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

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl

Nieuwe en gebruikte auto’s

de
airco

dokter

de
airco

dokter

Van 
Elswijk
Auto’s

Van 
Elswijk
Auto’s

makelaardij

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

DE HOOGSTE 
PRIJS VOOR UW 

WONING?

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

Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

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

Rijndijkse laat concurrenten "haar hielen zien"!

Amber van der Hulst is 
sportvrouw van het jaar!

door Diana Baak
De 20-jarige wielrenster uit Hazerswoude-Rijndijk sleepte deze mooie Alphense 
prijs in de wacht voor haar prestaties op de baan in 2019. We zullen ongetwijfeld 
nog vaker van dit sporttalent horen!

Op vrijdagavond 21 februari 
vond in Avifauna het Sportgala 
van Alphen aan den Rijn plaats, 
georganiseerd door carnavals-
vereniging De Cascarvieten.  In 
verschillende categorieën wer-
den prijzen uitgeloofd aan ta-
lentvolle sporters, hun teams, 
coaches en verenigingen. Voet-
bal, hockey, korfbal, atletiek, 
wielrennen en zwemmen wa-
ren de sporten waarvoor geno-
mineerden werden voorgedra-
gen. 

Vak- en publieksjury
De vakjury van journalisten en 
verslaggevers van de Alphen-
se sportpers kiest per catego-

rie drie genomineerden en één 
winnaar. Voorzitter van de jury 
is de wethouder Sport van Ge-
meente Alphen aan den Rijn, 
Gert Jan Schotanus.  Om tot de 
nominaties en de uiteindelij-
ke winnaars te komen, maakt 
de vakjury gebruik van een 
lijst voorgedragen sportpresta-
ties voor de publieksprijs en de 
zelf gedocumenteerde sport-
presentaties in 2019. Het (top)
sportniveau, het presteren op 
het belangrijkste- of piekmo-
ment van het kalenderjaar en de 
- voor Alphense sportbegrippen 
- uniekheid van de geleverde 
sportprestatie zijn zwaarwegen-
de elementen bij het aanwijzen 

van genomineerden en win-
naars. Dit jaar werd voor het 
eerste ook een publieksprijs uit-
gereikt en die ging naar de hoc-
keyende mannen.  

Start van een profcarrière
Amber van der Hulst was de 
enige genomineerde uit Rijn-
woude. Concurrenten voor de 
prijs waren waterpoloster Me-
lissa Dongelmans en paralym-
pisch zwemster Jonne Mole-
man. Amber ontving de prijs 
vanwege haar zilveren medaille 
op de Koppelkoers op de Euro-
pese Spelen (als invalster, samen 
met Kirsten Wild) en andere 
mooie prestaties op de baan in 

Digicafé in bieb 
Hazerswoude-Rijndijk
Help: mijn telefoon, tablet, computer doet niet wat ik wil!
Elke eerste donderdag van de maand zijn Hein de Graaf en 
Diana Baak in de bibliotheek in Hazerswoude-Rijndijk aan-
wezig om u verder te helpen bij vragen over het gebruik van 
uw smartphone, tablet of computer. “Wij zullen u helpen om 
zelf problemen met één van de apparaten op te lossen, of we 
stellen het apparaat weer goed voor u in. We kunnen u ook 
wegwijs maken in het downloaden en gebruiken van nieu-
we programma’s en apps, of u laten kennismaken met allerlei 
computerhulpmiddelen.”  Inloop vanaf 14.00 uur. Koffie en 
thee staat klaar. Er zijn geen kosten aan verbonden!

Donderdag 5 maart tussen 
14.00 - 16.00 uur 

in de Bibliotheek Rijn en Venen, 
Joseph Haydnlaan 5, Hazerswoude-Rijn-
dijk

het afgelopen jaar. Sinds begin 
dit jaar heeft zij ook een profcon-
tract op zak bij het Parkhotel Val-
kenburg Cycling Team. Daar zul-
len we haar vooral op de weg 
zien.  “Ik ben heel blij met hoe 
het gaat, maar hoop dit jaar nog 
constanter goed te presteren”, 
vertelt Amber aan het publiek. 
De kans dat zij al dit jaar naar 
de Olympische Spelen in Tokyo 
gaat is niet groot, want het vas-
te koppelkoersteam de Wild-Pie-
ters gaat er heen. “Maar ik hoop 
er zeker over vier jaar in Parijs bij 
te zijn”, aldus de trotse Al-phense 
sportvrouw van het jaar.  

Voorgestelde verkeersmaatregelen zorgen 
voor woede en onbegrip bij inwoners!
Op pagina 12 en 13 van deze Groene Hart Koerier zijn de uitgesproken meningen van inwoners 
van Hazerswoude Dorp verwoord die aanwezig waren bij de "voorlichtingsavond" in de Juffrouw.

Naast ingezonden brieven van 
meedenkende inwoners worden 
er zeer kritische noten gekraakt 
door het Dorpsoverleg Hazers-
woude Dorp dat zich volledig 
buiten gesloten voelt.

Een objectieve kijk van Jan Luuk 
van Dijk tovert ook al geen vro-
lijke lach op veel gezichten van 
de inwoners, terwijl "onze" 
Wist zich ook al behoorlijk be-
donderd voelt.

Nieuwe bewonersavond
Kortom de inmiddels georga-
niseerde bewonersavond op 12 
maart om 19.30 uur, eveneens 
in de Juffrouw zal hopelijk een 
aantal constructieve voorstellen 
opleveren!! Iedereen welkom!
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Familieberichten

 “Ik woon sinds 1962 in Nederland. 
Mijn man Harold kon hier een prima 
baan krijgen bij Buitenlandse Zaken in 
Den Haag. Voor ons een unieke kans op 
een mooie toekomst. 
 Harold en ik kregen vier jongens 
en drie meisjes. We zijn een heel geluk-
kig gezin en al onze kinderen hebben het 
goed. Toch hebben wij altijd een gevoel 
van heimwee naar Indonesië. 
 Als ik overleden ben word ik 
gecremeerd. Onze kinderen gaan naar 
Bali om bij Kubutambahan mijn as over 
de rijstvelden uit te strooien. Ik ben geen 
mens voor in de Hollandse klei.”
 Nanda Gatsonides

de rijstvelden uit te strooien. Ik ben geen 
mens voor in de Hollandse klei.”
 Nanda Gatsonides

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Steenhouwerij de Gedenkgroep
Verbreepark 21 • 2731 BR Benthuizen

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

GEDENKTEKENS • INSCRIPTIES
URNEN • RESTAURATIES

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

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

500 m2
showroom

U I T V A A R T Z O R G

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

Nico en Mariëtte Soek begeleiden 
en verzorgen de uitvaart, ook als u 
elders verzekerd bent.

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

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

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

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

     
Ik zit en ik dacht
Ik zit en ik wacht

Nu ben ik het wachten moe
En sluit met een glimlach mijn ogen toe

Op mijn eigen manier neem ik afscheid van het leven.
Met een gevoel van trots en liefde voor mijn kinders 

en kleinkinders,
ga ik nu naar Fred toe.

Treur dus niet, maar vier het leven!
Dag lieve allemaal.

Irene Leidekker-van Anrooij
* Den Haag,        † Hazerswoude-Dorp,
   7 april 1942                            20 februari 2020
    
   Rob en Sandra
   Marco en Colinda
      Birgit
      Jeroen
 
Hobbemastraat 9
2391 XA Hazerswoude-Dorp

De crematie heeft inmiddels in besloten 
kring plaats gevonden.
 

En nu ik dood ben
huil maar niet

ik ben niet echt weg
moet je weten

‘t is maar een lichaam
dat ik achterliet
dood ben ik pas

als jij me bent vergeten

Alles is gezegd
Nu is het stil

De stilte spreekt in ons

Omgeven door stilte is rustig van ons 
heengegaan onze lieve moeder en oma

ELIZABETH 
van der PAAUW

Bep

17 juli 1931 16 februari 2020

Sophie en Arie

Pieter en Nicole
   Bas
   Iris

Elsbeth en Jan
   Erik
   Lara

Het afscheid heeft plaatsgevonden 
in besloten kring.

Wij stellen uw blijken van medeleven 
schriftelijk dan wel telefonisch zeer op prijs.

Correspondentieadres:
Ammoniet Uitvaartbegeleiding
t.a.v. de familie Kamper
Wilhelminalaan 1 
2405 EB  Alphen aan den Rijn

Voor alle blijken van meeleven die wij moch-
ten ontvangen, zowel persoonlijk als schriftelijk,  
na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw 
en onze lieve moeder en oma

Jannetje Bregman - Bregman
Jannie

willen wij u heel hartelijk bedanken. 
Het heeft ons zeer goed gedaan.

C. Bregman, kinderen en kleinkinderen

Benthuizen, februari 2020

Enige en Algemene kennisgeving

We wisten dat het afscheid nabij was, maar het ging alsnog te snel.
Tot ons grote verdriet is overleden onze lieve broer, zwager en oom

Peter Rietveld
-Piet-

24 december 1955                            23 februari 2020

Terwijl wij hem vasthielden, moesten we hem loslaten
                                                  
    Broers en zussen Rietveld
    Zwagers en schoonzussen
    Neven en nichten

Correspondentieadres:
Familie Rietveld
Voorweg 8
2391 AA Hazerswoude-Dorp

Het afscheidsmoment vindt plaats op vrijdag 28 februari om 16.00 
uur in Hotel Groenendijk, Rijndijk 96 in  Hazerswoude-Rijndijk. 
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren. Daarna wordt Peter 
in besloten kring naar het crematorium gebracht.
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Thuis in uw dorp!2020

Project Schoon Schip: 
voorkom oplopende schulden

Ger Buijs, manager Klant & Woning van Habeko: “Het 
is ons beleid om bewoners die hun huur niet betalen 
snel aan te spreken. Meestal wordt de huur dan alsnog 
betaald of spreken we een betalingsregeling af. Wij we-
ten echter niet of deze huurders bij meerdere bedrijven 

betalingsachterstanden 
hebben. Misschien zijn 
de financiële proble-
men wel groter en 
durven ze geen hulp 
te vragen.” 

