp
071 - 542 27 65
www.beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

Rietschans 72
2352 BB Leiderdorp

071 - 204 02 39
www.loopcentrumrijnland.nl

Meindl Snert dagen
14 / 15 februari op de Splinterlaan 158 leiderdorp. 

gratiS roggebrood en erwtenSoep en 10% korting op Meindl.

FINN COMFORT2de pAAR 1 eURO

Gluren bij 
de buren
Na het grote succes van vorig jaar, vindt op zondag 9 februari ook in Alphen aan den Rijn weer 
het landelijke huiskamerfestival Gluren bij de Buren plaats. Jonge en oudere talenten krijgen zo 
de kans om aan hun dorps- en wijkgenoten te laten zien wat zij kunnen. 

                            

 Mareike Ziegler 

Veel variatie  
op Hobbyshow 
Benthuizen
In de Hoeksteen in Benthuizen werd zaterdag 1 febru-
ari de jaarlijkse hobbyshow gehouden, georganiseerd 
door de Evenementen Commissie Benthuizen. 

Voor de liefhebber was daar van alles te zien, zoals zelfgemaakte 
(kinder)kleding, knuffels en speelfiguren van stof en gebreid. Sie-
raden in verschillende variaties. Kunstige schilderijen en kunst met 
katoen en een grote diversiteit aan zelfgemaakte wenskaarten. Deze 
opsomming is verre van volledig, maar menigeen kon hier zater-
dag zijn of haar creatieve ideeën opdoen en voor de belangstellende 
was er uiteraard van alles te koop. 

Het was een bonte uitstalling, waar men erg enthousiast over was.

Het Blauwe Waas

Er zijn inwoners en organisa-
ties die hun huiskamer hiervoor 
beschikbaar hebben gesteld en 
er zijn talenten die zich heb-
ben opgegeven. De organisa-
tie maakt vervolgens een match 
tussen beide. 

Hoppen
Het belooft weer een mooi eve-
nement te worden. In alle dor-
pen en wijken van Alphen aan 
den Rijn hebben inwoners hun 
huiskamer of bedrijfsruimte be-

schikbaar gesteld. Ook doen di-
verse talenten uit de Rijnwou-
de dorpen mee om te laten zien 
wat zij muzikaal of artistiek in 
huis hebben.  De toegang is gra-
tis en u kunt de hele middag van 
het ene optreden naar het ande-
re hoppen en zo uw eigen pro-
gramma samenstellen. 

Het Blauwe Waas
Albert Dorrestein uit Koudekerk 
aan den Rijn bijvoorbeeld treedt 
op met de dichters van Het Blau-

we Waas op met het program-
ma “Achter de gordijnen”. Met 
poëzie, muziek van Mareike 
Ziegler en fotoprojecties, met op 
de achtergrond fraaie kunst van 
Maria van ’t Hullenaar, wordt de 
wereld van buurten, wijken en 
kernen verkend.  

Het programma wordt gepre-
senteerd om 12.45 uur, 14.15 
uur en 15.45 uur in Galerie Ma-
riArts, Opaalstraat 32 in Alphen 
aan den Rijn. 
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Het Trendie Wendie team! Van links naar rechts: Rianne, Anja, Wendy en Nancy

Trendie Wendie, al 15 
jaar met de trend mee!

 door Jan Luuk van Dijk

n de week van 4 tot 8 februari viert Trendie Wendie, basics & trends, haar vijftien-
de verjaardag. De winkel met kleding voor dames en heren aan de Dorpsstraat 68-
70 heeft in die jaren haar plaats in Hazerswoude wel bewezen. 

“Onze klanten komen niet al-
leen uit het dorp, maar van-
uit de gehele regio” vertelt ei-
genaresse Wendy Plasmeijer. 
“Je kunt hier voor de deur gra-
tis parkeren en de koffie staat 
klaar. En er zijn genoeg klanten 
die op de fiets van elders ko-
men en aan hun fietstocht door 
het groene hart een bezoek aan 
onze winkel vastknopen.”
 
In de gezellige en sfeervol-
le winkel praten we met Wen-
dy over het verleden en heden 

van haar winkel. Drieëntwin-
tig jaar was zij bij de start van 
haar bedrijf. “Dat was toen al-
leen het voorste gedeelte van de 
huidige winkel en we zijn be-
gonnen met de verkoop van da-
meskleding. En… omdat er al 
meerdere kledingzaken in dit 
pand hadden gezeten, werd er 
toen gedacht: Deze zal ook wel 
weer verdwijnen. Maar we zijn 
er nog en met veel plezier” ver-
telt zij gepassioneerd.
In 2007 is het pand aangekocht 
en achter de schermen ver-

bouwd en vergroot. In februari 
2008 was de heropening en is 
de collectie uitgebreid met he-
renkleding.
“We hebben een trendy en 
draagbaar merkenpakket met 
een goede prijsopbouw” legt 
de eigenaresse uit. “We verko-
pen 12 collecties per jaar waar-
door we wekelijks de nieuwste 
collecties in de winkel hebben 
hangen. Dat houdt de consu-
ment nieuwsgierig en trekt ze 
naar onze winkel.”
 

Ze kan veel verhalen vertellen 
over die afgelopen jaren, maar 
vooral trots is Wendy als ze over 
haar medewerksters begint. 
“Met elkaar vormen wij een ge-
zellig en hecht team” legt zij uit. 
“Dat is de kurk waarop de win-
kel drijft, we zijn heel goed op 
elkaar ingespeeld, hebben de-
zelfde visie en staan altijd klaar 
voor elkaar. De klanten ervaren 
die sfeer gelukkig ook zo. Niets 
moet en alles mag! Je kan gerust 
een praatje komen maken en de 
nieuwe collecties komen bekij-
ken, we staan voor laagdrem-
pelig, betaalbaar en draagbaar.” 
Om de klant nog beter van 
dienst te kunnen zijn, volgen 
de medewerkers van tijd tot tijd 
een opleiding. “Hoe kunnen we 
de klant nog beter helpen aan 
die mooi gecombineerde outfit 
of dat comfortabele vest”, is het 
uitgangspunt.
 
Omdat de tijden veranderen en 
ook het koopgedrag van de con-
sument is Trendie Wendie in 
2017 begonnen met haar eigen 
webshop www.trendiewendie.
nl. “Je kunt nu op elk moment 

van de dag onze collecties bekij-
ken en bestellen” Wendy vertelt 
dat dit een hele investering is 
geweest, maar wel de juiste! De 
webshop is daardoor een uit-
hangbord van haar winkel ge-
worden.
 
Als we naar de toekomst kijken 
zijn er ook wensen en plannen. 
“Zo zou ik graag het interieur 
willen vernieuwen en is de ver-
beterde en speciaal op maat ge-
maakt webshop bijna klaar, we 
blijven bezig!” Op dit moment 
zegt ze heel blij en zeer dank-
baar te zijn voor alle klandi-
zie en het erg te waarderen dat 
mensen steeds weer de winkel 
weten te vinden. Om die men-
sen te bedanken wordt er in de 
feestweek het Rad van Fortuin 
gespeeld. Bij minimale beste-
ding van €50,- uit de nieuwe 
collectie mag u draaien aan het 
rad en maakt u direct kans op 
mooie prijzen, waaronder ca-
deaubonnen van €25,- tot €100,-
. “En er is de hele week heerlij-
ke koffie en thee ‘met een zoete 
verleiding’ “vult Wendy aan.
 

Wendy Plasmeijer bij de start van Trendie Wendie in 2005. Foto John Hakkaart

 
 
 

Pannebakker & Zoon B.V. heeft als activiteit het exporteren van boomkwekerijproducten 
en kamerplanten bestemd voor groenvoorzieners en tuincentra in het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Finland, Zweden en Frankrijk. 

 

Zoek je de ideale bijbaan? 
 

Wij zoeken per direct voor 2 á 3 dagen per week ondersteuning bij het onderhouden van ons 
aanbod aan kwekerijen en hoveniers. 
 
