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

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl

Nieuwe en gebruikte auto’s

de
airco

dokter

de
airco

dokter

Van 
Elswijk
Auto’s

Van 
Elswijk
Auto’s

makelaardij

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

DE HOOGSTE 
PRIJS VOOR UW 

WONING?

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

Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

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

Laat horen wat je graag in een dorpshuis doet en welke sfeer en service je verwacht!

WAT VERWACHT U VAN 
EEN DORPSHUIS?

door Diana Baak

Dorpshuis Hazerswoude-
Rijndijk: is dat een gezelli-
ge plek waar je je thuis voelt 
en waar je door gastvrou-
wen/heren hartelijk wordt 
ontvangen? Waar je een lek-
kere kop koffie/thee met 
een koekje voor weinig geld 
kunt krijgen? Waar minder-
valide toiletten zijn?  En/of 
is het een plek waar jouw 
club of jijzelf kunnen ver-
blijven of iets organiseren? 

Het zijn zomaar wat voorbeel-
den van zaken die inwoners 

van Hazerswoude-Rijndijk be-
langrijk zouden kunnen vin-
den.  Omdat de gemeente van 
plan is om Het Anker per 1 juli 
als dorpshuis te sluiten, is het 
zaak om er op korte termijn 
achter te komen hoe de gebrui-
kers en de inwoners van Hazers-
woude-Rijndijk denken dat hun 
toekomstig dorpshuis eruit zou 
moeten zien. Hoewel een de-
finitief nieuw dorpshuis er pas 
over 5-7 jaar kan staan, is die 
informatie ook op korte termijn 
nodig voor de overbruggings-
periode.  De gebruikers van de 
voormalig Rhynenburchschool, 
zoals de bibliotheek, Tom in de 

buurt (wijkzorg), Junis (BSO) 
en diverse verenigingen en 
stichtingen die activiteiten orga-
niseren voor jong en oud, zijn 
nu al bezig om te bedenken hoe 
zij tot gezamenlijke en tijdelijke 
huisvesting en een opknapbeurt 
van het gebouw kunnen komen. 
Ook rondom het Anker worden 
door de huidige gebruikers toe-
komstplannen gemaakt.  

Meedenkworkshops 
Welke oplossing er straks voor 
het toekomstige dorpshuis ook 
uitkomt en welke tussenoplos-
singen er bedacht worden, in 
alle gevallen is het van belang 
dat alle gebruikers van de voor-
zieningen en de inwoners van 
Hazerswoude-Rijndijk kunnen 
meedenken over wat je van een 
dorpshuis mag verwachten, hoe 
de sfeer zou moeten zijn en wel-
ke faciliteiten er minimaal aan-
wezig moeten zijn. Het Netwerk 
Hazerswoude-Rijndijk organi-
seert daarom samen met het 
Dorpsoverleg Hazerswoude-
Rijndijk Oost en de gemeente 
op verschillende momenten en 
met verschillende groepen in-
woners bijeenkomsten, waarin 
met behulp van een beproefde 
techniek via vragen en beelden 
op kaarten wordt geïnventari-
seerd wat u als inwoner belang-
rijk vindt. 

Met beelden werken
Het architectenbureau AatVos 
ondersteunt ons bij de organi-
satie van de workshops door 
kaartspellen met beelden ter be-
schikking te stellen die u helpen 
om op een speelse en laagdrem-
pelige manier aan te kunnen ge-
ven wat u belangrijk vindt. De 
kaartspellen worden in groep-
jes van 4-6 personen gespeeld 
en het duurt bij elkaar ruim een 
uur. Het is erg leuk om te doen 
en voor koffie/thee/limo wordt 
gezorgd.  Er zijn twee inloop-
avonden gepland waaraan ie-
dereen uit Hazerswoude-Rijn-
dijk die wil meedenken over het 

dorpshuis kan meedoen. Maar 
u kunt zich ook als activiteiten-
groep, club of vereniging aan-
melden, zodat de workshopor-
ganisatie langs kan komen op 
een tijd dat u dat schikt, bij-
voorbeeld in aansluiting op uw 
vergadering of een bestaande 
activiteit. 

Workshop 1: zaterdag 7 maart 
van 10.30 – 12.00 uur 

Workshop 2: woensdagavond 
11 maart van 20.00 – 21.30 

uur

Beide workshops vinden plaats 
in de bibliotheek aan de Joseph 
Haydnlaan 5. U hoeft zich voor-
af niet aan te melden.  Heeft u 
vragen of wilt u dat wij voor uw 
groep een workshops (op loca-
tie of in de bibliotheek) organi-
seren, neem dan contact op via 
info@dorpsnetwerk.nl. 
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Familieberichten

 “Dood ga ik nog lang niet, 
althans dat was ik niet van plan. Toch 
ben ik het laatste jaar regelmatig bezig 
met tijd en vergankelijkheid. Ik maak 
namelijk een historisch document over 
onze familie. 
 Het wordt een fi lm waarin je zes 
generaties ontmoet. Prachtig! De eerste 
opnamen dateren uit 1961. Daarop zie 
je mijn opa - zeilend - op het Tjeuke-
meer in Friesland. 
 Ik ben nu de oudste in de lijn en 
dat zet je wel aan het denken. Ik wil 
iets meer nalaten dan een urn. Daarom 
maak ik samen met mijn vrouw al plan-
nen over onze uitvaart.”
 Johannus Wiersma 

maak ik samen met mijn vrouw al plan-
nen over onze uitvaart.”
 Johannus Wiersma 

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

Met dankbaarheid voor wat het leven hem 
allemaal heeft gebracht, hebben we toch 
nog onverwacht, afscheid moeten nemen 

van een mooi mens, mijn lieve zorgzame man, 
onze geweldige vader, schoonvader en opa

Joannes Cornelius 
Rietveld
- Johan -

23 april 1935 3 februari 2020

Sjaan Rietveld - Hoogeveen

Eddy

Sylvia en Boy
     Marloes en Dionne
     Lieke en Tom

Hazelhof 9
2391 AP  Hazerswoude Dorp

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wij bedanken zorgcentrum Rhijndael, woonunit Poelgeest, voor de  
liefdevolle zorg en iedereen die hem trouw is blijven bezoeken.

Plonie
   Joke 
      Sebastian en Amy
   Carla en Erik
      Casper en Kim
         Tess
      Maikel en Mirjam
      Wessel en Marieke
      Orrin

c Koudekerk aan den Rijn, 4 februari 2020

5 Gouda, 22 december 1933

Johannes Koops
~ Joop ~

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,  
bezorgdheid en liefde is plotseling van ons heengegaan

mijn lieve man, vader, schoonvader, opa en overgrootvader 

Als tranen een trap konden bouwen
en herinneringen een brug
dan klommen wij hoog naar de hemel
en namen wij je gewoon mee terug.

Correspondentieadres:
Coöperatie DELA, t.a.v. familie Koops, 
Herenstraat 40, 2282 BV Rijswijk

Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.

Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Verdrietig, maar ook dankbaar voor alle lief-
de, zorg en tevredenheid waarmee zij ons in 
haar leven heeft omringd, is toch nog onver-
wacht overleden mijn dierbare zus, onze fijne 
schoonzus en tante

Catharina Elisabeth Joanna 
Menken
- Rini -

in de leeftijd van 86 jaar.

Haar leven stond in het teken van zorgen voor  
de ander. Wij zijn dankbaar en trots op haar.

Familie Menken

8 februari 2020
Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging C.G.J. Onderwater
T.a.v. fam. Menken
Postbus 108
2700 AC Zoetermeer

We kijken terug op het leven van tante Rini 
tijdens een afscheidsbijeenkomst voorafgaand 
aan haar crematie op donderdag 13 februari 
om 10.15 uur in de Boerhaave aula van cre-
matorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 10 te 
Leiden. Na afloop zouden wij het fijn vinden 
om met u mooie herinneringen aan tante Rini 
te delen in de ontvangstkamer.

Onze grote dank gaat uit naar al het verplegend  
personeel van Wijdezorg locatie Emmaus te Zoe-
terwoude, voor de liefdevolle en toegewijde zorg 
gegeven aan onze tante in de afgelopen jaren. 

Ik zou willen dat ik op een wolk kon zijn
Zo zacht, zo hoog, heerlijk op reis
Alles bekijken met “Ruimzicht”

Oh, wat lijkt me dat toch fijn

Na een liefdevol leven is in het bijzijn 
van haar kinderen rustig ingeslapen 

onze moeder en oma

Hendrika Johanna Willemina 
van Griethuizen - van Schaik

Hennie

23 november 1930 8 februari 2020

Weduwe van Jo van Griethuizen

Ida en Simon de Klerk-van Griethuizen
     Marieke en Paul, Juliëtte, Veerle
     Paul en Liza, Matthijs
Jaap van Griethuizen en Connie van der Meer
     Femke en Sjoerd
     Luuk en Roza
Wilma van Griethuizen en Tim Troost
     Amir

Correspondentieadres:
Ida de Klerk-van Griethuizen
Kievitstraat 4, 2162 GZ Lisse

Woensdag 12 februari is er van 19.30 tot  
20.30 uur gelegenheid om te condoleren in 
‘De Juffrouw’, Dorpsstraat 250 in Hazers
woudeDorp.
Donderdag 13 februari nemen wij om  
10.30 uur afscheid in de grote zaal van  
‘De Juffrouw’, waarna wij haar naar haar 
laatste rustplaats begeleiden op begraafplaats 
Vrederust, Dr. Albert Schweitzerlaan 43 in 
Benthuizen.
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(RK) KERKELIJKE VIE-
RINGEN in RHIJNDAEL   

Op donderdag 13 februari en 
donderdag 20 februari is er 
een woord en communievie-
ring, verzorgd door de werk-
groep van de parochie H. Mi-
chael – H. Bernardus. De 
aanvang van de vieringen is 
10.00 uur.

(RK) PAROCHIEKERN – SE-
CRETARIAAT

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. Misintenties 
melden voor 14.00 uur. Tele-
foon 071-3414210. Het secre-
tariaat is ook bereikbaar via e-
mail hh.michael-bernardus@
heiligethomas.nl

SAMEN BIJBELLEZEN 
Onder leiding van dominee 
Willem Biesheuvel. Iedereen 
die mee wil lezen en praten 
is van harte welkom op dins-
dag 18 februari in Onder Dak, 
Dorpsstraat 55, Koudekerk a/d 
Rijn. Aanvang: 20.00 uur.

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. 

(OEC) VIERINGEN

Vrijdag 14 februari                                                                                                                           
Kapel het Anker 09:30 uur: Eu-
charistieviering waarin pas-
toor Visser voorgaat.
Zorgcentrum Rhijndael 19.00 
uur: De weeksluiting wordt 
verzorgd door Truus van der 
Heijden en de piano wordt be-
speeld door Jan van Keulen. 
Ook niet-bewoners van Rhijn-
dael zijn van harte welkom.

Zondag 16 februari  
Brugkerk 10.00 uur: De dienst 
wordt geleid door dominee 
T.L. Hettema uit Den Haag, 
het orgel wordt bespeeld door 
Jaap van der Sar.Na afloop is 
er koffie, thee en limonade. 
Bernarduskerk 11.00 uur: Eu-
charistieviering waarin pas-
toor Versteegen voorgaat. Het 
Bernarduskoor zingt o.l.v. Dhr. 
Mattijs Vijverberg. Mevr. An-
ne-Marie de Groot-Wesselingh 
is de organiste.

Vrijdag 21 februari                                                                                                                           
Kapel het Anker 09.30 uur: 
Woord en Communievie-
ring waarin pastor Zuidersma 
voorgaat.            
Zorgcentrum Rhijndael 19.00 
uur: De weeksluiting wordt 
verzorgd door Truus van der 
Heijden en de piano wordt be-
speeld door Jan van Keulen. 
Ook niet-bewoners van Rhijn-
dael zijn van harte welkom.

Gouden Eeuw. Bloemen van 
betekenis in de Noord-Neder-
landse schuilkerken. 

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 contrareformato-
rische beeldcultuur. Daarnaast 
wordt helder gemaakt hoe de 
religieuze vrouwen een cruci-
ale bijdrage leverden aan het 
verschijnen van deze beeld-
taal in de inrichting en aankle-
ding van katholieke (schuil)ker-
ken. 

Het beloofd een zeer boeien-
de avond te worden waarvoor 
wij u van harte uitnodigingen. 
De Raad van Kerken

ONTMOETING 
en VERDIEPING 

Maandag 24 februari is er in de 
Bernarduskerk een ontmoe-
tings- en verdiepingsavond 
voor 30 tot 50-jarigen. Spre-
ker is Arwin Bos. Hij begon als 
advocaat maar het boeren-
leven bleef trekken. Hij pro-
beert nu het drukke boeren-
leven te combineren met zijn 
geloof. Hij komt vertellen hoe 
hij tot die switch kwam en wat 
het hem heeft gebracht. Vanaf 
19.30 uur staat de koffie klaar!

OUDEREN 
CONTACTMIDDAG

Dinsdag 25 februari is de jaar-
lijkse parochiecontactmiddag. 
Deze middag is in de Bernar-
duskerk. De kerk is open vanaf 
14.00 uur en het programma 
begint om 14.30 uur met kof-
fie en wat lekkers.  Een van de 
pastores zal deze middag aan-
wezig zijn. Het nieuwe hon-
gerdoek wat 3 jaar geleden 
gemaakt is zal in de kerk han-
gen en we zullen er iets over 
vertellen. 

Dit jaar is het 75 jaar bevrij-
ding. Daar zullen we even bij 
stilstaan. Er zullen foto’s zijn 
van onze bevrijders, de fees-
ten en de optocht in 1945. En-
kele parochianen zullen van 
de bevrijding vertellen. En mis-
schien heeft u ook verhalen en 
herinneringen aan de dagen 
rond mei 1945. Deel uw herin-
neringen die middag. Heeft u 
foto’s of andere mooie dingen 
als herinnering aan de bevrij-

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 16 februari  
 09.30 uur Ds W. Markus, Bergschenhoek; 
 18.00 uur Ds P.J. Krijgsman
P.G. De Hoeksteen  Zondag 16 februari  
 10.00 uur Ds Mw Ds A.P. Brabander- 

Schuyvlot, Wassenaar (H.A.)
Geref. Gemeente Zondag 16 februari  
 09.30 uur Geen opgave; 
 18.00 uur Leesdienst
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zaterdag 15 febr. 19.00 uur Geen viering; 
 Zondag 16 febr.  09.30 uur  Communieviering 

door Werkgroep. Zang Cantu
 Meer informatie: www.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 16 februari 
 10.00 uur Ds J. Compagner, Woerden
Herv. Gemeente Zondag 16 februari 
 09.30 uur Dhr E.J. Bergman; 
 18.30 uur Ds A.B. van Campen
 

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: Protestantse Ge-
meente en Rooms-Katholieke Parochiekern, beide te Koudekerk aan 
den Rijn / Hazerswoude-Rijndijk. Samenstellers: R. Kuiper - Reijneveld 
(Prot. Gem.), tel. 06-15557257 en M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Paro-
chiekern), tel. 071-3414210, mailadres: hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl. Websites: www.pknkoudekerk.nl en www.heiligethomas.nl 

TON HUISMAN 
in Hazerswoude-Rijndijk 

z o e k t   c o n t a c t 
met zijn vroegere dienstkameraad 
P I E T   V A N   D E R   H A V E N 

uit Hazerswoude Dorp 
 

Ton wil namelijk proberen een reünie van 
oud-dienstkameraden te organiseren. Zelf 
was hij tegelijkertijd met Piet gelegerd in de 
Frederik Hendrik Kazerne in Vught van 5 fe-
bruari tot begin april 1964, lichting 1964-1. 
 