Een of meerdere be-
talingsachterstanden 
kunnen een signaal 
zijn voor beginnende 
schulden. Met project 
Schoon Schip is het 

mogelijk om dit vroeg bij te sturen. Naast woningcorpo-
raties doen ook zorgverzekeraars en energie- en water-
bedrijven mee. Dit zijn de ‘signaalpartners’. 

Zo werkt Schoon Schip
Ger Buijs: “Stel, iemand betaalt één maand geen huur. 
Dan zetten wij de naam en het adres van deze huurder 
in een centrale gegevensbank. Dit verloopt volgens de 
wettelijke privacyregels. Zijn wij de enige? Dan is er  
geen directe aanleiding om te denken dat deze huurder  
schulden heeft. Wél als ook het energiebedrijf of de 
zorgverzekeraar diezelfde naam doorgeven. Op het  
moment dat twee signaalpartners dezelfde persoon 
delen, komt de gemeente in actie. De medewerkers van 
team Schoon Schip zoeken contact en gaan thuis langs. 
Hun doel is om in een vroeg stadium hulp te bieden bij 
het oplossen van de betalingsachterstanden. Meedoen  
is op vrijwillige basis.”

Zodra iemand openstaat voor hulp en con-
tact heeft met Schoon Schip, doet Habeko 
een stapje terug, zegt Ger Buijs. “Wij willen 
wel maandelijks de huur ontvangen, maar zetten 
minder druk op het terugbetalen van die maand 
achterstand. Dat doen de andere signaalpartners 
ook. Zo krijgt iemand weer wat lucht om passende 
oplossingen te vinden. Met Schoon Schip proberen we 
te voorkomen dat kleine achterstanden uitgroeien tot 
grote problemen, die zelfs kunnen leiden tot een huis- 
uitzetting.”

In 2019 startte de gemeente een proef in samenwerking 
met zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid. In 50 procent 
van de gevallen werd de hulp geaccepteerd. Nu doen 
meer partijen mee met het project Schoon Schip. Vanaf 
2021 is de gemeente wettelijk verantwoordelijk voor 
schuldhulpverlening.

100 jaar Habeko wonen 
Weer een wens vervuld
In januari hebben we weer een wens vervuld van een van onze huurders. Dit 
keer in Hazerswoude-Rijndijk. 

Alie van Staveren (78) kan haar geluk niet op! Eindelijk is het plafond in haar keuken weer 
mooi wit. “Het is toch niet te geloven. Ik ben zo ontzettend blij!” Bij de verhuizing, nu 
alweer twintig jaar geleden, zijn de plafonds in de woonkamer en keuken voor het laatst 
gewit.  “In de woonkamer ziet het er nog prima uit, maar in de keuken ergerde ik me al 
een tijdje aan die hoek boven het gasfornuis,” vertelt Alie van Staveren. “Die was na al die 
jaren koken helemaal donker geworden.”

Kleindochter Niki van der Vliet komt iedere week bij haar oma langs en helpt haar zoveel 
mogelijk. “Ik heb zelf ook wel eens gedacht: misschien moet ik dat plafond eens verven. 
Alleen zag ik dat eigenlijk niet zitten. En toen ontving oma post van Habeko wonen: ze 
mocht een wens doen. Daar hoefden we niet lang over na te denken.” Niki stuurde de 
wensbon namens haar oma op naar Habeko. Een aantal weken geleden kreeg ze een 
berichtje: de wens van haar oma ging in vervulling. Eind januari was het zover. De schilder 
van Duo Schilderwerken klaarde het klusje in een handomdraai. Natuurlijk was Niki erbij. 

100 JAAR!

Geplaatste  
systemen

Besparing (€)

Opgewekt  
vermogen (Kwh)

500

1.270.000

279.400

CO2 besparing (Kg) 451.496

Habeko wonen
     Zonnepanelen in cijfers

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl

feb
ru

ar
i -

 m
aa

rt
 2

02
0

Ger Buijs

In februari was de start van project Schoon Schip van de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit project is bedoeld om inwoners met beginnende 
schulden op te zoeken en hulp te bieden. Habeko wonen doet hieraan mee.

Geef wijziging gegevens door
Als huurder van Habeko zijn er diverse gegevens van u bij ons bekend. Zoals uw 
telefoonnummer en e-mailadres. “Wanneer wij u willen bereiken gebruiken wij deze 
gegevens,” legt woonconsulent Maria van Saase uit. “Het is daarom belangrijk dat ze 
actueel zijn. Verandert uw telefoonnummer of gebruikt u een ander e-mailadres? Geef 
dit dan door via info@habekowonen.nl. Of bel ons even, dan passen we het aan en bent 
u altijd bereikbaar voor ons.”

Verandert uw persoonlijke situatie? Denk hierbij 
aan een huwelijk of samenwonen, maar ook het 
overlijden van uw partner of echtscheiding. Geef 
ook dit aan ons door. 

Bent u ingeschreven bij Huren in Holland 
Rijnland? Houd ook daar uw gegevens, zoals uw 
inkomen, actueel. Zijn uw gegevens niet juist? 
Dan krijgt u niet alle passende woningen te zien 
of komt u misschien niet in aanmerking voor een 
woning. Aanpassen kan via de website van Huren 
in Holland Rijnland. 

Alie van Staveren en Niki van der V liet

Maria van Saase

Heeft u onze website 
al bezocht?
www.sbhw.nl
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www.bakkerammerlaan.nl

Vast voordeel:              
Ammerlaantjes,              

4 + 1 gratis

Hazelnoot tiramisu               
slagroomtaartje

Stroopwafels
De aanbiedingen  gelden van 27 februari t/m 4 maart

                                        

5,95
                                        

2,-

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 
24 /m 29 februari 2020.

Verse kipfiletVerse kipfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio

Kiprollade
Boeren-

achterham
Snijworst

4.49

Vlugklaarpakket

4 Jalopen
worstjes
4 Room-
schijven

7.98
Weektopper:

4  Kip 
op Stok

2.496.49

3.99

Altijd lekker:

Gekruid 
gehakt 

div. soorten
500 gram

Meepakker:

Bami/
Nasivlees 

300 gram

5.00

Uit eigen keuken:

Tortilla's 
div. soorten 

2 stuks

1.69
100 gram

Kip-pesto
Lekkere vlugklaarmix van 
kipreepjes, katenspek,
groene pesto-olie en 
een melange van 
Pesto di Basilico. 
Verrukkelijk! 

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

BRIL
VAN DE MAAND
MAART

EXPORT-BOOMKWEKERIJ
 

Wij zoeken op korte termijn een:
 

VAKBEKWAAM 
BOOMKWEKER

of iemand die hiervoor opgeleid wil worden.

 ZZP’er
Voor alle voorkomende werkzaamheden.

 

Ben je geïnteresseerd?
Bel of mail naar: Wim Streng 

Rijneveld 73, 2771 XW Boskoop
Tel. 0172 214175 of 06 53278161

E-mail: info@wimstreng.nl

WIM STRENG B.V.
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Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

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

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

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

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

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

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

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

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

Nel ten Donkelaar. Ook niet-
bewoners van Rhijndael zijn 
van harte welkom. Zie info el-
ders in deze rubriek.

(RK) KERKELIJKE 
VIERINGEN in 
RHIJNDAEL   

Op donderdag 27 februari is er 
een eucharistieviering waar-
in pastoor Peeters voorgaat.  
Donderdag 5 maart is er een 
woord en communieviering, 
verzorgd door de werkgroep 
van de parochie H. Michael – 
H. Bernardus De aanvang van 
de vieringen is 10.00 uur.

(RK) PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT

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

ASWOENSDAG 
Op 26 februari, Aswoensdag, 
is er om 19.30 uur een oecu-
menische Aswoensdag viering 
in de Brugkerk met dominee 
W. Biesheuvel en pastor L.Th. 
Nguyên als voorgangers. Wilt 
u het verdorde palmtakje van 
vorig jaar meenemen voor de 
palmverbranding? In deze vie-
ring is de tweede collecte voor 
het vastenactie project van de 
parochie. De parochie heeft 
dit jaar geen eigen project 
maar we sluiten aan bij het 
landelijke project van de vas-
tenactie “werken aan je toe-

(OEC) VIERINGEN

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.
                                                                                          
Zondag 1 maart  
Ontmoetingskerk 10.00 uur: 
De dienst wordt geleid door 
dominee W. Biesheuvel, het 
orgel wordt bespeeld door 
Herman Verbree. Na afloop is 
er koffie, thee en limonade. 
Bernarduskerk 11.00 uur: 
Woord en Communieviering 
waarin pastor Lam voorgaat. 
Het Parochiekoor zingt o.l.v. 
Mevr. Jeanne v.d. Meer. Dhr. 
Nico Wesselingh is de orga-
nist.

Vrijdag 6 maart                                                                                                                            
Kapel het Anker 09.30 uur: 
Woord en Communieviering 
waarin pastor Lam voorgaat.            
Zorgcentrum Rhijndael 19.00 
uur: Viering Wereldgebeds-
dag, verzorgd door Tineke 
Heemskerk, Truus van der He-
ijden en Elsbeth Oosting. De 
piano wordt bespeeld door 

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. 

OPEN HUIS in 
ONDER DAK

Iedere eerste dinsdagmorgen 
van de maand staan de deu-
ren van Onder Dak, Dorps-
straat 55 in Koudekerk open 
voor het “Open Huis”. Een ge-
zellige ochtend om elkaar te 
ontmoeten voor een praatje 
en / of een spelletje. De eerst-
volgende keer is op dinsdag 3 
maart. Om 10.00 uur staat de 
koffie / thee met wat lekkers 
klaar. Ans, Elsbeth, Ineke, Nell 
en Gerda nodigen u / jou van 
harte uit het “Open Huis” te 
bezoeken. 