Werkzaamheden: 

- Het bijhouden en verwerken van het aanbod van onze leveranciers 
 
De persoon die wij zoeken heeft: 

- Interesse in de sector (ervaring niet noodzakelijk) 
- Handig met Microsoft Excel 
- Kan nauwkeurig werken 

 
Wij bieden: 

- Een leuke bijbaan  
- Zelf in te delen dagen in de week (maandag t/m vrijdag) 
 

Heb je interesse in deze baan stuur dan je sollicitatie met cv naar: 

Pannebakker & Zoon BV 
Italiëlaan 4c 
2391 PT Hazerswoude Dorp 

 
Of email: bart@pannebakker.nl  

 
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld) 

Gymvereniging Hou Vast 
zoekt vrijwilligers!
Gymvereniging Hou Vast is op zoek naar mensen die de club willen steu-
nen; 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 secretaris houdt de communicatie via de email bij (10 min per 
dag), bereidt de vergaderingen voor (15 min per keer), regelt de ledenvergadering (jaar-
lijks), werkt samen met de voorzitter en de technische commissie en heeft nog enkele an-
dere 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 bestaat 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 helpen 
met wedstrijden: bijv koffie verkopen of de teltafel bemannen. 
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 vrijblijvend meedoen met een 
vergadering (voor secretarisfunctie) om te zien of het iets voor je is! 
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M E D C O S  I P L  O N T H A R I N G

H A A R V R I J  D E  Z O M E R  I N ?  K I E S  V O O R

Skincare @ Maaike

De Tas 46, Koudekerk aan den Rijn

www.skincaremaaike.nl

071 - 341 0198

Jaarvergadering Historisch Genootschap 
Koudekerk
Het Historisch Genootschap Koudekerk nodigt u uit voor de jaarvergadering op  17 
februari a.s. In Honswijc, Dorpsstraat 15 te Koudekerk aan den Rijn. De vergade-
ring begint om 20.00 uur.

Na de pauze zal de heer J. Knoester een lezing houden over  oude schoolplaten. Wie kent ze niet? De 
meeste mensen hebben er goede herinneringen aan. Ze werden in Nederland en het buitenland ge-
bruikt.  De historische platen ter ondersteuning  van de geschiedenis en de schoolplaten voor de zaak-
vakken om leven en werken te verduidelijken. 

De bekendste schilders van de Nederlandse schoolplaten zijn Johan Hermans Isings en Cornelis Jetses. 
Hun werk staat nog steeds in de belangstelling.

 “HOE HOUDEN WIJ DROGE VOETEN”?  
Lezing door Thea Fierens. Vrouwen van Nu.  Koudekerk a/d Rijn Hazerswoude.
Vorige maand was er een bijzondere avond van de Vrouwen van Nu, over de zorg voor onze voe-
ten, met richtlijnen en adviezen om onze voeten zo lang mogelijk in een goede conditie te houden. 

Tijdens de komende jaarverga-
dering op dinsdag 11 februari 
is er na de pauze een presenta-
tie door mevrouw Thea Fierens: 
“Hoe houden wij droge voe-
ten”? Belangstellende vrouwen, 
die overwegen lid te worden 
van onze vereniging, zijn wel-
kom op deze avond, waar voor 
de pauze alle activiteiten van het 
afgelopen jaar van de verschil-
lende clubs worden gepresen-
teerd. Wij willen graag toekom-
stige nieuwe leden enthousiast 
maken voor de Vrouwen van 
Nu. 
“Hoe houden wij droge voe-
ten”? is voor iedereen een actu-
eel vraagstuk. In ons waterrijk 
gebied moet ons het water niet 
tot aan de lippen komen.

Water speelt een grote rol in 

maatschappelijke vraagstukken 
zoals bij land- en tuinbouw, kli-
maatverandering, ruimtelijke 
ontwikkeling, energie, circulai-
re economie  en biodiversiteit.               

De Zeeuwse Thea Fierens ont-
wikkelde zich als nationaal en 
internationaal bestuurster bij 
de Verenigde Naties in New 
York. Woonachtig in Noordwijk 
werkte ze bij de Nederland-
se Organisatie voor Ontwik-
kelingssamenwerking en van 
2003 tot 2007 zat ze in de Twee-
de Kamer. Nu is ze binnen het 
Hoogheemraadschap Rijnland 
werkzaam als Hoogheemraad, 
met de portefeuille Waterketen. 
Rijnland zoekt met zijn water-
expertise de samenwerking met 
andere partijen op om daarmee 
de uitdagingen van de toekomst 

aan te kunnen. Goed en verant-
woord waterbeheer legt de ba-
sis om toekomstige problemen  
van ons gebied te voorkomen. 
Eén van die problemen is dat 
door klimaatverandering  de ijs-
kap smelt en het waterpeil stijgt 
tot ongekende hoogte. Rijnland 
gaat de gesprekken en de strijd 
aan voor schoon water en dro-
ge voeten. Water raakt ons allen. 
Ons en de generaties na ons. U 
mag dus dit thema niet missen. 

Tot ziens op 11 februari. 

Wanneer/Waar ? 
Dinsdagavond 11 februari. 
20.00 uur tot ongeveer 22.00 
uur (zaal open 19.45 uur).  Ge-
bouw Honswijc. Belangstellen-
den welkom, entreeprijs 4 euro 
pp. Koffie/thee eigen kosten. 
    

Thea Fierens

Aan de lippen van Sneeuw-
witje op voorleesontbijt!
Tijdens de Nationale Voorleesdagen vond het voorleesontbijt 
plaats in bibliotheken, op scholen en andere plekken waar kin-
deren bij elkaar komen. Bij Smallsteps kinderopvang in Ha-
zerswoude-Rijndijk kwam Sneeuwwitje voorlezen uit het boek 
‘Moppereend’. 

Het boek Moppereend is dit jaar gekozen tot het prentenboek van 
het jaar. Een van de medewerksters van het kinderdagverblijf was 
prachtig verkleed als Sneeuwwitje en las voor uit dit boek. De kin-
deren hadden een heerlijke krentenbol en iets lekkers te drinken. 
“De kinderen hebben aandachtig zitten luisteren. Hoe loopt het af 
met de moppereend? Blijft hij mopperen of komt het goed? Geluk-
kig kwam het goed en hadden wij een heerlijke ochtend”, vertelde 
Sneeuwwitje ons na afloop.

Sneeuwwitje leest voor bij de bibliotheek in Rijndijk!
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KNA luidde het nieuwe jaar  muzikaal 
in met een NIEUWJAARSCONCERT. 
Zondagmiddag 12 januari gaf de Muziekvereniging Kunst na Arbeid uit Koudekerk 
in de Albrechtstate een Nieuwjaarsconcert. 

Bij de opening van het concert 
worden de aanwezigen door di-
rigent Maarten Tempelman na-
mens Kunst na Arbeid alle goeds 
gewenst voor 2020. Na een kor-
te tekst en uitleg over de samen-
stelling van het fanfareorkest en 
slagwerkgroep kondigt Maarten 
de nummers aan, waarbij ook 
iets vertelt wordt over het ont-
staan van het lied en de speci-
fieke instrumenten, welke be-
speelt worden. 
We krijgen als eerste het alom 
bekende Joyriding te horen.  
Daarna volgen Havana van Ca-
mila Cabello, Lady Gaga Fugue 
en Oblivion van Piazolla.  Bij 
‘How to train your dragon’ be-
ginnen enkele toeschouwers 
zachtjes mee te neuriën en…. 
als één schaap over de dam is… 
volgen er meer. Ik denk dat 50 - 
60% van de toehoorders aan het 
eind mee neuriede of heel zacht-
jes mee bromden….. Vervolgens 
kwam het St. Florian Choral  
aan bod. Tijdens het welbeken-
de ‘Happy New Year’ kwamen 
zelfs de tongen los en werd het 
refrein meegezongen. Het lied-
je van het Songfestival, Arcade, 

van Ducan sloeg in als een bom: 
het is zo bekend inmiddels dat 
bijna iedereen dat meezong, dan 
wel mee neuriede of op de stoel 
heen en weer wiebelde. Als slot-
lied mag de ‘Radetzky Marsch’ 
natuurlijk niet ontbreken. Daar-
bij kwam de zaal pas echt goed 
los. Er werd enthousiast mee ge-
klapt, dan wel op de knieën ge-
slagen, zelfs zag je enkele ‘been-
tjes van vloer komen’ en voeten 
op de maat van de muziek op de 
grond stampen! Een grappig en 
ludiek gezicht was dat. 