Bel: 071-341 23 90 
of mail: dewittemerel@casema.nl

Op zondagavond 23 februari vindt in de Bernarduskerk in 
Hazerswoude-Rijndijk een Evensong plaats met als motto 
‘Hoop en vertrouwen’.  Bij deze bijzondere samenkomst zal 
het Bernarduskoor liederen in Anglicaanse traditie zingen.

Voorofscheweg 15a
2771 MA  Boskoop
harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

24 uur per dag bereikbaar

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

Uitvaartzorg Verkleij

respectvol en betrokken

Op deze avond 
spreekt mevr. 
Evelyne Verheg-
gen, erfgoed-
deskundige en 
cultuurhistori-
ca voor religi-
eus erfgoed. Het 
thema van deze 
avond is: Het 
rooms-katho-
lieke bloemen-
offensief in de 

ding, breng ze mee. Want fo-
to’s vertellen wat mensen ver-
geten. 

En verder wordt er voor kaar-
ten en andere spelletjes ge-
zorgd. Ook is er een hapje 
en drankje. Als u vervoer no-
dig hebt kunt u naar het se-
cretariaat bellen: 071-3414210 
of naar Annie van Dijk: 071-
3412629.

ASWOENSDAG 
Op 26 februari, Aswoensdag, 
is er om 19.30 uur een oecu-
menische Aswoensdag viering 
in de Brugkerk met dominee 
W. Biesheuvel en pastor L.Th. 
Nguyên als voorgangers. Wilt 

u het verdorde palmtakje van 
vorig jaar meenemen voor de 
palmverbranding? In deze vie-
ring is de tweede collecte voor 
het vastenactie project van de 
parochie. De parochie heeft 
dit jaar geen eigen project 
maar we sluiten aan bij het 
landelijke project van de vas-
tenactie “werken aan je toe-
komst”. De toekomst van kin-
deren verbetert wanneer zij 
naar school kunnen en leren 
lezen en schrijven. Wereldwijd 
volgen 63 miljoen kinderen 
geen onderwijs en 250 miljoen 
kinderen kunnen niet lezen of 
schrijven. Dus u begrijpt dat 
deze collecte van harte bij u 
wordt aanbevolen. 

De Evensong staat onder muzi-
kale leiding van Mattijs Vijver-
berg met medewerking van de 
Alphense stadsorganist Simon 
Stelling op het orgel, het blazer-
sensemble Lasagne en pastoor 
Visser als voorganger. Tijdens 
de Evensong worden werken 
gezongen van onder ander Stan-
ford (Magnificat en Nunc Di-
mittis), Byrd (preces en respon-
ses), Brahms (Geistliches Lied) 
en Vittoria (Jesu dulcis memo-
ria).  

Evensong is de naam van een 
kerkelijke dienst/viering in de 
late middag of avond waarbij 
een groot deel van de liturgie 
gezongen wordt. De Evensong 
is afkomstig uit de Anglicaanse 
Kerk. Ook het orgelspel is be-
langrijk tijdens een Evensong.  
Aan het begin van de viering 
wordt door Simon Stelling mu-
ziek van Johann Sebastiaan Bach 
gespeeld op het orgel. Als af-

sluiting is er nog een keer or-
gelspel.

Er zal een collecte zijn bij de 
deur. Een kleine bijdrage is wel-
kom om de onkosten te vergoe-
den en voor de voorbereidingen 
op een volgende Evensong.  “Er 
is zoveel mooie muziek om te 
zingen en genoeg enthousiasme 
en kwaliteit in de regio om er 
een traditie van te maken”, al-
dus een van de koorleden. “Wij 
oefenen met de 25 vaste koorle-
den en 8 gastzangers elke dins-
dagavond van 20.00 – 22.00 uur 
in de Scheepjeskerk”. 

De Evensong vindt plaats op 
zondag 23 februari om 19.00 
uur in de H. Bernarduskerk, 
(Scheepjeskerk), Rijndijk 106, 
Hazerswoude-Rijndijk.  Een bij-
zondere viering, waarvoor ie-
dereen van harte is uitgeno-
digd! Na afloop is er koffie en 
thee. 
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www.bakkerammerlaan.nl

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

Tompouce              
met slagroom

Ham-kaas                   
croissant

De aanbiedingen  gelden van 13 t/m 19  februari

                                        

1,25
                                        

1,25

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 Vries

Aanbiedingen zijn geldig van 
10 t/m 15 februari 2020.

Verse kipfiletVerse kipfilet
Vleeswarentrio

Grillworst
Lunchworst

Schouderham

4.49

Vlugklaarpakket

4 Bacon
burgers

4 Runder
vinken

7.98
Uit eigen keuken!

Portie
Bami

5.983.98

8.98

Meepakker!

4 Filetlapjes

4 Speklapjes

Weekendtip!

Gevulde
Kippendijen

2 stuks

2.79

Uit eigen 
rookkast!

Rookvlees 
100 gram

1.49
100 gram

Saucisse 
venkel
Bijzonder lekkere saucijs 
met venkel en 
sinaasappelmelange.
Een heerlijke
smaakmaker.
  

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

Dorpsstraat 138
Hazerswoude Dorp 
Telefoon 0172-589203

Dorpstraat 33
Waddinxveen
Telefoon 0182-612579

OUTLET VERKOOP
FINALE WEEKEND!

WANNEER:
VRIJDAG 14 FEBRUARI VAN 9.00 TOT 18.00 UUR EN 
ZATERDAG 15 FEBRUARI VAN 9.00 TOT 16.00 UUR

LAATSTE WEEKEND OUTLET
Nu alles: € 5,00 € 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 40,00

Dames en heren mode, Lingerie, bad- en nachtkleding
WAAR: 

Voormaling Klus & Kado winkel Ambachtsplein 6, Hazerswoude-dorp
Onze winkels zijn gewoon open! Daar vind u de nieuwe voorjaarscollectie.
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Hoe lang nog???

Weer een inspraakavond over de 
verkeersproblemen in de regio

door Jan Luuk van Dijk
Hoe lang gaat het nog duren voor er concrete en goede plannen komen die voor een oplossing zor-
gen voor de verkeerssituatie rond Hazerswoude-Dorp. Een inwoner van dit dorp: “Ik woon hier al 
meer dan 40 jaar en al die tijd wordt er al gepraat over de verkeersproblemen.” 

Ingezonden brief
Gemeentebestuur Alphen 
ad Rijn: makke schapen?
Op de commissievergadering Ruimtelijk en Economisch Do-
mein (“RED”) van 6 februari werd mij duidelijker dan ooit 

• Dat van het argument dat de fusie van Alphen Stad mét 
Boskoop en Rijnwoude een sterke 100.000+ gemeente zou 
maken die een betere machtsbalans tussen Provincie en 
Gemeente zou opleveren, nog weinig te merken valt.

• Dat enkele overzichtelijke verkeersknelpunten tot een zo-
danig onoverzichtelijke brei van opties zijn opgeblazen, 
dat ik me afvraag of er behalve een competentie probleem 
bij het ingehuurde bureau of een overheid die het bewust 
ingewikkeld maakt, nog een andere reden is waarom dit 
zo vreemd loopt.  Want nu ontstaat de indruk dat slechts 
de suggestie wordt gegeven dat aan alle procedurele ver-
eisten is voldaan maar in werkelijkheid zonder controleer-
bare onderbouwing een weg slechts met de slogan “ro-
buust” is doorgedrukt

• Dat het lijkt alsof dit héél democratisch, procedureel ge-
weldig en met indrukwekkende inspraak en betrokken-
heid tot stand is gekomen. Maar inwoners van ons Dorp 
komen niet meer naar zogenaamde inspraakbijeenkom-
sten omdat de regie alles platslaat. In Boskoop zijn de bur-
gers nog goedgelovig, in Bodegraven waren ze zo boos dat 
de Provincie er bang van werd. Waren ze dat in Hazers-
woude-Dorp ook maar geworden.

• Dat als de Provincie het gesprek met burgers die aanzien-
lijk meer tijd, kennis en ervaring hebben dan leden Pro-
vinciale Staten en Raadsleden, uit de weg gaat en weigert 
elkaar te overtuigen op basis van controleerbare cijfers, 
dan roept dat vragen op waar een gemeenteraad dan naar 
gekeken heeft. Het kan toch niet zo zijn dat je een gemeen-
teraad of Provinciale Staten bij zo’n enorme impact op een 
gebied overtuigt zonder de uitkomsten van een verkeers-
model op tafel te leggen? Uitkomsten die aantonen dat de 
knelpunten in de gemeente niet worden opgelost, maar 
worden vergroot? Voor €80 miljoen belastinggeld? Dat 
burgers met dezelfde cijfers en hetzelfde rekenmodel kun-
nen aantonen dat je voor datzelfde bedrag de knelpunten 
wél kunt wegnemen?

• Dat enkele overzichtelijke verkeersknelpunten zo inge-
wikkeld worden aangepakt dat het volgens de Provincie te 
complex is om in samenhang te bekijken en daarom maar 
in twee projecten wordt geknipt, waarvan het ene alleen 
over een strook bij de Gouwe gaat en het andere over een 
strook ten westen van Hazerswoude-Dorp, dat als kind van 
de rekening een openhangende ritssluiting is geworden? 
En dat de gemeenteraad van Alphen dit allemaal pikt?

Politiek verkeert Alphen ad Rijn nog in de pubertijd van een 
100.000+ gemeente. Een gemeente met veel potentie die nog 
veel te veel is gericht op bedrijvigheid waar alleen een eige-
naar en goedkope buitenlands arbeidskrachten van profiteren 
en onze samenleving de overlast van mag dragen. Het wordt 
tijd dat politiek Alphen zich bewust wordt dat de problemen 
van haar gemeente prioriteit hebben boven die van een Pro-
vinciebestuur. Dat het gemeentebestuur zegt: onze knelpunten 
eerst oplossen. Jullie zijn er om onze inwoners en bedrijven 
zonder doorgaand verkeer op de Rijkswegen aan te sluiten. 

De N11 is al bijna A11. Voor je het weet wordt een Provinci-
aleweg een 2x2 snelweg. Gebruik slimme ideeën en plannen 
gemeentebestuur, voorkom nog meer asfalt door het Groene 
Hart. Genoeg=genoeg.

Robert Hagendoorn

Er was belangstelling genoeg, dus het onderwerp leeft. Maar of er snel oplossingen komen?

Hij was één van de vele bezoe-
kers die donderdagavond zorg-
den voor een volle publieke tri-
bune bij de vergadering van de 
raadscommissie ruimtelijk en 
economisch domein in het ge-
meentehuis in Alphen.
De knelpunten worden op ge-
meentelijk niveau al sinds 2006 
besproken en nog steeds is er 
geen duidelijkheid. Namens het 
Molenberaad werd er ingespro-
ken door Siep Eilander. Het Mo-
lenberaad is een coalitie van de 
Vereniging Vrienden van het 
Bentwoud, Vereniging tot Be-
houd van Landelijk Waddinx-
veen, Vereniging Natuurbehoud 
Groenpoort Hazerswoude/Bos-
koop e.o., Bewoners Weidelan-
den Hazerswoude-Dorp. 

Eilander stelde dat alleen een 
integrale aanpak de verkeers-
problemen kan oplossen. Niet 
meer verkeer in de regio en het 
is NU tijd om de problemen in 
Boskoop en Hazerswoude-Dorp 
aan te pakken.

Hij gaf de commissie vier advie-

zen mee:
1. Geef prioriteit aan het oplos-

sen van echte problemen
2. Bevries de aanleg van de 

N207-Zuid
3.Blijf vasthouden aan een inte-

graal plan
4. Treuzel niet met de besluit-

vorming.

‘Beter bereikbaar Gouwe’ zoals 
het samenwerkingsverband van 
gemeente en provincie hun pro-
bleemgebied gedoopt hebben, 
gaf een opsomming van de vele 
punten die allemaal nog afgelo-
pen moeten worden om het doel 
van bereikbaarheid te bereiken. 
Spreker Van Altena beloofde in 
elk geval voor de zomer met een 
totaalbeeld te komen.

Robert Hagendoorn van de Ver-
eniging Natuurbehoud Groen-
poort was kritisch over naam 
van ‘Betere bereikbaarheid Gou-
we’. “Het gaat niet alleen om 
Boskoop, maar om de hele re-
gio” stelde hij. “De N207-Zuid 
is niet nodig voor Boskoop en 
is rampzalig voor Hazerswou-

de. Het geld kan beter besteed 
worden,” stelde hij. Als een tun-
nel niet de oplossing is, dan is 
er nog een alternatief voor een 
weg langs de HSL om het ver-
keer om het dorp heen te leiden, 
gaf hij aan.

De heer Koster van het Dorpsbe-
raad Boskoop stelde dat er nieu-
we data moeten komen. “Leg 
alle gegevens van alle scenario’s 
opnieuw bij elkaar en heronder-
zoek die.”

Jan Willem van Rijn wees de 
commissie op het unieke Riet-
veld dat in gevaar dreigt te ko-
men. Hij vroeg aandacht voor 
de cultuurhistorie en de natuur-
waarde van dit gebied.

Ook op 19 februari 
in De Juffrouw
De commissie en de wethouder 
vergaderen verder. Wel werd 
er nog gewezen op de datum 
van 19 februari. Dan zal er een 
avond zijn in De Juffrouw over 
de lokale problemen van Ha-
zerswoude-Dorp.

Kom jij ook eens gezellig kijken 
wat we nou doen op Scouting?
Zaterdag 15 februari is het 
vriendjes en vriendinnetjes 
dag bij onze Speltak de Wel-
pen (6-11 jaar)

Vanaf 10 uur kun je mee naar de 

opkomst met bijvoorbeeld Jesse, 
Marit, Daan of Fleur.
Ken jij ze of iemand anders bij 
de Welpen en wil graag een 
keertje komen kijken vraag dan 
of je mee mag.

We hebben een leuk program-
ma in het kader van Valentijns-
dag. Om 12 uur is het feest al-
weer afgelopen. 
Mocht je het nou heel gezellig 
hebben gehad mag je daarna 

nog 2 keer gratis 
komen kijken!!