WERELDGEBEDSDAG 
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. Het is letter-
lijk en figuurlijk een wereldge-
beurtenis! Ieder jaar gaat op 
de eerste vrijdag van maart 
het gebed de wereld rond. 
Wat deze vrijdag tot een spe-
ciale dag maakt is het feit dat 
gedurende 24 uur ergens in de 
wereld gebedssamenkomsten 
plaats vinden. Dezelfde gebe-
den worden gebeden; dezelf-
de Schriftgedeelten worden 
gelezen. Het is dus een ket-
ting van gebed door de hele 
wereld. De viering van 2020 
is gemaakt door vrouwen uit 
Zimbabwe. Ook de Bijbellezin-
gen zijn door hen gekozen. Het 
thema van de viering is: “Sta 
op en ga”. In de liturgie klinkt 
de begroeting: “Kwaziwai” in 
de taal van het Shona-volk en 
“Salibonanie” in de taal van 
het Ndebele-volk en betekent: 
“Goedendag”. Deze begroe-
ting is een uitnodiging voor u 
allen! 

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 1 maart  
 09.30 uur Ds P.J.Krijgsman (voorber. H.A.); 
 18.00 uur Prop. A.J.R. Treur, Vinkeveen
P.G. De Hoeksteen  Zondag 1 maart  
 10.00 uur Mw. H.J. van Dam-Pieters, Utrecht
Geref. Gemeente Zondag 1 maart  
 09.30 uur Geen opgave; 
 18.00 uur Ds C. Sonneveld, 
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zaterdag 29 febr. 19.00 uur 

Communieviering. Voorg. Past. Lâm
 Zondag 1 maart  09.30 uur  Gezinsviering 

Meer informatie: www.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 1 maart 
 10.00 uur Ds Carla Melgers
Herv. Gemeente Zondag 1 maart 
 10.00 uur Ds C.C.A. Melgers in de Korenaar!; 
 18.30 uur Ds A.B. van Campen
 

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

Collectecomité Koudekerk a/d Rijn zoekt 
collectanten voor ReumaNederland 
Ondanks de onzichtbaarheid van deze ziekte, kampen ruim 2 miljoen Nederlan-
ders met de grote impact die reuma heeft op hun dagelijks leven. 

ReumaNederland verricht  on-
derzoek naar betere behande-
lingen financieren met als doel 
dat de mensen met reuma mee 
kunnen doen in onze maat-
schappij.

Jaarlijkse collecte

In de week van 16 tot en met 
21 maart is er weer de jaarlijkse 
collecteweek van ReumaNeder-
land. Collectanten zijn daarbij 
onmisbaar. ReumaNederland 
zoekt nog collectanten in Kou-
dekerk a/d Rijn. 
Door te collecteren helpt u mee 

om de levens van meer dan 2 
miljoen Nederlanders met reu-
ma te verbeteren. Vorig jaar 
haalden alle collectanten samen 
bijna 3 miljoen euro voor het 
reumaonderzoek op!

Helpt u ook mee? 

Met een paar uurtjes collec-
teren zet u zich in voor dit 
goede doel! 

U kunt zich als 
collectant opgeven bij 

collecteorganisator 
Tineke Vierstra,  

bereikbaar via 10.4@
ziggo.nl. Ook kunt u 
even een mail sturen 
aan: vrijwilligers@
reumanederland.nl 

Bij voorbaat hartelijk dank 
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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 27 febr. Kalfslever met spek en ui € 13,75

Vr 28 febr. Onbeperkt spareribs m. friet € 17,50

Za 29 febr. Courgettesoep € 19,75

  Griekse souvlaki met tzatziki, groenten

Zo 1 mrt. Happen v.d. plank 
  v.a. 2 pers, prijs p.p.  € 21,50

Di 3 mrt. Stamppot boerenkool m. worst € 9,75

Wo 4 mrt. Broodje visburger met friet en saus € 11,00

Do 5 mrt. Wiener schnitzel met friet € 12,95

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

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 
 13.30 - 16.45 uur Gratis toegang!
Di 10 mrt. KLAVERJASSEN 
 Aanvang 20.00 uur
Do 12 mrt. KENNISQUIZ DONDERDAGGROEP 
 Aanvang 20.15 uur
Zat 28 mrt. RIJNWOUDE LIVE MET 2 BANDS!!! 

Aanvang 21.00 en 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 ver-
sturen/inleveren. De rubriek diversen kunt u ALLEEN PER MAIL 
 inleveren! Dit i.v.m misbruik in het verleden (we zijn daarom ook 
gestopt hiermee) maar door een afspraak met de provider hebben 
we de rubriek diversen weer kunnen opstarten.

Kleine
advertenties

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

Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op  

Iban nr. NL37INGB0006259928

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Nicole
Vriesekoop

Behandeling 

volgens afspraak

Willem Kloosstraat 4

Hazerswoude-Rd

Tel. 06-22072100

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

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

C
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K

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

Bezorg-
klachten 
inspreken op het 

antwoord-apparaat!  

0172-
430151

GEVRAAGD :

ANTIEK SPEELGOED, antiek speelgoed, doos au-
tootjes, oud lego, treinen, blikken speelgoed, 
vrachtwagens, enz... op zolder??
Ik koop het graag van u over! Alleen jaren 
40/50/60/70 speelgoed.

Direct ophalen tegen contante betaling!
Tel. 0640022896

Weipoorsteweg 4b
2381 NA Zoeterwoude
071 5803985 / 06 51179246       

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

Nu 10% korting
op de reparatie/onderhoud

van uw machine t/m 15 maart 2020

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

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

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

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

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

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

 

Presenteert 
Zaterdag 7 mrt 2020 

 

Suger mama 
Aanvang 22.30 uur 

Toegang gratis 

Ingezonden bijdrage

Een 2de druk, maar wel 
een nieuw geluid
Zomaar even een herinnering ophalen! Het is nu 25 jaar 
geleden dat onze plaatsgenoot, Ton Huisman, een dicht-
bundel van zijn hand aan Koningin Beatrix mocht over-
handigen. 

In het werk van Ton speelt de strijd van een eenzaam mens tegen het 
broze lichaam en de kwetsbare geest altijd een belangrijke rol. Een 
lange strijd tegen ‘tetanie’ heeft de nodige sporen op lichaam en geest 
achtergelaten en Ton’s leven was niet zelden een vechten teneinde de 
muren van de geestelijke isoleercel die hem in een stenen greep hiel-
den te slechten.

Tijdens een gesprek dat ik onlangs met hem voerde, zei hij zo tussen 
neus en lippen door: en tóch ga ik gewoon door!
Ton vindt het erg leuk n.a.v. zijn 25-jarige contact met het Koninklijk 
Huis een 2de druk van zijn bundel ‘Koninklijk Vertrouwen’ te mogen 
uitgeven bij zijn grafische bedrijf De Witte Merel.
‘Koninklijk Vertrouwen’ is een bundel met een gevarieerde inhoud; 
niet alleen beschrijft de dichter diep beleefde vriendschappen ook 
kan hij genieten van ‘die molens in de polder’ die niet alleen groene-
weidenperspectieven oproepen. 

Toch voel je na het lezen van de bundel het zinnetje ‘ik was een bui-
tenstaander’ in je hoofd na-gonzen en je weet plotseling dat het ver-
trouwde huisje-boompje-beestjesyndroom niet alleen een alle crea-
tiviteit wegduwende ziekte, maar tevens - hoe paradoxaal ook - een 
wensdroom kan zijn. ‘Hoe kan ik in vredesnaam die machtige de-
mon die mij zo knevelt en mij in mijn doen en laten beperkt, een 
lesje leren!’

Ik heb het vermoeden dat het Ton - na een jarenlange strijd - gelukt 
is. Als je je dichtbundel op een bepaald moment de ondertitel ‘iets 
van blijvende waarde’ mee kunt geven, heb je een niet geringe zege 
geboekt. En dat is een felicitatie waard!
Het is te hopen dat Ton nog lange tijd gedichten kan schrijven waarin 
hij kenbaar maakt dat er aan de serie nederlagen definitief een einde 
is gekomen: ik heb er ‘vertrouwen’ in!

Gert Jan Windhorst
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NIMBY
Twee beminnelijke dames - één namens de Provincie en één namens 
de Gemeente - presenteerden in De Juffrouw de verkeers-plannen 
(verbetermaatregelen!) inzake de N209. Ze hadden me namens hun 
bazen uitgenodigd als ‘aanwonende van de N209’ en dan is het 
mijn burgerplicht daaraan gehoor te geven. Ze hadden het niet ge-
makkelijk, de dames...
Het is een heidens moeilijk karwei een zaal met een zeer arg-
wanend gehoor te overreden. Ik keek het aanvankelijk enigszins af-
standelijk aan en ik proefde de sfeer. 
Na de uiteenzetting van de dames mocht het publiek vragen stel-
len. Het werd direct duidelijk: als een vragensteller ook maar één 
kritische noot liet vallen, kreeg hij een applaus, u kent het wel, zo’n 
cynisch klappertje. Er was enige hilariteit toen een vragensteller 
bekende dat hij de dames ‘al heel lang kende’ (iemand naast me 
zei dat hij dat al een fikse tijd vermoedde!!!) maar de scepsis nam 
al weer snel de macht over. De teneur van de stemming was het 
ongenoegen dat wij steeds maar moeten bloeden voor dat verrekte 
sluipverkeer van waar dan ook: ‘los dat nou eens op!’
Toen de dames openlijk bekenden dat ze het probleem van de files 
niet konden oplossen - ze kunnen alleen maar zorgen dat het niet 
erger wordt - werd er ogenblikkelijk met het nodige fanatisme ge-
pleit voor die goeie ouwe tunnel of desnoods een rondweg (langs 
de HSL).
Ook dat eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat ten westen van het 
kruispunt werd hun niet in dank afgenomen.
Ik zag het allemaal belangstellend aan, maar plotseling ging ook 
bij mij het opstandige bloed stromen: een rotonde op de Provin-
cia-leweg ter hoogte van de Frans Hals. Allemachtig, N.I.M.B.Y... 
Not In My Back Yard! Ik heb nu al maandenlang in de rotzooi gezet-
en... het zal toch niet zo zijn dat ik weer een paar jaar geterroriseerd 
word door ronkende machines, zware vrachtwagens en constant 
voorbijdenderende tractoren met al dat zand waarvan ik intussen al 
een aardig voorraadje heb in tuin, gang en keukenkastjes.
Als alles verloopt zoals de plannenmakers willen, wordt die Zuid-
dijk niet die groene boomrijke oase aan de rand van Plan Zuid, maar 
een storende entreeroute. Weg schilderachtig groen en lo-verrijk 
welkom aan de rand van een toch al niet zo’n gevarieerde woon-
wijk; mocht je ooit van koekoekéénzang willen praten... Nou ja, 
niet het eigen nest bevuilen.
Ik kreeg mijn boosheid gelukkig snel onder de knie. En nu we toch 
met vreemde termen bezig zijn... ik dacht aan divide et impera 
(verdeel en heers). Als iedereen alleen maar eigen straatje schoon 
wil vegen, lachen de autoriteiten in hun vuistje en kunnen ze hun 
plannen eenvoudig doordrukken onder het mom van: als er geen 
eensgezindheid is, voeren we gewoon onze plannen uit. Mocht het 
hun uitkomen, dan kennen ze hun klassieken wel!
Ik heb het idee dat de N209 een lappendeken wordt van kleurrij-ke(?) 
rotondes, maar of die deken de panacee is voor de zo gewenste 
bereikbaarheid en leefbaarheid... ik vraag het me af. Als er één taak 
is weggelegd voor een ampel én solidair beraad op dorpsniveau, 
is het wel in deze verduiveld moeilijke verkeers-pro-blematiek. Ik 
hoop dat we elkaar vinden.