Na afloop van het concert werd 
onder het genot van een hapje 
en een drankje nog wat nage-
praat over het wel & wee van de 
Muziekvereniging en uiteraard:  
de laatste nieuwtjes in het dorp! 
Het was als van ouds een gezel-
lige, sfeervolle bijeenkomst, een 
bijzondere, niet alledaagse ma-
nier om op deze wijze het jaar 
muzikaal in te wijden. 
Kent u Muziekvereniging KNA 
uit Koudekerk aan den Rijn? 
Even in het kort vertelt, KNA  
bestaat uit een zittend fanfare-
orkest en een slagwerkgroep, 

welke iedere hun eigen oplei-
dingsprogramma hebben; be-
kend onder de naam Music 4 
Kids. Alle leden, jong en oud,  
zijn  enthousiaste, musici. De le-
den van verschillende commis-
sies en de coördinatoren vor-
men samen het hart van onze 
vereniging. De slagwerkgroep 
en het fanfareorkest repeteren 
gezamenlijk op woensdagavond 
in VTC De Ridderhof in Koude-
kerk. Het orkest wordt muzikaal 
bijgestaan door een combo van 
basgitaar en piano onder lei-
ding van een professioneel di-
rigent. Teneinde muzikaal goed 
te kunnen presteren, heeft men 
elke week  een repetitieavond; 
dit vormt een belangrijke ba-
sis.  Tevens is er wekelijks ‘hob-
byavond’, waarbij gezelligheid, 
humor en ontspanning dan 
in de juiste verhoudingen ge-
matcht worden. 

Vind je muziek maken leuk en 
ben je enthousiast en zou je het 
leuk om zelf eens een instru-
ment te bespelen?  Als je acht 
jaar of ouder bent, kan dat. Kom 
eens een kijkje nemen op een 
van de repetitieavonden! Ook 
kun je op de website van Kunst 
na Arbeid al een en ander lezen  
https://kna-koudekerkadrijn.
nl/  
Wellicht is het nog vermel-
denswaardig om te vermelden 
dat de instrumenten eigendom 
zijn van KNA. Je hoeft dus geen 
duur instrument aan te schaffen 
om deze te bespelen; je krijgt 
deze in bruikleen. Wel blijf je-
zelf voor je eigen instrument 
verantwoordelijk. 
De muziekvereniging hoopt 
je binnen te mogen begroeten 
voor een eerste kennismaking. 

Onder leiding van Maarten Tempelman speelt KNA er lustig op los!!

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

NEEM “A SPECIAL TRIP DOWN MEMORY LANE”MET ROCK ISLAND 
LINE, MIDNIGHT SPECIAL EN ANDERE LIEDJES  UIT DE TIJD DAT 
JOHN LENNON NOG ZONG IN SKIFFLEGROEP THE QUARRYMEN. 
EEN UNIEKE TRIBUTE-VOORSTELLING ROND DE IDOLEN VAN DE 

BRITISH INVASION ZOALS LONNIE DONNEGAN EN CHRIS BARBER 
MET HUN FOLKSONGS, TRADITIONALS EN GOSPELS.

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”
'een vaste waarde binnen de Europese rootsscene.'    

Marcel Haerkens (Heaven)
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       

Runderrollade
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Al jaren staat manege Groenewoude in Hazerswoude-Dorp bekend om haar 
goede pony’s. De pony’s genieten niet alleen van een hele goede dagelijkse ver-
zorging maar door een mix van manegelessen en verhuur aan vaste berijders, 
krijgen de pony’s genoeg afwisseling en uitdaging. 
Zo zijn er pony’s die de ene dag de allerkleinste ruitertjes de eerste beginselen van 
het rijden bijbrengen en de volgende dag schitteren in het springconcours, een 
cross door het bos of een dressuurwedstrijd. Appie is één van die gouden pony’s 
waar je elk kind op kan zetten en nooit een stap verkeerd zal zetten, maar ook 
enorm geniet van de wedstrijdring. Met zijn vaste verzorgster Katinka heeft hij al 
meerdere prijzen gewonnen en loopt hij dressuur in de hoogste klasse van de basis-
sport.  Door een buitenland stage van Katinka ontstond de afgelopen winter echter 
een tijdelijk andere dressuurcombinatie voor Appie met Famke van der Voort. Fam-
ke is net 15 jaar geworden en is met Appie gestart op de regiokampioenschappen 
Zuid Holland voor pony’s in de klasse L1 in Delft. Maar liefst 18 combinaties start-
ten in die klasse met als doel dat ene startbewijs om als afgevaardigde voor Zuid 
Holland naar het NK in Ermelo te gaan eind februari. Famke had inmiddels al wel 
wat wedstrijdervaring met Appie om te weten dat ze zich kon meten met de con-
currentie, maar toch op zo’n dag moet het dan wel gebeuren en dat geeft best wat 
druk. Het ging echter geweldig. Waar andere pony’s misschien die dag opvielen 
om hun prachtige verschijning, viel Appie vooral op door de correctheid waarmee 
hij de oefeningen uitvoerde en dat vond de jury ook. Met ruim 67% werden Famke 
en Appie de kampioen L1 van Zuid Holland. En zo komt het dat manegepony Appie 
van Stal Groenewoude 29 februari a.s. de afvaardiging is voor Zuid Holland op het 
Nationaal Kampioenschap in Ermelo. 

 
 
 

Pannebakker & Zoon B.V. heeft als activiteit het exporteren van boomkwekerijproducten 
en kamerplanten bestemd voor groenvoorzieners en tuincentra in het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Finland, Zweden en Frankrijk. 

Ter ondersteuning en aanvulling van ons jong en enthousiast team van 20 medewerkers 
zijn wij per direct op zoek naar kandidaten voor de fulltime functie van 

Medewerker Inkomende Goederen /      
Logistiek Medewerker 

Werkzaamheden: 

 Het verwerken en controleren van de inkomende goederen stroom 
 Medeverantwoordelijk voor het verzendklaar maken van bestellingen voor 

tuincentra en groenvoorzieners 
 Algemene werkzaamheden  

De persoon die wij zoeken heeft / is: 

 Flexibel en weet van aanpakken 
 MBO werkniveau door middel van een (bijna afgeronde) opleiding of door ervaring 
 Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken 
 Interesse in de sector 
 Bereid om in piekperiodes extra uren te maken en deze in rustigere periodes op te 

nemen. 
 
Wij bieden: 

 Een goed salaris afgestemd op ervaring en opleiding 
 Een zeer gevarieerd en veelzijdig werkgebied 
 Een baan met toekomstperspectieven 

Heb je interesse in deze baan stuur dan je sollicitatie met cv naar: 

Pannebakker & Zoon BV 
Italiëlaan 4c 
2391 PT Hazerswoude Dorp 

 
Of email: bart@pannebakker.nl  

 
 
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld) 

Hazerswoudse Boys wint zonder 
problemen van Kickers
Zonder zelf groots te spelen heeft Hazerswoudse Boys van Kickers gewonnen. Het elftal van Wilco 
Wapenaar gaf nagenoeg geen kansen weg en was vlak voor rust twee keer doeltreffend. Door deze 
overwinning blijft het op de tweede plaats staan.

Onder zonnige maar door de 
harde wind lastige omstandig-
heden zette de scheidsrechter 
de wedstrijd in gang. De harde 
wind stond dwars over het veld 
en dat was te merken aan de 
vele inworpen aan de oostkant 
van het veld. 

Beide ploegen begonnen 
voorzichtig. 
Waarbij vermeld dient te wor-
den dat Kickers het eerste half 
uur meer balbezit had en ook 
verzorgder voetbal speelde. Bei-
de ploegen kregen in de begin-
fase één kleine mogelijkheid. Zo 
mocht Glenn Bennis uithalen 
van de rand van het strafschop-
gebied na goed terugleggen van 
Jelle Nieuwhof. Maar hij raakte 
de bal niet vol en zo ging zijn 
poging ver naast. Ook Kickers 
kreeg dus haar mogelijkheid, 
want na een goede actie van 
hun linkshalf werd zijn voorzet 
net naast gewerkt door één van 
de aanvallers van het elftal uit 
Leimuiden. Na het eerste half 
uur begon de Boys het spel naar 

zich toe te trekken, misschien 
niet direct qua veldspel maar 
wel qua kansen. Zo had Glenn 
Bennis een mooie actie op links 
in huis. Hij passeerde soepel 
twee man en zag zijn voorzet tot 
corner verwerkt worden. Deze 
hoekschop werd bij de tweede 
paal bijna binnen gewerkt door 
Robbie Kraan, ook de scrim-
mage die daarop volgde, leverde 
geen doelpunt op. 

