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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

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

INLOOPSPREEKUUR NOTARIS
Iedere woensdagmiddag van 

14.00 – 16.00 uur houdt Limes 
Netwerk Notarissen een 

GRATIS INLOOPSPREEKUUR.
Het inloopspreekuur zal worden 
gehouden in het kantoor van 
Limes in Boskoop, Zijde 23.

Voor meer informatie zie onze 
website: www.limesnotarissen.nl

Werkzaamheden aan de Dorpsstraat-West

Maanden in de bagger zitten 
en toch positief blijven

door Jan Luuk van Dijk

De Dorpsstraat-west in Hazers-
woude-Dorp ligt al vanaf begin 
januari open. Er wordt drif-
tig gewerkt aan het vervangen 
van het riool en ook alle an-
dere leidingen moeten vervan-
gen worden, voordat de weg 
weer keurig bestraat kan wor-
den. Een flink karwei en voor 
de omwonenden een dagelijkse 
last. Evenals voor al die ande-
re mensen die nu niet vanaf de 
kruising het dorp in kunnen.
Maar als je je bedrijf ook nog 
aan deze straat hebt liggen, dan 
is het helemaal lastig om posi-
tief te blijven, want voorbijgan-
gers en kijkers heb je niet meer 

en dan moet je het alleen van 
die klanten hebben die doelge-
richt op je zaak afkomen.

“Toch blijven wij het positief 
bekijken” zegt Adriaan van der 
Linde van modewinkel en wo-
ninginrichting. Vanachter ‘de 
tralies’ van de hekwerken over-
ziet hij het zandlandschap voor 
zijn deur. 
Overal staan hekken en klan-
ten moeten via een kunstmatig 
pad vanaf de overkant naar zijn 
winkel komen. “De samenwer-
king met de mensen die hier 
werken is prima. Alles wordt 
in overleg gedaan en zij zorgen 
ook steeds dat de winkel be-
reikbaar is.”

Maar ondertussen gaat het al-
lemaal nog wel even duren, 
dat gewoel in de grond. “Mis-
schien tot eind maart” zegt Van 
der Linde. 
Maar volgens overbuurman 
Wim Zintel kan het wel mei 
worden. “Die mensen wisten 
niet wat ze hier aantroffen in 
de grond. Het riool ligt er nu 
in, maar het gas en het water 
moeten nog en de kabels van 
KPN alsook de aansluitingen op 
de woningen.”
Maar ook Zintel houdt de moed 
erin, want ook hij ziet wel dat 
dit geen klein karweitje is. “ 
Gelukkig hebben we nog geen 
storingen gehad doordat de 
stroom of zoiets uitviel.”

Theo van Zanten, de fietsen-
zaak even verderop, heeft zelfs 
zijn acties aangepast aan de 
zandhopen en onder de naam 
‘Kom door de bagger actie’ ver-
koopt hij zelfs helmen met kor-
ting. Zou dat iets zijn voor de 
bewoners van de Dorpsstraat, 
of wil hij de fietsers te vriend 
houden?

Volgens de aannemer Dura Ver-
meer is er meer tijd nodig om 
de vele kabels en leidingen om 
te leggen. 
De verwachting is dat het ge-
deelte van het kruispunt tot de 
Rembrandtlaan eind maart be-
straat is.
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GO EXTREME FOR KIKA!

IRONMAN 70.3 BARCELONA - MEI 2020

IRONMAN 70.3 VICHY - AUG. 2020

Open ochtend 
basisscholen 
Hazerswoude-
Dorp
Woensdag 19 februari, houden 
de drie basisscholen hun open 
ochtend. Deze ochtend zijn alle 
nieuwe ouders welkom met 
kinderen die vier jaar worden.
U kunt deze ochtend vrijblij-
vend een bezoek brengen aan 
de drie basisscholen en zien 
hoe het onderwijs wordt gege-
ven. De scholen zijn open vanaf 
08.30-12.00.
Wij hopen u te ontmoeten!
OBS de Springplank, Sport-
parklaan 5, ST. Michaelschool, 
Vincent van Goghstraat 18, PCB 
Johannes Post, Sportparklaan 1
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Familieberichten

 “Ik heb veel steun aan mijn geloof. 
Ik probeer een goed mens te zijn. En de 
kerk steunt me daarbij. Met elkaar zijn 
we er voor iedereen en voor elkaar. 
 Samen bidden we voor vrede in 
de wereld en nemen we initiatieven om 
behoeftige mensen in onze omgeving een 
handje te helpen. Dat geeft het leven zin 
en mij een goed gevoel. 
 Ik wil straks een eenvoudige begra-
fenis en wat er dan van mijn spaarcentjes 
over blijft, is voor het goede doel. Als ik 
straks voor onze schepper sta wil ik het 
een beetje goed gedaan hebben.”
 Truus van Haveren

straks voor onze schepper sta wil ik het 
een beetje goed gedaan hebben.”
 Truus van Haveren

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

telefoon 0172-213120         mobiel    06-11263031
Zinkeling 77, 2771 NZ Boskoop. 

www.uitvaartzorgverkleij.nl
e-mail: info@uitvaartzorgverkleij.nl

Ongeacht waar en of u verzekerd bent

Uitvaartzorg Verkleij
respectvol en betrokken

Bedroefd geven wij u kennis dat, na een periode van afnemende krachten 
en gedachten, door de HEERE uit ons midden is weggenomen onze lieve 
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en oude oma

Anna Maria Alberts - den Hertog
sinds 12 maart 2006 weduwe van Anton Alberts

Hazerswoude, 2 februari 1928 Moerkapelle, 12 februari 2020

 
 Hennie en Aat
 Ron en Sandra
 Sander en Judy

 Marian en Ries
 Richard en Lisette
 Anton

 Ton en Lia
 Bianca en Corné
 Nico en Marijke
 Rick
 Angela en Kees

 en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Rotterdambaan 33
2731 CG  Benthuizen

Wij zijn de medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum Beth-San
dankbaar voor de goede verzorging die onze moeder en oma gekregen heeft.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Want Hij zorgt voor u.
1 Petrus 5:7b 

Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor de liefde die zij ons al die 
jaren heeft gegeven, laten wij u weten dat is overleden mijn lieve moeder, 
schoonmoeder, onze oma en omi

Jannie van Waaij-ten Hove
Sinds 13 januari 1988 weduwe van Arie van Waaij

*  7 december 1925 †  17 februari 2020

 Hazerswoude, Ank Dannenberg-van Waaij
  Hans Dannenberg

 Hazerswoude, Wouter Dannenberg
  Sanne de Nijs
  Stef
  Pim

 Hazerswoude, Joost Dannenberg

 Hazerswoude, Maarten Dannenberg
  Laura Dannenberg-van Dijk
  Saar
  Tijn

Correspondentieadres:
Dorpsstraat 17, 2391 BA  Hazerswoude

Geen bloemen

Gelegenheid tot condoleren D.V. donderdag 20 februari van 19.30 uur tot 
20.30 uur en vrijdag 21 februari van 13.00 tot 13.45 uur in Ontmoeting, 
Dorpsstraat 69 te Benthuizen.
De rouwdienst wordt D.V. vrijdag 21 februari om 14.00 uur gehouden in het 
kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Dorpsstraat 63 te Benthuizen,  
waarna aansluitend de bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben op be-
graafplaats Vrederust, Dr. Albert Schweitzerlaan 43 te Benthuizen.

Dankbetuiging

Voor de zeer vele blijken van medeleven en belangstelling die wij van u 
mochten ontvangen, na het overlijden van mijn zorgzame vrouw, onze 
moeder, schoonmoeder en oma

Jacoba Adriana Windhorst-Laban
zeggen wij u allen hartelijk dank.

 Chris Windhorst
 Kinderen en kleinkinderen

Hazerswoude, februari 2020

Een woord, een gebaar of een kaart
het doet je goed,

Wanneer je iemand die je liefhebt, 
missen moet.

Uw medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze moeder en oma

Gre Spierenburg-van
Leeuwen

heeft ons bijzonder goed gedaan.
Heel hartelijk dank daarvoor.

Familie Spierenburg
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Hazerswoude, februari 2020



3Groene Hart Koerier
woensdag 19 februari 2020

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

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:
Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisart-
sendiensten Rijnland (SHR),  Alrijne Ziekenhuis, Meteoorlaan 4 te Alphen aan 
den Rijn. Tel. 088-427 47 00.  Let op eerst bellen, dan komen!

Benthuizen: 
Avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsen zorg: 
Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Zieken huis, Tel. 079-3431600. 
Uitsluitend bereikbaar via de achterzijde van ’t Lange Land Ziekenhuis. Ingang 
Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hiervoor geldt: 
eerst bellen, dan komen!

Tandartsen: 
Patiënten van TP Rhynenburch: Kijk op www.tandartsenalphenadrijn.nl
Voor de patiënten van tandarts Ketting: tel. 0172 - 587227
Voor de patiënten van tandartspraktijk Zandbergen: tel. 071 - 5661400
Voor de patiënten van tandarts v.d. Aa: tel. 079 - 3425559

Apotheken:
• Benthuizen, Dienstapotheek Zoetermeer, Toneellaan 1 (ingang Brecht-

zijde), 2725 NA Zoetermeer. Tel: 079-3319192. Openingstijden: Maandag t/m 
vrijdag: 17.00-8.00 uur. Weekend en feestdagen: 24 uur per dag.

•  Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Maandag, dinsdag, woensdag 
en vrijdag geopend van 8.00-17.30 uur. Op donderdagavond is de apotheek, 
samen met Huisartsen praktijk Hazerswoude-Dorp tot 20.00 uur  geopend.  
Zaterdag is de apotheek geopend van 9.00 - 12.00 uur.

• Hazerswoude-Rijndijk, Apotheek  Rijnwoude, Rhynenburcher laan 2. 
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag  
gesloten. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  
let op: beperkt assortiment).

•  Koudekerk a/d Rijn, Apotheek Koudekerk, Prins Bernhardstraat 48, 2396 
GM Koudekerk a/d Rijn. Tel. 071-7630848. Apotheek Koudekerk is dagelijks  
geopend van 9.00-12.30 en van 13.30-17.30 uur. Zaterdag geopend van 10.00-
12.00 uur. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  
let op: beperkt assortiment).

eucharistieviering waarin pas-
toor Peeters voorgaat. De aan-
vang van de vieringen is 10.00 
uur.

(RK) PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT

Het secretariaat van de paro-
chiekern H.H. Michael en Ber-
nardus aan de Chopinlaan 10 
te Hazerswoude-Rijndijk is op 
donderdag geopend van 13.30 
tot 15.30 uur. Misintenties 
melden voor 14.00 uur. Tele-
foon 071-3414210. Het secre-
tariaat is ook bereikbaar via e-
mail hh.michael-bernardus@
heiligethomas.nl

OECUMENISCHE 
ONTMOETINGSAVOND

Op woensdag 19 februari is 
er om 20.00 uur een oecu-
menische ontmoetingsavond 
in Honswijc, Dorpsstraat 15 
in Koudekerk aan den Rijn. 
Op deze avond spreekt mevr. 
Evelyne Verheggen, erfgoed-
deskundige en cultuurhistori-
ca voor religieus erfgoed. Het 
thema van deze avond is: Het 
rooms-katholieke bloemen-
offensief in de Gouden Eeuw. 
Bloemen van betekenis in de 
Noord-Nederlandse schuilker-
ken. 
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

EVENSONG 

Zondagavond 23 februari om 
19.00 uur kunt u in de Ber-

(OEC) 
VIERINGEN

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 Tineke Heems-
kerk en de piano wordt be-
speeld door Marc Koning. Ook 
niet-bewoners van Rhijndael 
zijn van harte welkom.

Zondag 23 februari  
Brugkerk 10.00 uur: De dienst 
wordt geleid door dominee W. 
Biesheuvel, het orgel wordt 
bespeeld door Lennard Esveld. 
Bernarduskerk 11.00 uur: Eu-
charistieviering waarin pasto-
res Visser en Straathof voor-
gaan. Het Parochiekoor zingt 
o.l.v. Mevr. Jeanne v.d. Meer. 
Dhr. Nico Wesselingh is de or-
ganist.

Woensdag 26 februari
Brugkerk 19.30 uur: Oecume-
nische Aswoensdagviering 
waarin dominee Biesheuvel 
en pastor Lam voorgaan. Het 
Bernarduskoor zingt o.l.v. Dhr. 
Mattijs Vijverberg. Mevr. An-
ne-Marie de Groot-Wesselingh 
is de organiste.

Vrijdag 28 februari                                                                                                                           
Kapel het Anker 09.30 uur: Eu-
charistieviering waarin pas-
toor Visser voorgaat.
Zorgcentrum Rhijndael 19.00 
uur: De weeksluiting wordt 
verzorgd door Nel Gubbens en 
de piano wordt bespeeld door 
Cock de Vriend. Ook niet-be-
woners van Rhijndael zijn van 
harte welkom.
                                                                                          

(RK) KERKELIJKE 
VIERINGEN in 
RHIJNDAEL   

Op donderdag 20 februari 
is er een woord en commu-
nieviering, verzorgd door de 
werkgroep van de parochie H. 
Michael – H. Bernardus. Don-
derdag 27 februari is er een 

narduskerk in Hazerswou-
de-Rijndijk een Evensong bij-
wonen met als motto “Hoop 
en vertrouwen.” Deze evens-
ong, naar Anglicaanse traditie, 
wordt verzorgd door Het Ber-
narduskoor o.l.v. Mattijs Vij-
verberg, Simon Stelling (orgel), 
Lasagne (blazersensemble) en 
pastoor Ruud Visser (voorgan-
ger).
Tijdens de Evensong worden 
onder andere werken van 
Stanford (Magnificat en Nunc 
Dimittis), Byrd (preces and re-
sponses), Brahms (Geistliches 
Lied) en Vittoria (Jesu dul-
cis memoria) ten gehore ge-
bracht. Een bijzondere viering, 
waarvoor u van harte bent uit-
genodigd! 