Voor meer infor-
matie kunt u kij-
ken op www.
scouting-rheijne-
woud.nl 
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Fiets- duur- spektakel/  spinningmarathon op 16 februari

Even een moment 
geen kankerpatiënt... 

door Frits Nijhof

Leven met kanker is zwaar, ook voor de dierbaren. Stichting VaarKracht is een lan-
delijke organisatie die kosteloze vaartochten aanbiedt aan mensen die leven met 
kanker. 

de regio Alphen/Leiden.  Hier 
zijn vrijwilligers Hudi Schou-
ten, Annemieke van der Krogt 
en Leny Dubbeld de drijven-
de krachten achter de groeps-
vaartocht met sloepen door de 
grachten van Leiden. 

Span je in op 16 februari!
Deze sloepentocht staat gepland 
op 20 mei 2020 en vertrekt van-
uit Hazerswoude-Rijndijk.  De 
vaardag, inclusief lunch, wordt 
geheel kosteloos aangeboden.
Om deze geheel verzorgde dag 
voor mensen die leven met kan-
ker onder de slogan “even een 
moment geen kankerpatiënt”  
kosteloos te kunnen aanbie-
den wordt op zondag 16 febru-
ari op de sportschool Sport2b-
fit, Frederik van Eedenplein 4 
in Hazerswoude - Rijndijk een 
fiets- duur- spektakel/  spin-
ningmarathon georganiseerd.  
Dit evenement is voor iedereen, 
ook voor kinderen vanaf 12 jaar 
en leden zowel als niet–leden 
van de sportschool toeganke-
lijk en heeft als doel geld in te 
zamelen voor de dag met Vaar-
Kracht.   

Geen "dat-doe-ik-even"
Het fiets-duur-spektakel/ spin-
ningmarathon duurt drie maal 
een uur en vindt plaats tussen 
10.30 u – 14.00 u en zal wor-
den begeleid door docenten van 
de sportschool. Iedereen die 
van fietsen houdt, dus ook de 
recreatieve fietser, wordt uitge-
nodigd om zich aan te melden. 
Het inschrijfgeld voor een uur 
fietsen/spinnen is  € 10,00 per 
uur inclusief koffie en wat lek-
kers. Uiteraard zijn extra dona-

ties van harte welkom. Tevens is 
het mogelijk om je als team in 
te schrijven en een fiets te huren 
voor € 25,00 voor drie uur en 
afwisselend met je teamgeno-
ten te fietsen.  Aanmelden voor 
de fiets-duur-spektakel/ spin-
ningsmarathon kan door in te 
schrijven op een flipover  die in 
de sportschool staat opgesteld, 
of telefonisch op telefoonnum-
mer 0613571651 of op e-mail-
adres lenydubbeld@gmail.com.  
Vermeld er wel bij op welk tijd-
stip u komt  fietsen/spinnen. 

Koek en Lopie in teken van 
Vaarkracht
Met de wandelaars is ook reke-
ning gehouden. Op 16 febru-
ari vindt de “Koek en Lopie” 
wandeltocht plaats vanaf Jeu 
de Boer, Galgweg 5 te Hazers-
woude – Dorp en aan dit evene-
ment is ook een inzamelingsac-
tie gekoppeld.  Het inschrijfgeld 
voor de wandeltocht bedraagt 
5 euro, waarvan een euro ten 
goede komt aan de Stichting 
VaarKracht voor de sloepentocht 
van 20 mei . Starten kan vanaf 
8.30u en u kunt kiezen uit de 
afstanden 11 , 21 en 34 kilome-
ter. U wordt ontvangen met kof-
fie en koek. U hoeft zich niet in 
te schrijven, aanmelden op de 
dag zelf is voldoende. 

Even aanmelden op de website
Patiënten en hun partner/ bege-
leider die graag op 20 mei mee 
willen varen door de grachten 
van Leiden  kunnen zich aan-
melden via www.vaarkracht.nl. 
Op deze site vindt u ook alle in-
formatie met betrekking tot de 
Stichting VaarKracht. 

Aan boord van een zeil- of 
motorjacht zijn zij op het wa-
ter even uit de medische mo-
len. Daar kunnen zij een paar 

uur vergeten dat ze kankerpa-
tiënt zijn. Stichting VaarKracht 
heeft hierbij de hulp van schip-
pers, vrijwilligers en sponso-

ren. Naast individuele vaartoch-
ten organiseert VaarKracht ook 
regelmatig groepsvaartochten. 
Sinds kort is VaarKracht actief in 

Contactmaaltijd 18 februari
Op 18 februari kunt u weer eten in De Hoeksteen. Willy Hollander heeft een erg lekker vegeta-
risch menu samengesteld: vooraf courgettesoep met munt, als hoofdmaaltijd is er kikkererwten 
met knapperige wortel en rijst en daarbij een bietenburger, kersen cheesecake in een glaasje is het 
toetje. 

Het eten begint om kwart voor 6 ’s avonds en vanaf kwart over 5 kunt u er al terecht. We moeten op 
tijd klaar zijn in verband met het verdiepingsprogramma dat volgt op de contactmaaltijd. Om 7 uur 
sluiten we daarom de maaltijd af en drinken nog een kopje koffie. 
De contactmaaltijd staat open voor iedereen, ongeacht de leeftijd of kerkelijke achtergrond. U wordt 
gevraagd om zo mogelijk €4,- per persoon bij te dragen aan de kosten van de maaltijd.

Wilt u zich opgeven? Meld u tijdig aan! 
Het is niet mogelijk om tot kort voor het eten zich op te geven. Neem uiterlijk de voorafgaande vrijdag 
contact op met: Annie Brouwer, Koningin Julianastraat 63, tel 079-3316137, of 
  Pieter de Graaf, Prins Clausstraat 9, tel 079-3311857, e-mail pieter.degraaf@ziggo.nl.
Bent u na aanmelding toch nog verhinderd om te komen? Geef dat dan aan ons door. Daarmee voor-
komt u, dat we extra kosten maken en dat er aan tafel lege plekken ontstaan. 

Verdieping
Ds. Nico de Lange vertelt ons over Joodse humor met monsters, wonderbomen en wormen in het 
boek Jona, en over een god waarmee je kunt lachen. Het boek Jona uit de bijbel spreekt tot onze 
verbeelding. 
Wat is de kracht van dit kleine verhaal? We kijken naar de opbouw van het boek en de functie van on-
der andere de natuur in het verhaal. Aan de hand van woordspelingen zoeken we naar de waarde van 
dit eeuwenoude boek voor zinvol leven in deze tijd. 

Alzheimer Café - Rijnstreek
In Wooncentrum Westerhove, Anna van Burenlaan 147  te Alphen 
aan den Rijn wordt dinsdagavond 18 februari a.s. het Alzheimer 
Café gehouden.  Het thema van de avond is: 

“Zo lang mogelijk 
zelfredzaam”

De spreker van deze avond is een Ergotherapeut, Gabrielle Hage-
raats, een deskundige op het gebeid van het veilig uitvoeren van 
basale dagelijkse activiteiten.   

Zorgen voor iemand met dementie betekent het maken van lasti-
ge afwegingen rond vrijheid en veiligheid.  Hoe kunnen mensen 
met dementie zoveel mogelijk bewegingsvrijheid en zelfbeschik-
king behouden? Hoe zorg je voor een veilige woonomgeving en 
verminderen we het risico op letsel en valgevaar? De ergotherapeut 
kijkt samen met de dementerende en de mantelzorger naar oplos-
singen in de eigen leefomgeving. Tevens zal er extra aandacht be-
steed worden aan hulpmiddelen.  Na de pauze is er gelegenheid tot 
het stellen van vragen aan de deskundige.

Het Alzheimer Café wordt geleid door mevr. Netty Dronkert, Case 
manager dementie.  De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur. 
Het  programma start om 19.30 uur  en eindigt uiterlijk 21.15 uur. 
Aanmelden is niet nodig.
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Wordt het geen tijd...

Belangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

& Regionale Rampenzender: Radio 
West. Te ontvangen op 89.3 FM en op de 
kabel op 88.9 FM. 
& Mileuklachten: Milieutelefoon voor 
bedrijven en inwoners, tel. 14 0172. Dit num-
mer is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
beschikbaar. 
Meer info: www.odmh.nl/klachten
& ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland: 
Klan ten service Voorlichting en Preventie: 
voor informatie en afspraken m.b.t. consul-
tatiebureaus, dietisten en cursussen gezond-
heidsvoorlichting en opvoeding, tel. 071-
5161415. 
& Wijkcentrum Tom in de buurt: Tel. 
088- 9004567. Openingstijden op werkda-
gen van 9.00 - 17.00 uur. Locatie: Joseph 
Haydnlaan 5, 2394GJ Hazerswoude-Rijndijk, 
www.tomindebuurt.nl.
& Habeko wonen. Dorpsstraat 48-50, 
2391 BJ Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172-
583111. info@habekowonen.nl
& Home Start: Vrijwilligers bieden gezin-
nen met jonge kinderen een steuntje in de 
rug. Tel. 06-49040990.  
& GezondheidService: voor servicedien-
sten aan huis en cursussen, tel. 5161404 (op 
werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur). 
& Florein Zorg : voor zorg op maat, 24 uur 
per dag, voor particulieren en mensen met een 
persoonsgebonden budget. Bereik baar 24 uur 
per dag, 7 dagen per week via tel. 071-5797000. 
& Diákonos (Chr. Vrijwillige Terminale 
Zorg) Benthuizen: altijd bereikbaar tel.  
06 18 11 79 64.
& Vrijwilligers Palliatieve Terminale 
Zorg Aurelia: voor ondersteuning in de laat-
ste levensfase, in de eigen vertrouwde omge-
ving. www.vptzaurelia.nl. Tel. 06-51445726.
& Sensoor Telefonische Hulpdienst: 
Zuid-Holland Noord, 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bereikbaar. 0900-0767. 
& Actief Rijnwoude. Klussendienst 
Rijnwoude: 06-82093412; Burendienst Rijn-
woude: 06-23517778; Computerdienst Rijn-

woude: 06-29508442; Klussendienst junior: 
tel. 06-82093412
& Advies- en steunpunt huiselijk 

ge weld: Telefoon 088-427 47 00. Ad vies- 

en meldpunt kindermishandeling 
0900-1231230 (beide lokaal tarief).

& Hospice Issoria: Burggravenlaan 11, 
2313 HM Leiden. Tel. 071-5142275 Email: 
info@issoria.nl, website: www.issoria.nl.
& Stichting Vrijetijdscentrum “O PEN 

HUIS”, Cursussen worden gegeven in het 
Dorpshuis, P. de Hooghstraat 3, Inl. tel. 0172-
587701/588132. 

& Wijdezorg: Driehof, Dorpsstraat 27 
2391 BB Hazerswoude-dorp tel: 088-209 
1000 Rhijndael, Europasingel 2 2396 EM 
Koudekerk a/d Rijn tel: 088-209 1000.

& Stichting Welzijn Ouderen Bent hui-

zen: MAALTIJDVOORZIENING Oude-
ren: Allcura, Verbreepark 19a, Benthuizen, 
tel. 079-3310052 liefst tussen 09.00 en 10.00 
uur. Voor al onze verdere aktiviteiten zie de 
Gemeentegids.

& Tafeltje Dekje, warme maaltijden, 
Hazers  woude-Dorp en Rijndijk, Activite/
Apetito, Aanmelden/informatie bij Activite 
071-5161415.

& Verloskundige Praktijk Hazers-

woude Dorp: Lindehof 27, tel. afspraak: 
di, wo, do 13.00-13.30 uur, tel. 0172 - 213898.
& Verloskundige Praktijk Wereld-

kind: Europalaan 247, 2408 BK Alphen a/d 
Rijn, tel. 0172 - 472067.
& Verloskundige Praktijk Keita Bent-

hui zen: mw. E.W. van Ommeren en C.M. 
Nieuwe steeg: verloskundigen: Spreek uur 
volgens afspraak; do. 9.00-12.00 uur, Kon. 
Julianastraat 16b, Bent huizen. Tel. bereikbaar 
24 uur per dag: tel. 079-3217171. 

& Praktijk voor Remedial Teaching, 

Coaching en Training Lea Gahrmann, 
Berkenhof 13, tel. 0172-588315, e-mail: 
lealgm@hotmail.com. www.leagahrmann.nl

& Praktijk voor Homeopathie 
Anne mieke Boelsma, Breitnerlaan 60, 
Hazers woude-Dorp, tel. 0172-585171 of 
06-41711971 email: annemiekeboelsma@
gmail.com www.nvkh.nl.

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio – 

Borgman J.M. Borgman – v.d. Lubben, De 
Populier 42, 2731 HE Benthuizen, Tel: 079-
3479446. Mail: fysio.borgman@casema.nl.

& Praktijk v. Fysiotherapie en 

Ma nue le therapie R. Giedrojc/C. 
Herijgers Behandeling volgens afspraak: 
tel. 0172-587802. Dorpsstraat 86, 2391 BL 
Hazerswoude-Dorp. www.dorpsfysio.nl

& Praktijk voor fysiotherapie: 

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

Dorp. Tel. 085-733 1994. www.fysioplus.com. 
& Podocentrum Groene Hart 
Raadhuisplein 3, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp. 
Tel. 0172-587103. www.podo.nl.
& Praktijk v. Oefentherapie Men-

sen dieck Marleen van Schie: Europasingel 
2, 2396 EM Koudekerk a/d Rijn, tel. 
06-18469206.

& Praktijk voor Kinderfysiotherapie 
Madelon van Mourik, Lindehof 27, 
Hazerswoude Dorp, tel. 06-10808471
& FYSIO-EXPERTS www.fysio-experts.nl, 
Rijndijk 137, 2394 AG Hazerswoude-Rijndijk. 
Tel. 071-7400840.
& Fysio Koudekerk Praktijk voor Fysio-, 
Sport- en Oedeemtherapie, Arie Hogenespad 
1a, 2396 WJ Koudekerk aan den Rijn, 071-
3416743, info@fysiokoudekerk.nl, www.
fysiokoudekerk.nl.