Wist

CursiefjeSpeeltuintjes blijven 
bewoners bezighouden
Wat beslist de gemeenteraad?

door Jan Luuk van Dijk
Op diverse plaatsen in de verschillende kernen komen bewoners in opstand tegen het 
nieuwe beleid van de gemeente Alphen aan den Rijn over het voortbestaan van de vooral 
kleine speelplekken in de woonwijken. Kleine speeltuintjes, met maar enkele toestellen, 
die al jaren bestaan, maar nu blijken afgeschreven te zijn en gaan verdwijnen. 

Speelruimteplan is door de gemeenteraad met aanvullingen goedgekeurd
Donderdag 20 februari boog de gemeenteraad zich over het speelruimteplan.
Dat de acties van de bewoners van de Mozartlaan en eerder al van de Marsstraat in Hazerswoude-Rijndijk vruchten afwierpen, bleek wel uit door diverse politieke 
partijen ingediende bezwaren op het speelruimteplan van wethouder Schotanus. Met name Anouk Noordermeer van de VVD en Iris van der Kolk van de SP lieten in 
de raadsvergadering van zich horen. 

Beter ‘van buiten naar binnen’ werken
De wethouder moest erkennen dat het beleid om ‘van buiten naar binnen’ te werken als gemeente bij het speeltuintjesbeleid volledig de mist in is gegaan.  Ambtena-
ren hebben van achter hun bureau bedacht wat handig is voor het onderhoud door de gemeente en niet eerst onderzocht wat de kinderen en hun ouders belangrijk 
vinden. Communicatie over het voornemen speeltuintjes weg te halen of te verplaatsen naar de inwoners was ook afwezig of onduidelijk. 

Visie volgt
De wethouder heeft toegezegd het huidige beheerplan voor speeltuintjes na de zomer uit te breiden met een visiedocument voor de toekomst. In de tussentijd zullen 
speeltuintjes die onveilig zijn al worden opgeknapt, want dat kan niet langer wachten volgens de gemeenteraad. Het budget van 1,7 miljoen euro dat nodig is om het 
achterstallig onderhoud uit te voeren, is goedgekeurd. Bij de begrotingsronde in november zal voorts worden vastgesteld wat structureel aan budget nodig is om de 
speeltuinen te onderhouden. 

Overleg met inwoners
“Er worden geen speeltuinen weggehaald of verplaatst, voordat we met omwonenden tot afspraken zijn gekomen”, zegt Schotanus toe. Keiharde garanties dat de vier 
speeltuintjes in de Mozartlaan in de huidige vorm blijven bestaan heeft de wethouder daarmee echter niet gegeven. Nu maar hopen dat er geen hinkelbaantjes voor in 
de plaats komen… 

Speelplaatsen die juist voor de 
kleinsten zo fijn zijn, omdat ze 
dan dichtbij huis kunnen spe-
len. Wat bewoners het meest 
steekt is, dat er niet of nauwe-
lijks informatie is gegeven en zij 
nergens bij betrokken zijn ge-
weest.

Mozartlaan
Marko Wichertjes, bewoner van 
de Mozartlaan in Hazerswou-
de-Rijndijk, was er wel op tijd 
bij. Hij had afgelopen dinsdag 
wethouder Schotanus uitgeno-
digd om hem ter plaatse op de 
hoogte te stellen van de situa-
tie. Buurtbewoners waren op-
getrommeld en kinderen had-
den zelf protestborden gemaakt. 
Overal in de buurt hingen pos-
ters op de ramen, verspreid 
door de SP, met de tekst ‘Onze 
speeltuin moet blijven’.  Er wa-
ren zelfs enkele raadsleden op 
dit gerucht afgekomen.

“Alle kleine speelplekken wor-

gelijks na schooltijd er best heel 
wat kinderen even komen spe-
len. Als de wethouder gekomen 
is, worden er eerst wat foto’s 
gemaakt en vervolgens wandelt 
het hele gezelschap door de wijk 
naar de speeltuin bij de Cirkel. 
Daar ontstaat een heel gesprek 
tussen bewoners en wethou-
der Schotanus en krijgt hij ook 
een beeld dat kinderen langs het 
water sturen naar deze speel-
tuin geen optie is.

Wethouder belooft niets
Echte beloftes geeft de wethou-
der niet. Wel zegt hij toe dit sa-
men met de buurt te willen 
oppakken. De raadsleden zijn 
verbaasd dat dit niet eerder ge-
daan is en willen in elk geval 
pleiten om beslissingen voorals-
nog uit te stellen. Het woord is 
nu eerst aan de gemeenteraad.
Zie voor de uitslag van de pro-
testen kader hieronder

Protesterende kinderen op de foto met hun spandoeken

Bewoners in gesprek met wethouder Schotanus.

den opgedoekt en de kinderen 
moeten maar naar een grotere 
speelplek. Maar die is helemaal 
achter sporthal De Cirkel” ver-
telt Wichertjes. Buurtbewoner 
De Groot beaamt dat hij nooit 
is ingelicht over dit plan. “Wij 
als opa’s en oma’s vinden die 
plekken dichtbij huis juist zo 
fijn voor de kleinere kinderen” 
zegt hij. Hij vertelt ook dat da-
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Oude Gemeneweg 17 
Hazerswoude dorp

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

Geslaagd

Voor

een

Cadeau!

Oozoo horloges
Voor iedere outfit een 
ander horloge!

Vraag er naar in de winkel
Of bezoek onze website:
www.idesignsieraden.nl

€ 49,95

Idesign sieraden.
Ook voor de 

reparatie van al uw 
gouden en zilveren 
sieraden, horloges 

en klokken.

€ 39,95 € 29,95

€ 69,95 € 39,95 € 49,95

€ 79,95

Kleuters trots 
op hun 

Amaryllissen!
Op 3 december 2019 
deelde speeltuin De 
Rode Wip namens 
de Gemeente Alphen 
aan den Rijn amaryl-
lisbollen uit. De be-
doeling was om twee 
maanden lang goed 
voor de bollen te zor-
gen, want de amaryl-
lissen zouden gekeurd 
worden. 
De Vlindertuin en de 
Kikkertuin, de twee 
kleutergroepen van 
de St. Michaëlschool, 
deden mee met de 
wedstrijd. De kleuters 
zorgden goed voor 
de bollen en werden 
erg enthousiast als 
de stengel weer een 
stukje was gegroeid 
en toen de bloem uit 
kwam.

Jammer.... geen prijs
Op 11 februari wer-
den de amaryllissen 
gekeurd. De kinderen 
van de Kikkertuin en 
de Vlindertuin wacht-
ten vol spanning af of 
hun bloem zou win-
nen. Ze konden zelf 
niet bij de verkiezing 
zijn, want die was ’s 
avonds. De keuring 
werd uitgevoerd door 
twee medewerkers 
van de gemeente en 
de onderhoudsman 
van De Rode Wip. Zij 
hebben gemeten en 
nauwkeurig alle bloe-
men en foto’s beke-
ken. 
Helaas vielen de kleu-
ters niet in de prijzen. 
Dat vonden ze wel 
jammer, maar ze zijn 
toch heel trots op hun 
amaryllis!

KOM DOOR DE BAGGER....KOM DOOR DE BAGGER....

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

KOM DOOR DE 
BAGGER ACTIE!

FIETSBINNEN
BAND 
2E GRATIS

Geldig t/m 7 maart 2020

KOM DOOR DE BAGGER 
voor de opleiding 

Eerste Hulp aan Kinderen!
Aanmelding voor 1 maart wordt beloond 

met een kleine EHBO tas.

De opleiding duurt 3 avonden en vindt plaats op 
5, 12 en 19 maart van 19:30 – 22:00 uur.

Locatie bij Van der Kamp opleidingen 
Dorpsstraat 156, Hazerswoude-Dorp.

Aanmelden kan door te mailen naar:
info@vanderkampopleidingen.nl

Of via de website www.vanderkampopleidingen.nl

KOM DOOR DE BAGGER...
Kom in de winkel de nieuwe 
voorjaarscollectie bekijken!

Ontvang bij aankoop een 
KORTINGSBON VAN 10%

van uw aankoop voor de volgende keer. 
Deze actie is geldig van 

maandag 24 t/m zaterdag 29 februari 2020

Reserveer in de agenda! 
Modeshow maandag 23 en dinsdag 23 maart 

om 14.00 en 20.00 uur.