Verdiende goals
Vijf minuten voor rust kwam 
de Boys toch op voorsprong. Na 
een hele mooie, soepel lopen-
de aanval via Justin Meijer, Jari 
Meertens, Ivo Vogelaar kwam 
de bal uit bij de tweede paal 
staande Leo de Ruiter. De snel-
le Hazerswoudse spits kwam 
goed voor zijn directe tegen-
stander en werkte de bal knap 
binnen (0-1). Vlak voor rust ver-
dubbelde Ivo Vogelaar de mar-
ge. Want na een knappe voor-
zet van Leo de Ruiter en prima 
terugleggen van Jelle Nieuwhof 
schoot Ivo Vogelaar van 18 me-

ter de bal bekeken in de verre 
hoek (0-2). Met deze stand werd 
ook gerust. Na de pauze bleef 
Kickers verzorgd voetbal spe-
len maar kwam niet tot kansen. 
Hazerswoudse Boys kwam zo-
doende nooit in de problemen 
en creëerde in de counter een 
aantal mogelijkheden die slor-
dig werden uitgespeeld. 20 mi-
nuten voor tijd leek de wedstrijd 
helemaal beslist, want Kickers 
was al niet bij machte om met 
elf man tot kansen te komen, nu 
werd er ook nog een man uit-
gestuurd. 

Kansloos met 10 man
De laatste man van Kickers 
haalde de doorgebroken Jel-
le Nieuwhof (al leek hij te zijn 
vertrokken uit buitenspelposi-
tie) onderuit en kreeg de rode 
kaart voorgeschoteld. De uiterst 
sportieve wedstrijd liep rustig 
naar het einde. Leo de Ruiter 
kreeg nog twee schietkansjes. 
De eerste schoot hij wild over, 
de andere lag na veel kappen en 
draaien voor zijn zwakkere lin-

ker en dat bleek wel uit het rol-
lertje dat hij produceerde. Ook 
de Kickers kreeg nog een klein 
kansje. Na een corner van rechts 
werd de bal op doel gekopt 
maar Jari Meertens redde op de 
lijn. Vlak voor tijd gunde trainer 
Wilco Wapenaar  Jochem van 
Vliet zijn debuut. De zeventien-
jarige Hazerswoudenaar mocht 
invallen voor de goed spelende 

Jelle Nieuwhof.  Even later floot 
de scheidsrechter voor het ein-
de. 
Zo pakte Hazerwoudse Boys re-
delijk eenvoudig de drie punten 
in een van te voren toch als las-
tig bestempelde uitwedstrijd.
Volgende week staat er alweer 
een uitduel op het programma 
en wel tegen MMO uit Hoog-
made.

Manegepony 
Appie naar Ne-
derlandse Kam-
pioenschappen
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Jubilarissen bij BSC’68 
in 't zonnetje gezet
Op de nieuwjaarsreceptie van BSC ’68 zijn de leden die 
in 2019 hun 25-, 40- of 50-jarig jubileum vierden in 
het zonnetje gezet. 

Met Aad Verheul, Anne Verheul, Leen de Ruiter, Jan van Noort en 
Frans Spruitenburg vierden maar liefst vijf leden een halve eeuw 
lidmaatschap. Deze leden zijn bijna sinds de oprichting lid van BSC 
’68. Jaap Leune, de gebroeders Cees en Martin van der Heijden en 
Erik Pos vierden het robijnen jubileum van 40 jaar. 

Tot slot huldigde voorzitter ook nog de 25-jarige jubilea; Arnold 
Reedijk, Bart de Werk, Theo van der Meer, Erik Meijer, Alwin Gou-
weleeuw, Stefan de Vree en Jacco Pos. Op naar het volgende jubi-
leum mannen!

Bij de foto: Frans Spruitenburg toont trots zijn certificaat (foto: Martin van Oostveen)

Makkelijke overwinning 
BSC’68 op Moordrecht
De eerste wedstrijd van de competitie was de wedstrijd in en tegen Moordrecht en die was door 
de Schadenetboys eenvoudig met 0-4 gewonnen. Het publiek rekende daardoor op een gemak-
kelijke overwinning in de returnwedstrijd op een overigens winderig sportpark Ons Nieuwe Erf.

Vanaf de start had BSC’68 de wed-
strijd stevig in handen en was in 
staat om een spervuur aan aan-
vallen te produceren. Had het vi-
zier scherper gestaan, dan was zo 
maar een 10-0 overwinning mo-
gelijk geweest. BSC’68 was duide-
lijk de betere ploeg, had voortdu-
rend balbezit en de tegenstander 
kon daar weinig tegenover stel-
len. Slechts een paar keer kon-
den de mannen uit Moordrecht 
opstomen richting doel van de 
Schadenetboys, maar de verde-
diging en de keeper van BSC’68 
Michael Verhoef waren attent en 
konden de 0 houden. 

19 minuten aanvallen!
Zoals gezegd vielen de Schade-
netboys vanaf het startsignaal 
aan en waren meteen gevaarlijk 
voor het doel van Moordrecht, 

maar het was pas in de 19e mi-
nuut verdediger Mitchel van der 
Linden die met een zeer fraai af-
standsschot van 20 meter de 1-0 
kon maken. BSC’ 68 bleef kansen 
creëren, zo ging Guido de Pein-
der over links goed door, maar 

zijn schot waaide door de wind 
ver naast het doel. In de 36e mi-
nuut ging het afstandsschot van 
Karsten van Etten net naast. In de 
42e minuut konden de Schade-
netboys de marge vergroten toen 
Jop Splitthoff aan Jelle Verhoeff 

de kans gaf om met een mooie 
stift de 2-0 te maken.

Zelfde spelbeeld na de rust
De 2e helft wijzigde het speel-
beeld niet. BSC’68 bleef aanval-
len en kansen creëren. In de 50e 
minuut kon Karsten van Etten 
beheerst de 3-0 binnen schui-
ven na een goede pass van Stijn 
van Leeuwen. Direct na het doel-
punt van de Schadenetboys ren-
de scheidsrechter David Post zijn 
kleedkamer in. Onder applaus 
kwam hij alweer snel terug het 
veld op. Hij bleek zijn notitie-
boekje tijdens de rust in de kleed-
kamer te hebben laten liggen. De 
scheidsrechter floot vanaf het be-
gin goed en vrij strak, maar ging 
gaandeweg de wedstrijd ondui-
delijker fluiten en zag bovendien 
een penalty voor BSC’68 over het 
hoofd toen Lijon Korving in de 
79e minuut voor iedereen dui-
delijk zichtbaar in het strafschop-
gebied door een verdediger van 
Moordrecht naar de grond werd 
getrokken. Ook de verdedigers 
van de Schadenetboys waren ge-
vaarlijk richting het doel van de 
tegenstander. Jop Splitthoff so-
leerde langs 3 spelers van Moor-
drecht en had zijn actie kunnen 

bekronen met een doelpunt maar 
zijn inzet ging net naast. In de 
65e minuut tekende Davey Gram-
berg met een kopbal voor de 4-0 
na een van de vele goede voor-
zetten vanaf rechts door Guido de 
Peinder. Trainer Marco Lange van 
BSC’68 wisselde achtereenvol-
gens Lody Dijkhuizen voor Davey 
Gramberg, Remco Bor voor Kar-
sten van Etten en Thijs de Ruiter 
voor Robin de Bruin. In de 85e 
minuut had de 5-0 moeten val-
len, maar na een scrimmage, een 
bijna eigen doelpunt van een ver-
dediger van Moordrecht schoot 
Stijn van Leeuwen in de han-
den van de keeper van Moord-
recht. In de 90e minuut maak-
ten de groenwitten dan toch de 
5-0 na een prima strakke voorzet 
van Lody Dijkhuizen die door Jel-
le Verhoeff in de verre hoek werd 
binnen gekopt.