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

Dorp Esther ‘t Jong, logopedist, Lindehof 27, 
Hazers wou de-Dorp. Tel. 0172-532241 of 06 - 
20 94 48 75. Email: logopedie.hazerswoude@
gmail.com.
& Historisch Museum Hazers wou-

de: Dorpsstraat 66, 2391 BK Hazers woude-
Dorp. Openingstijden zaterdag 13.00 - 16.30 
uur. Regelmatig ook thematentoonstellingen. 
www.museumhazerswoude.nl
& Paraklesispraktijk drs. G.W. Flippo - 
Hus, Psycholoog, Carel Fabri tius plantsoen 
18, 2391 GR Hazers woude-Dorp. Tel. 0172-
585811. Email: info@paraklesispraktijk.nl.
& Visiemed fysiotherapie (Sport) 

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

grafie, diëtiek Potgieterlaan 10G, 2394 VE 
Hazerswoude-Rijndijk, tel. 071-8795673 / 
06-29410381 www.visiemed.nl.
& Anonieme Alcoholisten Iedere dins-

dagavond na 19.30 uur. Koudekerk a/d Rjjn: 
Joop tel. 071-3412644; Alphen a/d Rijn: Frans 
tel. 06-54701949
& Praktijk Gassho Rijnwoude voor 
Reiki, EnergetischeTherapiën, Mindfulness 
Therapie en Coaching 4 Kids en Volwassenen. 
Anita Goudswaard-Bruinsma Potgieterlaan 
10H, tel. 06-53561221. agoudswaard@planet.
nl.
& Lactatiekundigepraktijk ‘de zoete 

parel’ Helen Weerheim IBCLC, NVL 50709, 
06-41329210. dezoeteparel@gmail.com.
& Buurtbemiddeling Komt u er niet meer 
uit met uw buren? Inwoners van de gemeente 
Rijnwoude kunnen gratis gebruik maken van 
Buurtbemiddeling Libertas Leiden e.o. Tel.: 
0900-5168168, www.libertasleiden.nl, e-mail: 
info@libertasleiden.nl.
& Karlica bekkentherapie Jennifer 
Adler, Dorpsstraat 49, 2731 AL Benthuizen. 
Tel. 06-14320807 info@bekkentherapie.com; 
www.bekkentherapie.com
& LekkerFit Voedings- en  dieetadvies. 
Hester Nietzman-Braam diëtist. Gezond-
heids centrum Lindehof, Lindehof 27, Hazers-
woude-Dorp. Tel. 0657337242 Email: hester@
lekkerfitdietist.nl Website: www.lekkerfitdie-
tist.nl.
& Praktijk 4 Kids Diagnostiek en 

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

onele problemen en dyslexie zorg. 
Belinda Herrewijn, Kinder- en Jeugd -  
psycholoog NIP, Esther Monfils, Ortho-
peda goog, Leerproblemen. De Praktijk4Kids , 
Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den 
Rijn 0172 425 425
& Fysioklein Fred. v. Eedenplein 4, 
2394 AC Hazerswoude-Rijndijk (het 

oude gemeentehuis). (Sportmaster) 
Fysiotherapie; Manuele therapie; Dry need-
ling; Orthopedische revalidatie. Tel. 071-
2032056.
& Burenhulp Rijnwoude Tel. 
06-23517778.
& Acupunctuur Van der Schouw, prak-
tijk voor Chinese Geneeskunde. Chopinlaan 2 
(het Anker), 2394GL Hazerswoude-Rijndijk. 
Tel. 06-20068569.
& Praktijk voor Homeopathie Caroline 

Bronsgeest Burg. de Herderplantsoen 
68, 2396WZ Koudekerk a/d Rijn. tel. 071-
3413131 of 06-3837187 Lid. NVKH
www.carolinebronsgeest-homeopathie.nl
& Fysio Benthuizen, Dorpsstraat 49, 2731 
AL Benthuizen. Tel. 079-3411877. info@fysio-
benthuizen.nl; www,fysiobenthuizen.nl. Ook 
dietiste, yoga en tai chi.

Wekelijks nieuwsblad voor Benthuizen, 
Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk  
en Koudekerk aan den Rijn. 
www.groenehartkoerier.nl
www.facebook.com/groenehartkoerier.nl

Uitgave: 
Stichting Rijnwoude Koerier

Kantoor: 
Ambachtsplein 16, Hazerswoude-Dorp 
Telefoon 0172 - 587249
e-mail: info@groenehartkoerier.nl

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

Redactie: 
Arie Tuinenburg (Coördinator);  Jan Luuk 
van Dijk, tel. 588793 (Hazerswoude-Dorp en 
Benthuizen); Frits Nijhof, tel. 071-3414052 
(Koudekerk a/d Rijn); Diana Baak (Hazers-
woude-Rijndijk) tel 071-3627782/06-
54683475. Diana is tevens beheerder van de 
Facebookpagina van de krant:
www.facebook.com/groenehartkoerier

Bezorgdienst:
Dick Plaizier, telefoon 0172-430151
Bezorgklachten inspreken op het 
antwoordapparaat!! 

Advertenties en kopij kunnen tot 
zondagavond 24.00 uur ingeleverd worden 
per e-mail. 
Getypte kopij, foto’s en advertenties op 
papier inleveren vrijdag tot 17.00 uur.

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 11.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.

Cursiefje

Die knotwilg... ik blijf het een heerlijk Hollands icoon vinden en 
dan - op schilderachtige landweggetjes - ook nog eens óm en óm 
geknot! Neem de Bentweg, da’s gewoon genieten; daar kan die 
Broekweg-met-die-af-en-toe-armzalige-els toch niet mee concur-
reren. Maar... die salix pendula mag er ook zijn. Sommige liefheb-
bers van de exotische flora mogen er het enigszins denigrerende 
etiket ‘waaibomenhout’ op-plakken... het zal me een zorg zijn: ik 
houd van die treurige takkenbos.
Ooit had ik een stel ongelooflijk mooie populieren voor mijn huis 
staan. Ik had het me nooit gerealiseerd, maar ook in het bomen-
wereldje blijken oude jongens plotseling krukken of ander onder-
steunend materiaal nodig te hebben. En aangezien er geen boom-
krukken in de handel zijn, was de kettingzaag het enige alternatief. 
Dat kan ik billijken. Een afgebroken tak die op een wandelende kin-
derwagen terechtkomt, je moet er niet aan denken. De veiligheids-
brigade heeft behoorlijk huisgehouden op de Zuiddijk; langs de ge-
hele Frans Hals is geen boomblaadje en geen madeliefje meer te 
bekennen. De treurwilg op de hoek van Rembrandt en Frans Hals 
staat als een droevig en eenzaam karkas gewoon maar single te zijn 
in één grote zwarte bende. 
De enige kleurvlakjes die er te vinden zijn, komen van het kunst-
werk. Het stond ooit onder de immense hemelbogen van een groe-
ne kathedraal, maar nu op die zwarte Sahara... inderdaad, de be-
kende vlag op de modderschuit: in zo’n troosteloze omgeving ligt 
zelfs de kunst in coma. 

Ik heb maandenlang het servies in de vette watten gelegd, ik heb 
stootrubbers aan de vier hoeken van mijn computerscherm beves-
tigd, ik heb de traplift voorzien van drie extra-veiligheidsgordels 
rondom het zitvlak ter voorkoming van stuiterpartijen, ik heb een 
contingent kauwtjes de gelegenheid gegeven in mijn achtertuin bij 
te komen van het gemis aan zitbare takken... ik ben niet moeilijk, 
maar nu ben ik het wel zat, spuugzat.
Krijg ik wederom een schrijven met zo’n mysterieuze aanhef ‘Aan-
wonenden van de N209’... Je kent het wel: doorstroming, bereik-
baarheid en leefbaarheid... allemaal grote woorden en of ik dan 
maar mee wil praten over de invulling ervan. Ja, ik wil echt wel 
meepraten, maar ik zou het zeer op prijs stellen als ik vanuit een 
‘leefbaar plekje’ naar de Juffrouw kan wandelen. Ik woon nu al tig 
maanden in een troosteloze omgeving. Alles is zwart gemaakt en 
dat is het dan. Het wemelt regelmatig van gele of oranje mannen, 
maar die frequenteren de straat óf om koffie te drinken óf om hun 
behoeftes te doen. Daar schiet ik dus weinig mee op.

Ik word er niet alleen verdrietig maar ook schijtziek van (excusez 
le mot!). Plant eens een boom, gooi hier en daar een groene zode 
neer, zet een bak met madeliefjes naast de vuilcontainer, plons een 
paar kunsteenden in het slootje... maar doe iets! Het is uiteraard 
handig dat ik vanuit mijn studeerkamer de tijd van twee kerktorens 
kan aflezen, maar dat impliceert wel dat er verrekt weinig leven te 
bekennen is in de brouwerij van Zuid. Wat nou leefbaarheid! Wel 
met gigantische plannen lopen leuren, maar de leefbaarheid langs 
de dijk in Plan Zuid naar de ratsmodee laten gaan. Kom op jongens, 
ga ‘ns aan het werk.

Wist
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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 13 febr. Griekse schnitzel met friet € 12,75
Vr 14 febr. Valentijnsmenu 
  mooi en lekker 3-gangen menu € 22,75
Za 15 febr. Minestronesoep € 20,75
  Vislasagne met tongfilet, zalmfilet en 
  zeekraal, aard. kroketten en warme groente
Zo 16 febr. Happen v.d. plank 
  v.a. 2 pers, prijs p.p.  € 21,50
Di 18 febr. Andijviestamppot met bal gehakt € 9,75
Wo 19 febr. Kip-kerrieschotel met rijst € 10,00
Do 20 febr. BOEB Hong. roerbak met friet € 12,25

Activiteitenkalender i.s.m. ACTIEF RIJNWOUDE

1e do. Dammen, schaken, biljarten o.l.v. Lodef 
 Aanvang 14.00 uur
2e do. Kennisquiz o.l.v. Duo Altijd Dorst 
 Aanvang 14.00 uur
3e do. Klaverjassen o.l.v. Barmedewerker 
 Aanvang 14.00 uur
4e do. Sjoelen o.l.v. Elly en Henk 
 Aanvang 14.00 uur
elke Lunchwandelen 
woensdag Inloop v.a. 10.45, start 11.00 uur

Activiteitenkalender Egelantier

Do 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 
Zat 7 mrt. BANDAVOND MET SUGAR MAMA 
 Aanvang 22.30 uur. Gratis toegang!

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

Iedereen die Amnesty 
heeft gesteund middels 
donatieknop flessen-
automaat AH Beu-
gelsdijk: Veel dank!

Tevens collectanten 
Amnesty gezocht: 
week 9 t/m 14 maart! 
Wie helpt een handje? 
Bel 0172-585344

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Nicole
Vriesekoop

Behandeling 

volgens afspraak

Willem Kloosstraat 4

Hazerswoude-Rd

Tel. 06-22072100

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

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

Weipoorsteweg 4b
2381 NA Zoeterwoude
071 5803985 / 06 51179246       

www.janvandersalm-tuinmachines.nlwebshop: www.neusjevandesalm.nl

Nu 10% korting
op de reparatie/onderhoud

van uw machine t/m 15 maart 2020

Bent u betrokken geweest bij een ongeval en 
heeft u letsel opgelopen?  Dan kunt u wellicht 

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

volledig vergoed door de aansprakelijke partij. 
Dan kost dit u dus niets.

Neemt u contact op met Manon Zintel voor een 
kosteloos en vrijblijvend advies! 

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

Telefoonnummer: 0172-44 70 70
Website: www.munnekelourens.nl 

Praktijk voor Remedial Teaching – Coaching - Training
Voor kinderen, jongeren en volwassenen

Remedial teaching of bijles bij leer- en gedragsproblemen
Coaching minder stress, meer rust en plezier    
Training meer zelfvertrouwen of minder examenvrees
Vergoeding mogelijk via zorgverzekeraar (miniconsult gratis)

Mw. Lea Gahrmann
Berkenhof 13, 2391 DW, Hazerswoude Dorp
www.leagahrmann.nl / info@leagahrmann.nl 
0172-588315 / 06-18428384

Dorpsstraat 176 - 2391 CH  Hazerswoude Dorp
Telefoon 0172 588605 - info@theovanzanten.nl

KOM DOOR DE 
BAGGER ACTIE!

HELMEN
15% KORTING

Geldig t/m 22 februari 2020
Geldig t/m 22 februari 2020

GEVRAAGD:  MEDEWERKER 
voor het sorteren van bloemen in de schuur tot ca. 15 maart in 

Hazerswoude. Flexibele werktijden en werkdagen mogelijk.
Bel of WhatsApp: 06-20578606

Valentijn bingo bij BSC’68 
Aanstaande vrijdag 14 februari wordt er in het clubhuis 
van BSC’68 in Benthuizen weer een Bingoavond  georga-
niseerd. Deze avond staat in het teken van Valentijn. 

De kosten voor een enkel boekje (incl. drie extra rondes en de super-
ronde) bedragen €20, voor een dubbel boekje betaalt U €25. Er is weer 
een groot aantal fraaie (geld) prijzen te verdienen. 

De kaartverkoop start om 19.30 uur, de eerste ballen 
gaan om 20.00 uur rollen. 

GEZ. H. IN DE HUISH. Voor enkele uren 
per wk in HZW Rijndijk. Glenn 0653439609 
g.nohar@gcbiotech.com
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Word ook Vriend van de 
Groene Hart Koerier 
Stort 5 euro of meer op: 
NL37INGB0006259928

Buurtbewoners vol onbegrip 

Waarom moet een 
speeltuintje verdwijnen?

 door Jan Luuk van Dijk
Het is maar een heel klein speeltuintje. Je zou het beter een speelplek kunnen noemen, 
maar kinderen uit de buurt, vooral de jongsten, hebben er ongelofelijk veel plezier van. 
Het bestaat maar uit een paar onderdelen: een speelhuisje, een duikelrek met wat rubbe-
ren tegels en twee banken. Hoe simpel kan het zijn, maar voor de bewoners van de Chris-
tinastraat in Benthuizen hoort deze speelplek bij hun woonomgeving.

“Het is verbazend dat wij uit de 
media moeten vernemen dat er 
in de gemeente Alphen aan den 
Rijn 28 speeltuintjes gaan ver-
dwijnen, waaronder het speel-
tuintje voor onze deur hier in 
de Christinastraat.” Ruud van 
den Akker, betrokken bewoner 
van de Christinastraat reageert 
gelijk als hij dit bericht leest. 
“Men zegt dat er met de bewo-
ners gecommuniceerd wordt, 
maar wij zijn er totaal niet bij 

“We zullen er eens naar kijken.” 
En nu gaat het dus weg?

Van den Akker, die zelf twee 
kinderen heeft, vertelt hoe kin-
deren genieten van ‘hun’ speel-
plekje. Ook dat de hele Christi-
nastraat erg betrokken is bij dit 
pleintje. “We hebben met bu-
rendagen het zelf onderhouden 
door de plantage te vernieu-
wen, bankjes voor volwassenen 
te plaatsen en we houden het 

tjes heeft verricht en waarop de 
besluiten zijn gebaseerd? “Het 
doet de gedachte rijzen dat er 
maar wat bepaald is, zonder dat 
omwonenden hierbij betrokken 
zijn.” Hij heeft berekend dat het 
opknappen van die kleine speel-
plekken nauwelijks meer hoeft 
te kosten dat het slopen en op-
ruimen.