KOM DOOR DE BAGGER...

Deurmatten
met 10% korting!
Veeg je voeten schoon op een 
deurmat van Van der Linde.

VAN DER KAMP OPLEIDINGEN
EHBO • BHV • AED

Lettertype: 
- Aglet Slab Regular

Grijs:
- CMYK 59, 39, 37, 19
- RGB 89, 96, 100
- PMS 424c

Groen:
- CMYK 66, 14, 38, 3
- RGB 85, 155, 134
- PMS 5493c 
 

Dorpsstraat 138, Hazerswoude Dorp 
Telefoon 0172 - 589 203

Dorpsstraat 140, Hazerswoude-dorp
    Telefoon 0172 - 589 201 

Brugklassers strijden 
tijdens Alphense finale 
Read2Me!
Op dinsdagavond 10 maart gaan acht voorlezers de strijd met elkaar aan: 
wie is de beste voorlezer? Wie weet de jury en het publiek het meest te 
boeien? Wie zorgt er voor dat iedereen, op het moment dat de voorlezer 
klaar is, denkt: lees alsjeblieft door, ik wil weten hoe het afloopt!

De voorleesstoel staat klaar op het podium van Parkvilla, het publiek – 
bestaande uit familie, vrienden, klasgenoten en docenten van de voorle-
zers – wacht vol spanning af en de jury heeft de belangrijke taak aan het 
eind van de avond een winnaar bekend te maken. Dit jaar bestaat de jury 
uit: burgemeester Liesbeth Spies, jeugdboekenschrijver Gerard van Ge-
mert en unitleider educatie Bibliotheek Rijn en Venen Monique Baggen.

De winnaar mag door naar de provinciale 
wedstrijd op 3 april in Rotterdam.
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In 1955 werd ik in Stompwijk geboren als 7de in een gezin 
van 9 kinderen. Mijn broer gaf mij mijn naam en nu ga ik dus 
als Elli Janson door het leven. Nadat bekend werd dat ik als 
kind seksueel ben misbruikt, is het contact met mijn  familie 
verbroken. Als slachtoffer van dit misbruik hoopte ik vroeger 
dat het vanzelf zou verdwijnen.

Nu voel ik me niet meer schuldig over wat er is gebeurd.
Maar daders moeten zich doodschamen. Dit moet stoppen!!
Ik woon alweer bijna 40 jaar met plezier in Hazerswoude 
Rijndijk.  Mijn gezin bestaat uit 5 fantastische kinderen,  
2 schoondochters en 1 schoonzoon.
En op de koop toe heb ik ook nog 6 leuke, prachtige, lieve 
kleinkinderen gekregen. Mijn gezin is mijn alles!

Mijn tuintje is een postzegeltje, waar ik in het begin best moeite mee had. Maar nu geniet ik volop van mijn 
paradijsje. Hoe groener hoe mooier! Het wordt bevolkt door vele vogeltjes. Zelfs Gerrit de duif komt dagelijks 
langs met zijn vriendin.
In 1973 ben ik mijn werkzaamheden begonnen in het onderwijs, daarna in de pleegzorg en de 
peuterspeelzaal. Nu ben ik gastouder en is het elke dag weer heerlijk als de kinderen worden gebracht. 
Ieder kind is zo uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Interessant om hier 
een bijdrage aan te mogen leveren. Het belangrijkste vind ik het om voor hen hier een emotioneel en fysiek 
veilige plek te creëren.

Ik geef het estafettestokje door aan Kees van Kuilenburg.

“Jeu de Boer organiseert in 
samenwerking met Stichting 
Actief Rijnwoude het 
“Ommetje” zondag 1 maart.

Ook zeker leuk voor kinderen.
Zondag 1 maart vanuit Jeu de Boer hebben we weer een Ommetje. 
We hebben 3 wandelingen in petto ( (ongeveer 19 / 12 / en 6 ki-
lometer), daarnaast ook 4 fietstochten (ongeveer 6 / 12 /19 en 35 
kilometer). Wil je “Actief” zijn, dan zit er zeker iets tussen wat aan-
sluit op jouw wensen. Oh ja, wandelen met hond is natuurlijk mo-
gelijk, maar honden wel aan de lijn.

Inloop vanaf 10.15 uur, start activiteit tussen 10.30 uur en 13.00 
uur. Op veler verzoek hebben we de starttijd dus verlengd.
Na de koffie / thee (aangeboden door Jeu de Boer)  kunt u gaan 
starten met uw activiteit. Een flesje water en een appeltje/manda-
rijntje  krijgt u mee voor onderweg.
Na afloop van uw inspanningen kunt u heerlijk bijkomen en u ge-
nieten van een drankje, een hapje en van de speciale aanbieding 
van “Jeu de Boer”. 

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

Een gezonde en goedkope activiteit in uw eigen achtertuin.

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

Gratis e-bikecursus 
maandag 30 maart 2020

(Locatie Jeu de Boer / tussen 10.00 uur – 12.00 uur)
  
We willen allemaal zo lang mogelijk blijven fietsen en er zoveel mogelijk plezier aan be-
leven. Fietsen is gezond en houdt mensen mobiel. Het aantal elektrische fietsen (e-bikes) 
neemt heel snel toe. Maar, helaas gebeuren er relatief ook veel ongelukken met de e-bike.

Wij vinden het belangrijk dat u 
zo lang mogelijk en op een vei-
lige manier kunt blijven fietsen. 
Daarom organiseert Actief Rijn-
woude in samenwerking met 
Veilig Verkeer Nederland en 
Theo van Zanten Tweewielers 
een e-bikecursus. In een ont-
spannen sfeer krijgt u informa-
tie over veilig en comfortabel 
fietsen op een e-bike. De cursus 
is bestemd voor gebruikers of 
toekomstige gebruikers van een 
e-bike en is natuurlijk gratis.

De cursus bestaat uit 2 onder-
delen:
1. Theorie:
Opfrissen verkeersregels / ei-
genschappen van de elektrische 
fiets / verschillende types elek-
trische fietsen kwetsbaarheid 
van de gebruiker.
2. Praktijk: 
U rijdt op uw eigen e-bike of 
test e-bike een kort parcours om 
uw behendigheid te vergroten 
en ervaring op te doen met het 
rijden op een e-bike. Op dit par-

cours kunt u oefenen met op-
stappen, bochten rijden, links- 
en rechts afslaan, slalom, rem/
noodstop en evenwicht. Heeft u 
nog geen e-bike? Theo van Zan-
ten Tweewielers stelt voor deze 
cursus enkele testfietsen be-
schikbaar. Bij deze bijeenkomst 
zijn begeleiders van Veilig Ver-
keer Nederland en Theo van 
Zanten Tweewielers aanwezig, 
die u voorlichting en instructie 
kunnen geven over de elektri-
sche fiets. 

Meld u zich wel van tevoren aan met een e-mail aan  linda@actief-rijnwoude.nl of telefonisch 
06-45094267  en vermeld daarbij of u met uw eigen e-bike wilt deelnemen of gebruik wilt ma-
ken van een testfiets. Wacht met uw aanmelding niet te lang! het aantal deelnemers is beperkt.

Deze cursus wordt 
aangeboden door 

Lezingen 't Anker 
door Rotary 
Rijnwoude
Buurthuis Het Anker organiseert in 2020 een serie lezin-
gen over algemene onderwerpen die voor iedereen interes-
sant zijn. Iedere maand is er een lezing ingepland. 

Op maandag 2 maart 2020 starten we met de eerste lezing.  Zaal 
open 19.30 uur, start lezing 20.00 uur, einde lezing  circa 21.30 uur. 

Ons beeld van de wereld: is dat juist?
Aan de hand van het wereldwijd bekende boek Feitenkennis van 
de Zweedse statisticus  Hans Rosling, hoogleraar Internationale Ge-
zondheid, adviseur van de Wereld-
gezondheidsorganisatie en Unicef, 
neemt de spreekster ons mee naar 
ons eigen brein. Dat gebeurt op in-
teractieve wijze.
Ons probleem is dat we niet weten 
wat we niet weten en dat zelfs onze 
gissingen gebaseerd zijn op onbe-
wuste en voorspelbare vooroordelen.

Cathrin van der Werf bijt als pro-
grammacoördinator van buurthuis             
het Anker het spits af  van de  lezin-
genserie.

Deze lezing heeft ze al drie keer met succes gegeven en zorgt ervoor 
dat je zowel meer realistisch als meer  hoopvol naar de wereld kijkt.

Zij roept op naar deze lezing te komen, die interessant is voor ie-
dereen tussen de 15 en de 100. Entreeprijs  2 euro.

Buurthuis Het Anker, Chopinlaan 2, Hazerswoude-Rijndijk
Samen maken we de buurt, samen gebruiken we buurthuis Het Anker.

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!

Deze week: Elli Janson
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ACTIEF RIJNWOUDE

Agenda Actief Rijnwoude maart 2020
Wekelijks

Dag Activiteit Locatie Tijd

woensdag Koffiedrinken De Egelantier Haz. Dorp 10.30 – 12.00 uur

woensdag Lunchwandelen De Egelantier Haz.Dorp 11.00 – 12.00 uur

woensdag Theewandelen De Tas Benthuizen 13.30 – 15.00 uur

woensdag Koffiewandelen  Clubhuis PWA zwembad  10.00 – 11.00 uur
  Koudekerk aan den Rijn 

woensdag Koffiedrinken Clubhuis PWA zwembad 10.00 – 12.00 uur
  Koudekerk aan den Rijn 

woensdag Koffiedrinken Tom in de buurt Haz. Rijndijk 10.00 – 12.00 uur

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

donderdag Samen fietsen Elke 2e donderdag van de maand 13.30 – 16.30 uur
  Start voormalig Hoogvliet
  Hazerswoude Rijndijk

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

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

Incidenteel

Dag Activiteit Locatie Tijd

Zo 1 mrt. Ommetje Rijnwoude:  Jeu de Boer 10.30 – 13.00 uur
 wandelen/fietsen   vertrek.