Nog titelkansen!
Omdat Moerkapelle en Floreant 
gelijk speelden zijn de Schadenet-
boys twee punten ingelopen. Ho-
pelijk zet BSC’68 de goede reeks 
voort en kunnen onze mannen 
nog mee gaan doen om de 1e 
plaats in de competitie.

Bernardus -Roodenburg
Zaterdag 1 februari de eerste return wedstrijd van dit seizoen ,de uitwedstrijd te-
gen Roodenburg ging aan de start van het seizoen nog vrij kansloos verloren.

Vandaag is het dus aan Bernardus 
om op eigen veld sportieve wraak 
te nemen en te laten zien dat er 
stappen vooruit gemaakt zijn.
Er staat een straffe wind schuin 
over het veld en Bernardus speelt 
de eerste helft tegen deze wind 
in.
Meteen na het eerste fluitsignaal 
zet Bernardus de tegenstander 
onder druk en weet enkele mo-
gelijkheden te creëren om de sco-
re te openen. De grootste kans is 
voor Jeffrey van der Heiden die 
een breedte pass van de tegen-
stander onderschept en oog in 
oog komt de staan met de Rood-
enburg doelman. Deze weet de 
inzet knap te keren.

Heen en weer getrap
De bezoekers gaan hierna ook 
wat feller de strijd aan en mede 
hierdoor en door de harde wind 

ontstaat er een rommelige wed-
strijd waar bij beide ploegen 
meer ballen niet dan wel bij een 
medestander aankomen.
Na bijna een half uur gespeeld te 
hebben, krijgen de bezoekers een 
vrije trap aan de zijkant ter hoogte 
van de 16 meterlijn. De bal wordt 
hoog voorgegeven, maar door de 
wind verdwijnt deze achter doel-
man Dani in de goal o-1 wat te-
vens ook de ruststand is.
Na de rust blijft spits Daniël van 
leeuwen in de kleedkamer ach-
ter. Hij kreeg vandaag bijna geen 
bruikbare ballen vanaf de zijkan-
ten aangespeeld en trainer Ron 
Paling wil de 2e helft met Simon 
Pet wat toch een totaal andere 
speler is dan Daniël proberen het 
tij te keren.
Lang hoeven we daar niet op te 
wachten want al na 3 minuten 
spelen komt Kevin Kersseboom 

door over de linkerkant de kee-
per weet zijn schot nog wel te 
blokkeren maar de bal komt weer 
bij Kevin terecht deze legt de bal 
klaar voor Simon en die schuift 
hem beheerst langs de keeper 1-1.
Bernardus heeft nu het betere 
van het spel, maar wordt keer 
op keer gestopt door de man van 
de wedstrijd bij Roodenburg: de 
grensrechter, deze heeft blijk-
baar de instructie gekregen om 
elke bal die over de middenlijn 
komt af te vlaggen en helaas trapt 
de scheidsrechter er telkens ook 
weer in.
Roodenburg komt niet vaak meer 
in de gelegenheid om gevaarlijk 
voor de Bernardus goal te ver-
schijnen maar krijgt in de 67e mi-
nuut een kadootje als een Rood-
enburg speler binnen de zestien 
tegen Glenn Valk aanloopt en 
naar de grond gaat.

Dit theaterstukje wordt meteen 
beloond met een strafschop en 
hoewel Dani de goede hoek in 
gaat kan hij deze niet keren 1-2 .
Bernardus laat zich hierdoor ge-
lukkig niet uit het veld slaan en 
met nog meer energie wordt naar 
de gelijkmaker gezocht en die 
komt al snel.

Karakter tonen
Een vrije trap van Bernardus 
wordt door Roodenburg niet 

goed weggewerkt de bal komt 
op zo’n 20 meter van de goal bij 
Glenn voor zijn voeten en deze 
bedenkt zich niet en als een ka-
nonskogel jaagt hij de bal in de 
kruising 2-2.
Bernardus wil en krijgt ook meer 
dan een gelijkspel in de 81ste mi-
nuut krijgt Jeffrey een herkansing 
en deze keer heeft de keeper geen 
kans 3-2.
Glenn wordt vervangen door 
Luuk Verbeij
Vlak voor het einde van de regu-
liere speeltijd neemt Simon een 
corner de bal vliegt mede gehol-
pen door de wind in een keer in 
het doel 4-2.
Kevin verlaat het veld en wordt 
vervangen voor Jelle Kool
In de 93 ste minuut weet ook 
Sven de Boer nog te scoren maar 
hoewel hij achter zeker 4 Rood-
enburg spelers vandaan komt, 
wordt de goal wegens buitenspel 
afgekeurd.
Bernardus heeft vandaag en dan 
met name in de 2e helft laten zien 
dat als er met het hele team ge-
streden wordt de beloning hier-
voor ook komt.

Volgende week staat de uitwed-
strijd tegen SJZ op het program-
ma , ook hier hebben de Tyssen 
boys nog wat goed te maken.
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Voorleesontbijt 
bij Eigen Wijs
De Nationale Voorleesdagen begonnen bij Peutergroep 
Eigen Wijs ook weer met een heus voorleesontbijt. Bij-
na alle peuters waren er en een aantal peuters had opa 
of oma meegenomen. 

De speelruimte was veranderd in een soort restaurantje, overal ta-
fels en stoeltjes. Elke opa of oma had een aantal kinderen aan ta-
fel zitten, die ze natuurlijk even mochten helpen bij smeren van de 
broodjes. Er was van alles: broodjes, krentenbollen, rijstewafels, 
ontbijtkoek, en natuurlijk verschillende soorten beleg. Er werd ge-
smuld. Na het ontbijt werd de groep in tweeën gesplitst. De ene 
helft werd door de opa’s en oma’s voorgelezen, terwijl de andere 
groep een boekje met lettertjes ging beplakken. Ook mochten zij 
een kleurboekje kleuren met allerlei tekeningen uit het Prenten-
boek van 2020 “Moppereend”. Na een poosje werden de groepen 
gewisseld en mochten de andere kinderen genieten van alle boek-
jes.

Voorlezen belangrijk voor ontwikkeling kind
Bij Peutergroep Eigen Wijs wordt veel aandacht besteed aan het 
voorlezen. Deze weken staat “Moppereend” natuurlijk centraal. 
Naast het voorlezen wordt er veel geknutseld, gedanst en veel spe-
lenderwijs geleerd over alles wat met “Moppereend” te maken 
heeft, zoals de emoties. 

Nog een kans!
Komende donderdag, 6 februari komt bibliothecaresse Ciska Wacht 
het boek nogmaals voorlezen. Alle kinderen van Peutergroep Eigen 
Wijs zijn hiervoor uitgenodigd, maar ook niet Eigen Wijze peuters 
zijn van harte welkom te komen luisteren en kijken. Jullie zijn dan 
welkom van 10.30 tot 11.30 uur. Voor papa, mama, opa of oma 
staat de koffie klaar, maar als zij in die tijd naar huis willen, kan 
dat natuurlijk ook. 

Neem eens een kijkje op de website 
www.peutergroepeigenwijs.nl. Misschien vindt uw kind het 

ook leuk bij Eigen Wijs te komen spelen! 

ALS je het maar weet! 
beklimt de Mont Ventoux
Wie wel eens op televisie naar de Tour de France gekeken heeft, weet dat het een serieuze onderneming is om 
de Mont Ventoux te beklimmen. Als professioneel wedstrijdrenner is deze reus van de Provence al een hels kar-
wei, laat staan wanneer je niet gewend bent aan zo’n extreme fysieke inspanning.

Toch gaan vier dappere Hazers-
woudenaren de uitdaging aan: 
op 11 juni 2020 beklimmen zij 
de berg, fietsend én te voet, met 
het team ALS je het maar weet!. 
Dit doen ze in het kader van 
Tour du ALS: een evenement 
dat in het leven is geroepen om 
aandacht te vragen en geld op 
te halen voor bestrijding van de 
spierziekte ALS.