En wat zijn de alternatieven? 
“Het alternatief hier in de buurt 
is een voetbalkooi voor oude-
re kinderen. Dat geeft daar al 
de nodige overlast en daar laat 
je geen kleine kinderen zonder 
toezicht spelen. En wat komt er 
op de plek van die speelplaats? 
Simpelweg dichtstraten verlaagt 
het woongenot. En het aanleg-
gen van een plantsoentje of iets 
anders is waarschijnlijk net zo 
duur of duurder dan de boel op-
knappen.”
Ruud van den Akker is een be-
trokken bewoner en hier gaat 
het om een van de drie speel-
plekken die in Benthuizen ge-
noemd worden. Zo zijn er nog 
een heel aantal te noemen, 28 
in totaal, in de hele gemeente. 
“Het is goed dat de speeltuintjes 
eens nader bekeken worden en 
inderdaad is het vaak wat oud 
en is er achterstallig onderhoud, 
maar om zonder overleg, de be-
woners voor een voldongen feit 

Ontmoeting & Verdieping 
voor 30-ers en 40-ers
Nieuw initiatief vanuit de parochie H. Thomas is volwassenen in de leeftijdscate-
gorie van 30-50 jaar uit te nodigen voor een inspirerend verhaal van een leeftijds-
genoot met na afloop gezellige ontmoeting.

Als eerst gast komt Arwin Bos 
(35) vertellen over een bijzon-
dere en ingrijpende keuze in 

zijn leven. Na eerst als advo-
caat werkzaam te zijn geweest 
op de Amsterdamse-Zuidas, be-

sloot hij het roer om te gooien. 
Hij is nu 4e generatie akkerbou-
wer op het land van zijn bet-

overgrootvader in Nieuw-Ven-
nep. Hij probeert nu het drukke 
boerenleven te combineren met 
zijn geloof. Hij komt vertellen 
hoe hij dat doet, hoe hij tot een 
switch in zijn leven kwam en 
wat die verandering hem heeft 
gebracht. 

In de Bernarduskerk
Op maandag 24 februari van-
af 19.30 uur staan de koffie en 

wat lekkers klaar in de Bernar-
duskerk (Rijndijk 106 in Ha-
zerswoude-Rijndijk). Na afloop 
er is gelegenheid tot gezellige 
ontmoeting. Iedereen die wat 
ouder of jonger is, is natuurlijk 
ook van harte welkom. 

Wilt u meer weten neem dan 
contact op met pastoraal wer-
ker Sjoerd Zuidersma via  
s.zuidersma@heligethomas.nl. 

Samen met de 
inwoners, toch?
In het programma Goedemorgen Nederland heeft Marco 
Wichertjes uit Hazerswoude-Rijndijk afgelopen donderdag 
aandacht gevraagd voor het feit dat de gemeente Alphen 
aan den Rijn vier kleine speeltuinen bij de woonerven op 
de Mozartlaan wil verwijderen.  

betrokken. Al jaren wordt er 
strijd gevoerd om dit speelplek-
je. Er zijn zelfs handtekenacties 
van kinderen geweest, maar het 
antwoord van de gemeente was: 

zelf schoon.” Hij vult aan dat 
hijzelf het huisje meermaals op 
eigen kosten heeft gerepareerd. 
Hij vraagt zich af wie de inven-
tarisatie van al die speeltuin-

Geen communicatie
“Dat speeltuintje zo dichtbij de 
huizen zijn geplaatst op auto-
luwe woonerven is juist zo be-
langrijk”, geeft Wichertjes aan. 
“Ik kan na een half uurtje op 
de iPad spelen nu tegen mijn 
kinderen zeggen ‘ga even lek-
ker buiten spelen’ en dat kan 
dan recht voor de deur, zodat 
ik ze door het raam in de ga-
ten kan houden. Mijn kinderen 
zijn nog te klein om besef van 
verkeersveiligheid te hebben en 
ze kunnen dus niet alleen ver-
derop naar een speeltuin”. Wat 
de bewoners echter het meest 
steekt is dat de gemeente hen 
hierover helemaal niet heeft ge-
informeerd, laat staan geraad-
pleegd. Dat vinden zij toch niet 
de manier waarop je anno 2020 
met inwoners omgaat. Al eer-
der kwamen bewoners van de 
Marsstraat in verweer en kregen 
een nieuwe speeltuin. Maar ook 
zij waren vooral teleurgesteld 
over de gebrekkige communi-
catie, terwijl de gemeente toch 
makkelijk via de dorpsoverleg-
gen had kunnen vragen om zelf 
met een voorstel te komen welk 

speeltuinen moeten blijven en 
welke weg kunnen. 

Lege tribune bij 
raadscommissie
In de avond was Wichertjes de 
enige inwoner op de publieks-
tribune bij de raadscommis-
sievergadering waar een debat 
plaatsvond over het ‘Speelruim-
teplan 2020-2024’ voor heel 
Alphen aan den Rijn. Wat een 
aantal raadsleden zich afvroe-
gen was: “komt dit nu omdat 
niemand het wat kan schelen, 
of omdat de mensen slecht zijn 
geïnformeerd?” Hopelijk kan 
de gemeenteraad aandringen 
op ander nieuw beleid, name-
lijk het verplicht stellen dat wet-
houders en hun ambtenaren in-
woners in een vroeg stadium 
betrekken bij plannen die gaan 
over voorzieningen in de direc-
te omgeving van de inwoners 
zelf! Of geef de bewoners hier 
zelf een buurtbudget voor! Wet-
houder Schotanus heeft beloofd 
deze week ook in de Mozartlaan 
langs te komen om de bewo-
ners zelf te spreken. Benieuwd 
of daar wat uitkomt!
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2020 een nieuw jaar, een nieuw pand!
JUST | Notarissen verhuist medio maart naar de nieuwe

locatie aan de Albert Einsteinlaan 50, Zoetermeer

JUST | Notarissen
Bredewater 22
2715 CA Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

Verkoper géén kosten doorhaling 
1e hypotheekrecht en volmacht bij 

aanlevering koopcontract nieuwe woning!

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

(vraag naar onze voorwaarden)
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KIJK VOOR MEER INFORMATIE 
OP HOOGVLIET.COM/TEFAL 
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500 GRAM PER SCHAAL

TOT

61%
KORTING

 2.49 

GRATIS 
VERSHOUDBAKJE 

INHOUD: 250 ML
T.W.V. € 3.49

+

T.W.V. € 3.49

Magere runderlappen
500 gram
 Van /5.91

Verspakket erwten-, 
tomaten- of pompoensoep
 Alle pakketten van 940 - 1305 gram  
 Van /3.39

 Calinda aardbeien
Schaal van 400 gram
 Van /3.79

PER PAKKET

Sun 
vaatwastabletten
Alle pakken met 78 - 105 stuks
 Van /17.99 - /25.69

 PER PAK

 4.49  7.99  2.79 

Bij iedere € 10,- aan boodschappen 
een gratis spaarzegel

 Per kilo 
6.23

 Per kilo 
8.98

4 STUKS

 9.99
 Robijn 
wasmiddel
 Alle soorten 
 Van /20.25 - /25.35

 3 STUKS 

9.99 
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Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!

Deze week: Angelique van de Velde
Ik ben Angelique van de Velde - 51 jaar.
Geboren en getogen in Hazerswoude. 
Hobby’s: wandelen met de hond, sporten. En 
lekker creatief bezig zijn met van alles en nog 
wat. Bijvoorbeeld maak ik pallet hout tafels en 
borden, meubels. 
En sinds vorig jaar is er een hobby bijgekomen. 
Dit doe ik samen met mijn vriendin Lynda van 
der Vos(Liquelythings). Namelijk het maken 
van edelsteen armbanden met een betekenis 
voor jou! Wat mij vooral leuk lijkt is dat we er 
binnenkort sieraden-party’s bij gaan geven. 
Ik werk bij de NS als service medewerkster 20 
uur per week, en overige uren ben ik bezig in 
mijn pedicure salon.
Verder woon ik samen met mijn man, hond 
en 2 katten nog steeds met veel plezier in 
Hazerswoude Rijndijk.
We hebben een leuke woonkern met een super sportschool op een perfecte locatie.
Daarom wil ik graag stokje doorgeven aan Gabrielle Koree van Dance Departement Sport2Bfit.

Michaëlschool zet 
verwarming graadje lager 
op Warme Truiendag!
Elk jaar gaat de St. Michaëlschool in Hazerswoude 
Dorp energieverspilling te lijf. We hebben mee gedaan 
met de grootste klimaatactie van Nederland: Warme 
Truiendag!

Dit vond plaats op vrijdag 7 februari 2020. Dit betekent dat die dag 
de verwarming op school lager werd gezet, om zo energie te be-
sparen. 
Alle kinderen kwamen vrijdag op school in hun dikste en warm-
ste trui, sommige kinderen hadden zelfs een muts op en een dikke 
sjaal om! In de ochtendpauze werden alle kinderen door de Ouder-
raad getrakteerd op heerlijke warme chocolademelk. Iedereen heeft 
ervan genoten. 

Meedoen is eigenlijk heel simpel: zet de verwarming lager, trek 
een extra warme trui aan en bespaar 6% energie en CO2 per 
graad. Als heel Nederland op 1 dag 1 graad lager stookt, bespa-
ren we 6,3 miljoen kilo CO2! 

Informatieavond N207-zuid,  
verbetermaatregelen Hazerswoude-Dorp

19 februari 2020, vanaf 19.15 uur in De Juffrouw

De provincie Zuid-Holland en de gemeente 
Alphen aan den Rijn nodigen u van harte uit voor 
een informatieavond over het project N207-zuid. 
De doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid 
van Hazerswoude-Dorp staan op deze avond 
centraal. De maatregelen in Hazerswoude-Dorp 
zijn onderdeel van het project N207-zuid.

Tijdens de informatieavond presenteren wij een 
voorstel van verbetermaatregelen. Het maatregelen-
pakket heeft onder meer betrekking op de N209 en 
de aansluiting op de gemeentelijke wegen van/naar 
de N209 in Hazerswoude-Dorp. Tevens laten wij zien 

op welke wijze de maatregelen worden ingepast 
in de omgeving. We kijken ook vooruit naar het 
(besluitvormings)proces in 2020 voor project 
N207-zuid. Na een plenaire presentatie is er een 
informatiemarkt, waar het projectteam u een 
verdere toelichting kan geven en er gelegenheid 
is tot het stellen van vragen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op  
www.zuid-holland.nl/N207Zuid.
Vanaf 21 februari vindt u hier ook de presentatie van 
de informatieavond terug.

N207-zuid
Met het project N207-zuid werken de provincie Zuid-Holland, de gemeentes Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, inwoners en partners samen aan de 
verbetering van het wegennet en fietsroutes in dit gebied. Als we niets doen, wordt het de komende jaren steeds drukker op de wegen door woningbouw 
(Weidelanden, ’t Suyt, Triangel) en de ontwikkeling van bedrijventerreinen (de Glasparel, de herontwikkeling van de Greenport, ontwikkelingen op het 
PCT – terrein) en wordt de bereikbaarheid slechter. Door het aanleggen en aanpassen van wegen, aanleggen van fietspaden en een ecologische 
verbindingszone zorgen wij ervoor dat de dorpen bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijven. Daarnaast werken wij met het programma Beter 
Bereikbaar Gouwe samen om de doorstroming te verbeteren op wegen, vaarwegen en fietspaden in de hele regio.

Datum, tijd en locatie
Woensdag 19 februari, 
19.30 uur tot 21.30 uur. 
Inloop vanaf 19.15 uur. 
Start plenaire presentatie 
om 19.30 uur.
De Juffrouw, Dorpsstraat 250, 
Hazerswoude-Dorp.

N207zuid_adv_260x180_HR.indd   1N207zuid_adv_260x180_HR.indd   1 10-02-20   09:1610-02-20   09:16
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Jaap la Lau , Keurslager
Prins Bernhardstraat 21
2396GA Koudekerk aan den Rijn
071-341 64 26
www.lalau.keurslager.nl

Prins Bernhardstraat 21
2396GA Koudekerk aan den Rijn
071-341 64 26
www.lalau.keurslager.nl

Keurkoopje
Japanse biefstukpuntjes

KIJK OP LALAU.KEURSLAGER.NL VOOR MEER AANBIEDINGEN

500 GRAM € 7.95

Help!!! Het nieuwe schooljaar 
loopt niet zoals ik wil ..
In het nieuwe schooljaar worden de resultaten nu duidelijk zichtbaar. Het ene kind 
haalt goede cijfers en heeft een leuke vriendengroep. Een ander kind ervaart veel 
stress of voelt zich onzeker over huiswerk, cito, examen, sociale contacten…

Erg jammer! Want met enke-
le simpele vaardigheden kun-
nen de resultaten en het plezier 
groeien! Weg is de stress van 
kinderen én hun ouders.

* zelfvertrouwen en weerbaar-
heid vergroten: pestvrij en 
blij;

  
* sociale vaardigheden verster-

ken: vrienden maken én je-
zelf blijven;

  
* studietechnieken verbeteren; 

in minder tijd een beter re-
sultaat; 

  
* met examen of cito stress le-

ren omgaan: slagen op jouw 
niveau;

  
* rekenen, grammatica, spel-

ling, begrijpend lezen: extra 
uitleg en je snapt het wel!

Moeder van Inge, 9 jaar: “Mijn doch-
ter had op zondag al hoofdpijn omdat 
zij bang was maandag weer gepest te 
worden op school. 
Nu zij weerbaarder is, gaat zij weer 
met plezier naar school. Zij blij, ik 
blij, bedankt!” 

Kees, 14 jaar: “Al dat huiswerk kostte 
mij veel tijd en mijn cijfers gingen al-
leen maar hard achteruit. Balen, balen 
en nog eens balen. Bij Lea heb ik leren 
leren en al snel haalde ik zonder pro-
blemen goede cijfers. Top!”
  
Chantal 16 jaar: “Met veel tegenzin 
ging ik mijn examenjaar in. Mijn re-
sultaten waren slecht en dat demoti-
veerde mij nog meer. Help! Ik wilde 
dit jaar niet nog een keer overdoen! 
Met Lea’s hulp ben ik geslaagd, Yes!” 

Benieuwd of ik iets voor je kan 
betekenen? Je bent van harte 
welkom voor een gratis ken-
nismakingsgesprek. Vergoeding 
via zorgverzekeraar mogelijk.

Voor meer informatie 
Mw. Lea Gahrmann, Berkenhof 
13 te Hazerswoude
0172-588315 / 06-18428384
www.leagahrmann.nl / 
info@leagahrmann.nl 

Oecumenische 
Ontmoetingsavond 
Erfgoeddeskundige Evelyne Verheggen spreekt op 19 februari in Honswijc over het 
rooms-katholieke bloemenoffensief in de Gouden Eeuw. 

Mevrouw Evelyne Verheggen is 
erfgoeddeskundige en cultuur-
historica voor religieus erfgoed. 

Aan de hand van het thema ‘Het 
rooms-katholieke bloemenof-
fensief in de Gouden Eeuw. ver-
telt zij een boeiend verhaal over 
‘Bloemen van betekenis in de 
Noord-Nederlandse schuilker-
ken’. 