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 aanwezig zijn. Het 
nieuwe hongerdoek wat 3 jaar 
geleden gemaakt is zal in de 
kerk hangen 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-
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 

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 23 februari  
 09.30 uur Ds W. Geerlof, Ede; 
 18.00 uur Ds J.A.C. Olie, Delft
P.G. De Hoeksteen  Zondag 23 februari  
 10.00 uur Mw Ds D Sikkema, Zoetermeer
Geref. Gemeente Zondag 23 februari  
 09.30 en 18.00 uur Ds J.W. Verweij
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zaterdag 22 febr. 19.00 uur Geen viering; 
 Zondag 23 febr.  09.30 uur  Eucharistieviering 

met St. Ceciliakoor. Voorg. Past. R.Visser
 Woensdag 26 febr.  09.30 uur  Aswoensdag-

viering met Cantu. Voorg. Past. S. Zuidersma 
 Meer informatie: www.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 23 februari 
 10.00 uur Ds Carla Melgers(H.A.)
Herv. Gemeente Zondag 23 februari 
 09.30 uur Prop. H. Meijer; 
 18.30 uur Ds Z. de Graaf
 

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 

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. 

WERELD
GEBEDSDAG 

Op vrijdag 6 maart wordt We-
reldgebedsdag gehouden. 
Deze viering vindt plaats in de 
grote zaal van Rhijndael en be-
gint om 19.00 uur.
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www.bakkerammerlaan.nl

Elke maandag + dinsdag:         
Eierkoeken,  3 + 1 gratis

Koffiebroodje              
met rozijnen

Chocolade cake
De aanbiedingen  gelden van 20 t/m 26  februari

                                        

3,50

                                        

1,-Ambacaca htsplein 3,lein 3,lein 3  23 23 2 91 BD  Hazersrsr wsws owow ude de de orp,rp,rp TelTelT efoofoof n 0172-72-7 585858
info@devrifo@devrif esslessle ageriageria jgerijgeri .nl,.nl,.nl  www www ww .dw.dw evrievrie esslessle agaga erijrijri .nl

Ambacaca htelijtelijt kekek slagerijagerija De VriesVriesV

 
 

Aanbiedingen zijn geldig van 7 t/m 12 oktober 2019.

elijk sl gerij

Verse kipfiletVerse kipfilet VeVeV rse kirse kir pfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio:

Grillham
Boterham-

worst
Cervelaat

4.49

Vlugklaarpakket:

4  Room-
schijven

4  Katen-
vinken

7.98
Weektopper!

1 pond 
Rundergehakt

1 pond 
Hamlappen

3.988.98

10.00

Uit eigen keuken:

Verse 
Erwtensoep 

2 liter

Altijd lekker!

Oosterse 
wraps 
2 stuks 

Weekendtip!

Diverse 
Braadsleetjes 

per stuk

5.001.69
100 gram

Tartaar 
au Poivre
Lekker malse tartaar die we hebben 
gevuld met een milde pepersaus. 
Een lekkere variatie 
op een klassieker. 

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

Ambachtelijke slagerij De VriesAmbachtelijke slagerij De Vries

Aanbiedingen zijn geldig van 
17 t/m 22 februari 2020.

Verse kipfiletVerse kipfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio

Kipfilet Jalapeno
Runderrollade

Varkensrollade 
Chili Paprika

4.49

Vlugklaarpakket

4 Verse 
worst

4 Slavinken

7.98
Weektopper:

Grootmoeders
Kippendijen

4 stuks

6.495.98

1.69

Altijd lekker:
Gemarineerde

Rosbief
lapjes

100 gram

Meepakker:

Dorpers
4 stuks

9.98

Uit eigen keuken:

Erwten
soep 

2 liter

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

Stuur je sollicitatiebrief met cv uiterlijk 16 maart 2020 
ter attentie van Marion Bakker via de mail naar    
sollicitatie@kringloopalphen.nl.

Meer informatie
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform het Handboek Arbeidsvoorwaarden voor 
Kringloopbedrijven. Voor  inhoudelijke vragen over de functie kun je je wenden tot 
Marion Bakker, medewerker administratie via  telefoonnummer 0172 - 422 490. 

Medewerker telefoon en administratie
- Betaald -

Wij zoeken een colleWij zoeken een collega!ga!

In deze betaalde functie zorg je er samen met twee andere collega’s voor 
dat Stichting Kringloop Alphen van maandag tot en met zaterdag telefonisch 
bereikbaar is. Je plant ophaal- en bezorgafspraken in en beantwoordt vragen 
van klanten. Jouw doel is bij te dragen aan optimale klantvriendelijkheid. 
Daarbij bied je ondersteuning aan directie en leidinggevenden bij projecten 
en met administratieve en/of secretariële taken. 

In de oneven weken werk je op woensdag, donderdag en zaterdag, in de 
even weken werk je op woensdag en vrijdag (gemiddeld 20.75 uur per 
week). Een werkdag duurt van 8.30 tot 17.30 uur. Op www.kringloopalphen.
nl vind je de volledige beschrijving van de functie, wat wij van je verwachten 
en wat we je te bieden hebben.
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Ben Korving  
koersbal-
kampioen van 
Benthuizen

Kampioen Ben Korving doet nog even voor 
waarom hij de beste is.

De gezelligste vereniging van Benthuizen vind 
je op dinsdagmiddag in De Bron aan de Dorps-
straat in Benthuizen. Daar wordt koersbal ge-
speeld. Het is een serieus spel, maar met de 
nodige grappen vermaakt iedereen zich daar 
prima. Af en toe moet er zelfs gestopt worden 
om bij te komen van het lachen.

Elke twaalf weken wordt er op een leuke en 
sportieve manier gestreden om het kampioen-
schap. Deze keer was Ben Korving de allerbes-
te. Dat kost de kampioen dan wel een traktatie 
bij de koffie. Maar daar kan hij wel om lachen, 
al is het een beetje als een boer met kiespijn….

Graag nodigen wij iedereen uit om eens te ko-
men kijken en te genieten van de ontspannen 
sfeer van de koersballers. U bent welkom iede-
re dinsdag van half twee tot vier uur.

‘Voorloper in duurzaamheid’ 
AUTOBEDRIJF BOS HAZERSWOUDE.

Sinds 1964 zijn wij gevestigd aan de Dorpsstraat 9-13 in Hazerswoude-Dorp en zijn wij een 
begrip in de omgeving voor auto onderhoud en verkoop van alle merken, daarnaasthebben wij 
ons extra gespecialiceerd in de merken van PSA (Peugeot -Citroën-DS-Opel-Fiat-
Chrysler-Jeep).

Sinds eind 2019 zijn wij officieel Gulf Dealer en verkopen wij kwaliteitsbrandstoffen zoals 
benzine (E10), Diesel (B7) en Gulf smeermiddelen.

Gulf CleanFuel HVO 100 is de meest duurzame brandstof voor dieselmotoren. Gulf CleanFuel 
HVO 100 is een synthetische brandstof gemaakt van afval en reststromen. Gulf CleanFuel 
HVO100 is 100% fossiel vrij en heeft ± 89% minder CO2 uitstoot!

Door het gebruik van reststoffen, hoogwaardige productietechnieken én door de optimale 
verbranding van Gulf CleanFuel HVO 100, is deze brandstof al geschikt voor het gebruik in veel 
Euro 5 en Euro 6 dieselmotoren*.

Gulf CleanFuel HVO 100 is ideaal voor consumenten, bedrijven en instanties die hun bestaande 
diesel (vracht)auto niet kunnen of willen vervangen voor de meestal duure oplossingen als 
elektrische voertuigen. Een switch van Diesel naar Gulf CleanFuel HVO 100 is een snelle en 
goedkope manier om aan uw CO2, stikstof en fijnstof reductie te voldoen en om uw bijdrage te 
leveren aan het milieu.

*Inmiddels hebben veel motorenbouwers deze norm overgenomen voor hun dieselvoertuigen, waardoor geen aanpassingen 
nodig zijn aan het wagenpark. Dit dient overigens wel altijd van tevoren gecontroleerd te worden bij de motorenfabrikant!

Als eerste in Hazerswoude-Dorp introduceren wij

Ook in 2020 bent u voor auto onderhoud, occasions en tanken (ook op rekening) 
bij AUTOBEDRIJF Bos in Hazerswoude Dorp aan het goede adres.

Tel: 0172 589234 WhatssApp:06 48529145 Mail: info@autobedrijf-bos.nl

HVO100

‘Voorloper in duurzaamheid’ 
AUTOBEDRIJF BOS/ HAZERSWOUDE.

Drumfanfare TTH verhuist
Na een lange periode waarin 
Drumfanfare TTH haar twee-
jaarlijkse concert traditiegetrouw 
in Dorpshuis De Juffrouw hield, 
verhuist dit evenement nu naar 
een nieuwe locatie. Het voor-
jaarsconcert van 2020, dat op 
zaterdag 7 maart plaatsvindt, 
wordt gehouden in kerkgebouw 
de Korenaar in Hazerswoude-
Dorp.
 
Twee keer zoveel slagwerkers
“De keuze voor die verandering 
van locatie heeft vooral te maken 
met de beschikbare ruimte,” legt 
voorzitter Ester Sol van Drum-
fanfare TTH uit. “Zowel voor 
het publiek als voor de muzikan-
ten. In de grote kerkzaal kun je 
zeker honderd man meer kwijt, 
op alle banken die daar staan. En 
als orkest zijn we sinds het laat-

ste voorjaarsconcert in 2018 ook 
weer een stukje gegroeid. Neem 
bijvoorbeeld het slagwerk: twee 
jaar terug speelden er vijf tam-
boers mee op het concert. Nu is 
dat aantal ruim verdubbeld.”
 
Nieuwe plek, vertrouwd geluid
Of er met deze nieuwe locatie 
verder veel verandert aan het 
concert? “Qua programma blij-
ven we gewoon doen waar we 
goed in zijn: een gevarieerde 
mix van muzikale stijlen laten 
horen, van popmuziek tot mar-
sen en van swingers tot klas-
siek,” aldus Sol. Specifieke num-
mers wil ze nog niet noemen, 
maar dat er weer genoeg nieuw 
en verrassend materiaal bijzit 
kan ze ons wel verzekeren. “In 
ieder geval spelen we ook de 
showmuziek van Alleen op de 

Wereld, waarmee we onlangs 
deel hebben genomen aan de 
nationale showwedstrijden van 
CGN in Wijchen.”
 
Dat het concert nu ergens anders 
gaat klinken, lijkt een vertrouw-
de avond Drumfanfare TTH dus 
niet in de weg te staan. Op zon-
dagochtend 8 maart vindt er in 
de Korenaar overigens gewoon 
weer een reguliere kerkdienst 
plaats. 
 
Kaartverkoop
Kaarten voor het concert zij voor 
6 euro per stuk te bestellen via 
info@drumfanfare-tth.nl. Ook 
zijn er kaarten te verkrijgen bij 
twee verkooppunten in Hazers-
woude-Dorp: Theo van Zanten 
Tweewielers en Bloemenatelier 
Florale.

 Het voorjaarsconcert is ook deze 
keer mede mogelijk gemaakt 
door de financiële bijdrage van 
TeamTTH:  lokale bedrijven die 
Drumfanfare TTH een warm 
hart toedragen en het belangrijk 
vinden dat deze muzikale evene-

menten kunnen blijven bestaan. 
Daar is de vereniging vanzelf-
sprekend erg blij mee.
Nog los van de nieuwe loca-
tie belooft 7 maart in ieder ge-
val weer een bijzondere avond te 
worden.
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Presenteert 
Donderdag 20 febr 2020 
111e aflevering 12e jaargang  

 

Laatste ”Just Older”  
Met ondersteuning van Captain NERO 

Presentatie Lodef 
Aanvang 14.00-24.00 uur (met uitloop) 

Toegang gratis 

27-29 februari speelt Toneelvereniging Onder Ons

De Jossen  

Het onontkoombare lot van de kudde 
Er is geen ik, geen jij. Wij zijn Jos. 
Eenmaal Jos, altijd Jos. 
Wij zijn trots op ons Josdom. 
Dit zijn de regels, dit is ons ritueel. 
Ik ga weg! 
Jos

“We spelen de Jossen omdat we Jossen wilden 
zijn. We wisten misschien niet eens dat we Jos-
sen wilden zijn, maar toen wij eenmaal alle-
man zo waren, zo erg, dat het heel hard binnen 
zou komen als een van ons zeggen zou dat ie er 
mee wilde stoppen”, onthult ‘Jos’ Bolhuis, als 
regisseur van het stuk. “Als u naar onze voor-
stelling komt dan gaat u ons als Jossen zien, al-
leman. Dus u hoeft ook niet tijdens de voorstel-
ling in een programmablad te bladeren om te 
kijken: wie zou die nou die spelen of die? We 
zijn een en laten alles zien, onze kantjes, onze 
voorliefdes, onze verlangens, ons vallen en 
weer opstaan en dat allemaal omdat we Jossen 
zijn, uitvergroot als onder een vergrootglas.”