Klimmen voor het goede doel
In 2012 namen twee bevlogen 
Nederlanders het initiatief om 
een sportieve actie op touw te 
zetten die voor meer aandacht 
voor ALS moest zorgen. Zo 
kwam het dat op 1 juni van dat-
zelfde jaar de eerste editie van 
de Tour du ALS werd gehouden: 
een groep van zeventig deelne-
mers bedwong al fietsend de 
Mont Ventoux, en haalde met 
deze prestatie ruim 600.000 
euro op voor Stichting ALS.

Acht jaar later is het evenement 
uitgegroeid tot een jaarlijkse 
traditie, waarbij er door de ja-
ren heen al 3500 deelnemers 
zijn geweest die samen ruim 7 
miljoen euro wisten op te ha-
len. Ook een beklimming in de 
vorm van een wandel- of hard-
looptocht is tot de mogelijkhe-

den gaan behoren. Voor de ne-
gende editie van Tour du ALS 
is er nu dus ook een Hazers-
woudse afvaardiging. Onder de 
naam ALS je het maar weet! zul-
len Henk, Marion en Ester Sol 
en Donna Beukeboom in juni 
de barre tocht naar boven gaan 
maken. Henk en Marion be-
klimmen de Mont Ventoux te 
voet en Ester en Donna doen dit 
op de fiets.

Een toepasselijke teamnaam
Wat heeft het viertal doen be-
sluiten om aan deze onderne-
ming te beginnen?
‘Natuurlijk doen we het in de 
eerste plaats om meer bekend-
heid te geven aan de ziekte ALS,’ 
vertelt Ester. ‘Vandaar ook onze 
teamnaam, die is natuurlijk niet 
zomaar gekozen. Tegelijkertijd 
is het een heel bijzondere spor-
tieve uitdaging die je met elkaar 
aangaat.’

Wie denkt dat Ester en Donna 
op de fiets beter af zijn dan hun 
wandelende teamgenoten, komt 
bedrogen uit. ‘Ik denk niet dat 
je kunt zeggen dat het een mak-
kelijker is dan het ander. Henk 
en Marion lopen namelijk 21 ki-
lometer, terwijl Donna en ik 56 
kilometer zullen gaan fietsen.’

Trainen, trainen, trainen
Om een tocht van zulke afstan-
den, en niet zo’n beetje bergop-
waarts ook nog, tot een positief 
einde te kunnen brengen moet 
je natuurlijk goed beslagen ten 
ijs komen. Daar zijn Donna en 
Ester zich goed van bewust. ‘De 
voorbereidingen zijn al in volle 
gang. Donna en ik staan al re-
gelmatig samen op de peda-
len, om er met de fiets op uit 
te gaan.’ 

Ook Henk en Marion berei-
den zich voor op de grote be-
klimming in juni. ‘Je schaalt het 
stukje bij beetje op,’ aldus Ma-
rion. ‘En we wandelen wat af. 
Maar de voorbereiding is ook al 
een onderdeel van de ervaring. 
We weten waar we het voor 
doen.’

Concert en diner
Naast de sportieve voorberei-
dingen, zijn er ook al de nodige 
acties in het leven geroepen die 
de deelname van team Als je het 
maar weet! tot een succes moe-
ten maken. Op hun gelijknami-
ge facebookpagina valt te lezen 
wat er zoal op de planning staat.

Ester: ‘We verzinnen van alles. 
Zo is er een benefietavond in 

Pleyn ’68, op 22 februari. Hier 
treden de bands Now What!? en 
Midwest op. Kaartjes voor deze 
avond kosten 5 euro per stuk 
(7,50 aan de deur) en zijn af te 
halen bij Schildersbedrijf Boger-
man, Theo van Zanten Twee-
wielers en Bike Totaal van der 
Post.’

Wie het viertal op een meer cu-
linaire wijze wil ondersteunen, 
kan op donderdag 26 maart 
terecht bij Dorpshuis De Juf-
frouw. ‘Daar wordt dan een be-
nefietdiner gehouden. Voor 25 
euro (excl. drankjes) krijg je een 
heerlijk samengesteld vlees- of 
vismenu voorgeschoteld,’ legt 
Ester uit. ‘De ideale manier om 
Tour du ALS te ondersteunen, 
en tegelijkertijd jezelf te trakte-
ren op een gezellig avondje uit.’

Als je bij dit diner aanwezig wilt 

zijn, kun je je opgeven door een 
mailtje te sturen naar alsjehet-
maarweet2020@gmail.com. 

‘Houd verder ook zeker onze 
facebook in de gaten als je op 
de hoogte wilt blijven,’ wil Es-
ter als laatste nog meegeven. ‘En 
voor wie meer wil weten over 
het evenement of de ziekte ALS, 
kun je terecht op de site www.
tourduals.nl. Daar vind je ook 
ons team en de mogelijkheid 
om onze klimtocht te sponso-
ren.’ 

Op de website is te zien dat 
Henk, Marion, Ester en Donna 
tot nu toe al een aardig bedrag 
bij elkaar hebben weten te krij-
gen.

‘Zeker,’ beaamt Ester. ‘Maar er 
kan natuurlijk altijd meer bij. 
Het geld dat met Tour du ALS 
wordt opgehaald gaat naar on-
derzoek naar ALS, waar tot dus-
ver nog geen specifieke oorzaak 
voor is gevonden. Ook gaat een 
deel naar het ontwikkelen van 
medicijnen en naar verbetering 
van de zorg voor ALS-patiënten. 
Met dat doel in je achterhoofd 
weet je waar je het voor doet. 
In juni zijn we er helemaal klaar 
voor; laat die Mont Ventoux 
maar komen.’
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Profdebuut van 
bokser Thomas van 
Wetten in Alphen
Thomas van Wetten uit Hazerswoude – Dorp debuteert als prof. 
Boxing Club Alphen a/d Rijn van Jillus van den Heuvel en Hans de 
Bruijn, de Goudse organisator van het Ben Bril Gala in het Amster-
damse theater Carré, slaan de handen ineen en organiseren op za-
terdag 18 april een topboksgala met profs en amateurs. 

Plaats van handeling is de Alphense sporthal Nieuwe Sloot. Thomas 
van Wetten behaalde successen als kickbokser, maar ook als bok-
ser weet hij van wanten. ,, Ik ben blij dat ik mijn profdebuut kan 
maken,” zegt Van Wetten. ,,Dat ik dat voor eigen publiek in Alphen 
kan doen, maakt het nog interessanter. Binnenkort wordt mijn te-
genstander bekend. Dat kan een Nederlander of een buitenlander 
zijn.”  Ook Dave Zwanenburg uit Waddinxveen maakt zijn profde-
buut.  ,,Thomas en Dave zijn lid van van onze Boxing Club Alphen,” 
laat trainer Van den Heuvel weten. ,,Jongens die het publiek op de 
banken weten te krijgen. Door het organiseren van het gala kunnen 
we Van Wetten en Zwanenburg als prof presenteren. 

Ze zijn al maanden hard in training om op 18 april zo goed moge-
lijk voor de dag te komen.” De topper van BCA, Jan Julius Humme 
uit Bodegraven, bokst de hoofdpartij in Nieuwe Sloot. Humme was 
finalist van de Grote Prijs van Amsterdam in Carré maar verloor 
op 30 november in Alphen tijdens het Boksgala van Teus de Kruyf. 
Daarom is hij uit op revanche. Zijn opponent in Alphen is de Pool 
Marcin Piegonski. Het gevecht duurt zes ronden. Meer nieuws op 
www.alphensports.nl  

Het pand van Bakker Boer 
heet voortaan ’t Bakhuys
Wilma Pool van HetVrolijkeH’art en Karen Bruines van Appelkaatje zochten een 
nieuwe locatie, want hun werkplek bij de Liefsfabriek verdween per 1 jan 2020. Na 
wat bezichtigingen kwam het pand van Bakker Boer op hun pad. Ze meldden zich 
bij Huisman Wonen, de huidige eigenaar, mochten direct het pand bezichtigen en 
de dames waren verkocht. 

Maar eerlijk is eerlijk: er moest 
wél wát gebeuren aan het pand. 
Nadat alle officiële zaken waren 
geregeld, gingen ze in vanaf de 
kerstvakantie aan de slag. Het 
winkelgedeelte en toiletruimte 
zijn nog in oude staat, maar de 
rest heeft een metamorfose on-
dergaan.