Di 3 mrt. Samen eten Driehof 17.00 – 20.00 uur

Wo 4 mrt. Samen eten Café de Hoek, i.s.m. Tom in de buurt 17.00 uur

Do 5 mrt. Biljarten, schaken, dammen Café de Egelantier Hazerswoude Dorp 14.00 – 16.00 uur

Vr 6 mrt. Nordic Walking Eetcafé de Hoek / Koudekerk Inloop 11.15 uur
   Start 11.30 uur

Do 12 mrt. Kennisquiz Café de Egelantier Hazerswoude Dorp 14.00 – 16.00 uur

Di 17 mrt. Samen Fietsen Café de Egelantier 13.00 – 16.00 uur

Di 17 mrt. Samen eten Driehof 17.00 – 20.00 uur

Wo 18 mrt. Samen eten Café de Hoek, i.s.m. Tom in de buurt 17.00 uur

Do 19 mrt. Klaverjassen Café de Egelantier 14.00 – 16.00 uur

Do 26 mrt. Vrijwilligerscafé  Pleyn ‘68 Inloop 19.45 uur
 voor besturen stichtingen   Start 20.00 uur
 en verenigingen, info
 saskia@actief-rijnwoude.nl

Do 26 mrt. Sjoelen Café de Egelantier 14.00 – 16.00 uur

Zo mrt. Meet&Greet Jeu de Boer 14.00 – 16.00 uur

Ma 30 mrt. Cursusdag omgaan met  Jeu de Boer 10.00 – 12.00 uur
 een e-bike, i.s.m. 
 Theo van Zanten
  tweewielers en VVN

CONCERT 6 MAART  TROUBLE TREE FOLKCONCERTS 

VERA VAN HEERINGEN  TRIO  
Vera is Nederlandse, geboren in Alphen a/d Rijn, maar woont al jaren in Wales. 
Nog niet zo bekend in ons land, maar ……….   Een buitengewone en veelzijdi-
ge muzikant. Bewonderd door collega musici. 

Floor® stelt zich voor!
Alweer een aantal jaar kunnen zwangeren en recent bevallen moeders 
op woensdagavond terecht bij Sport2BFit/ FysioKlein, voor leuke ver-
antwoorde trainingen. De lessen worden gegeven door Miriam Hockx, 
gespecialiseerd fysio/ trainer met haar eigen praktijk in Alphen.

Naast het training geven, is Miriam ook actief 
als opleider bij de Women’s Health Academy, de 
organisatie die onlangs een nieuwe supercom-
plete zwangerschapscursus lanceerde: Floor®

Floor® is goed ontvangen door o.a. gynaeco-
logen, verloskundigen en zorgverzekeraars en 
zal in de loop van 2020 op vele locaties in Ne-
derland gegeven gaan worden. Doordat Miriam 
aan de wieg van Floor® stond, kan Hazerswoude als één van de eersten 
al van start en hebben we dus een primeurtje! Fit42-ZwangerFit gaat 
door als Floor®

Floor® stelt zich verder voor op www.ditisfloor.nl Voor een gratis 
proeftraining in Hazerswoude-Rijndijk of in Alphen kun je terecht op 
www.momsplanet.nl/floor Welkom!

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.

Bezield, intens. Haar gitaarspel is subliem en 
niet te evenaren. Ze combineert haar eigen be-
zielde song-writing met de mooiste klanken 
op gitaar, mandoline en viool, met daarbij een 
aangename, prettige stem en met virtuoze on-
dersteuning van contrabassist Andy Seward en 
gitarist Dave Luke.  

Samen creëren ze een bijzondere aangename 
mix van liedjes stevig geworteld in Keltische 
folk en Americana, maar met een moderne 
touch.  Zelden klonk een landgenote zo authen-
tiek. Luister maar eens naar haar drie prachtige 
albums. Vooral haar laatste album is top. 

Haar liveoptredens zijn intiem en ingetogen, 

waardoor de muziek voor zichzelf spreekt. 
Gestript, krachtig en vol groove. Uitsteken-
de flatpicking, wervelend viool spel, hartver-
scheurende teksten, haar natuurlijke stem en 
ritmische klanken maken haar live optreden 
een echte belevenis.  Aanbevolen, zeker als je 
fan bent van Gillian Welch en Diana Jones. 

Verwacht een fraaie verzameling rootsy songs, 
waarvan Appalachenfolk en bluegrass de be-
langrijkste ingrediënten zijn. Sterke songs, war-
me en prettige stem en drie top muzikanten   
zorgen weer  voor heerlijk avondje muziek bij 
Trouble Tree FC. Kortom wees erbij.
‘Soms heb je albums, die je meteen vanaf de 
eerste beluistering bij de lurven grijpen, Won’t 

Be Broken is er zo 
een. Het betreft het 
derde album van Ne-
derlandse singer-
songwriter Vera van 
Heeringen’            
Theo Volk    musict-
hatneedsat tent ion.
blogspot.com 

'Ze kan alles spelen 
waar snaren op zitten, 
geweldige nummers 
schrijven en ze kan 
ook nog eens zingen. 
Je moet haar gewoon 
live zien.'     Snaren-
wonder Tim O’Brien

Entree  € 15,- . In de  Ridderhof  in Koude-
kerk a/d Rijn.                   Aanvang 20.30 uur
Reserveren via  ttfolk@hotmail.com  of  via  

071-3414647 
(naam + aantal kaarten)

www.veravanheeringen.com • www.ttfolk.
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Stuur uw berichten 
naar info@groenehartkoerier.nl

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

Speciaal aanbevolen
Riblappen

KIJK OP LALAU.KEURSLAGER.NL VOOR MEER AANBIEDINGEN

KILO  € 12.98

Jubileumrit – rijdt 
mee voor Issoria!

Op zondag 5 april 2020 organi-
seert Rotary Rijnwoude al voor 
de tiende keer een tourtocht 
door het Groene Hart naar de 
Bollenvelden rond Lisse.  Van 
oudsher werd deze rit georga-
niseerd voor oldtimers maar 
sinds enkele jaren is dit popu-
laire evenement een trekpleister 
voor autoliefhebbers in alle ca-
tegorieën. 

Start en finish vinden plaats bij 
het Plantarium gebouw in Ha-
zerswoude-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. 
Onderweg maken we een stop 
bij bloembollenbedrijf De Tul-
perij in Voorhout waar koffie 

met gebak klaar staat en waar 
een rondleiding gevolgd kan 
worden. De laatste deelnemer 
wordt weer terugverwacht rond 
15.30 voor een afsluitende bor-
rel en een hapje. 
Voor inschrijving en informa-
tie, zie www.bollenrit.nl.
De opbrengst van deze jubile-
umrit gaat in zijn geheel naar 
Hospice Issoria in Leiden. Dit 
biedt een thuis aan mensen 
met een levensverwachting 
van minder dan drie maanden. 
Ook over dit goede doel vindt u 
meer informatie op de website.

Geslaagde aktie  
‘Even een moment geen kankerpatiënt’.
Op 16 februari is bij Sport2BFit en Jeu de Boer gespind en gewandeld met als doel 
geld in te zamelen voor de Stichting VaarKracht. Deze organisatie zet zich in om 
mensen met kanker een fijne dag op het water te verzorgen. Vanuit Hazerswoude 
wordt op 20 mei een sloepentocht door de grachten van Leiden georganiseerd. 

Helaas werkte het weer niet mee 
en er zijn maar 33 wandelaars 
gestart bij Jeu de Boer voor de 
Koek en Lopie winterwandel-
tocht.
Daarentegen is het fiets-duur/ 
spinningsspektakel een groot 
succes geworden. Alle fietsers 
en spinners waren in opper-
beste stemming. Dat werd nog 
vergroot doordat de sportieve-

lingen tijdens de les verwend 
werden met plakjes komkom-
mer en overheerlijk tomaatjes.  
Om weer op krachten te komen 
was er na de les koffie met wat 
lekkers. 
Het totale bedrag dat is opge-
haald bedraagt maar liefst € 
1.076,40. 
Wij bedanken Sport2BFit en Jeu 
de Boer, Jumbo en Van der Re-

ijden groente en fruit en alle 
spinners en wandelaars en na-
tuurlijk de vrijwilligers voor 
hun belangeloze medewerking. 
Zonder hen was dit evenement 
niet zo’n groot succes gewor-
den.

Aanmelden voor de vaartocht 
door de grachten van Leiden 
kan via www.vaarkracht.nl.

Kapotte spullen? Kom er 27 februari 
mee naar het Repair Café!
    

Wat doet u met spullen die er duidelijk geen zin meer in hebben? Weggooien? Mooi 
niet! Elke laatste donderdag van de maand organiseert Stichting Kringloop Alphen 
het Repair Café van Alphen aan den Rijn. Samen met onze vrijwilligers zorgt u er-
voor dat uw spullen misschien weer een jaartje mee kunnen!
 

U kunt met allerhande spullen 
met een kwaaltje terecht bij het 
Repair Café van Stichting Kring-
loop Alphen, denk bijvoorbeeld 
aan: 
•         
elektrische apparaten die het 
niet meer doen, 
•         

fietsen met een lekke band,
•         
klokken die niet meer lopen en
•         kleding met een gaatje.
 
Elke laatste donderdag van de 
maand, met uitzondering van 
juli en december, zitten tussen 
10.00 en 12.00 uur op Energie-

weg 13 in het gezellige Kring-
loopCafé onze handige vrijwil-
ligers voor u klaar met advies en 
een lekker kopje koffie. Neem 
uw kapotte spullen mee en pro-
beer het samen met hen een 
langere levensduur te geven. 
Gereedschap wordt gratis ter 
beschikking gesteld. 
 