Stuk van Tom Lanoye uit 2004
De Jossen ‘val en revival der saamhorigheid’ 
is een toneelstuk uit 2004 geschreven door de 
Vlaamse toneelschrijver Tom Lanoye. Het stuk 
toont het mechanisme en de ondergang van 
het samenleven in een groep. Een mechanisme 

dat in het klein in elke gezin voorkomt, in het 
groot in een samenleving en in het extreme in 
een leefgemeenschap. De voorstelling is in het 
Zuid-Nederlands gesproken (zonder boventite-
ling!) en zit boordenvol zuiderbuurse humor 
én diepgang.  In de voorstelling klinkt af en 
toe zeer zachte muziek en ook behoorlijk lui-
de muziek. Deze muziek is live. En er is licht, 
zacht maar ook stroboscopisch fel. Verder zijn 
er poppen, zelfs een flink aantal poppen. Kom 
dus kijken naar dit spektakel en ontdek de vele 
dillema’s uit het leven van De Jossen! 

Informatie en kaarten
De try-out vindt plaats op donderdag 27 fe-
bruari en op vrijdag 28 en zaterdag 29 zijn 
de voorstellingen. Alle voorstellingen begin-
nen om 20.30 uur. Reserveren van kaarten kan 
via de website www.toneelvereniging-onder-
ons.nl. De entree voor de try-out is 7 euro en 
voor de andere avonden 10 euro (inclusief con-
sumptie).
 
Onder Ons hoopt jullie wederom te verbazen 
met bijzonder toneelwerk in ‘hun eigen dorps-
huis’. 
Pleyn ’68 is nog steeds goed bereikbaar met elk vervoermid-
del, maar u moet de Rijndijk wel vanaf de Zoeterwoudse kant 
aanrijden en zo nodig eerst vanaf de Gemeneweg een stukje 
de N11 nemen.

BijbelvakantieClub 
In de voorjaarsvakantie is er weer De BijbelVa-
kantieClub in Hazerswoude-Dorp. Op woens-
dag 26 februari van 9.30 tot 12.00 en op don-
derdag 27 februari van 9.30 tot 14.00.

Het thema dit jaar is “SCHATRIJK”. In de Ko-
renaar (Dorpsstraat 183) gaan we met groep 1 
t/m 6 creatief aan de slag met het thema, luis-
teren naar een Bijbelverhaal, spellen doen, zin-
gen en lekker eten. Let op: op woensdagavond 
is er om 18.30 in De Korenaar een pyjamaver-
haaltje voor de allerkleinsten (0-5). Kom je ook 
gezellig in je pyjama naar een spannend ver-
haal luisteren? Op donderdag sluiten we van 
13.00 tot 14.00 uur af met een THEATER van 
Simon en Zo! Iedereen, ook de ouders, zijn 
daar van harte welkom. 

De tieners (groep 7 en 8 en brugklas) hebben 
een eigen programma in “De  Regenboog” op 

het Raadhuisplein in Hazerswoude-Dorp. Jullie 
gaan ploggen, een lipdub maken en De Hoop 
komt wat vertellen over het mooie werk wat zij 
doen! Vergeet je niet iemand mee te nemen? Ie-
dereen is welkom! 

Op de hoogte blijven? 
Volg ons op Facebook: BVC Hazerswoude

GGrrooeepp  11--66

GGrrooeepp  77--88

WWooeennssddaagg  99::3300--1122::0000  
DDoonnddeerrddaagg  99::3300--1144::0000

<<SSCCHHAATTRRIIJJKK>>
BIJBEL
VAKANTIE
CLUB 
2020

SSCCHHAATTRRIIJJKK

Word ook Vriend van 
de Groene Hart Koerier

Stort 5 euro (of meer) op 
NL37INGB0006259928
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Autobedrijf Bos introduceert 
duurzame brandstof voor diesels

Het autobedrijf Bos In Hazerswoude-Dorp, Dorp-
straat 9-13, introduceert samen met leverancier 
Gulf een duurzame brandstof voor dieselmoto-
ren. Gulf Clean Fuel HVO 100 is de naam. Dit is 
een synthetische brandstof gemaakt van afval en 
reststromen, daardoor is het helemaal fossielvrij 
en heeft veel minder CO2 uitstoot.

HVO is een duurzame brandstof die DIESEL kan ver-
vangen en alle modellen met een Euro 5- of Euro-
6 dieselmotor kunnen op deze milieuvriendelijke 
brandstof zuiniger lopen, zonder technische aan-
passingen!

Hoe zit het met de andere dieselmotoren?
Volgens Autobedrijf Bos is HVO 100 ideaal voor be-
drijven, de agri-sector en overheidsinstellingen die 
hun dieselauto's niet zomaar kunnen verruilen voor 
elektrische modellen. Een switch van brandstof is 

dan een goede oplossing. HVO 100 heeft een hoog 
octaangetal en zorgt voor een snellere en efficiën-
tere verbranding.
Autobedrijf Bos is een vanouds bekend en vertrouwd 
autobedrijf in Hazerswoude en heeft in de loop der 
tijd zich steeds aangepast aan de nieuwe norm.
In 1929 startte Joh. Auerbach aan de Dorpsstraat 
nummer 13 met de brandstoffen verkoop van het 
merk MOBIL
Op 1 februari 1964 ging Auerbach met pensioen en 
begon Piet Bos eerst als ESSO SERVICE Garage Bos, 
in 1982 overgaand in Autobedrijf Bos Hazerswou-
de BV
De brandstoffen verkoop van het merk ESSO ging 
door tot 1988. Daarna volgden er verschillende mer-
ken volgden zoals: ELF -- Mobil -- BP-- AVIA -- PB. 
Vanaf half 2009 zette A. Van Gent onder de naam 
Autobedrijf Bos Hazerswoude het brandstof ver-
kooppunt met TEXACO voort.

Einde 2019 gaat GULF een nieuwe leveringsover-
eenkomst aan met Autobedrijf Bos Hazerswoude -  
A. van Gent. GULF is een wereldbekend merk vanuit 
de USA met een lange historie en ervaring in de olie 
en kwaliteit raffinage.
In de transitie naar minder schadelijke uitstoot van 
brandstoffen heeft GULF o.a. ook de 'Clean Fuel 
HVO 100’ in haar verkoopprogramma.

Na 91 Jaar verkoop van motorbrandstoffen met fos-
siele oorsprong, is op 12 februari 2020 de eerste 
niet-fossiele dieselbrandstof HVO 100 afgeleverd bij 
autobedrijf Bos. 
“Samen met onze klanten willen wij graag een 
steentje bijdragen aan ons leefmilieu” aldus de me-
dewerkers van Autobedrijf Bos, die ook altijd be-
reid zijn uw vragen te beantwoorden als u niet ze-
ker weet of uw auto voor deze nieuwe brandstof 
geschikt is.
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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 20 febr. BOEB Hong. roerbak met friet € 12,25

Vr 21 febr. Penne met toma. saus, ham en kaas € 10,00

Za 22 febr. Thaise kippensoep € 20,50

  Varkenshaas met asperges, gegrat. m. kaas

Zo 23 febr. Happen v.d. plank 
  v.a. 2 pers, prijs p.p.  € 21,50

Di 25 febr. Stamppot bloemkool/kerrie € 9,75

Wo 26 febr. Teriyakischotel met rijst € 11,00

Do 27 febr. Kalfslever met spek en ui € 13,75

Activiteitenkalender i.s.m. ACTIEF RIJNWOUDE

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

Activiteitenkalender Egelantier

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
Zo 8 mrt. AKOESTISCH LIVE MET BE MY GUEST 
 Aanvang 13.30 - 16.45 uur
Zat 28 mrt. RIJNWOUDE LIVE TOUR  
 Groen en Hard Aanvang 22.30 uur

Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen. De rubrieken 
te koop en gevraagd kunt u per mail, per post en in de kopijbus 
versturen/inleveren. De rubriek diversen kunt u ALLEEN PER MAIL 
 inleveren! Dit i.v.m misbruik in het verleden (we zijn daarom ook 
gestopt hiermee) maar door een afspraak met de provider hebben 
we de rubriek diversen weer kunnen opstarten.

Kleine
advertenties

Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de  
exploitatie van de Groene Hart Koerier verschuldigd. 

Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op  

Iban nr. NL37INGB0006259928

TE KOOP:
 
HP DESK-TOP PC  met 
scherm en toetsen-
bord. Windows 10, 
Goed werkend  75.- 
Telefoon 06-53215066, 
Koudekerk.

DIVERSEN:

De eerlijke vinders 
van de door mij ver-
loren portemonnee 
wil ik langs deze weg 
hartelijk bedanken
voor hun snelle reac-
tie. De portemonnee 
was eerder thuis dan 
ikzelf! Helaas zijn de 
vinders voor mij on-
bekend gebleven. 
Nogmaals heel harte-
lijk bedankt!
Wim Lekx.

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

GEVRAAGD:

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

Prettig Ouder worden in Rijnwoude

UITNODIGING AAN 75-PLUSSERS 
VOOR EEN WELZIJNSBEZOEK

Wat:
De stuurgroep Prettig Ouder worden in Rijnwoude organiseert wel-
zijnsbezoeken voor inwoners van 75 jaar en ouder die nog zelfstandig 
wonen in de voormalige gemeente Rijnwoude.

Wanneer:
Vanaf begin maart.

Hoe: 
Vrijwilligers komen eenmalig op bezoek en bespreken samen met 
u onderwerpen op het gebied van wonen, maatschappelijke activi-
teiten, vrije tijd, gezondheid, mantelzorg, mobiliteit, vervoer, sociale 
contacten, welzijn, financiën en dienstverlening. Samen met u wordt 
gekeken wat goed gaat en waar vragen over zijn. Als u ergens onder-
steuning bij nodig heeft, kijken we samen wat mogelijk is en wat bij u 
en uw situatie past.

Hoe kunt u meedoen:
Neem voor meer informatie over het welzijnsbezoek en aanmelding 
voor deelname contact op met:
Elly van Doijewaard, tel. 06-42339181.  
U kunt ook mailen naar team.rijnwoude@tomindebuurt.nl 

Voor nog meer info:
Zie informatie op deze pagina.

Meet&Greet in 
Grand café de 
Hoek / Boskoop
Op zondag 23 februari
Zondag 23 februari hebben we Meet & Greet 
(bijeenkomst voor alleen gaanden)  in Grand 
café de Hoek in Boskoop. Inloop vanaf 13.45 
uur, start van de activiteit rond de klok van 
14.00 uur. 

Vorige maand werd er kennis gemaakt met 
het gezellige kaartspel “snukken”.  Kennisma-
king krijgt een vervolg voor de liefhebbers, al-
leen zal dit een uurtje duren. Het andere uur 
gebruiken we om bij te kletsen en informatie 
uit te wisselen. Natuurlijk onder het genot van 
koffie/thee/biertje/wijntje/frisje etc.
En daarna wellicht met de liefhebbers nog 
een hapje eten. Dit alles onder het motto: niets 
moet / alles mag.

Entree is gratis, consumpties voor eigen reke-
ning. Zien we je ook want…… samen is zoveel 
leuker.

Actief Rijnwoude 
vervolgt Pilot 

“Nordic Walking”
Vrijdag 21 februari vanuit 

eetcafé de Hoek/Koudekerk
Komende vrijdag 21 februari gaan we weer verder met 
de kennismaking “Nordic Walking”. De groep mensen 

die meedoen begint al aardig groot te worden. 
Even nog e.e.a. op een rijtje:

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

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

van te maken).

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

Welzijnsbezoeken 
voor zelfstandig 
wonende 75-pluss+ers 
uit heel Rijnwoude
De stuurgroep Prettig Ouder worden Rijnwou-
de heeft vorig jaar in Hazerswoude-Rijndijk  
welzijnsbezoeken georganiseerd voor ouderen 
van 75 jaar en ouder-plus die nog zelfstandig 
wonen(woonachtig in Hazerswoude Rijndijk).
Op basis van de ervaringen die we hebben op-
gedaan metAan de hand van deze pilot, hebben 
we e.e.a.enkele verbeteringen aangebracht in de 
aanpak vanveranderd wat betreft de welzijns-
bezoeken. en Nu gaan we de welzijnsbezoeke-
nit nu ook aanbieden aan zelfstandig wonende 
75-plussers+ers uit alle kernen van voormalig 
Rijnwoude.

Met deze doelgroep willen wij graag mee in 
contact komen. Vrijwilligers komengaan eeéén-
malig op bezoek en bespreken samen met u, sa-
men onderwerpen op het gebied van wonen, 
maatschappelijke activiteiten, vrije tijd, gezond-
heid, mobiliteit, vervoer, sociale contacten, wel-
zijn, financiën en dienstverlening. Heeft u vra-
gen hierover, of wilt u verdere ondersteuning? 
Laat dat de vrijwilliger weten. Deze is hiervoor 
speciaal getraind.:  De vrijwilliger zorgtzij gaan 
ervoorzorgen dat uw vragen / opmerkingen / 
wensen snel worden opgepakt.

Het gesprekis verder informeel, duurt ongeveer 
een uurtje. Natuurlijk nemen wij wat lekkers 
mee. Zorgt u voor de koffie/thee?

Mogen wij bij u langskomen?  Neem dan contact 
op met Elly van Doijewaard, tel. 06-42339181.  
U kunt ook mailen naar: 
team.rijnwoude@tomindebuurt.nl
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Aanmelden voor audities voor 
'Het wordt zomer' 
Verschillende culturele organisaties slaan de 
handen ineen om in mei 2020 een grote thea-
terproductie 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 plaatsvinden. Ook 
belangstellenden voor taken achter de scher-
men kunnen zich aanmelden via voorstellinghet-
wordtzomer@gmail.com. 