Afgelopen zaterdagavond 1 feb 
2020 waren de familie en vrien-
den te gast om een kijkje te ne-
men in ’t Bakhuys.
 
Open voor publiek
Maar aanstaande zaterdag 8 Fe-
bruari 2020 gaan de deuren 

voor iedereen open!
Voor iedereen, die een afspraak 
wil maken om alleen of met 
vriendinnen voor een leuke 
workshop Servies Stippen, die 
een appeltaart wil bestellen, die 
Markus Stroopwafels of Stroop-
wafelkruimels wilt kopen, die 
een vaste werkruimte zoek, die 
verderop in het jaar mee wil 
doen aan de workshop Dikke 
Dames schilderen van HetVrolij-
keH’art, die een workshopruim-
te zoekt, die een appeltaart wilt 
kopen, die elke keer in de etala-
ge keek én voor alle anderen die 
gewoon héél nieuwsgierig zijn 
geworden…

Workshops
Op zaterdag 8 februari wor-
den er workshops gegeven door 
Marleen tekent, HetVrolijke-
H’art en kunt u meedoen aan de 
workshop Dikke Dames Schil-
deren van Mieke en nog meer 
leuks. Iedereen is welkom van 
10-16.

Openingstijden
’t Bakhuys is open op vrijdag en 
zaterdag van 10-16, op de ande-
re dagen wanneer er een work-
shop is, kunt u gewoon binnen-
stappen. Appeltaarten bestellen 
kan 24/7 en vrijdag en zaterdag 
vers te koop. 

Ontmoeting in 
het museum
De tentoonstelling over de tweede wereldoorlog in het 
Historisch Museum in Hazerswoude-Dorp leidde tijdens 
de opening al tot ontmoetingen tussen mensen die elkaar 
tijden niet meer gezien of gesproken hadden.

Afgelopen zaterdag ontmoetten 
twee neven Vreugdenhil elkaar 
in het museum. Bram en Jan 
Vreugdenhil hadden daar afge-
sproken om de tentoonstelling 
te bekijken en vooral de foto’s 
van het oude huis waarin zij ge-
woond hadden. 

Het huis van melkboer Vreug-
denhil stond op de foto die de 
tentoonstelling over de oorlog 
aankondigde. Bij dat huis waren 

na de razzia van 17 januari 1945 
de mannen verzameld die afge-
voerd werden naar Duitsland.

Bekende woning
Jan Vreugdenhil zijn vader heet-
te ook Jan. Zij woonden tot 
1947 in het huis op de hoek van 
de Gemeneweg en de Dorps-
straat. Daarna werd het huis be-
woond door Anton Vreugdenhil 
en daar is Bram weer een zoon 
van.

Bij de foto: De families Vreugdenhil die elkaar weer ontmoetten. 
Foto Jan Luuk van Dijjk

Op de foto vlnr Thomas van Wetten, Dave Zwanenburg, Jillus van den Heuvel, 
Julius Humme. Foto: Julia Hortensius
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Oude Gemeneweg 17 
Hazerswoude dorp

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

VVaalleennttiijjnn!!
VVoooorr  hheemm!!

VVoooorr  hhaaaarr!!

14 februari

Ring  49,-

Zilveren collier
Met hanger 35,-

Zilveren 
Oorstekers
29,-

Nipte winst bij LSVV doet 
Koudekerk weer aansluiten
Een sterk begin van Koudekerk op bezoek bij LSVV deed hopen op een leuke middag maar naar-
mate de wedstrijd vorderde zakte beide ploegen ver terug. Koudekerk had het geluk dat het bin-
nen een kwartier had gescoord en dat bleek genoeg voor de drie punten.

Koudekerk speelde vorige week 
een draak van een wedstrijd en 
verloor Bryan van Delft met een 
rode kaart. Dat hield een schor-
sing in voor het treffen van van-
daag tegen de studentenploeg. 
Hierdoor mocht Cedric van der 
Haas weer beginnen. 

"Konijn" mist twee kansen
Het leverde een andere manier 
van spelen op waarbij het ko-
nijn uit de hoge hoed Sander 
Schmand leek te worden. De 
middenvelder kreeg in de be-
ginfase twee dotten van kansen. 
Schmand schoof de eerste langs 
de verkeerde kant van de paal 
en kort daarna was LSVV-doel-
man Thomas Waasdorp sneller 
met reageren en voorkwam zo 
een vroege achterstand voor de 
thuisploeg. Niet veel later was 
Waasdorp kansloos toen Yvar 
de Groot attent reageerde op een 
scrimmage na een corner. De 
kopbal van Bas van Heerdt kon 
nog worden gekeerd maar via 
via kwam de bal voor de voeten 
van De Groot die zijn ploeg aan 
de leiding schoot. Kort daarna 

kreeg Peter Kamp de kans om 
de thuisploeg weer op gelijke 
hoogte te schieten maar vond 
de sterk keepende Roy Dorre-
paal op zijn weg. Daarna zakte 
de wedstrijd ver weg. Het enige 
noemenswaardige moment was 
de strafschop die Yvar de Groot 
claimde toen Tim van Luxem-
burg de middenvelder ten val 
bracht maar de scheidsrechter 
zag hier geen strafbaar feit in. 

Tweede helft spannend
Na de rust werd het allemaal 
niet veel beter, maar naar mate 
de tijd vorderde werd het nog 
spannend. Dat had te maken met 
het feit dat de thuisploeg meer 
risico ging nemen om een punt 
te redden en Koudekerk weiger-
de de wedstrijd te beslissen. Zo 
had Bas van Heerdt de kans op 
de beslissing maar leek het of de 
bal stroopte op het gras. Daar-
naast was het Waasdorp die vlak 
voor tijd redding bracht na goed 
werk van invaller Mike van Vel-
zen die Van Heerdt nogmaals de 
mogelijkheid gaf om Waasdorp 
te passeren. Zo stond Waasdorp 

ook op zijn post na en schot 
van de debuterende Dion Half-
werk. Aan de andere kant werd 
het nog even spannend na een 
slippertje van Dorrepaal waar-
door Jorin Roosenbrand de red-
der van zijn ploeg was door de 
bal van de lijn te koppen. In de 
slotminuut had Thomas Loos 
zijn ploeg een punt moeten 
bezorgen maar voor een vrij-
wel leeg doel schoot de invaller 
naast. Tot opluchting van Kou-
dekerk wat na een ruime blessu-
retijd, de scheidsrechter was na 
een blessure vergeten zijn klokje 
weer aan te zetten, de drie pun-
ten mochten bijschrijven. 

Slechte wedstrijden winnen!
Freek Jansen was reëel na af-
loop, vorige week kregen we 
in onze beste wedstrijd van het 
seizoen te weinig. Nu was het 
de slechtste en verdiende we ei-
genlijk geen punt, al had het zo-
maar gelijk kunnen zijn. Ronald 
Rosdorff vond de winst terecht, 
het was niet best maar vooral 
voor de rust hadden we het af 
moeten maken. Maar ik ben te-

vreden over de inzet. 
Koudekerk komt in punten ge-
lijk met de nummer drie Wou-
brugge en ziet achtervolger 
Kickers na verlies tegen Hazers-
woudse Boys terrein verliezen. 

Volgende week ontvangt Kou-
dekerk Warmunda. In War-
mond stond Koudekerk met 3 – 
1 achter maar won het met    5 
– 3. Een waarschuwing is dus 
op zijn plaats. 
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Aanmelden voor 
audities voor 
'Het wordt zomer' 
Verschillende culturele organisaties slaan de handen 
ineen om in mei 2020 een grote theaterproductie over 
de bevrijding van Alphen aan den Rijn én alle kernen 
te brengen. 

Acteurs die geïnteresseerd zijn om in ‘Het wordt zomer’ te spelen, 
kunnen zich opgeven voor de audities die op 23 februari plaatsvin-
den. Ook belangstellenden voor taken achter de schermen kunnen 
zich aanmelden via voorstellinghetwordtzomer@gmail.com. 