Om alles in goede banen te lei-
den, wordt er gebruik gemaakt 
van volgnummers. U kunt zich 
hiervoor melden bij de kassa. 
De activiteiten binnen het Re-
pair Café zullen zich beperken 
tot eenvoudige klusjes, dit ver-
groot de kans dat iedereen die 
zich meldt, ook daadwerkelijk 
aan de beurt komt. 
 

Meer weten over 
Stichting Kringloop 

Alphen? Ga naar www.
kringloopalphen.nl. 

Meer informatie over 
Repair Cafés is te vinden 
via www.repaircafe.nl.
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Weer een nieuw plan tegen de files op de provinciale weg

Is dit nu dé oplossing 
voor Hazerswoude?

door Jan Luuk van Dijk
“Na 15 jaar zijn we nog even ver; De gemeente heeft zich door de provincie laten 
inpakken; Onnozel voorstel, wie bedenkt dit?; Waar blijft het agrarisch verkeer?”

Een greep uit de reacties die 
woensdagavond in De Juffrouw 
loskwamen nadat provincie en 
gemeente weer een nieuw voor-
stel hadden gemaakt om het 
toenemend verkeer op de Ge-
meneweg te bedwingen. Echt 
positieve reacties werden niet 
gehoord.

De grote zaal van De Juffrouw 
puilde woensdag 19 februari 

uit. Inwoners van Hazerswou-
de wilden wel eens horen wel-
ke de plannen nu weer waren 
voor het kruispunt en de steeds 
langer wordende files. Al sinds 
2006 worden er plannen ge-
maakt om het toenemende ver-
keer op de provinciale weg te 
beheersen en het in- en uitgaan-
de verkeer in het dorp de ruimte 
te geven.
De aanleg van een tunnel werd 

te duur bevonden en een rond-
weg om het dorp van de hand 
gewezen. Intussen heeft de pro-
vincie wel ingestemd met de 
aanleg van de N207-zuid door 
het oostelijk Bentwoud, waar-
door er nog meer verkeer in de 
regio komt; breidt Zoetermeer 
alleen maar uit en worden de 
bedrijventerreinen daar en in 
Bleiswijk steeds verder volge-
bouwd. 

In stille afwachting kijkt de zaal 
naar het volgende plan dat nu is 
bedacht om de verkeerssituatie 
bij Hazerswoude te verbeteren. 
Een rotonde ten noorden van 
het dorp op de Gemeneweg met 
een aftakking naar het sport-
park. Niet meer afslaan maar de 
Dorpsstraat West. Een nieuwe 
rotonde met een ingang naar de 
Frans Halsstraat en de bestaan-
de rotonde bij de Weidelanden. 
Een rondweg rond deze wijk is 
van de baan.
Er klinkt gemurmureer uit de 
zaal, maar volgens de project-
leider van de gemeente Alphen 
is dit de oplossing voor Hazers-
woude. “We kunnen de files 
niet oplossen, alleen maar zor-
gen dat het niet erger wordt.”

De zaal reageert zeer sceptisch 
en de bewoners, die de situatie 
maar al te goed kennen, stellen 
allerlei praktische vragen. Zoals: 
Hoe moet het met het vracht- 
en landbouwverkeer? Wordt 

de leefbaarheid vergroot of de 
doorstroming? Hoe moet het 
met het verkeer van west naar 
oost in het dorp? Wat gebeurt er 
met de andere aansluitingen op 
de Gemeneweg?

Wat is de oplossing?
Na de presentatie kan er op ge-
detailleerde kaarten bekeken 
worden hoe de uitwerking van 
de plannen zal zijn. Er is een 
fraaie animatie over de ver-
keersstroom in 2035. Maar de 
middelste rotonde bij de Frans 
Halsstraat krijgt de meeste be-
langstelling. De wegen in dit 
deel van het dorp zijn juist op-
geknapt en de vraag is of al het 
verkeer daar wel langs kan. 
Het verkeer vanaf deze roton-
de kruist de Rembrandtlaan en 
sluit verderop aan op de Frans 
Halsstraat. De groenstrook moet 
hiervoor wel opgeofferd wor-
den.

Na vele vragen en veel discussie 
blijft bij velen de vraag hangen: 
Is dit pakket wel de oplossing, 

Rotonde Frans Halsstraat?

of moet de oorzaak verderop in 
het gebied gezocht worden?

Discussie volop in de Juffrouw
Fotoi's Jan Luuk van Dijk.

                                                        Ingezonden brief

Inmiddels is er al het nodige gezegd en geschreven 
over de verkeerssituatie in Hazerswoude-Dorp  
terwijl de oplossing zo eenvoudig is! 

Het volgende plan is naar mijn mening de enige oplossing:                                                                        
Leg een rondweg aan om Hazerswoude-Dorp, een weg vanaf 
de brandweerkazerne naar de Middelweg/Voorweg en naar 
het Westeinde. 

Ook een rondweg vanaf de Katjesweg richting Voorweg en 
richting Westeinde.
Sluit de Dorpsstraat af voor verkeer van oost naar west, breng 
geluidswallen/begroeiing aan naast de provinciale weg en 
zorg voor een gestroomlijnde verkeersstroom van Hooge-
veenseweg naar N11. 
Maak in ieder gevel geen rotondes maar zorg voor uitvoeg-
stroken.  Zorg  voor een aantal aansluitingen vanuit het cen-
trum van Hazerswoude dorp op de rondweg, te denken valt 
aan gerelaan richting nieuwe rondweg, zuiddijklaan richting 
nieuwe rondweg, hobbemastraat richting nieuwe rondweg, 
en korenmolenlaan richting nieuwe rondweg.  Tevens een 
fietstunnel aan de noordkant van het dorp.                                                          

Verkoop kavels langs deze  rondweg om vrijstaande woningen 
te bouwen en mensen te compenseren die uitgekocht moeten 
worden, hiermee kan al flink wat van de kosten betaald wor-
den, Tussen het centrum en de rondweg kan men volbouwen 
met woningen.  

Tevens is mijns inziens een wijk van  200 tot 300 
goedkopere woningen wenselijk voor onze jongeren, die 
momenteel vaak naar andere plaatsen moeten uitwijken,                                                                       
deze kan gebouwd  worden tussen de Burg. Warnaarkade en 
het zwembad.                                          

Op tal van plaatsen in ons land bestaan rondwegen om dorpen 
en voor de komende jaren is dit volgens mij de enige oplossing!                                                                                                                                       
Ook het landbouwverkeer en vrachtauto’s hoeven niet meer 
door de Dorpsstraat te rijden, waardoor de Dorpsstraat over 
15 jaar niet weer op de schop hoeft, met de nodige gevolgen.                                   

Als men elke 3 jaar 1 kwart van de rondweg zou aanleggen ligt 
deze er na  12 jaar. 
Mijns inziens de oplossing voor de komende 50 tot 100  jaar!!!!! 

P.J. Rijkaart
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Zullen we maar een handje helpen?
Dank, mede-Inwoners  van Hazerswoude-Dorp, dat jullie eindelijk de Grote Zaal , de”Bibliotheek” en de barruimte van Dorpshuis “ de Juffrouw ” vulden. Dat 
jullie scherpe vragen stelden, die de ‘projectlijders’ (leiders zijn het niet) van Provincie en Gemeente hard door de mand lieten vallen. “De Provincie is al sinds 
2006 bezig” , “ik ben al sinds 2012 als projectleider hiermee bezig”. 

Om te beginnen: ‘Projectlijder’ is niet persoonlijk bedoeld. Het is de inmiddels lange reeks bestuurders en partijbonzen die ambtenaren voor een klus selecteren. Zij 
waren en zijn niet in staat gebleken om onze gemeenten en Provincie effectief te besturen. Als je als politiek bestuurder zelf het overzicht, het inzicht en het leider-
schap mist, niet genoeg weet wat daar voor vakkennis voor nodig is en werk uitbesteed aan adviesbureaus zonder ervaren en deskundige aansturing, dan krijg je ook 
geen projectleiders die de vereiste kennis en ervaring hebben en kunnen wat je zelf niet kunt. De Provincie heeft al heel lang geen gekwalificeerde ambtenaren genoeg 
die het bestuur bij haar complexe taken ondersteunen, het ministerie idem dito. 

In de gemeente Alphen ad Rijn, wonen meer dan 100.000 inwoners. In de Gemeente Waddinxveen bijna 30.000. In de gemeente Zoetermeer veel meer dan 100.000. 
Denkt u dat daar geen burgers wonen die in hun werk hebben aangetoond die nodige kwalificaties te hebben? In maatgevende functies bij de overheid of in het be-
drijfsleven? Waarom benutten de versnipperde politieke partijen waar minder dan 2% van de Nederlanders lid van is en nog maar een fractie actief, dat potentieel niet 
beter? We zijn economisch na een lange crisis uit het dal gekomen. Ik heb er als babyboomer al heel wat meegemaakt.  Technologisch zijn er indrukwekkende stappen 
gezet en ongekende mogelijkheden ontstaan. Maar de volgende crisis komt er weer aan. De klimaatproblemen dwingen tot hard bijsturen. 

Alphen a.d. Rijn is een gemeente met potentie. De stadskern is goed aangepakt. Maar de ontsluiting van de (grote) dorpen in het buitengebied rammelt. Er is door de 
Provincie met geld gesmeten, maar de knelpunten worden er niet mee opgelost, maar vergroot. Het gemeentebestuur van Alphen moet op haar grondgebied het stuur 
van de Provincie overnemen en kan in korte tijd zonder de nu te voorziene schade de ontsluiting van Boskoop en Hazerswoude-Dorp toekomstbestendig tegen lagere 
kosten én effectief voor het bedrijfsleven oplossen.