In mei is het 75 jaar geleden dat ook Alphen aan 
den Rijn werd bevrijd. Ter gelegenheid daarvan 
slaan verschillende culturele organisaties de han-
den ineen om de bijzondere theaterproductie ‘Het 
wordt zomer’ te maken. De tien voorstellingen 
worden gespeeld tussen 20 en 31 mei in De Werf 
aan de Eikenlaan. De voorstelling is opgebouwd 
uit aangrijpende scènes uit de oorlog of de nada-
gen na de bevrijding in mei 1945. 

Rollen
Er zijn dragende hoofdrollen en kleine bijrol-
len, voor mensen met veel of weinig ervaring en 
voor alle leeftijden. Belangrijk is dat er bereid-
heid 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 auditie-
dag op 23 februari. 

Vrijwilligers
Ook achter de schermen moet er heel veel werk 
worden verricht. Van decorbouw tot kostuums 
maken, en van promotie tot logistieke organisa-
tie. Belangstellenden uit alle kernen van de ge-
meente 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

Mannenkoor “De Troubadours” 
bestaat 15 jaar en geeft u een feestje!
Op 10 januari 2019 was het 15 
jaar geleden dat Mannenkoor 
“De Troubadours” werd op-
gericht! Een praatje van enkele 
dorpers aan de stamtafel bij Ha-
zerswoudse Boys leidde tot dit 
initiatief. Het koor had binnen 
no-time een ledenstop op 60 le-
den. Dat is een hele tijd zo ge-
weest.
Nu zijn we 15 jaar verder: Door 
allerlei oorzaken staat de me-
ter van het aantal leden nu op 
33. Daar mogen er best weer 
een paar bij! Dus heb je zin om 
(weer) te komen zingen, meld 
je dan gerust aan. Je kunt ook 
eerst een keer komen luiste-
ren op onze repetitieavond, op 
maandag van 20.00-22.00 uur 
in “De Juffrouw” te Hazers-
woude-dorp.
Een probleem waar we mee ge-
confronteerd werden was het 
overlijden van onze dirigent 
Hans Kortekaas, die het koor al 
die jaren met verve heeft geleid. 
Een vervanger is tot op heden 
niet gevonden, maar daar wordt 
hard naar gezocht.
Het koor is ook al die jaren be-
geleid door het accordeon-en-
semble “Op Eigen Risico”, een 
op zich staande groep. Met het 
overlijden van Hans Kortekaas 
viel tevens een deel van deze 
begeleidingsgroep weg, waar-
door het koor ook dringend op 
zoek is naar een aantal accorde-
onisten en een toetsenist. Mede 

door het grote gemis aan deze 
accordeonisten is het momen-
teel lastig voor het koor om een 
groot optreden te repeteren mét 
voldoende muzikanten en een 
avondvullende voorstelling op 
de planken te brengen. 
Ondanks deze handicaps geeft 
het koor - letterlijk! - aan alle 
fans, oud-leden en de (regio)be-
woners een feestje om dit 15-ja-
rig bestaan met u te vieren op 8 
maart a.s. 
Daarbij hebben wij als speci-
ale gasten uitgenodigd de fan-
tastische Rock ’n Roll-band 
“The Old Strangers” die voor u 

nummers uit de 60-er en 70-er 
jaren zullen brengen. Natuurlijk 
zullen De Troubadours zelf ook 
een aantal liedjes zingen, waar-
bij het niet verboden is om mee 
te doen.

De entree is gratis.
Plaats waar het allemaal gaat ge-
beuren 8 maart: zalencentrum 
“De Juffrouw” in Hazerswou-
de-dorp. Zaal open om 15.00 
uur. Aanvang 15.30 uur, einde 
omstreeks 18.00 uur.

De Troubadours heten u graag 
welkom op 8 maart.

Manipulatie

‘De voorlichting was een geoliede machine...’ Als je dat hoort, denk 
je - althans een oudere generatie - vrijwel onmiddellijk aan ene 
Goebbels, in het Nazi-regime de minister van Voorlichting en Pro-
paganda. In die tijd had ‘de kliek’ de macht over de media en die 
wisten wel raad met de verspreiding van de verachtelijke ideeën 
van de NSDAP: witwassen en keurig gepoetst en fris opgetuigd pre-
senteren!
Dat soort manipulaties behoren wel tot de verleden tijd, denk je 
dan. 
Ai, daar kun je je deerlijk in vergissen. Ik weet dat het mobieltje, 
hét informatiereservoir over alles en nog wat, een wereldwijd ver-
kocht product is. En ik ga (ging) er dan ook van uit, dat wereld-
wijde én gedegen informatie over dubieuze zaken een feitelijk ge-
geven is; je hoeft niet meer blind te varen op één (éénzijdige) bron: 
je hoort het nieuws van alle kanten en je kunt verantwoorde con-
clusies trekken. Wat nou manipulatie!
Nee dus. En dat geldt niet alleen voor het nieuws uit gebieden waar 
het recht op vrije nieuwsgaring met voeten getreden wordt, het 
blijkt ook te gelden voor zgn. transparante democratieën. Dat Xi 
Jinping de censuur niet schuwt - het is ons bekend; dat Poetin niet 
gecharmeerd is van radicale openheid - we weten het. Maar dat 
een modern volk dat vrijheid hoog in het vaandel heeft en beschikt 
over de modernste informatie-technieken, zich laat manipuleren 
door een maniakale twitteraar... inderdaad, onbegrijpelijk. Als je 
even op een rijtje zet, wat dit individu zich durft permitteren... in-
derdaad, ongelooflijk.
Vormt Nederland met zijn overal geuite vrees voor aantasting van 
de vrijheid en zijn fanatieke proclamatie voor openheid-van-zaken 
dan een uitzondering? Ik heb het vervelende vermoeden van niet.
Iedereen weet nog van ‘de bonnetjes-affaires’, van het gedoe met 
het inhouden van gerechtvaardigde toeslagen door de belasting-
jongens, van de commotie over de ondeugdelijke berichtgeving van 
diverse ministeries over heikele zaken, over zomaar opbloeiende 
debatten inzake het belastingparadijs (voor grootverdieners!) gele-
gen tussen Groningen en Maastricht... Niets menselijks - af en toe 
de zaak besodemieteren - blijkt ons vreemd te zijn.
Aanvankelijk denk je dat deze praktijken niet voor onze directe 
omgeving gelden; die behoren ongetwijfeld tot de bekende ver-
van-mijn-bed-show. Dieie periode zijn we nu echter wel definitief 
voorbij.
Onze vaste ‘ingezonden-brief’-schrijver wijst ons er steeds fijntjes 
op dat er een flink hiaat zit tussen gezond verstand en doordram-
merij van bestuurders die het niet zo nauw nemen met de des-
kundigheid, noem het vakbekwaamheid, die nodig zijn teneinde 
chronische knelpunten op te lossen. Hij zei in zijn laatste vlam-
mende protest: ‘inwoners van ons Dorp komen niet meer naar zgn. 
inspraakbijeenkomsten omdat de regie alles platslaat.’ Dat is geen 
malse kritiek, daar moeten we toch even bij stilstaan!
We krijgen weer een kans om te zien of hij gelijk heeft. Ik denk dat 
we massaal acte de présence moeten geven op woensdag de 19de in 
De Jufrouw. En áls we te maken krijgen met dat kluitje in het riet... 
niet schromen te zeggen: helaas bestuurders, gewogen en te licht 
bevonden en dus opdonderen!

Wist

Cursiefje

De Hersenstichting bedankt 
gevers en vrijwilligers
Van 27 januari tot 1 februari 2020 vond in Koudekerk aan den Rijn 
de Hersenstichting collecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad 
gegaan om voor 4 miljoen mensen met een hersenaandoening geld 
in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft in Koudekerk aan den 
Rijn €912,90 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan 
wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdra-
ge te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een her-
senaandoening.
Namens de Hersenstichting hartelijk dank voor uw bijdrage.
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op 
IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland 
in Den Haag.
Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl
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Activiteiten bij SWOB 
Benthuizen
Stichting Welzijn Ouderen Benthuizen: SWOB brengt u graag op de hoogte van haar activiteiten. 
Zie hiervoor ook onze website: www.swobbenthuizen.nl

Agenda februari en maart 2020
Elke dinsdagmiddag Koersbal De Bron, Dorpsstraat 13.30 - 16.00
Elke woensdagmiddag Jeu de Boules naast Dorpshuis de Tas 15.00 - 16.30
Elke donderdagmorgen Zwemmen Waddinxveen 10.00 - 11.45
  Zevenhuizen 09.30 - 10.15
Elke zaterdagmiddag Jeu de Boules Naast de Tas 13.00 - 14.30
SOOS     De Bron, Dorpsstraat 14.00 - 16.30
Maandag 24 februari 2020 en Maandag 16 maart 2020
Moed & Durf  Allcuragebouw, Julianastraat 10.00 - 12.00
Dinsdag 10 maart 2020
U kunt  gerust op genoemde tijden eens binnen lopen bij de Koersbal en de Soos of gaan kijken 
bij de Jeu de Boules.

6 dagen per week kunnen we u rond het middaguur een gezonde warme maaltijd laten bezorgen, 
informatie hierover bij Renske Jonkeren bij Allcura, tel. 079-3310052

Informatie over Zwemmen, Waddinxveen : Jannie de Graaff, tel. 079-3315112
Informatie over Zwemmen, Zevenhuizen : Leny Merbis, tel. 079-3313122
Informatie over Koersbal : Piet Pos, tel. 079-3313712
Informatie over de Soos : Jannie Verwey, tel. 079-3313247
Informatie over Moed en Durf : Annie Grootveld, tel. 079-3310972 
Informatie over Jeu de Boules : Bernard de Vries, tel 06-29508442  

En wat kunt u zoal meer doen in Benthuizen:  
Bewegen voor 60 + bij N.A.S. onder het motto Blijf Bewegen. 
Ga gerust eens kijken en meedraaien.
Dinsdagmiddag 13.30 – 14.30 uur en van 14.30 – 15.30 uur Gym Sportfit, 
gymzaal aan de Christinastraat 36.
Woensdagmorgen van 9.30 – 10.15 uur (nog plaats) en van 10.30- 11.15 uur (vol) in de Hoeksteen.

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!
Deze week: Gabrielle Koree

Wat leuk dat ik het estafettestokje heb 
ontvangen! Mijn naam is Gabrielle Koree 
(rechts op de foto), woon nu 6 jaar in 
Hazerswoude Rijndijk en 
mag bijna 40 kaarsjes uitblazen.... Ik 
heb 2 kindjes (Jax en Liv) en werk nu 
11 jaar bij Sport2Bfit.  Na mijn opleiding 
aan de Havo voor Muziek en Dans en 
Rotterdamse Dansacademie ben ik 
gaan bijscholen om ook in de sport 
aan het werk te kunnen. Ik bedacht me 
toen opeens: Waarom deze 2 hobby’s / 
werkzaamheden niet samenvoegen? 20 jaar geleden startte ik mijn eerste dansschool binnen een 
sportschool bij Felter Sport & Health Centre en na mijn vertrek bij deze club, zette ik mijn plannen voort 
Bij Sport2Bfit.
Inmiddels heeft deze dansschool een eigen naam (Dance Department) en zijn er ruim 200 dansende 
kinderen en volwassenen! Echt een fantastisch vak. Om iedereen kennis te laten maken met dans en 
optreden in een theater, zijn mijn 2 collega’s Manouk, Tessa (op de foto) en ik gestart met danslessen 
geven op de Steijaert en Tweeklank. Een vrijwillig project om iedereen de mogelijkheid te geven te 
shinen op een groot podium. Hopelijk mogen we dit ook in Hazerswoude Dorp en Koudekerk aan den 
Rijn gaan doen. 
Naast mijn werk als docent doe ik de administratie en boekhouding van Sport2Bfit en ben ik verder erg 
druk met m’n 2 kindjes en koffie drinken met vriendinnen.
Ik mag het estafette stokje ook weer doorgeven. Ik zou dit graag willen doen aan Elli Janson.
Elli is een bekendheid in de Rijndijk. Zij heeft praktisch alle kinderen opgevoed en op zien groeien op de 
peuterspeelzaal en is nu gastouder. Zo ook van mijn 2 kids. En ook al zitten ze nu op school...ze vragen 
nog steeds of ze af en toe naar Elli mogen.
P.S. - Voor een dansles ben je nooit te oud en altijd welkom!

“Proef je Roots”
Lokale Kerstmarkt Rijnwoude 2020
Ideale manier om uw personeel te verrassen 

met een origineel kerstpakket

Dit bericht is vooral bedoeld voor ondernemers (en or-
ganisaties die met vrijwilligers werken).

Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd een “Loka-
le Kerstmarkt Rijnwoude 2019” te organiseren. Helaas, 
ondanks heel veel positieve reacties was het ons niet 
gelukt. De voornaamste reden: we waren te laat begon-
nen, veel bedrijven hadden hun keuzes al gemaakt.
Dat laten we dus niet opnieuw gebeuren, te laat be-
ginnen. Want wij geloven dat een lokale Kerstmarkt 
Rijnwoude een groot succes kan worden. Vandaar dat 
we nu al een 1e publicatie aanbieden voor “de Lokale 
Kerstmarkt 2020”.

Wat is de bedoeling:
Lokale ondernemers bieden lokale producten aan op 
een speciale daarvoor ingerichte kerstmarkt. U kunt 
hierbij denken aan zowel food als non-food artikelen: 
kaas, wijn, bier, kunst, sieraden, planten, kerstboom-
pjes, en nog veel meer. Uw personeel / vrijwilligers kun-
nen dus heel individueel zelf gaan “shoppen” op deze 
kerstmarkt en kunnen zo zelf zijn/haar favoriete kerst-
pakket samenstellen.