De in middeleeuwen ontstane, 
beeldsymboliek van planten en 
bloemen als metafoor voor de 
christelijke deugden ging een 
belangrijke rol ging spelen in de 
contrareformatorische beeld-
cultuur. 

Daarnaast wordt helder gemaakt 
hoe de religieuze vrouwen een 
cruciale bijdrage leverden aan 

het verschijnen van deze beeld-
taal in de inrichting en aankle-
ding van katholieke (schuil)ker-
ken.

Het belooft een zeer boeiende 
avond te worden waarvoor u 
van harte bent uitgenodigd op 
woensdag 19 februari om 20.00 
uur in Honswijc, Dorpsstraat 15 
in Koudekerk aan den Rijn.
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’50-plus, werkloos en 
pensioen in  zicht’ 
Dinsdag 18 februari : "50+, werkloos en pensioen in zicht "
Als je werkloos en boven de vijftig bent en wellicht zelfs bo-
ven de zestig, is het van belang om te weten hoe je pensioen er 
'straks' uitziet en wat je er, nu je werkloos bent, mee kan doen. 

Bijvoorbeeld je pensioen naar voren halen of een paar jaar hoger 
pensioen. Jan Zwiers is pensioendeskundige van VMD Koster en 
behandelt niet alleen pensioenen maar ook andere inkomsten die 
je op termijn krijgt zoals: AOW of wellicht lijfrentepolis, hypotheek 
enz. Kortom, inzicht krijgen in de financiële situatie op termijn, 
zodat je nu je hoofd leeg kan maken en bezig kan zijn met sollicite-
ren. De workshop vindt plaats op dinsdag 18 februari van 20:00 tot 
22.00 uur. Adres: bij Gemiva, Ambonstraat 1c. Kosten voor deelna-
me is € 12,50 (niet leden € 15,00).

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

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

NEE-JA Sticker 
gratis af te halen
De gemeente Alphen aan den Rijn wil ongeadresseerd reclamedrukwerk verder te-
rugdringen en heeft het daarom makkelijker gemaakt om aan een NEE-JA sticker 
te komen. Als u zo’n sticker op de brievenbus plakt, krijgt u geen reclamefolders 
meer, maar wel huis-aan-huis bladen zoals De Groene Hart Koerier en Het Alphens 
Nieuwsblad. 
 
De sticker kunt u gratis ophalen bij:
Benthuizen:  Plus supermarkt

Hazerswoude-Dorp: 
AH Post NL Postkantoor; De Bibliotheek; De Juffrouw 

Hazerswoude-Rijndijk: 
Jumbo en Hoogvliet; Bibliotheek; Pleyn’68; Het Anker; Drogisterij De Margriet

Koudekerk aan den Rijn: AH Post NL Postkantoor Rhijndael

Dus, gooit u die reclamefolders meestal ongezien in de papierbak? Plak dan een NEE-JA sticker op uw 
brievenbus! Alternatief is om reclamefolders online te bekijken via een app op de telefoon of pc. 

AMNESTY ZOEKT 
COLLECTANTEN VOOR 
LANDELIJKE COLLECTE 
Wordt u dit jaar óók een van de 13 duizend collectanten die de 
straat opgaan om geld in te zamelen voor Amnesty International? 
De jaarlijkse collecteweek van Amnesty vindt plaats van 9 tot en 
met 14 maart 2020.

Amnesty-collectanten gaan met veel plezier langs de deuren, én 
met succes. Vorig jaar haalden zij ruim € 1,2 miljoen euro op. Am-
nesty zoekt in Hazerswoude Dorp nog vrijwilligers die een paar 
uur willen collecteren. Wilt u meer informatie of wilt u zich aan-
melden als collectant? Kijk dan op www.amnesty.nl/collecte. Of 
mail naar collecteservice@amnesty.nl. U kunt ook contact opne-
men met de collectecoördinator bij u in de buurt. (W.van Keijste-
ren, 0172-585344)

Waarom collecteren?
Amnesty International komt op voor de slachtoffers van mensen-
rechtenschendingen, waar ook ter wereld. De opbrengst van de col-
lecte wordt gebruikt om het werk voor deze mensen voort te kun-
nen zetten. Want Amnesty wil altijd en overal kunnen zeggen wat 
ze vindt. Tegen welke autoriteit of machthebber dan ook. Daarom 
neemt de organisatie voor onderzoek en actie geen geld aan van 
overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst 
van de jaarlijkse collecte voor Amnesty van onschatbare waarde. 

Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty 
haar werk blijven doen voor mensen als de Syrische Sarah Mardini 
en de Ier Seán Binder. Zij worden valselijk beschuldigd van spio-
nage, mensensmokkel en lidmaatschap van een criminele organi-
satie. De aanklachten volgden nadat de twee als vrijwilligers op het 
Griekse eiland Lesbos vluchtelingen uit zee redden. Als Mardini en 
Binder schuldig worden bevonden, kunnen ze 25 jaar gevangenis-
straf krijgen.

Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty 
International op www.amnesty.nl.

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

1144  ffeebbrruuaarrii
VVaalleennttiijjnn……
VVoooorr  hheemm!!

VVoooorr  hhaaaarr!!

Zilveren
ring  39,-

Ania Hay
Gold plated oorstekers
45,-

1915 watches
Houten horloge
119,-

Oude Gemeneweg 17 
Hazerswoude dorp
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Word ook Vriend van 
de Groene Hart Koerier

Stort 5 euro (of meer) op 
NL37INGB0006259928

Jan Dekkerbrug kapot-
gereden door vrachtwagen
Het was woensdag zelfs landelijk nieuws.
Een vrachtwagen reed de Jan Dekkerbrug in Hazerswoude-Dorp in puin. Het voer-
tuig was te hoog voor de ophaalbrug aan de Burgemeester Warnaarkade, waardoor 
de oeververbinding compleet ontzet is.

Volgens de politie wist de chauffeur dat 
zijn vrachtwagen iets hoger was dan de 
maximale doorrijhoogte van de brug. 
'Omdat hij het dorp niet uitkwam heeft 
hij de instructies van zijn navigatiesys-
teem gevolgd en de gok genomen', meldt 
de politie. 'Helaas pakte die gok zeer ver-
velend uit voor de chauffeur maar ook 
vooral voor de brug!' De Jan Dekkerbrug 
moest deels gedemonteerd worden om 
de vrachtwagen los te maken. 

Inmiddels is het brugdek weer terugge-
legd, en is er een tijdelijke leuning ge-
maakt, zodat verkeer en voetgangers de 
brug weer kunnen gebruiken. De boven-
bouw moet opnieuw opgebouwd wor-
den.

Het staat er toch ècht, 
maximaal 3 meter hoog. 

Cursus 
“Pannen voor Mannen” 
in Benthuizen wederom 
een groot succes.
Afgelopen december startte er een kerstkookwork-
shop speciaal voor mannen (die al een beetje kon-
den koken), die in vijf avonden leerden hoe ze redelijk 
moeilijke (kerst) gerechten moesten maken. 

Helaas konden de avonden niet allemaal in december gepland wor-
den dus werden er in januari en februari nog 3 avonden georga-
niseerd. In de keuken van BSC uit Benthuizen werd hard gewerkt 
om met elkaar een drie-, maar soms ook 4 gangen menu op tafel 
te krijgen. 

Niet zo eennvoudig!
oorbeelden van de gemaakte gerechten waren: Op het vel gebak-
ken eendenborst met portsaus, rosbief uit de oven met sinaasappel-
glazuur, gevulde portobello’s, knapperige spruitjes met walnoten, 
zelfgemaakte aardappelkroketjes, aardappelgratin, heldere bospad-
densoep, zelfgemaakte sabayon, ja zelfs een Brexitsoep.  U lees het, 
géén eenvoudige gerechten.

Actief Rijnwoude heeft de activiteit “Mannen voor Pannen” al een 
tijd op de agenda staan in Benthuizen: Kookcursus voor mannen 
die niet/nauwelijks kunnen koken. Het niveau is laagdrempelig, 
gewoon Hollandse Pot. Daarbij wordt geleerd om het voor elkaar 
te krijgen dat alles in één keer op tafel komt. Een vrijwilligster van 
Actief Rijnwoude Joke de Vries, en een inwoner van Benthuizen 
Sjoerd Wiersma (beiden hobbykoks) begeleiden hen tijdens het ko-
ken.

Zij zijn van plan om in het voorjaar weer een workshop te starten 
voor beginners. De details zijn nog niet helemaal bekend, dus als 
u geïnteresseerd bent, houd dan de plaatselijke media in de gaten. 
Maar weet u nu al zeker dat u mee wilt doen en zeker wil zijn van 
een plek, kunt altijd even een mail sturen naar vriesjo56@gmail.
com    U wordt dan op de hoogte gehouden door Joke de Vries.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door De Plus uit Benthuizen 
(Goed eten, daar houden we van!).

Geslaagd Winter-
feest bij Herbergier
Zaterdag vond in de tuin van zorgcentrum Herbergier in Hazers-
woude-Rijndijk een Winterfeest plaats, dat ondanks het miezerige 
weer heel gezellig was met een mooie opkomst van bewoners, fa-
milie, dorpsgenoten en medewerkers.

Het zorgechtpaar, Simone en Jerry Hacketh wil iedereen die heeft 
bijgedragen heel hartelijk bedanken, voor de gedoneerde cadeau-
tjes, het schminken, gebruik van een kraam, de heerlijke lekker-
nijen die door de medewerkers zijn gemaakt en alle overige hulp! 
De mooie opbrengst van 409 euro zal gebruikt worden voor het 
buitenverblijf van de dieren van de Herbergier.

De Herbergier zoekt overigens nog iemand die een mooi groot kip-
penhok voor de 4 herbergierkippen zou kunnen timmeren. Stuur 
een email aan Simone en Jerry voor meer informatie:  hazerswou-
de-rijndijk@herbergier.nl. De opbrengst van de Kerstmarkt is 
overigens ook heel goed terecht gekomen. Dankzij deze bijdrage 
heeft de Herbergier een duofiets kunnen aanschaffen.
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Jarige Kringloop Hazerswoude 
breidt uit en zoekt vrijwilligers!
 

Afgelopen zaterdag bestond de kringloopwinkel aan Rijndijk 53a precies 1 jaar. 
Dit gaat binnenkort groots gevierd worden. De reden dat dit feestje even op zit laat 
wachten, is omdat er druk gewerkt wordt aan een winkeluitbreiding. Eind maart 
wordt de kelder bij de winkel getrokken.

Leeuwen zoeken 
leeuwinnen
De Lionsclub Rijnwoude was tot voor kort een mannenbolwerk, maar ze willen 
graag een gemengde club worden, want ‘vrouwen brengen een frisse wind in de 
club en met hun andere aanpak en kijk op zaken kunnen we vernieuwen’. 

lezing. Het vergadergedeelte is 
altijd kort en gaat over de lopen-
de en nieuwe projecten. Daar-
na komt een spreker aan het 
woord. Meestal iemand uit Rijn-
woude zelf die vanuit zijn werk 
of interesses kan vertellen over 
een onderwerp of actueel the-
ma waar we niet het fijne van 
weten. Altijd heel leerzaam”, 
vervolgt Van Beekhuizen. “Ver-
der organiseren we regelmatig 
een excursie. Zo hebben we een 
rondleiding gehad bij de Hoge 
Raad, bij een boerenbedrijf in 
de regio en een lezing over de 
realisatie van de bijzondere par-
keergarage in Katwijk. Soms no-
digen we daar ook de partners 
bij uit.”

Goede doelen
“Iedereen kent wel ‘De omloop 
van het Groene Hart’ waarmee 
wij jaarlijks geld inzamelen. 
Verder zijn de kerstbrodenactie 
en onze acties op de Jaarmarkt 
voorbeelden van hoe wij als le-
den persoonlijk geld inzame-
len”, vullen andere bestuurs-
leden aan. “We steunen via de 
landelijke Lions ook projecten 
in Afrika en in Nederland dra-
gen we een steentje bij aan het 
inrichten van Ouder-Kind-Ka-

mers in het Prinses Maxima 
Centrum in Utrecht. Daarnaast 
kan de club initiatieven onder-
steunen die vanuit de inwoners 
van Rijnwoude worden aan-
gedragen, bijvoorbeeld het In-
loophuis in Koudekerk, het pro-
ject 75 jaar Vrijheid, een zanger 
van het Nederlandse lied in de 
Driehof en een uitje voor leden 
van De Zonnebloem. 
 
Oproep aan vrouwen
“Dames van wie wij wat kun-
nen leren en die nieuwsgierig 
zijn naar onze activiteiten wor-
den van harte uitgenodigd om 
hun ideeën en hun netwerk in 
te brengen bij onze Lionsclub”, 
geeft Alexander van den Berg 
aan, die binnen de club is be-
last met de wervingsactie voor 
(vrouwelijke) leden. “Dames die 
via verenigingen of clubs ver-
wante doelen nastreven worden 
van harte uitgenodigd om con-
tact met ons op te nemen. Een 
aantal keer meedoen op proef 
om te kijken of u het wat vindt 
is zeker mogelijk.” 
Neem voor meer informatie 
contact op via lionsrijnwoude.
leden@gmail.com  tel 0172 - 
588060 of kijk op 
www.rijnwoude.lions.nl.  

De Lions zijn, net als bijvoor-
beeld de Rotary, een wereld-
wijd opererende serviceclub. 
“We serve” is hun motto en zo 
bedienen zij graag groepen in 
de samenleving die een steun-
tje in de rug kunnen gebruiken. 
Dat doet men door activiteiten 
te organiseren en daarbij geld 
in te zamelen voor deze goe-
de doelen. In Nederland is een 
overkoepelende Lionsorganisa-
tie actief met in totaal 435 clubs 
onderverdeeld in districten en 
zones. 

40 jaar actief
“Onze afdeling is op 4 novem-
ber 1980 opgericht in Hotel 
Groenendijk en sinds die tijd 
zijn we met 20-30 mannen ac-
tief geweest, deels leden die nog 
werken en deels gepensioneer-
den”, vertelt de huidige voorzit-
ter ‘president’ Pieter van Beek-
huizen. “Wij zijn niet alleen 
een vriendenclub maar ook en 

vooral een club die zich bezig-
houdt met het organiseren van 
evenementen om geld in te za-
melen voor mooie doelen. Ons 
netwerk gebruiken we daar na-
tuurlijk wel bij, maar niet voor 
onszelf (we zijn zeker geen old 
boys netwerk), maar om zoveel 
mogelijk anderen te betrekken 
bij onze doelen en acties. Dat 
er tot op heden geen vrouwen 
bij zijn heeft te maken met de 
opzet van de Lions van ouds-
her. Er waren lang alleen apar-
te clubs voor mannen en vrou-
wen, maar al geruime tijd zie 
je dat veel afdelingen gemengd 
worden. Ook wij zien dat als 
een stap vooruit.”