In mei is het 75 jaar geleden dat ook 
Alphen aan den Rijn werd bevrijd. 
Ter gelegenheid daarvan slaan ver-
schillende culturele organisaties de 
handen ineen om de bijzondere the-
aterproductie ‘Het wordt zomer’ te 
maken. De tien voorstellingen wor-
den gespeeld tussen 20 en 31 mei in 
De Werf aan de Eikenlaan. De voor-
stelling is opgebouwd uit aangrijpen-
de scènes uit de oorlog of de nadagen 
na de bevrijding in mei 1945. 

Rollen
Er zijn dragende hoofdrollen en kleine bijrollen, voor mensen met 
veel of weinig ervaring en voor alle leeftijden. Belangrijk is dat er 
bereidheid is een intensieve periode van repetities in te gaan, en 
beschikbaarheid in de speelperiode in de tweede helft van mei. 
Wie zich opgeeft via een e-mail naar voorstellinghetwordtzomer@
gmail.com, ontvangt meer informatie over de auditiedag op 23 fe-
bruari. 

Vrijwilligers
Ook achter de schermen moet er heel veel werk worden verricht. 
Van decorbouw tot kostuums maken, en van promotie tot logis-
tieke organisatie. Belangstellenden uit alle kernen van de gemeente 
kunnen meer informatie aanvragen door een e-mail te sturen naar 
voorstellinghetwordtzomer@gmail.com. 

Meer informatie over het project is te vinden op 
www.facebook.com/Hetwordtzomer.

Expositie met 
bomen als thema
Dertig kunstenaars van Sta-Art en Pulchri exposeren vanaf 14 februari hun werk 
met ‘bomen’ als onderwerp in Galerie Alphen Art.  Dit doen zij ter gelegenheid van 
de Nationale Boomfeestdag die op 18 maart wordt gehouden. 

Hoe herken ik beginnende dementie? Wat zijn de signalen? En hoe ga ik 
om met beginnende dementie? Wat kunt u doen als u denkt dat een fa-
milielid, buurman of verenigingsgenoot mogelijk dementie heeft?

Tom in de buurt organiseert de bijeenkomst ‘Signalen van dementie - en wat dan?’ Tijdens deze bij-
eenkomst geven casemanagers dementie van ActiVite voorlichting over dementie en gaan hierover 
met u in gesprek. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die te maken kan krijgen met demen-
tie. Kortom, iedere betrokken inwoner.

U kunt op verschillende data naar de bijeenkomst. Kies een datum en plek die voor u geschikt is.
21 januari : Alphen West, wijkcentrum Kerk&Zanen
28 januari : Alphen Noord, De Bron
4 februari : Boskoop, De Plataan
11 februari : Hazerswoude-Dorp, De Driehof
18 februari : Alphen Centrum, gemeentehuis

Informatie en aanmelden
De bijeenkomsten vinden plaats van 19.30 - 21.30 uur met inloop vanaf 19.00 uur. Deelname is koste-
loos.  Graag vooraf aanmelden via www.formdesk.com/tomindebuurt/signalen of telefonisch via 088 
900 4567. Meld u aan via en nodig iemand uit om met u mee te gaan! 

Gluren & knutselen 
bij de bibliotheek
Dit jaar doen Bibliotheek Rijn en Venen en speeltuin 
De Rode Wip weer mee met het jaarlijkse evenement 
"Gluren bij de Buren". 

Op zondag 9 februari worden gedurende de middag drie acts opge-
voerd, afgewisseld met knutselmomenten door de speeltuin. Deel-
name is gratis. Gezelligheid gegarandeerd. Voor de kinderen is er 
limonade, voor de ouders koffie en thee en wat lekkers.

De act van dit jaar: Elvira 't Lichtkind
In de zelfgeschreven muzikale kindervoorstelling "Elvira 't Licht-
kind" leren kinderen (door liedjes en teksten op rijm) over de ma-
gische wereld van Elvira. Waar Elvira samen met haar eenhoorn 
en draak een spannend avontuur beleeft met een monster. Lukt het 
hen om het uiteindelijk weer licht te maken in Flatsa-land?

De optredens vinden plaats om 12:00, 13:30 en 15:00 uur. De acts 
duren circa 30 minuten. Locatie: Joseph Haydnlaan 5 bij de biblio-
theek.

Tussendoor zal speeltuin De Rode Wip een knutselactiviteit orga-
niseren geheel in het thema van de act. Maar je mag ook gewoon 
even komen chillen, bijkletsen, een boekje lezen of een kleurplaat 
tekenen. Knutselen is tussen 12:30 en 15:30 uur. Tot dan!

Meer weten over Gluren bij de Buren?
https://glurenbijdeburen.nl/alphen-aan-den-rijn/programma

11 februari

Driehof

Hazerswoude-Dorp

Medeorganisator van dit evene-
ment is Het Bomenpanel Alphen 
aan den Rijn. Dit is een groep 
inwoners uit de dorpen en wij-
ken van Alphen aan den Rijn 
met interesse en/of deskundig-
heid op het gebied van bomen. 
Zij komen namens de inwoners 
van Alphen op voor het belang 
van bomen in het algemeen, en 
voor beschermwaardige bomen 
in het bijzonder. Het Bomenpa-
nel adviseert de gemeente bij de 
uitvoering van hun bomenbe-
leid en informeert de inwoners. 
Via www.bomenpanelalphen.nl 
leest u meer over hun doelstel-
lingen. 

Bomen en kunst
 “Wij willen het belang van bo-
men voor onze leefomgeving op 
allerlei manieren bij de inwo-
ners onder de aandacht bren-
gen”, vertelt Hennie Tuithof, 
voorzitter van het Bomenpanel. 
“Het idee was om iets speciaal 
te doen rondom de Nationale 
Boomfeestdag en de combinatie 
met kunst leek ons uitdagend. 
Onze secretaris Alrik Stelling, 
zelf beeldend kunstenaar, heeft 
het idee toen voorgelegd aan 
het Alphense kunstenaarscol-
lectief STA-ART.  Bert Verboon, 
kunstenaar en bestuurslid van 
STA-ART en verantwoordelijk 

voor de galerie en exposities, 
reageerde positief en heeft STA-
ART leden gevraagd om mee te 
doen. Alrik heeft, als lid van de 
Haagse kunstenaarsvereniging 
Pulchri, ook de leden van Pul-
chri benaderd. Ook zij bleken 
graag mee te doen. Op die ma-
nier zijn zo’n 30 kunstenaars ge-
vonden die hun werk rond het 
thema ‘bomen’ willen laten zien 
aan het publiek”. De gemeente 
reageerde eveneens enthousiast 
op hun initiatief en bleek bereid 
de expositie te subsidiëren. “Ik 
heb al wat foto’s van de werken 
gezien en het belooft een mooie 
expositie te worden”, besluit 
Tuithof. 

De expositie
Op vrijdag 14 februari om 19.00 
uur vindt de opening van de ex-
positie plaats in Galerie Alphen 
Art in winkelcentrum De Aar-
hof in Alphen. Hennie Tuithof 
van Het Bomenpanel en Niek 
van ’t Wout van de Gemeente 
Alphen aan den Rijn zullen de 
officiële opening voor hun re-
kening nemen, onder muzikale 
begeleiding van saxofoniste Au-
brey Snell. 
De expositie is te bezichtigen 
van 15 februari tot en met 19 
maart op werkdagen van 12.00 
– 17.00 uur en op zaterdag en 
koopzondagen van 11.00 – 
16.00 uur.   

 
 

Alrik Stelling, “Elsewhere 29”,  120 x 30, acrylverf op doek
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MEGASTUNT2 BLIKKEN

 2.99

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 5 t/m dinsdag 11 februari 2020. Zet- en drukfouten voorbehouden.

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

HOOGVLIET.COM

De Beste Rookworst

van NederlandDe Beste Rookworst

van Nederland

Maximaal 6 kratten per klant 

 Verse slagersrookworst 
Van /4.78
Van de versafdeling 

 Hertog Jan
 Krat met 24 fl esjes van 0.33 liter 
 Van /16.79

PER KRAT

 9.99 

  Dreft vaatwastabletten 
Platinum Plus
 3 zakken met 18 stuks  
Van /25.62
 Voor 8.54 

Blauwe bessen
 Beker van 500 gram
 Van /5.99

Unox soep in blik
2 blikken van 800 ml 
 Van /3.98 - /4.58 

 2.99
2 STUKS

 3.99
PER BEKER

 1+2
GRATIS 