Hoe werkt het verder:
• U stelt vast voor welk bedrag u een kerstpakket wilt 

aanbieden.
• U geeft aan voor hoeveel mensen u een kerstpakket 

wilt.
• U ontvangt van Actief Rijnwoude het (gewenste) aan-

tal vouchers die een door u gekozen waarde vertegen-
woordigen.

• U overhandigt deze vouchers aan uw personeel / vrij-
willigers.

• Deze mensen kunnen deze voucher verzilveren op de 
kerstmarkt. 

• Bij entree van de kerstmarkt wordt de voucher ingele-
verd tegen een x aantal bonnen van   € 2,--. 

• Met deze bonnen kan het eigen kerstpakket samen-
stellen.

De Kerstmarkt vindt plaats op donderdag 12 decem-
ber tussen 17.00 en 20.00 uur op de locatie van Jeu de 
Boer. Natuurlijk zorgen wij voor een leuke sfeer, kerst-
muziek en glühwein zal zeker aanwezig zijn zodat de 
kerstmarkt ook een “leuk uitje” zal worden.

De voordelen even op een rijtje:
• Uw onderneming  / organisatie hoeft maar een mini-

male inspanning te leveren.
• U biedt een origineel kerstcadeau aan.
• U biedt mensen zelf keuzes te maken wat ze leuk vin-

den / waar ze wat aan hebben.
• U ondersteunt de lokale economie.

Om mee te doen aan de kerstmarkt zijn geen extra kos-
ten aan verbonden (buiten natuurlijk de financiering van 
de vouchers). Wel hopen wij dat u als onderneming ook 
“Vriend” wilt worden van Actief Rijnwoude. 
Of / en zo ja, voor hoeveel, bepaalt u zelf. Deze bijdrage 
gebruiken wij dan weer om (nieuwe) activiteiten/dien-
sten in Rijnwoude aan te bieden
Wilt u meedoen aan “Proof je Roots”dan kunt u contact 
opnemen met Linda@actief-rijnwoude.nl
06-45094267
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Samen werken aan een 
duurzamere gemeente
Zoals we allemaal merken, on-
dergaat onze planeet ondergaat 
aanzienlijke en versnelde kli-
maatveranderingen. Dit is m.n. 
het gevolg van broeikasgas-
sen door menselijke activiteiten. 
De effecten van deze  klimaat-
verandering zijn voelbaar op alle 
continenten en zullen naar ver-
wachting steeds heviger wor-
den.  
Om de klimaatverandering in te 
dammen, moeten we actie on-
dernemen om  de uitstoot van 
de broeikasgassen aanzienlijk 
terugdringen. We zullen ons 
daarom moeten aanpassen aan 
de huidige en toekomstige ver-
anderingen om de schade te be-
perken.
Klimaatacties hebben veel   
voordelen. Energie besparen, 
de luchtkwaliteit verbeteren, de 
energiebronnen veiligstellen en 
groei en werk creëren.
Eén van de eerste maatregelen 
is dat in de komende dertig jaar 
alle Nederlands woningen van 
het aardgas moeten overscha-
kelen op een andere energie-
bron. Het doel is om de uitstoot 
van CO2 te verminderen. Hier-
voor zijn er in 2015 afspraken 
gemaakt tijdens het Klimaatak-
koord in Parijs. Daardoor is ook 
de gaswinning in Groningen 
sterk  teruggeschroefd. Het gaat 
om tevens om energiebesparing, 
verbetering van het energiela-
bel, comfort en luchtkwaliteit 
in huis. Bovendien scheelt dat in 
uw portemonnee! 
Voor een gasloze en energie-
neutrale  woning is een breed 
pakket van maatregelen nodig. 
Dit kan bijvoorbeeld door het 
isoleren van de woning en de 
overgang op een ander verwar-
mingssysteem tot het aanbren-
gen van zonnepanelen. 
Duurzaamheid leeft in onze ge-
meente. Steeds meer inwoners 
en organisaties nemen maat-
regelen om te verduurzamen. 
Waarom? Wel, omdat ze dit be-
langrijk vinden voor zichzelf en 
volgende generaties en tevens 
omdat het hen een (financieel) 
voordeel oplevert of omdat ze 
inzien dat het nodig vinden om 
hier iets aan bij te dragen. 
Dinsdag  04 februari  werden de 
inwoners van Koudekerk op uit-
nodiging van het Dorpsoverleg 
en met medewerking v/d Ge-
meente Alphen, Woningbouw-
vereniging Habeko en Energiek 
Alphen geïnformeerd over de 
diverse mogelijkheden om een 
bijdrage te leveren. De gemeen-
te Alphen heeft een actiepro-
gramma Duurzaamheid 2017 
– 2020 geïntroduceerd om sa-
men met de inwoners van de 
gemeente deze doelstellingen te 
bereiken en waarborgen. Hier-
in staan de ambities en acties tot 
het jaar 2020 staan beschreven.  
Om deze duurzaamheidsambi-

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

Vleeswarenaanbieding

Geroosterde spek

Wijncervelaat

KIJK OP LALAU.KEURSLAGER.NL VOOR MEER AANBIEDINGEN

100 GRAM  € 2.40
150 GRAM HALEN =100 BETALEN

100 GRAM  € 2.26
150 GRAM HALEN =100 BETALEN

ties en vooral de klimaat- en ener-
gie-ambities uit het beleid van 
Alphen te bereiken is echter een 
tempoversnelling noodzakelijk.  
Dit actieprogramma bestaat mo-
menteel uit zeven thema’s, t.w.:
• Energie
• Duurzaam wonen
• Duurzame mobiliteit
• Duurzaam ondernemen
• Klimaatadaptatie & Green City
• Duurzame scholen & 

verenigingen
• Duurzame gemeentelijke 

organisatie.

Bekend is dat op moment de 
huishoudens ongeveer een 
kwart van alle CO2-uitstoot pro-
duceren. En: Wist u dat drie kwart 
van het energieverbruik van huishoudens 
voor verwarming en koeling gebruikt 
wordt?
Wat kun u zélf daar aan doen om uw 
energieverbruik thuis te verminderen?

• Verwarm uw water niet te veel. Zet uw 
boiler op 60°C; dat is efficiënt en 
hygiënisch.

• Gebruik uw thermostaat slim.  Uw 
huis warmt niet sneller op-
warmt als u de thermostaat 
hoger zet. U verandert u al-
leen de maximumtempera-
tuur.

• Doe op warme dagen uw gordijnen en 
jaloezieën dicht, zodat er minder 
zonlicht uw huis binnenkomt.

• Houdt het koel met een ventila-
tor.  Ventilatoren gebruiken 
veel minder energie dan air-
conditioners.

• Isolatie. Vervang ruiten van enkel 
glas door dubbel glas. Door dubbele 
beglazing heeft men 50-70% 
minder warmteverlies.

• Geen dubbele beglazing mogelijk? Dik-
ke gordijnen of voorzetramen 
helpen ook tegen warmtever-
lies.

• Tocht betekent dat er veel warmte ver-
loren gaat. Door kieren dicht te 
maken bespaart men energie. 
Afdichtplaatjes over sleutelga-
ten en brievenbussen zijn di-
rect merkbaar.

• Isoleer uw boiler, verwarmingsbuizen 
en spouwmuren.  Is spouwmuur-
isolatie mogelijk is, plak dan 
op de muur achter uw radiato-
ren warmte-reflecterende fo-
lie.

• Gebruik in de keuken ener-
giezuinige apparaten.  Koelkas-
ten, vaatwassers en ovens van 
energiezuinig model. Label A 

is het zuinigst;  G is het minst 
zuinig. 

• Sluit uw oven goed? Schaf een oven 
aan met minstens een A-label. 
U bespaart gedurende de le-
vensduur van de oven zo'n 
200 euro tov. een oven met 
een D-label.

• Kook niet meer water dan u no-
dig heeft. En: Staat het kokende 
water even in uw waterkoker 
hoeft u het niet al opnieuw te 
koken.

• Slim wassen: Was alleen volle ma-
chines. Was niet als u maar een 
paar kledingstukken hoeft te 
wassen. Wacht tot u een vol-
le machine hebt, maar stop de 
machine ook niet te vol.

• Was op de laagst mogelijke tempera-
tuur. Wasmiddelen zijn tegen-
woordig zo efficiënt dat uw 
kleding ook bij lage tempera-
turen schoon wordt.

• Uw was drogen aan de lijn. Want: de 
wasdroger kost evenveel ener-
gie  als het wassen zelf.

• Vervang gloeilampen en halogeen-
lampen door ledlampen.  Eén led-
lamp kan u in 20 jaar meer 
dan 100 euro aan elektriciteit 
besparen.

• Zet apparaten uit.  Apparatuur, 
welke met internet zijn ver-
bonden (smart tv’s, printers 
en spelconsoles – van voor 
2016 - in stand-by staan kun-
nen tot wel 80 watt 

• Uw energieleverancier kan een slim-
me meter installeren. Met slimme 
meters bespaart men ca. 3% 
energie aan gas en elektriciteit

De gemeente is van plan alle 
deze punten samen met de in-
woners aan te oppakken; te be-
ginnen op wijkniveau. Er wor-
den een aantal type huizen 
(tussenwoning, hoekwoning, 
vrijstaande woning van bepaald 
bouwjaar) door een energie-za-
kenkundige in kaart gebracht 
(technisch en financieel). Hier-
mee worden vervolgens van ver-
gelijkbare woningen een globa-
le prijsindicatie gegeven worden 
om de noodzakelijke maatrege-
len te realiseren teneinde aan 
de klimaatdoelstellingen te vol-
doen. Habeko heeft op moment 
500 woningen en 437 apparte-
menten reeds voorzien van zon-
nepanelen en de eindstreep is 
nog niet bereikt. Primair streeft  
Habeko naar betaalbaar wonen 
en gematigd energiegebruik sti-

muleren en waar  nodig bijstu-
ren. Gepland staat om groot on-
derhoud aan 176 woningen uit 
te voeren.  Gemeente, Energiek 
Alphen en Habeko wonen heb-
ben toegezegd om huurders en 
eigenaren van koopwoningen 
kosteloos een advies op maat te 
geven.
Komt men zelf niet alle kennis 
in huis en wilt u een vrijblijvend 
advies, dan kunt u  ook gebruik 
maken van een energiecoach. In 
Koudekerk zijn op moment twee 
energiecoaches, t.w.: Marten 
Rollingswier en Oscar van Wijk. 
Aarzel niet en bel een van beide 
heren voor een afspraak. 
Op het stadhuis - bij de afdeling 

Ruimte - kunt u eveneens te-
recht voor een advies of nadere 
informatie over het Duurzaam-
heidsprogramma, telefoon:  14 
0172. 
Verder is er iedere woensdag 
is er van 13.00 uur tot 15.00 
uur  een inloopspreekuur in de 
Bibliotheek Alphen Centrum.

Huttenbouw collecteert 
voor Jantje Beton
Van maandag 2 t/m 7 maart 
2020, is de Jantje Beton Collecte. 
Dan gaan ruim 40.000 vrijwil-
ligers langs de deuren om geld 
op te halen zodat meer kinderen 
meer kunnen spelen. Ook de 
Jeugdvakantieweek Hazerswou-
de-Dorp (Huttenbouw) doet 
mee, omdat we het belang van 
buiten spelen van harte onder-
steunen. Daarbij is het zeer wel-
kom dat 50% van de opbrengst 
direct naar de Jeugdvakantie-
week gaat.

Het belang van spelen
Spelen is belangrijk. Kinderen 
moeten bewegen voor een ge-
zonde ontwikkeling. En tijdens 
het spelen leren ze allemaal be-
langrijke dingen zoals vrienden 
maken en omgaan met tegensla-
gen. Jammer genoeg wordt bui-
ten spelen steeds minder van-
zelfsprekend. 

3 op de 10 kinderen speelt niet 
of slechts een keer per week vrij 
buiten.  Spelen houdt je vrolijk 
en open tegenover de wereld. 
Eigenlijk zou iedereen wat meer 
moeten spelen. 

Help de Huttenbouw 
De helft van de opbrengsten be-
steedt Jantje Beton aan speel-
projecten in heel Nederland.  
De andere helft is voor ons eve-
nement. 
Bijdragen kan via de huis-aan-
huis collecte en onze digitale 
collectebus: 
https://jantjebeton.digicollect.
nl/huttenbouw-jeugdvakantie-
week-hazerswoude? 

Meer informatie:
Stichting Jeugdvakantieweek 
Hazerswoude-Dorp
www.huttenbouw.com 
www.jantjebeton.nl/collecte
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Rotary Bollenrit voor het 
Prinses Maxima Centrum

Rotary Rijnwoude organiseert al sinds 
2008 voor het goede doel een rit door 
het Groene Hart. In de loop der jaren is 
gebleken dat de Bollenrit het meest fa-
voriet is vanwege het vaak mooie voor-
jaarsweer en de spectaculaire kleuren 
van de bloeiende bollenvelden. Dit jaar 
wordt er weer een nieuwe route uitgezet 
en hopen we van de fraaie omgeving te 
kunnen genieten.
Start en finish vinden plaats bij het Plan-
tarium gebouw in Hazerswoude-Dorp 
op de grens met Boskoop. 

Adres: 
Italiëlaan 4, 2391 PT Hazerswoude-Dorp. 
Ontvangst is vanaf 10.00 uur, de start 
vangt aan om 11.00 uur. De laatste deel-
nemer wordt weer terugverwacht rond 
15.30 voor een afsluitend borrel en een 
hapje. 