Bijeenkomsten
“We komen eens in de twee 
weken op dinsdagavond bij el-
kaar in De Egelantier in Hazers-
woude-Dorp. De ene keer eten 
we met elkaar en de andere keer 
hebben we een vergadering met 
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GO EXTREME FOR KIKA!

IRONMAN 70.3 BARCELONA - MEI 2020
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Verhaal halen!
Een nieuwe rubriek van Bernadette Verhoef, op weg naar de herdenking van 75 jaar vrijheid in 2020

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

We vieren dat we 
sindsdien weer in 

vrijheid leven, in het 
besef dat we samen 

verantwoordelijk 
zijn om vrijheid door 

te geven.

Een kleine aankondiging in de krant was alles wat 
er over gepubliceerd werd

In september 1939 werd in Londen de 
Binnenlandse Strijdkrachten (BS) opge-
richt. Hierin werden vele verzetsgroepen 
gebundeld. Een deel van de BS, het Strij-
dende Gedeelte, moest nauw samenwer-
ken met de geallieerden om Nederland te 
bevrijden. 

Het andere deel, de Bewakingstroepen, zou 
pas na de capitulatie van Duitsland in actie 
komen. Deze BS’ers moesten zich gaan bezig 
houden met het bewaken van de mensen die 
opgepakt zouden worden en strategische plek-
ken. Vanwege de veiligheid van de BS’ers wis-
ten veel dorpsgenoten van elkaar niet dat ook 
zij lid waren van de BS. Alles gebeurde in het 
uiterste geheim.
Om het strijdend deel van de BS van wapens 
te voorzien vonden geregeld wapendroppings 
plaats. Ook brandstof kwam ; zo maar’ uit 
de lucht vallen. Engelse toestellen, terug van 
bombardementen op Duitse steden, dropten 
hun bijna lege brandstoftanks voordat zij de 
Noordzee overstaken. 

Een zo’n tank kwam op de Compierekade te-
recht en zou de oorzaak van een afschuwelijk 
misverstand worden.
Het gebeurde op 28 april 1945. Twee in Ha-
zerswoude ondergedoken politieagenten, aan-
gesloten bij de BS, kregen de tip van de afge-
worpen brandstoftank. Ze haalden hem op en 
brachten de tank naar een loods in de Loete. 
De operatie was ogenschijnlijk geslaagd toen 

er plotseling een agent kwam opdagen, 
waar vandaan wist men op dat moment 
niet. Hij had doorgekregen dat er in de 
buurt een benzinetank was neergekomen 
en wilde daarop beslag leggen. Er ont-
stond een woordenwisseling die hoog 
op liep en ertoe leidde dat de vreemde 
agent werd neergeschoten. Zijn lichaam 
werd in de kant van de sloot achterge-
laten, waar hij later werd gevonden. De 
dokter uit Boskoop was er nog bij geroe-
pen maar dat mocht niet meer baten. Hij 
kon wel vertellen wie de man was: Wim 
Gloudemans. Hij was politieagent in Bos-
koop en had voor het Boskoopse verzet 
beslag willen leggen op de tank.
Beide mannen lichtten hun plaatselijke 
commandant in over het gebeuren. Deze 
besprak de zaak in Boskoop en men be-
sloot de zaak in de doofpot te stoppen om 
de Duitsers niet wijzer te maken.

Na de bevrijding kwamen leden van de 
Boskoopse BS echter alsnog verhaal ha-
len in het raadhuis Hazerswoude. Weer 
liepen de gemoederen hoog op. De man-
nen stonden met getrokken wapens te-
genover elkaar. De commandant bleef 
kalm en stelde voor de zaak aan de hoofd-
commandant in Delft voor te leggen, In 
Delft bleek dat er aan beide kanten fouten 
waren gemaakt. Ook ’t eigenhandig op-
treden van de Boskopers in Hazerswou-
de werd ten zeerste afgekeurd. Deze zaak 
ging na diepgaand overleg opnieuw in 
de doofpot. Het bleef wat het al was: een 
gruwelijk misverstand.De BS van Hazerswoude marcheert door de Dorpsstraat.

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.

Bridgen 2.0
Initiatief van BSC en Actief Rijnwoude 
Bent u een tijd niet meer aan het bridgen toegekomen of 
heeft u lang geleden weleens gebridged en wilt u uw kennis 
weer ophalen? Drie enthousiaste bridgers, die zich belan-
geloos inzetten, willen daar verandering in brengen. 

Hierbij moet u niet denken aan 
een cursus, maar in een gezel-
lige ontspannen sfeer zullen 
zij het een en ander van deze 
prachtige denksport ‘naar bo-
ven halen’. 
Op vijf achtereenvolgende 
maandagavonden bent u wel-
kom in het clubhuis van BSC ’68 
te Benthuizen van 19.30 uur tot 
ca. 21.45 uur. 
De eerste avond is al op 17 fe-
bruari. De volgende avonden 

zijn op 24 februari, 2 maart, 9 
maart en de laatste avond zal op 
16 maart plaatsvinden.

Er is plek voor minimaal 8, 
maximaal 12 personen. De 
avonden zijn gratis, consump-
ties voor eigen rekening.
Voor vragen en aanmeldingen 
kunt u een e-mail sturen of tele-
foneren met:
Bernard de Vries / bernard@ac-
tief-rijnwoude.nl   06 29508442

Word ook Vriend van 
de Groene Hart Koerier
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Op de foto: Yvar de Groot scoort al na 37 seconden!

Bernardus redt het 
niet tegen SJZ

door Bert Meijer

Op een druiligere zaterdagmiddag 8 februari treedt Bernardus in het felgekleurde 
uittenue aan tegen SJZ. Bernardus wil de weg omhoog inzetten en is er op gebrand 
de 7-0 thuisnederlaag uit te wissen.

Na blessureleed van anderhalf 
jaar  is het verheugend dat Nor-
din Oudshoorn in de basis kan 
starten. Als hij de draad weer 
weet op te pakken is hij dé man 
die weer wat meer lijn in het 
spel van Bernardus kan bren-
gen. Naast Nordin spelen de 
zelfde 10 spelers als vorige week 
in de basis. Jammer genoeg ont-
breekt Glenn Valk vanwege een 
in de training opgelopen bles-
sure. 

Onrustig begin
De ruim aanwezige suppor-
ters van Bernardus zien een on-
rustige start van beide teams. 
De spelers van SJZ weten el-
kaar wat makkelijker te vinden. 
Vanuit de verdediging hanteert 
Bernardus de lange bal die zel-
den gericht op een medespe-
ler wordt gespeeld. Als dat wel 
gebeurt, wordt vooral de snel-
heid van Kevin Kersseboom ge-
zocht. En het eerste grote gevaar 
komt dan ook van zijn kant als 

hij weggestuurd door Jeffrey 
van der Heiden richting achter-
lijn snelt. Zijn pass wordt ech-
ter een prooi van de keeper van 
SJZ. Twee minuten later wordt 
Kevin weer bereikt, de bal moet 
naar zijn linkervoet. Dit kost te-
veel tijd en deze kans wordt 
ook onschadelijk gemaakt.  SJZ 
heeft hierna meer balbezit maar 

verder dan een scrimmage in 
het strafschopgebied die ein-
digt met een corner komen ze 
niet. In de 25e minuut wordt 
de bal op het middenveld op-
gepikt door Bernardus. Nordin 
bereikt met een verre pass Jef-
frey van der Heiden. Hij brengt 
de bal strak voor het doel  die 
dan eenvoudig kan worden in-

getikt door Kevin Kersseboom, 
0-1. SJZ  pakt de draad op en er 
komen een aantal gevaarlijke si-
tuaties voor het doel van Ber-
nardus. De verdediging speelt 
op één lijn, waardoor er voor 
de snelle spitsen ruimte achter 
de verdediging ontstaat. Balver-
lies op het middenveld en over-
tredingen op rand strafschopge-
bied leiden tot kansen voor SJZ. 
Doelman Dany Kapaan weet 
twee keer knap te redden. Met 
nog een kleine kans voor Nor-
din Oudshoorn na goed door-
zetten van Kevin Kersseboom 
wordt de rust bereikt met een, 
gezien de kansen, verdiende 
voorsprong voor Bernardus.

Mazzeltje
Direct na de thee wordt ver-
meend hands in het strafschop-
gebied van Bernardus niet be-
straft door de scheidsrechter 
die er bovenop staat. Bernardus 
schrikt goed wakker  en zoekt 
weer de weg naar voren. Een 
misser van de verdediging van 
SJZ leidt tot een enorme kans 
voor Jeffrey van der Heiden. 
Hij schiet helaas naast. Achter-
in blijft het gevaarlijk door de 
ruimte die Bernardus weggeeft 
en de ommekeer in de wedstrijd 
komt in de 58e minuut als Jef-
frey van der Heiden geblesseerd 
uitvalt. Hij wordt vervangen 
door Rob Verbeij in de verdedi-
ging, Jair Wesseling schuift op 

naar het middenveld. De vrije 
trapdie volgt, is voor SJZ, Ber-
nardus staat nog niet goed. De 
bal valt achter de verdediging 
en de snelle spits van SJZ ver-
schalkt Dany Kapaan met een 
lobje. Kort erna wordt een cor-
ner hard naast gekopt en een 
volgende vrije trap belandt weer 
achter de verdediging, wordt 
voor gezet en ingeschoten 2-1. 
In de 72e minuut wordt de 
moegestreden Nordin vervan-
gen door Simon Pet.  

In de fase die volgt komt, zijn 
alle afvallende ballen voor SJZ. 
In de 81e minuut volgt de laatste 
wissel. Aanvaller Hassan Knob-
hout komt in het veld voor ver-
dediger Wesley van Tol. Bernar-
dus gaat alles of niets spelen, 
achterin 1 op 1 en Koen Schel-
lingerhout als extra aanvaller. 
Bijna leidt het tot succes in de 
86e minuut als Hassan een pri-
ma voorzet aflevert die helaas 
net naast wordt gekopt door Da-
niël van Leeuwen. In de blessu-
retijd wordt voor de statistieken 
nog de 3-1 gescoord. 

Met een beetje meer geluk en 
met iets meer precieze had er 
vandaag meer ingezeten. Een 
gelijkspel zou minimaal ver-
diend zijn. Als … bestaat niet.
Dan maar volgende week als 
Bernardus op het eigen sport-
park buur Meerburg ontvangt. 

Puntverlies met een nasmaak voor 
Koudekerk tegen Warmunda

door Ron van Wetten

Het spektakel van de wedstrijd in Warmond werd niet herhaald zaterdag op sport-
park de Gruttolaan. In Warmond regende het niet alleen water maar ook doelpun-
ten en bleef de teller steken op 3 – 5. Vandaag ook regen maar voornamelijk water. 
De eindstand van 1 – 1 was voor Koudekerk teleurstellend. 

"We hadden zulke goede za-
ken kunnen doen vandaag", re-
aliseerde Koudekerk trainer Ro-
nald Rosdorff zich toen hij naar 
het bord met de uitslagen keek. 

De trainer had gelijk, bij winst 
had zijn ploeg Woubrugge op 
twee punten achterstand gezet 

en had het nog maar één punt 
achterstand op de nummer twee 
Hazerswoudse Boys. Nu blijft 
Koudekerk, op doelsaldo. vierde 
achter Woubrugge. Bovendien 
heeft het alleen nog een theore-
tische kans op de tweede peri-
ode. 

Sterke start
Toch begon de wedstrijd zo 
goed voor de thuisploeg, al na 
37 seconden kon Warmunda 
keeper Rens van der Zwet de 
gang naar het netje maken toen 
Yvar de Groot de Warmunda 
defensie veraste en zijn ploeg 
op voorsprong zette. Een enor-

me opsteker voor de thuisploeg 
die vlak voor de aftrap doelman 
Roy Dorrepaal zag afhaken met 
een blessure. Vervanger Mit-
chell Goudkuil had al een wed-
strijd in het tweede elftal in de 
benen maar bleek zijn taak pri-
ma te vervullen. Goudkuil rea-
geerde prima op een inzet van 
Kevin van Bentem en hield op 
dat moment zijn ploeg op de 
been. Dat er bij rust slechts 1 – 
0 op het scorebord stond had de 
thuisploeg aan zichzelf te wij-
ten. Het kreeg veel ruimte ach-
ter de Warmonds defensie maar 
wist daar maar zelden een me-
despeler te bereiken. Aan de an-
dere kant had Koudekerk het ge-
luk dat Daan van der Zwet een 
bal van de lijn kopte. 

Derde keeper nodig
Na de rust beten de bezoekers 
wat meer van zich af, vooral de 
snelle Kevin van Bentem maak-
te het de verdedigers knap las-
tig. Bij Koudekerk sloeg even de 
schrik om het hart toen Mitchell 
Goudkuil zich leek te verstap-
pen bij een poging een corner 
te voorkomen. De in alle haast 
opgetrommelde derde doel-
man Lars Goudkuil was al aan 
het warmlopen maar na een be-
handeling leek Mitchell door 
te kunnen. Of het met de bles-
sure te maken heeft was niet te 
zeggen maar uit de corner, die 
Goudkuil probeerde te voor-
komen, ging de doelman on-

der de bal door en bij de twee-
de paal was het Brian van Noort 
een koud kunstje om de gelijk-
maker te scoren. Pas in de laat-
ste twintig minuten lukte het de 
thuisploeg om weer wat druk 
op de bezoekers te krijgen. Zo 
was Yvar de Groot dicht bij zijn 
tweede treffer maar voorkwam 
de paal zijn heldenrol. Ook de 
ingevallen Dion Halfwerk pro-
beerde het maar zijn schot bleek 
een eenvoudige prooi voor van 
der Zwet in de Warmondse goal. 

Na afloop was Kenan Cetinkaya 
gematigd tevreden, we hebben 
er hard voor gewerkt en je kunt 
niemand iets verwijten. Dan 
moeten we maar voor de der-
de periode gaan. Bij Warmunda 
was men tevreden met het punt. 
We hebben een jonge ploeg en 
moeten nog veel leren. Er ston-
den vandaag drie jongens in die 
nog in de onder 19 mogen uit-
komen. Dan is het mooi dat je 
bij een van de ploegen in de top 
een punt pakt. 
Volgende week gaat Koudekerk 
op bezoek bij  hekkensluiter 
Football factory, een wedstrijd 
waarbij Koudekerk met drie 
punten huiswaarts keert zal de 
eerste gedachte zijn. Immers de 
studenten wonnen dit seizoen 
nog geen wedstrijd. Maar juist 
dan komt de eerste overwin-
ning steeds dichterbij. Aan Kou-
dekerk de taak omdat nog een 
weekje uit te stellen. 
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BSC’68 boekt achtste 
overwinning op rij

door René Olvers. 