U kunt zich inschrijven op de website 
www.bollenrit.nl. 
Hier vindt u ook meer informatie.
Schroom niet; 
doe mee, doe goed en geniet!

Op zondag 5 mei 2019 organiseert Rotary Rijnwoude al voor de negende keer een 
tourrit door het Groene Hart naar de Bollenvelden rond Lisse.  Traditioneel was 
deze rit bedoeld voor oldtimers, maar sinds vorig jaar staat deelname ook open 
voor gewone auto’s en motoren. Ook elektrische auto’s zijn welkom! 

Bijzonder dit jaar is het goede doel: de 
opbrengst van de tourrit gaat in zijn ge-
heel naar het Prinses Maxima Centrum 
voor kinderoncologie. Jaarlijks krijgen 
circa 600 kinderen in Nederland kanker. 
Nog steeds overlijdt één op de vier kin-
deren met kanker aan deze ziekte. Daar-
om namen ouders en zorgprofessionals 
meer dan tien jaar geleden het initiatief 
voor één nationaal kinderoncologisch 
centrum. Dat initiatief is uitgemond in 
het Prinses Máxima Centrum voor kin-
deroncologie. Een uniek Centrum waar 
alle hoog complexe zorg en research voor 
kinderen met kanker bij elkaar komt. 
Het Prinses Máxima Centrum begon met 
het verlenen van zorg aan kinderen met 
bepaalde vormen van kanker in het na-
jaar van 2014. Dat gebeurde vanuit het 

Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) 
in Utrecht. In 2016 werd gestart met 
research onder de vlag van het Prinses 
Maxima Centrum. In 2016 begon ook de 
bouw van een apart Centrum tegenover 
het WKZ in Utrecht. Op 18 mei 2018 
werd het nieuwe gebouw in gebruik ge-
nomen door de eerste patiënten. 
Een aantal Rotary Clubs in de regio za-
melen dit jaar geld in om een mooi be-
drag bijeen te brengen voor de aanschaf 
van fitnessapparatuur voor de jonge pa-
tiëntjes. Door te werken aan de verbe-
tering van de conditie zullen de kinde-
ren niet alleen tijdens het verblijf in het 
ziekenhuis maar ook na de behandeling, 
over een betere conditie beschikken het-
geen een verbetering van de kwaliteit 
van leven met zich meebrengt.

Jullie medewerking als inwoners 
wordt gevraagd!
Kwaliteit ingezameld papier moet omhoog

Het nieuwe Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie

Er zit te veel rotzooi bij het oudpapier 
dat verenigingen ophalen en daardoor 
brengt het nauwelijks meer wat op. De 
verenigingen doen samen met de ge-
meente en Cyclus een oproep aan de 
inwoners om het papier beter te schei-
den en het droog aan te leveren. 

Als dat niet lukt ziet afvalverwerker Cy-
clus zich genoodzaakt de inzameling van 
oud papier op termijn te staken. Dat heeft 
Cyclus vorige week in een brief aan alle 
verenigingen en organisaties die papier 
ophalen laten weten. Daarmee zouden 
verenigingen en kerken in onze regio 
een belangrijke bron van extra inkom-
sten verliezen.
  
Jeugdactiviteiten in het gedrang
“Vanuit de Protestants Christelijke Kerk 
gebruiken we de inkomsten om activitei-
ten voor de jeugd te organiseren. We ko-
pen er materialen van, maar organiseren 
ook een zomerkamp waarvoor we het 
geld hard nodig hebben”, vertelt Martien 
Ris van de PKN. “Van de muziekvereni-
ging KNA weet ik dat het wordt gebruikt 
voor de vervanging van muziekinstru-
menten en uniformen. In Hazerswoude-

Dorp haalt tafeltennisvereniging Avanti 
het oud papier op. Ook daar komen de 
extra inkomsten ten goede van materia-
len en de jeugdspelers. 

Partijen steeds vaker afgekeurd
“Het ingezamelde papier en karton uit 
de regio gaat naar Peute Recycling in 
Dordrecht. Hier controleren ze het aan-
geleverde oud papier en karton op zui-
verheid”, aldus Kees Schrauwen, Grond-
stoffenmanager bij Cyclus. “Tijdens deze 
controles wordt steeds meer vervuiling 
geconstateerd. De vrachten met (te veel) 
vervuiling worden afgekeurd en tegen 
hoge kosten verbrand. Wanneer papier 
niet gerecycled wordt, levert dit dus geen 
opbrengsten op. Sterker nog, dan kost dit 
geld.” De rekening daarvan gaat naar 
de gemeente. Overigens geldt hetzelfde 
voor plastic afval. Ook daar worden re-
gelmatig partijen afgekeurd, omdat er 
materialen en etensresten bij zitten, die 
er niet in  thuishoren!

Geen gemengd materiaal
“Samen met de gemeente en Cyclus roe-
pen wij als verenigingen en kerken de 
inwoners op om alleen schoon en droog 

papier en karton aan te leveren”, ver-
volgt vrijwilliger Ris. “Dat betekent bij-
voorbeeld dat er geen papier met voed-
selresten en vetvlekken bij mag zitten en 
geen natte zakdoekjes of luiers. Papier en 
karton moet altijd schoon en droog zijn”.  
Veel papieren verpakkingen bestaan te-
genwoordig uit een combinatie met 
plastic omdat er een vochtige of kwets-
bare inhoud in zit, zoals drinkpakken, 
noppenfolie of diepvriesverpakkingen. 
Die mogen dus niet bij het oud papier. 
Ook doosjes en broodzakken met een 
venster en het plastic hoesje van folders 
horen bij het andere afval. Kassabonne-
tjes zijn van thermisch papier gemaakt 
en ook die kunnen niet gerecycled wor-
den. Wat wel en niet bij het oudpapier 
mag staat overzichtelijk vermeld op de 
Scheidingswijzer. 

Afdekken als het regent
“Het komt ook regelmatig voor dat de 
dozen met papierafval in de regen wor-
den buitengezet. Wij vragen de inwo-
ners om dan zo lang mogelijk te wach-
ten met het neerzetten van het papier 
en er een plastic zeil overheen te doen”, 
besluit Ris. “Want wij moeten het nat-

te papier voortaan laten staan en dat is 
voor iedereen heel vervelend. Als ver-
enigingen hopen wij op ieders begrip 
en medewerking bij het zorgvuldiger 
scheiden en droog aanleveren van het 
papier.”

• Kranten en tijdschriften

• Reclamefolders zonder plastic hoesjes

• Gidsen en catalogi

• Toegangskaarten

• Boeken en brochures

• Kleine en grote kartonnen dozen

• Papieren zakken en tassen

• Inpakpapier, cadeaupapier

• Eierdozen

• Golfkarton

• Kartonnen opvulling bij producten

• Print- en kopieerpapier:

 nietjes, paperclips of plakband zijn

 toegestaan

• Schrijfpapier, tekenpapier

• Enveloppen:

 van papier of karton, ook met venster

• Taartdozen met voedselresten en

 kunststof venster, pizzadozen, bakpapier, 

	 koffiefilters

• Zakdoekjes, tissues, keukenpapier,

 luiers, wc-papier: sanitair papier

• Behang: papier en vinyl

• Kassabonnetjes

Papier/karton met plastic 
• Plastic hoesjes om (reclame-) folders en

 tijdschriften

• Melk-, yoghurt- en sappakken:

 drankenkartons

• Vloeibaar wasmiddel verpakkingen:

 vloeistofdicht karton

• Treinkaartjes: met eenmalige chipkaart

• Diepvriesverpakking: karton met plastic

 binnenkant

• Papieren broodzakken: papier en plastic

• Geplastificeerd	papier	en	karton

• Plastic zakken en tassen

• Enveloppen met plastic bubbeltjes

• Ordners en ringbanden

• Plastic opbergmappen

Schoon en droog Vies of nat

SCHEIDINGSWIJZER OUDPAPIER

Wél
bij het oudpapier

Niet
bij het oudpapier

ADRESGEGEVENS
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Alleen maar winnaars bij de onderlinge 
wedstrijd van Aspasia
HAZERSWOUDE - De kinderen 
hebben de afgelopen weken hard 
geoefend en zaterdag 8 febru-
ari was het zo ver, de onderlin-
ge wedstrijden van Aspasia! De 
dag begon met de jongste telgen 
van de vereniging. De peuters en 
kleuters lieten op verschillende 
onderdelen zien wat ze konden, 
zoals op de lange mat, het brug-
getje en de balk. Ook de ouders 
mochten nog even laten zien wat 
ze in huis hadden. De kinderen 
vonden het erg leuk om samen 
met hun ouders te gymmen. Aan 
het eind kregen de kinderen en 
mooi diploma mee naar huis. 

De volgende ronde was het de 
beurt aan alle gymmeiden. Met 
35 deelnemers was dit een ge-
zellig en drukke ronde met veel 
publiek. De meiden hebben alle-
maal hun best gedaan en de oe-
feningen zagen er fantastisch uit. 
De oefeningen zijn beoordeeld 
door een jury, die kijkt naar net-
heid, nauwkeurigheid, lenigheid 
en de aanwezigheid van alle be-
wegingen. Degene met de hoog-
ste cijfers hebben een medaille 
verdiend.  Niveau 4: 1. Yasmin 
Abubakari 2. Finou van Os 3. 
Liva de Zoete 4. Jet Beukeboom 
Niveau 3: 1. Floor Bes 2. Emma 
Schellingerhout 3. Chelsea van 
Luijk Niveau 2: 1. Marije Wurzer 
2. Lotte van Sonderen Niveau 1: 
1. Mila IJzerman 2. Mariëlle van 
der Salm Niveau gym plus: 1. 
Kiki van der Geest. Degene met 
de hoogste cijfers krijgt de wis-
selbeker. Dit jaar had Yasmina 
Abubakari, de jongste deelnemer 
van net 6 jaar, het hoogste aantal 
punten van de gymronde. Super 
knap gedaan allemaal!! 

Na de gymronde werd het pu-
bliek verrast met een demonstra-
tie van de freerunners. De free-
runners lieten over een parkour 

zien wat zij de afgelopen we-
ken geleerd hebben bij mees-
ter Robin. Zo zagen we salto’s 
en schroeven uit de trampoli-
ne, salto’s achterover van de kast 
en spectaculaire sprongen van 
de dikke mat af. Wat gaaf om te 
zien dat de vereniging dit ook in 
huis heeft. 

In de laatste ronde mocht de se-
lectie hun oefeningen laten zien. 
Deze meiden trainen vaker in de 
week en dit was ook duidelijk te 
zien. De medailleverdeling was 
als volgt: Niveau pre instap en 
instap: 1. Nova de Roo 2. Lana 
Termeulen. Niveau pupil 1 en 

pupil 2: 1. Nienke van Bostelen 
en Lies van Veen 2. Willemijn 
van Dorp 3. Milou van Leijden. 
Niveau keuze oefenstof: 1. Kyara 
Pieters 2. Jaimy Krapels. De wis-
selbeker ging dit jaar niet naar 
één, maar naar twee meiden die 
het hoogste puntenaantal van 
deze ronde hadden. De winna-
ressen zijn Nienke van Bostelen 
en Lies van Veen.

We willen graag alle vrijwilligers, 
leiding en het bestuur bedanken 
voor hun super inzet tijdens de 
wedstrijd. Tevens willen we alle 
kinderen bedanken voor hun en-
thousiasme en sportiviteit!

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

Ingezonden brief

Robuust verdeeld en 
overheerst, tenzij...
Vorige week kregen vele inwoners van Hazerswoude-Dorp 
een brief van Provincie en Gemeente in de bus met de sug-
gestie dat deze overheden de inwoners van Hazerswoude-Dorp 
gaan helpen het al tientallen jaren groeiende verkeersknelpunt 
in Hazerswoude-Dorp op te lossen. Nou, vergeet het maar. Na 
bezoek aan de website van de Provincie en commissievergade-
ringen in Alphen en Den Haag en vele gesprekken in de ‘wan-
delgangen’ is mij wel duidelijk hoe politieke bestuurders een 
enorme schade aan kunnen richten omdat hun controlerende 
organen bij summiere informatie niet genoeg doorvragen. De 
TV laat ons zien wat er misgaat op landelijk niveau, maar ‘in de 
Provincie’ is geen onderzoeksjournalistiek en TV die dat bloot-
legt.  

Op woensdagavond 19 februari gaan vertegenwoordigers van 
Provincie en Gemeente ons vertellen hoe Hazerswoude - Dorp 
op ‘X-Robuuste’ wijze wordt verbouwd om nog meer verkeer 
over de kruising van de Provinciale weg met de Dorpsstraat 
te persen. Wie volgens dit plan van de N11 richting Voorweg 
wil, moet afslaan bij een nog aan te leggen Rotonde ter hoogte 
van het zwembad, vervolgens achter de sportvelden langsrij-
den en uiteindelijk via de Gerelaan bij garage Bos de Dorps-
straat weer op. Dat mooie bruggetje over de Burg.Warnaarka-
de zal wel vervangen worden door iets vreselijks, de Gerelaan 
erna kan het verkeer niet aan. Linksaf slaan op de kruising met 
de Dorpsstraat verderop mag niet meer. Doorrijden naar de 
volgende rotonde en daar draaien is het alternatief. Vanaf de 
Hoogeveenseweg komend mag je ook linksaf de Dorpsstraat 
richting Plan Zuid niet in. Een tweede rotonde aan de Zuidkant 
lijkt op de stokoude tekening op de website van de Provincie al-
leen voor een handvol villa’s aan de Oostzijde. Waarschijnlijker 
is dat voortaan de Frans Hals straat en de Ferdinand Bol straat 
als hoofdverkeersweg door de wijk worden ingezet. Of je moet 
weer doorrijden naar de “Zwembadrotonde” en daar draaien. 

Wat u de 19e ook op een briefje, geeltje schrijft, waar u ook een 
sticker plakt verdwijnt in een kast en is uitsluitend bedoeld om 
procedures te laten stranden.

Geen tunnel voor de Provincialeweg onder de Dorpsstraat 
door, geen verleggen van de N209 naar de Westzijde van het 
Dorp, geen Zuidelijke randweg met 4 ontsluitingen van Plan 
Zuid die de Dorpsstraat ontlast van alle vrachtwagens, tractoren 
en sluipverkeer als de zoveelste aanrijding op de Hoogeveense-
weg heeft plaatsgevonden. Langer wachten op groen om de 
Provincialeweg over te steken. Hazerswoude, het meest verge-
ten Dorp van Alphen ad Rijn. 

Hoe dit mogelijk is?  Volgens met H-Dorp vertrouwde Raads-
leden zijn de inwoners te verdeeld waardoor bestuurders vrij 
spel hebben. Anderzijds houden Provinciale Staten en Gemeen-
teraad ook te veel afstand en controleren te weinig. De ver-
enigingen in de coalitie “Het Molenberaad” hebben alles laten 
doorrekenen en aangetoond dat het met minimale meerder-
heid genomen besluit de feiten negeert en niets oplost, maar de 
problemen vergroot. Democratie is NIET dat je niet terug mag 
komen op een besluit op onjuiste gronden. 

DUS DORPERS, LAAT LUIDKEELS HOREN “ X-ROBUUST NEE, 
WEG MET DIE WEG, LEG DEZE WESTELIJK OM HET DORP 
(i.o.m. en hulp aan agrariërs), GEEN ZWAAR VERKEER MEER 
WEST-OOST-WEST DOOR ONS DORP” 

Robert Hagendoorn

Het Inloophuis Koudekerk en omgeving 
opent op 25 februari 2020 de deuren!!
Wat is het Inloophuis 
Koudekerk e.o.?
Het Inloophuis Koudekerk is een 
ontmoetingsplek en informa-
tiecentrum voor thuiswonen-
de mensen met geheugenklach-
ten of beginnende dementie, 
hun mantelzorgers, familie en 
vrienden en in dementie geïn-
teresseerde buurtbewoners in 
Koudekerk aan den Rijn en om-
geving. 

Het Inloophuis Koudekerk e.o. 
is gevestigd in De Ridderhof in 

Koudekerk aan den Rijn, maar 
staat open voor inwoners uit 
alle Alphense kernen. 

U kunt er terecht voor een luis-
terend oor, een kop koffie of 
een eenvoudige lunch, een leu-
ke activiteit en advies. U heeft 
geen indicatie nodig en kunt 
langs komen wanneer u wilt: 
zonder afspraak. 
Het Inloophuis is een burgeri-
nitiatief dat werkt volgens het 
Odensehuis-concept. 
Om 12.00 uur kunt u meedoen 

met een gezamenlijke lunch. 
Kosten € 3,00.  

Openingstijden:
Dinsdag en donderdag van 
10.30 tot 15.00 uur.
Het Inloophuis is gevestigd in 
MFC De Ridderhof, Arie Hoge-
nespad 1 in Koudekerk aan den 
Rijn. Voor informatie zie:
www.inloophuiskoudekerk.nl.
Telefonische informatie:
coördinator Evelijn van der 
Veer, telefoon 06-27176601

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers
Van 27 januari tot 1 februa-
ri 2020 vond in Koudekerk aan 
den Rijn de Hersenstichting col-
lecte plaats. Er zijn veel collec-
tanten op pad gegaan om voor 
4 miljoen mensen met een her-
senaandoening geld in te za-
melen. Deze enthousiaste in-
zet heeft in Koudekerk aan den 

Rijn €912,90 opgeleverd. Deze 
mooie opbrengst wordt besteed 
aan wetenschappelijk onder-
zoek en aan voorlichting, om zo 
een bijdrage te leveren aan een 
betere toekomst voor mensen 
met een hersenaandoening.
Namens de Hersenstichting 
hartelijk dank voor uw bijdrage.

Heeft u de collectant gemist? 
Uw gift is altijd welkom op 
IBAN: NL18 INGB 0000 000 
860 t.n.v. Hersenstichting Ne-
derland in Den Haag.
Meer informatie kunt u vinden 
op www.hersenstichting.nl
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Hazerswoudse Boys slaat 
aanval van Woubrugge op 
tweede plaats af

Hazerswoudse Boys heeft in 
de strijd om de tweede plaats 
(de titel lijkt uit zicht) goede 
zaken gedaan. Afgelopen za-
terdag kwam het op de derde 
plaats staande Woubrugge op 
bezoek. In een, mede door de 
harde wind, niet al te hoog-
staande wedstrijd was de Boys 
de hele wedstrijd de bovenlig-
gende partij en won vrij een-
voudig met 3-0.

Het sportpark van Hazerswoud-
se Boys was ondanks de harde 
wind toch nog aardig volgelo-
pen voor deze wedstrijd en even 
over half drie floot scheidsrech-
ter vd Heiden de wedstrijd in 
gang. De Boys kreeg in het eerste 
kwartier drie kleine mogelijkhe-
den zonder dat Woubrugge daar 
in de beginfase iets tegenover 
kon zetten. Zo was het na vijf 
minuten Glenn Bennis die met 
een mooie actie op links zijn 
directe tegenstander passeerde. 
Zijn voorzet leverde een scrim-
mage op vlak voor het doel van 
Woubrugge maar niemand van 
de voorwaartsen van de Boys 
kon de bal over de doellijn wer-
ken. Een paar tellen later kopte 
Justin Meijer een vrije trap van 
Jari Meertens net over. Ook Leo 
de Ruiter kreeg nog een kans-
je na opnieuw een voorzet van 
Glenn Bennis maar de Hazers-

woudse spits kon net niet lekker 
bij de bal en zo ging deze kans 
ook verloren. Na deze beginfa-
se kwam de wedstrijd meer in 
evenwicht. De strijd was voor-
namelijk op het middenveld en 
veel kansen vielen er niet te no-
teren. Woubrugge kreeg na pre-
cies een half uur hun enige mo-
gelijkheid voor de rust. Beau 
Gordijn (hij speelde verder sa-
men met Nick Moerland een 
prima wedstrijd centraal ach-
terin) schatte een hoge bal ver-
keerd in en verloor daarmee zijn 
directe tegenstander uit het oog. 
Maar de aanvaller van Wou-
brugge schoot van af de rand 
van het strafschopgebied wild 
over. De wedstrijd bloedde een 
beetje dood. Er gebeurde niet 
veel en de toeschouwers dach-
ten al aan de 0-0 rusttand. Ivo 
Vogelaar dacht daar anders over. 
De Hazerswoudse topscoorder 
kreeg de bal op 25 meter voor 
zijn voeten en bedacht zich niet 
en haalde in één keer uit. Zijn 
schot belandde hard en strak in 
de benedenhoek achter de aan 
de grond genagelde keeper Mi-
chael Kneulman (1-0). Met deze 
stand werden de kleedkamers 
opgezocht. Na de rust was het 
binnen een paar tellen bijna 2-0 
maar keeper Michael Kneul-
man had een prima redding in 
huis op een schot van Ivo Vo-

gelaar van dichtbij. Een kwartier 
na rust was het wel raak voor de 
Boys. Want na goed doorjagen 
van de net ingevallen Rens Lou-
wers en Jari Meertens kwam de 
bal bij Ivo Vogelaar. De Hazers-
woudse spits bedacht zich niet 
en schoot van 14 meter onhoud-
baar binnen (2-0). De wedstrijd 
leek beslist, al moest Patrick vd 
Reest zich nog een keer flink 
strekken om een mooie kop-
bal van Woubrugge uit de hoek 
te pakken. Hazerswoudse Boys 
kreeg vervolgens veel ruimte 
om naar 3-0 te counteren maar 
de zwart-witten sprongen slor-
dig om met de geboden moge-
lijkheden. Tien minuten voor 
tijd kwam Vito Martens het veld 
in. De talentvolle aanvaller was 
twee maanden uit de roulatie 
wegens een blessure. Vito Mar-
tens liet in deze tien minuten 
zien dat hij het voetballen nog 
niet verleerd is. Want na een 
stijlvolle actie van hem langs de 
zijlijn, waarmee hij twee spe-
lers van Woubrugge passeerde, 
gaf hij de bal perfect mee aan de 
diepgaande Rens Louwers. De 
Hazerswoudse middenvelder 
bleef, ondanks fel verdedigen 
van zijn directe tegenstander, 
rustig voor het doel en schoof 
beheerst de bal onder de keeper 
door (3-0). Een paar tellen later 
floot de prima leidende scheid-
rechter af en wist Hazerswoud-
se Boys dat het goede zaken had 
gedaan in de strijd om de twee-
de plaats.

Opstelling Hazerswoudse Boys:
Patrick vd Reest; Tyler van Buu-
ren; Beau Gordijn; Nick Moer-
land; Robby Kraan; Justin 
Meijer; Jari Meertens; Glenn 
Bennis; Leo de Ruiter (Vito 
Martens); Jelle Nieuwhof (Rens 
Louwers); Ivo Vogelaar (Mark 
de Ruiter).

Koudekerk wint 
eenvoudig

Waar men bij Koudekerk vo-
rige week nog treurde dat het 
na had gelaten de derde plaats 
te pakken, kon men dat doel na 
het treffen met Football Facto-
ry wel afstrepen. Nu dit vast-
houden en kijken of er nog 
meer in het vat zit, immers 
nummer twee Hazerswoudse 
Boys staat maar op drie punten 
afstand. 

Over het eerste kwartier kon Ro-
nald Rosdorff niet ontevreden 
zijn. Al na acht minuten open-
de Yvar de Groot de score. Toen 
een minuut later Ricardo van 
Rijswijk met een geweldige knal 
Football Factory doelman Wes-
sel Sels voor de tweede keer liet 
vissen, leek het een monstersco-
re te gaan worden op het univer-
sitaire sportpark. Niettemin liet 
Koudekerk daarna het een beet-
je afweten en mocht de thuis-
ploeg zelfs aan aanvallen den-
ken. Halverwege de eerste helft 
vatte Jorin Roosenbrand het al-
lemaal wel heel makkelijk op en 
bracht daarmee Mitchell Goud-
kuil, die de geblesseerde Roy 
Dorrepaal verving, in de proble-
men. De bal kwam van het bo-
venbeen van Roosenbrand en 
Goudkuil durfde het niet aan de 
bal op te pakken. Ivan Chvalovs-
ki reageerde en bracht weer een 
beetje spanning in de wedstrijd. 
Een wedstrijd die eigenlijk geen 
wedstrijd meer had mogen zijn 

en dat was ook het punt van kri-
tiek van Rosdorff op het optre-
den van zijn ploeg. 
Na de rust liet Koudekerk zich 
weer gelden, via twee treffers 
van Yvar de Groot en een tref-
fer van Daan van der Zwet liep 
Koudekerk uit naar een 1 – 5 
voorsprong waarna er toch weer 
gemakzucht in de ploeg sloop. 
Ook nu kreeg Koudekerk hier 
de rekening voor gepresenteerd 
en wederom was het Chvalovs-
ki die nu voor de tweede keer 
Goudkuil passeerde. Het was 
niet veel later dat scheidsrech-
ter Van den Dop een eind maak-
te aan de wedstrijd. Ronald Ros-
dorff was gematigd tevreden: “Je 
weet dat je alleen kan verliezen 
hier. Iedereen verwacht gewoon 
drie punten, die hebben we dan 
ook en de derde plaats is mooi 
meegenomen. Nu is het zorgen 
dat we in het spoor blijven van 
Hazerswoudse Boys en wie weet 
kan het seizoen nog een leuk 
einde krijgen.” Pieter van Schie 
kon zich niet druk maken om de 
nederlaag: “Kan moeilijk zeggen 
dat het onterecht was, wij zijn al 
blij dat de tegentreffers niet te 
veel zijn opgelopen en we zelf 
twee keer hebben gescoord.” 

Twee weken geen competitie-
voetbal en daarna komt Bos-
huizen op bezoek aan de Grut-
tolaan. Vanaf deze wedstrijd zal 
Koudekerk de jacht gaan openen. 

Zondag 23 februari weer een nieuwe Polderloop!
HAZERSWOUDE-DORP – Aanstaan-
de zondag start de tweede editie van de 
Polderloop 2020. Na een succesvolle eer-
ste editie zijn de verwachtingen voor de 
aankomende editie ook weer hoog ge-
spannen. 
De eerste editie van 2020 was weer een 
groot succes, want een kleine 250 deel-
nemers verschenen aan de start om ver-
volgens door de Hazerswoudse polders 
te lopen. De weersvoorspellingen voor 
aanstaande zondag zien er vooralsnog 
niet heel positief uit, maar toch hopen 
we opnieuw op weer een mooie editie! 
Ook deze keer kan er weer gekozen wor-
den uit vijf afstanden; 1.5 km, 5 km, 10 
km, 15 km en de halve marathon. Op de 
dag zelf is het vanaf 10.00 uur mogelijk 
om u in te schrijven in de kantine van 

Voetbal- en Atletiekvereniging Hazers-
woudse Boys.
Zoals elk jaar kan er weer gekozen wor-
den om te lopen voor de dagherinnering 
of voor een felbegeerd Polderloop T-
shirt, welke dit jaar weer mooier is dan 
anders! Hiervoor dient u wel minimaal 
van drie van vier edities gelopen te heb-
ben. Dit betekent dus dat dit uw laatste 
kans is mocht u de vorige editie gemist 
hebben.