Op een winderig en regenachtig Sportpark Gouderak werd om 14.00 uur afgetrapt en zou het 
door de weersomstandigheden geen eenvoudige wedstrijd worden voor beide ploegen. 

ke door de torenhoog gespron-
gen Karsten van Etten hard 
tegendraads tegen de touwen 
wordt gekopt: 0–1. De Schade-
netboys blijven de druk naar vo-
ren houden en in de 28ste mi-
nuut speelt Jelle Verhoeff vanuit 
een corner Stijn van Leeuwen 
aan en van de rand van het 
strafschopgebied schiet hij on-
berispelijk de 0–2 binnen. Hier-
na probeert Gouderak iets te-
rug te doen. Bob Olde Heuvelt 
gaat alleen op Michael Verhoef 
af maar de goalie verkleint goed 
zijn doel en de spits schiet daar-
door naast. 

Na de rust bijna hetzelfde wed-
strijdbeeld, een aanvallend 
BSC’68 en een Gouderak dat 
niet bij machte is om het de 
Schadenetboys moeilijk te ma-
ken, mede door het goede po-
sitiespel en inzet van de Ben-
thuizenaren die voor elke bal 
vochten. Na een uur spelen een 
uitval van Gouderak maar Nelis 
Speksnijder schiet de bal hard 

over. In de 65ste minuut breekt 
Jelle Verhoeff op links uit en 
wordt in het strafschopgebied 
door Gerben Slaman neerge-
haald: geel en penalty! Karsten 
van Etten schiet de penalty be-
heerst hard achter doelman Stef 
Hogendoorn: 0–3. Dit was de 
genadeklap voor de ploeg uit 
Gouderak. Trainer/coach Mar-
co Lange wisselt Robin de Bruin 
voor Bas Splitthoff en Remco 
Bor voor Rowin Bouwmeester. 

Vlak voor het einde weet 
Gouderak toch nog te scoren, 
een voorzet vanaf links van Ne-
lis Speksnijder valt bij de tweede 
paal voor de voeten van Gerben 
Slaman en deze tikt eenvoudig 
van dichtbij de 1–3 binnen. Re-
sumerend een verdiende over-
winning voor de ploeg uit Ben-
thuizen die door hun goede spel 
en inzet eigenlijk geen moment 
in gevaar is geweest. 

De volgende wedstrijd is 
zaterdag 7 maart tegen GSV uit.

Al in de 1ste minuut was er 
een kans voor Gouderak, de bal 
werd vanaf links voorgegeven 
en de spits van Gouderak kop-
te de bal ternauwernood naast 
het doel van goalie Michael Ver-
hoef. De Benthuizenaren waren 
hiermee gewaarschuwd en be-
paalden vanaf dat moment de 
wedstrijd volledig. Met goed 
combinatievoetbal werd steeds 
de aanval gezocht en in de 13de 
minuut een afstandsschot van 
Stijn van Leeuwen die net over 
het doel zeilde. Een paar minu-
ten later een corner voor BSC’68 
met veel spelers voor en in het 
doel en in de scrimmage schoot 

Remco Bor de bal tegen een van 
de tegenstanders op de doellijn 
aan. 

Verdiende voorsprong
Even later een voorzet van Gui-
do de Peinder vanaf rechts wel-

Wereldrecords 1500 m en 3000 m 
indoor voor Cees Stolwijk
Onze voormalige dorpsgenoot (Hazerswoude-Dorp) en voormalig kweker Cees 
Stolwijk heeft in twee opvolgende weekenden een wereldrecord gelopen. 

Met zijn 70  jaar scherpte hij op 1 februari in Apeldoorn het wereldrecord op de 1500 meter in zijn 
leeftijdscategorie aan met maar liefst 6 seconden (4.53,53)!  Vervolgens liep hij afgelopen weekend tij-
dens het NK indoor Masters het wereldrecord op de 3000 m indoor aan flarden. Zijn tijd van 10.41,80 
was 11 seconden sneller dan het record van de Canadees Witlok. 
In maart worden de Europese Kampioenschappen indoor in Portugal gehouden. Daar dicht Cees zich-
zelf ook kansen toe, als blessures tenminste uitblijven. Cees is niet alleen een geweldig atleet, maar ook 
een inspiratiebron voor iedereen die op latere leeftijd nog aan sport wil doen. 

Cees, van harte gefeliciteerd!

Hazerswoudse Boys onderuit tegen MMO
door Martin van Soest

In een fysiek duel heeft Hazerswoudse Boys het onderspit gedolven tegen het laag geklasseer-
de MMO dat bezig is aan een goede reeks. In een eerste helft met weinig kansen komt thuisclub 
MMO tegen de verhoudingen in vlak voor rust op voorsprong uit een corner. 

Na rust komt Hazerswoudse Boys 
op gelijke hoogte en gaat daarna 
op zoek naar de gelijkmaker. Het 
is echter MMO dat via counters 
profiteert van de geboden ruim-
te en trekt via 2 fraaie treffers in 
de slotfase de winst naar zich toe.

Om iets na half drie zet scheids-
rechter Wijnands de wedstrijd in 
gang. Bij Hazerswoudse Boys is er 
1 wijziging t.o.v. het gewonnen 
duel van een week eerder. Stan 
van Meurs is terug in de basis en 

dat gaat ten koste van Glenn Ben-
nis die op de bank begint. Het 
veld in Hoogmade is zeer hob-
belig en glibberig wat het lastig 
maakt om goed combinatievoet-
bal op de mat te leggen en kan-
sen zijn dan ook schaars. Pas na 
24 minuten spelen wordt de eer-
ste echte kans genoteerd wanneer 
Beau Gordijn bij de 2e paal de bal 
op de voet krijgt uit een corner 
van Jari Meertens maar hij weet 
de bal niet richting doel te krij-
gen. Een minuut later lijkt Ha-

zerswoudse Boys wel op voor-
sprong te komen wanneer na een 
mooie aanval, opgezet door Jus-
tin Meijer, de bal via Leo de Rui-
ter voor de voeten van Ivo Vo-
gelaar belandt die van dichtbij 
de bal in het doel tikt. Scheids-
rechter Wijnands keurt op aanra-
den van de assistent-scheidsrech-
ter van MMO de goal af vanwege 
buitenspel wat op zijn minst dis-
cutabel lijkt. Hazerswoudse Boys 
zet zich snel over de teleurstelling 
heen en houdt de thuisploeg on-
der druk. Een paar minuten na de 
afgekeurde goal komt spits Jelle 
Nieuwhof een teenlengte te kort 
om een voorzet van Leo de Rui-
ter richting doel te krijgen. Na 
deze goede fase van Hazerswoud-
se Boys zakt het initiatief weg en 
kabbelt het spel voort richting 
de rust tot MMO vlak voor rust 
een corner krijgt. De Boys verde-
diging verliest spits Jelle van Tol 
uit het oog die de bal hard via de 
grond tegen de touwen kopt en 
de thuisploeg hiermee op voor-
sprong zet.

In de rust blijft Stan van Meurs 
achter in de kleedkamer en in 
zijn plaats komt Glenn Bennis 
in het veld. Hazerswoudse Boys 
gaat op jacht naar de gelijkma-
ker en na 5 minuten is het inval-
ler Glenn Bennis, die de bal eerst 
lijkt verspelen maar deze op ach-
terlijn weer herovert op zijn di-
recte tegenstander, die de bal be-
zorgt bij Ivo Vogelaar ter hoogte 
van de penaltystip in een druk 
strafschopgebied. Ivo kan de bal 
aannemen maar zijn schot be-
landt recht in de handen van kee-
per Albin van Wieringen. Het 
duurt tot een kwartier voor tijd 
voordat de gelijkmaker valt. Jari 
Meertens stuurt Ivo Vogelaar diep 
die zich langs zijn directe tegen-
stander wurmt en daarna de bal 
voorgeeft op de inlopende Leo 
de Ruiter die de bal langs keeper 
Van Wieringen in het doel tikt. 
Een paar minuten later verdwijnt 
de bal uit een scherp indraaien-
de vrije trap van Jari Meertens 
via een MMO-speler bijna in het 
MMO doel maar de bal rolt tot 
opluchting van de thuisploeg net 
langs de paal over de achterlijn. 
Hazerswoudse Boys neemt geen 
genoegen met een gelijkspel en 
gaat achterin 1 op 1 spelen waar-
door het MMO de ruimte geeft 
om te counteren. Het fysiek ster-

kere MMO is de gehele 2e helft 
al gevaarlijk via aanvallen na lan-
ge uittrappen en diepe ballen van 
achteruit. Vijf minuten voor tijd 
komt MMO uit zo’n counter voor 
de 2e keer op voorsprong wan-
neer Glenn Bennis zich op de 
achterlijn laat verrassen door zijn 
directe tegenstander die daarna 
de bal bezorgt bij spits Jelle van 
tol die zich in het zestienmeter-
gebied knap vrij draait en de bal 
fraai in de verre hoek schiet. Nu 
moet Hazerswoudse Boys weer 
op zoek naar de gelijkmaker i.p.v. 
de winst en perst er nog een 
slotoffensief uit maar dat leidt 
niet tot echte kansen. In de extra 
tijd profiteert MMO opnieuw van 
de geboden ruimte in de defensie 
van Hazerswoudse boys en krult 
invaller Jeroen van Disseldorp 
de bal buiten bereik van keeper 
Patrick van der Reest in de ver-
re hoek en bezorgt hiermee het 
met veel passie spelende MMO 
de niet geheel onverdiende over-
winning. Ondanks het verlies be-
houdt Hazerswoudse Boys de 2e 
positie op de ranglijst maar raakt 
koploper SJC verder uit het zicht.

Volgende week speelt 
Hazerswoudse Boys om 14:30 uur 

thuis tegen Woubrugge.
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INFORMATIE: 
 
www.kodakzo.com 
 
info@kodakzo.com 
 
085-4000250 
06-41473136 
 
Voorweg 16a unit 13 
2391 AC Hazerswoude dorp 

Acties zijn niet te combineren / onder voorbehoud van schrijf en zetfouten / acties geldig in februari 2020 

              KoDakZo nu ook in Hazerswoude-Dorp gevestigd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 10 full Black 320 KwH zonnepanelen 
• SMA omvormer 
• Monitoring systeem van uw panelen 
• Montage materiaal voor schuin dak                                   

(plat dak tegen meerprijs)    
• Montage door gespecialiseerde monteurs 
• BTW teruggave service 
• Aansluiting bij garantiefonds 

 
 
 
                                                               Excl BTW 
 

 

• Gratis advies bij u aan huis. 
• Gratis informatieavonden in Hazerswoude-Dorp 

 

Neem nu contact op voor een gratis advies gesprek bij u 
thuis of deelname aan een informatieavond en ontvang 
maar liefst  

       

     

                                                               op onze al scherpe prijzen !!! 

Leverancier  van: 
• 2Solar 
• LG 
• DMEGC 
• AEG 
• SUNTECH 
• Triemergia 
• ENPHASE 
• SolarEdge 
• SMA 
• SolarConstruct 
• Valk 

 

 ZONNEPANELEN 

 

Zon op je dak van KoDakZo
Op het bedrijventerrein aan de Voorweg 16a in Hazerswoude-Dorp heeft zich een specialist op het gebied van 
zonnepanelen gevestigd. Het bedrijf van de familie Verweij wil topkwaliteit leveren aan particulieren in de regio.

“We bestaan als bedrijf al 4 jaar, 
maar waren tot voor kort ge-
vestigd in Bergschenhoek. We 
zochten een groter bedrijfspand 
en als geboren en getogen Ben-
thuizenaar ben ik ook in Rijn-
woude gaan zoeken. Zo kwam 
ik een mooie en geschikte lo-
catie tegen in Hazerswoude-
Dorp”, vertelt eigenaar Marco 
Verweij. “We hebben hier op 
de 1e etage een groot kantoor 
waar we informatiebijeenkom-
sten kunnen organiseren voor 
klanten, met nog mooi uitzicht 
over de polder op de koop toe! 
Beneden hebben we een maga-
zijn voor de voorraden. Onze 
Aanhanger en informatiewagen 
waarmee we beurzen en bijeen-
komsten bezoeken kunnen we 
daar stallen.”

Klein maar fijn team
KoDakZo is een familiebedrijf 
waar, naast Marco, ook zijn 
vrouw en zus werkzaam zijn in 
de administratie en orderafhan-
deling. “Verder hebben we een 
vaste magazijnmedewerker en 
twee monteurs in dienst. Met 
dit kleine maar goed op elkaar 
ingespeelde team kunnen we 
hoge kwaliteit en maatwerk le-
veren. Bij ons wordt het werk 

niet afgeraffeld, maar wordt de 
tijd genomen. Dat geldt zowel 
voor het bepalen van wat nodig 
is, als voor het plaatsen van de 
zonnepanelen. Onze monteurs 
doen één klus per dag en kun-
nen daardoor de tijd nemen om 
vakwerk af te leveren. Ons be-
drijf is ook aangesloten bij ga-
rantiefonds GFDE, waarmee de 

klanten geborgd zijn dat men 
met een betrouwbaar bedrijf in 
zee gaat”.  

Informatie geven
Mensen gaan niet over één nacht 
ijs als het gaat om de investering 
in zonnepanelen. Daarom steekt 
KoDakZo veel tijd in het voor-
lichten van geïnteresseerde po-

tentiele klanten. “Wij komen 
op verzoek naar de mensen toe 
om ter plaatse te vertellen over 
de mogelijkheden die er voor 
hun specifieke dak zijn. Daar-
naast gaan wij vanaf maart elke 
woensdagavond een informa-
tieavond bij ons op kantoor or-
ganiseren. Ook op die avonden 
kunnen we gericht al een eerste 

advies op afstand geven met be-
hulp van satellietfoto’s van het 
dak van het huis of de schuur 
van de klant. We kunnen de 
zonnepanelen (ook driehoekige 
voor een schuin dak) dan virtu-
eel op het dak van het huis laten 
zien, zodat klanten van tevoren 
een goed beeld hebben van wat 
we gaan opleveren”, vertelt Ver-
weij verder. 

Kwaliteitsproducten
In Zonnepanelenland zijn he-
laas ook veel cowboys actief die 
denken even snel geld te verdie-
nen.  KoDakZo is dan misschien 
iets duurder, maar levert wel 
zonnepanelen die in Europa zijn 
geproduceerd en de laatste tech-
nieken als het gaat om omvor-
mers, zoals micro-omvormers. 
“Op deze producten wordt 25 
jaar garantie gegeven en zijn 
daarmee de meeste duurzame 
die op dit moment voorhanden 
zijn”, aldus Verweij. Het fami-
liebedrijf hoopt een goede band 
te kunnen opbouwen met de in-
woners van de Rijnwoude dor-
pen door goede service te ver-
lenen.

Meer informatie over KoDak-
Zo en de producten en service 
die zij leveren is te vinden op 
de website www.kodakzo.com. 
Voor informatie of een vrijblij-
vende afspraak kunt u ook con-
tact opnemen via info@kodak-
zo.com of 085 - 400 0 250. 

Marco Verweij, eigenaar KoDakZo bij een van de bedrijfswagens