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met de Polderloop organisatie, 
bereikbaar onder telefoonnummer 06-
12665431 en op de dag zelf vanaf 8.00 
uur ’s morgens onder nummer 0172-
588312. Graag zien wij u aankomende 
zondag aan de start verschijnen!

Gegevens:
Afstanden + Starttijden: Halve marathon 11.17 uur
 15 km & 10 km 11.15 uur
 5 km & 1.5 km 11.20 uur
Inschrijfgeld: Zonder herinnering + 1.5 km:  € 4,00
 5 km, 10 km, 15 km & ½ Marathon  € 6,00 
Inschrijven: Vanaf 10.00 uur in het clubhuis van Hazerswoudse Boys,
 Sportparklaan 17, Hazerswoude-Dorp
Startnummer: Verplicht te dragen tijdens de loop
Prijzen: Parcoursrecordprijzen
Dagherinnering of na voltooiing drie van de vier edities het Polderloop T-shirt
Algemeen: 12 kleedkamer met douches
 Voldoende parkeer gelegenheid
 EHBO en bezemwagens
 Route over rustige wegen en fietspaden
 Oversteekhulpen
 Deelname op eigen risico
Informatie: Tel. 06-12665431 
Op de dag van het evenement vanaf 8.00 uur, tel. 0172-588312
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Overwinning, met geflatteerde 
uitslag, van Meerburg bij Bernardus
In winderige omstandighe-
den speelt zich aan de Hazers-
woudse Rijndijk het duel tus-
sen Bernardus en Meerburg af, 
oftewel Tijssen boys thuis te-
gen Tijssen boys uit. Meerburg 
is niet compleet en heeft diver-
se invallers. Bij Bernardus  zijn 
inmiddels een aantal ‘bles-
sure-gevallen’ verleden tijd, 
waardoor Daniël van Leeuwen 
en Koen Schellingerhout star-
ten op de reservebank. 

Bernardus start met de wind in 
de rug. Het spel gaat een beetje 
op en neer, maar in de 11e mi-
nuut is het Meerburg dat pro-
fiteert van een misverstand in 
de Bernardus defensie. Terwijl 
de bal na een aanval van Meer-
burg tussen Wesley van Tol en 
keeper Luuk Enter terechtkomt, 
is de aanvaller van Meerburg er 
als de kippen bij om dit buiten-
kansje te verzilveren. 0 – 1. Kort 
daarop een uitbraak van Bernar-
dus en een uitgelezen mogelijk-
heid om op gelijke hoogte te ko-
men. De bal van achteruit kan 
door Nordin Oudshoorn prach-
tig worden meegenomen en op-
zij gelegd, maar Simon Pet kan 
de Meerburg doelman niet ver-
schalken. Gedurende het ver-
dere verloop van de eerste helft 
is Meerburg meer in de aanval, 
maar veel kansen worden er niet 
gecreëerd. De laatste 10 minu-
ten voor de pauze heeft Bernar-
dus weer een aantal aanvallen-
de impulsen en trekt Meerburg 
nog een keer aan de ‘noodrem’ 
als Jeffrey van der Heiden dreigt 
door te breken. In deze fase valt 
ook het regelmatig ‘onterecht’ 
voor buitenspel vlaggen van 

Meerburg in het nadeel van Ber-
nardus uit, omdat scheidsrechter 
Farhane klakkeloos de signalen 
van de ‘assistent-scheidsrechter’ 
overneemt.
Als er wordt afgetrapt in de 
tweede helft, is Koen Schellin-
gerhout in het veld gekomen 
voor Sven de Boer. Meerburg 
neemt, met de wind in de rug 
het initiatief, maar na een kwar-
tier ontstaan er kansen voor Ber-
nardus. De Meerburg-goalie kan 
echter een aanval met mogelijk-
heid voor Kevin Kersseboom 
verijdelen en vervolgens wordt 
ook Jeffrey van der Heiden met 
een vermeende overtreding op 
de rand van het strafschopge-
bied afgestopt. Als Luuk Enter 
kort hierop met de voeten red-
ding heeft gebracht na een hard 
schot van Meerburg, komt Dani-
el van Leeuwen in het veld voor 
Simon Pet. Als Roel van der Zon 
van ver op het Meerburg-doel 
schiet, belandt de bal door de 
wind met een draaiing voor Da-
niël van Leeuwen die gelijk uit-
haalt, maar de Meerburg doel-
man op zijn weg vindt. Dezelfde 
doelman plukt vlak erna ook 

een goed schot van Koen Schel-
lingerhout. Bernardus wisselt 
nog een keer aanvallend, Rob 
Verbeij wordt vervangen door 
Hassan Knobhout. Als enige tijd 
later Bernardus opnieuw een 
verkeerde keus maakt door terug 
te spelen op eigen doelman, die 
hiervoor ver uit zijn doel moet 
komen, is het Meerburg dat pro-
fiteert van dit geklungel. Met 
een verre lob verdwijnt de bal in 
het Bernardus-doel. 0 – 2. Kort 
in blessuretijd krijgt Bernardus 
ook de 0 - 3 nog om de oren.
Evenals de vorige wedstrijden, 
was er vandaag toch ook de mo-
gelijkheid om minmaal 1 punt 
te veroveren. Niet dat Bernardus 
iedere keer sterker is dan de te-
genstander, maar de goede om-
schakelingen en counters leiden 
vaak wel tot kansen maar niet tot 
doelpunten. Er is nu twee weken 
geen programma voor Bernar-
dus. Tijd om de manschappen 
te prepareren voor de komen-
de competitiewedstrijd, van 07 
maart, bij MMO. MMO dat na 
ook een slechte start, anders dan 
Bernardus, nu regelmatig wel de 
punten pakt.

Junioren van Vereniging 
IJssport Koudekerk zette 
het beste beentje voor op 
de Nationale toernooien
Op 25 Januari stonden er maar 
liefst vier VIJK pupillen aan de 
start van het Nationale Pupil-
len toernooi in Groningen. Hier 
strijden de 30 beste pupillen in 
hun categorie om de ereplaatsen. 
Namens VIJK waren dat Stan en 
Nora de Graaf, Kevin Roozendaal 
en Sven Kompier. Stan eindigde 
op twee afstanden als derde wat 
een tweede plaats in het eindklas-
sement opleverde!! Kevin eindig-
de in het eindklassement als 16e , 
Nora als 18e en Sven als 21e.
Op 1 Februari was het NK juni-
oren op de mooie baan van En-
schede. Thijs van Bostelen en 
Tygo Kompier hadden zich als 
eerste VIJK’ers ooit geplaatst in de 
categorie C-junioren. Het klasse-
ment ging over twee afstanden, 
een 500 meter en een 1500 me-
ter. Met beiden een pr op 500 
meter, Tygo 40,49 (9e ) en Thijs 
41,00 (15e) gingen ze goed van 
start waren ze dan ook dik tevre-
den.
Op de 1500 meter reed Thijs 
2:08.58 (23e) en Tygo 2:08.62 
(pr, 24e). Dit leverde Thijs een 
18e plek en Tygo een 13e plek op 
in het eindklassement.
NK jeugd-marathon verreden. 
Famke Hoogenboom, Nora de 
Graaf , Tygo Kompier en Jan-Dirk 
Harting stonden aan de start. 
Nora moest zich eerst plaatsen 
voor de finale middels een serie. 
Dit lukte vrij gemakkelijk. In de 
finale reed Nora goed mee voor 
de podiumplaatsen. Ze was de 
hele tijd attent voor in het pelo-
ton aanwezig. Helaas eindigde 
ze net naast het podium. Maar 
ze kan trots zijn met een mooie 
4e plek. Famke kon tijdens haar 
strijd het peloton een behoorlij-
ke tijd volgen. Aan het einde ging 
het echter te hard en moest ze het 
peloton laten gaan. Ze eindigde 
als 43e. Tygo had niet zijn dag, 
in het begin kon hij zich nog op 
een goede positie in het peloton 
handhaven. Maar naarmate de 

wedstrijd vorderde zakte hij naar 
achteren en moest uiteindelijk 
het peloton laten gaan. Hij ein-
digde als 36e. Als laatste was het 
de beurt aan Jan-Dirk. Er werd 
knetterhard gereden bij de junio-
ren A. Er probeerden iedere keer 
rijders een ronde te pakken. Uit-
eindelijk lukte dat 7 rijders. Jan-
Dirk wist knap te finishen in het 
peloton dat inmiddels flink was 
uitgedund. Hij eindigde als 25e.
Afgelopen woensdag vond in 
Den Haag de voorronde van NK 
scholen ploegenachtervolging 
plaats. Dit is het grootste schaat-
sevenement van Nederland. De 
voorrondes worden verreden op 
zes verschillen de banen in Ne-
derland. In Den-Haag deden er 
50 teams mee. Bij vier van de 
teams een Vijk’er aan de start. En 
ze streden alle vier in dezelfde 
klasse voor een finale plaats la-
ter dit jaar in Enschede. Het ging 
om 2x 3 ronden. De tijden wer-
den bij elkaar opgeteld. Maar-
ten Pennings reed voor het Ash-
ram college, Niels Pennings voor 
het Scala collega, Linda van Driel 
voor het Groene Hart en Tygo 
Kompier voor Visser het Hoofd. 
Het team van Tygo wist de eerste 
plaats te bemachtigen. De strijd 
om de tweede plek eindigde net 
in het voordeel van het Groene 
Hart. Dit was na twee omlopen 
niet meer dan anderhalve secon-
de. Niels eindigde met zijn team 
op de 6e plaats. Maar hij had een 
hele jonge ploeg waar ze nog een 
paar mee kunnen doen in dezelf-
de categorie.
Later dit seizoen komt Tygo nog 
in actie tijdens de Vikingrace, 
een internationaal toernooi wat 
in Thialf verreden wordt. En: er 
wordt geprobeerd met de club 
de Andries Kwikbokaal wederom 
naar Koudekerk te halen. 

De verrichtingen van de schaat-
sers van VIJK zijn te volgens op 
hun FB pagina en Instagram.

Hou Vast heeft weer een goede 
wedstrijd geturnd

Zaterdag 15 februari hadden 
Puck Hoogeveen, Loes Alkema-
de, Sanne Noordam, Inge Alk-
emade en Yara Cohen hun eer-
ste turncompetitie wedstrijd in 
Bergschenhoek. De turnsters wa-
ren helemaal klaar voor de wed-
strijden, in de trainingen hebben 
zij hard getraind om nieuwe ele-
menten te turnen.
De wedstrijd starten bij sprong. 
Bij de verplichte oefenstof zijn er 
verschillende situaties per leef-
tijdscategorie. Yara en Inge zijn 
dit jaar Jeugd 1, zij moeten een 
overslag turnen over de pegasus. 
Inge heeft in de trainingen hier 
hard voor geoefend. Waar het 
in de ochtend training nog niet 
lukte, lukte het op de wedstrijd 

wel. Zij liet 2 prachtige oversla-
gen zien. Na sprong was de balk 
aan de beurt. Ook op de balk 
hebben deze turnsters allemaal 
andere oefeningen. Maar één 
element, de radslag, komt in alle 
oefeningen voor. Yara en Sanne 
hebben hier heel hard voor ge-
traind. Sanne mag nog turnen 
op een balk van 1 meter, maar 
Yara moet de radslag doen op 
een balk van 1,10 meter hoog. 
Beide lukte het in de wedstrijd 
om deze radslag te turnen met 
2 voeten er op. Yara slaagde er 
zelfs in om alle elementen te tur-
nen zonder te vallen. Super knap! 
Het derde toestel was brug. Loes 
turnde een vloeiende oefeningen 
waarvoor zij hoge punten kreeg. 

Puck turnde zo’n mooie burgoe-
feningen dat zij zelfs individueel 
3e werd op dit toestel. Het laatste 
toestel was vloer. Alle turnsters 
hebben een oefening op muziek. 
Tijdens de ochtendtraining turn-
de Sanne de arabier-flik flak al 
bijna alleen. Tijdens het inturnen 
is Sanne nog een paar keer ge-
vangen, maar daarna kon zij dit 
helemaal alleen. Met wat extra 
zenuwen begon Sanne aan haar 
vloeroefening. Het lukte haar om 
een arabier – flik flak te turnen 
in haar oefening. 
Alle turnsters hebben een goede 
wedstrijd geturnd. De volgende 
wedstrijd voor deze turnsters is 
op 28 maart in Alphen aan den 
Rijn.
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5 STUKS

TOT

61%
KORTING

 4.99 
2 REPEN

 Tony's Chocolonely 
 2 repen van 180 gram
 Van /5.20 - /5.24

Andrélon
 Alle soorten 
2 stuks
 Van /5.92 -/13.18
Voor 2.96 - 6.59

 Andy of 
Glorix
Alle soorten
 Van /7.45 - /16.45

Becel smeer- of vloeibaar
Alle soorten 
2 stuks
Van /2.22 - /11.52
Voor 1.66 - 8.64

2e PRODUCT

 3.99  2.79 

Bij iedere € 10,- aan boodschappen 
een gratis spaarzegel

 Hamburgers
 Schaal met 5 stuks 
 Van /4.19

61%
KORTING

een gratis spaarzegeleen gratis spaarzegeleen gratis spaarzegeleen gratis spaarzegel

 Hamburgers
 Schaal met 5 stuks 
 Van 

 PER SCHAAL

2.49 

 50%
KORTING 

 1+1
GRATIS 

 NU 