Op de postzegel Nederland in de rijkste rivierdelta van de wereld zijn we in wezen niets veranderd. We zijn nog steeds een handelsnatie, snel in het gebruiken van 
nieuwe technologieën. In mijn jeugd ging slechts 15% naar de middelbare school en 5% naar de universiteit. Die cijfers zijn nu veel beter. De conservatieve, agrarische 
samenleving van 75 jaar geleden is door de ontzuiling, het stijgende opleidingsniveau en de kans voor jongeren hun talenten te ontplooien veel beweeglijker geworden

Mooi, maar wat doen we er nu mee? Achter de feiten aanhollen, niet ver genoeg vooruitdenken. De huidige gedeputeerde mag dan tot beste politicus uitgeroepen zijn, 
maar laat zich door een klein aantal transportondernemers en handelaren in zijn woonplaats opfokken. Hij mijdt het gesprek met verenigingen met een grote achter-
ban en leden die de expertise en de tijd ervoor hebben. Ik daagde de projectleiders uit voor een openbaar duel op basis van het verkeersmodel om de beste oplossing 
voor alle burgers en leden van Provinciale Staten en Gemeenteraden controleerbare knelpunten op te lossen. Dat durven ze niet, ik wed de gedeputeerde en wethou-
ders ook niet. 

Zullen we ze dan maar een handje helpen met wat actie om de landelijke media te bereiken? Meld u zich aan bij info@natuurbehoudgroenpoort.nl 
Robert Hagendoorn

12 maart: Bewonersavond hoe nu verder? 

Dorpsoverleg furieus over plannen 
verkeersmaatregelen Hazerswoude-Dorp

Stichting Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp schort met onmiddellijke ingang alle 
samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn op. Aanleiding is de presen-
tatie van de plannen voor het treffen van verkeersmaatregelen voor het Dorp op 
woensdag 19 februari. 

Op de druk bezochte avond in 
De Juffrouw kwamen vertegen-
woordigers van de provincie en 
de gemeente Alphen aan den 
Rijn met een volkomen nieuw 
plan op de proppen om de 
noord-zuid doorstroming op de 
Gemeneweg te verbeteren. Dit 
wordt noodzakelijk geacht van-
wege het sterk toenemende ver-

keersaanbod. De plannen wa-
ren  niet alleen nieuw voor de 
bewoners, maar ook een totale 
verrassing  voor de aanwezige 
Raadsleden. 

Het Dorpsoverleg concludeert 
dat de leefbaarheid voor de in-
woners geen enkele rol speelt in 
de plannen. Deze wordt opgeof-

ferd aan een snellere doorstro-
ming op de verkeersader die het 
dorp doorsnijdt. Ook bieden de 
plannen geen enkel perspectief 
op een oplossing voor het zwa-
re vracht- en landbouwverkeer 
door de Dorpsstraat. De bewo-
ners zijn bij het opstellen van de 
nieuwe maatregelen volkomen 
genegeerd en kunnen in deze 

Een overzicht van de - meest afgekraakte - voorgestelde maatregelen.

fase ook geen rol van  betekenis 
meer spelen. De gepresenteer-
de plannen hebben namelijk de 
status van een provinciaal uit-
voeringsbesluit. Dat betekent: 
het is stikken of slikken. Dit 
is alles onacceptabel voor het 
Dorpsoverleg. 

Ook de gemeente kan nog maar 
weinig invloed uitoefenen op 
de plannen. Waarom dan toch 
de samenwerking met de ge-
meente  verbreken? Sinds 2017 
zijn er diverse ontwerpses-
sies en bewonersavonden ge-
weest met betrokkenheid van 
het Dorpsoverleg. Daarin wer-
den gezamenlijk de mogelijk-
heden  onderzocht hoe het dorp 
aan de westelijke en oostelij-
ke kant ontsloten kan worden. 
In 2018 beslist de Raad één van 
de scenario ś uit te werken. Op 
deze uitwerking kunnen  bewo-
ners tijdens een bijeenkomst re-
ageren. Dan wordt het 2019. Het 
Dorpsoverleg krijgt te horen dat 
er een ander (onbekend) alter-
natief wordt uitgewerkt. In de 
stuurgroep die hierover beslist 
nemen de gemeente Alphen aan 
de Rijn en de Gedeputeerde van 
de provincie deel. Wethouder 
Van Velzen weet dus van de ge-
wijzigde plannen, maar houdt 
deze voor de Raad en andere 

betrokkenen onder de pet. Tot 
dus woensdag 19 februari 2020. 
Voor het Dorpsoverleg heeft het 
geen enkele zin door te gaan 
met het organiseren en facilite-
ren van de participatie van be-
woners als deze bewoners door 
provincie en gemeente volko-
men buiten spel worden gezet. 

Hoe nu verder?
Dat vraagt het Dorpsoverleg 
zich ook af. Voor een antwoord 
op deze vraag willen we graag 
in gesprek met de bewoners 
van Hazerswoude-Dorp. Op 12 
maart 19.30 uur organiseren we 
hiervoor een bijeenkomst in De 
Juffrouw. Inloop vanaf 19.00 
uur. We zijn heel benieuwd 
naar uw mening. Op basis van 
deze avond zal het Dorpsoverleg 
bepalen of en zo ja welke ver-
volgstappen er  genomen gaan 
worden. Tot die tijd schort het 
Dorpsoverleg al haar activitei-
ten op.
Komt allen!

Stichting Dorpsoverleg 
Hazerswoude-Dorp:
Maria Loomans, Job Dresden, 
Nico Stolwijk, Andrew Borgart, 
Gerard van der Hulst, 
Henrietta van Gosliga, 
Karin Demoed, Rinse Bazen en 
Frank Arnoldus
     

Ingezonden brief
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Enthousiaste fotografen in Rijnwoude!Enthousiaste fotografen in Rijnwoude!
Genoeg ruimte om alle foto's die binnenkomen van fotografen in en om 
Rijnwoude hebben we nooit. We maken daarom een zo ruim mogelijke 
selectie uit de inzendingen. Opvallend is dat regelmatig hele series foto's 

worden ingezonden van een heerlijke wandeling of fietstocht in onze om-
geving. Maar ook plotseling opgevallen details of gebeurtenissen zien we 
graag. Ook blijken  we graag op verre vakanties te gaan! 

De "ijsbaan" in Hazerswoude-Dorp. Eerder Schiphol waar de waarschuwing klinkt. "De zon komt op!. Maak u gereed 
om in groepen van 10 in pijlformatie te vertrekken"! Foto Piet Bos

Foto rechts Een mooie winterse ochtend 
vanaf de Koudekerkse brug
Foto Tineke Rademaker

Foto links: De eerste wankele stapjes, 
al vroeg nu het toch geen winter 
worden wil!
Foto Jan Luuk van Dijk

Foto linksonder:
Kraaienvergadering in een treurwilg.
Foto Gert Jan Windhorst

Foto onks beneden:
Dreigende wolkenlucht boven
 de Voorweg, Hazerswoude-Dorp
Foto Joke Boin

Een duidelijke - kleine - windhoos in de Hobbemastraat/Zilverschoon. Foto Joan Tooten

Michel Looyenstein reisde te voet naar Heemskerk (Hazerswoude-Rd)
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Wil jij meedenken over een nieuw dorpshuis voor Hazerswoude-Rijndijk?  
Welke voorzieningen wil je er terugzien 
en welke sfeer moet het hebben?
Kom dan naar een van de meedenk-workshops. Met behulp van een aantal vragen en 
kaartspellen met beelden kun je op een speelse manier in kleine groepjes laten weten 
wat je belangrijk vindt in 
een dorpshuis. Het is leuk om te doen en duurt 1 tot 1,5 uur. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Zaterdag 7 maart van 10.30 – 12.00 uur
Woensdag 11 maart van 20.00 – 21.30 uur

Locatie: Bibliotheek Rijn en Venen, Joseph Haydnlaan 5
Koffie/thee/limonade en wat lekkers staan klaar!

Gezellig eten bij De Juffrouw 
5 maart om 17.30 uur 

Geen zin om alleen te eten!! Kom dan gezellig eten bij De Juffrouw en laat u verrassen door 
een eenvoudige goede maaltijd, bestaande uit voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht en 
koffie of thee. Maximaal 25 deelnemers. 
 
Deze maaltijd kost 7,50 euro, exclusief drankjes. Ontvangst is vanaf 17.30 uur. Eten serveren 
wij om 18.00 uur. De maaltijd bestaat uit, voorgerecht bouillon met soepstengels, 
hoofdgerecht broccoli, twee soorten bloemkool, aardappelroosjes en rundvlees het 
nagerecht is banaan de luxe. 
Bent u slecht ter been? Geen probleem. Wij halen en brengen u tot de deur.  
 
Wij verwelkomen u graag namens alle vrijwilligers. 
 

 
 

Graag opgeven voor 2 maart: 

Caroline Devilee, 

 0621897218 

Daatje van Dijke,  

0653814782

 

 

“Kan een zwembad uit de jaren zestig alle nieuwe uitda-
gingen de komende jaren nog aan?” Dat was de vraag die 
de voorzitter van zwembad De Hazelaar, Pedro Overmeer, 
alle vrijwilligers en belangstellenden maandagavond voor-
legde. 

In de grote zaal van De Juffrouw 
legde Overmeer de plannen uit, 
die het bestuur van het zwem-
bad De Hazelaar voor de toe-
komst heeft en voor welke uit-
dagingen zij staan. “We willen 
het zwembad energieneutraal 
maken, maar ook meer bezoe-
kers trekken. We moeten veel 
taken invullen met alle vrijwil-
ligers, maar hebben ook te ma-
ken met grote verantwoorde-
lijkheden. Daarbij komt nog dat 
de regelgeving ook steeds strik-
ter wordt. We staan met z’n al-
len voor grote uitdagingen met 
dit zwembad, dat van en voor 
het dorp is.”

Een werkgroep had zich gebo-
gen over de praktische uitwer-
king van deze uitdagingen en 
een beeld gevormd hoe de Ha-
zelaar er dan in de toekomst uit 
moet komen te zien.
John van Zwieten gaf een fraaie 
presentatie en liet zien hoe je 
de verduurzaming van het bad 
kunt vormgeven. “Wij gebrui-
ken twee miljoen liter water 
per jaar en gas en stroom dat te 
vergelijken is met het verbruik 
van tien huishoudens. Als we 
duurzamer willen, dan moe-
ten we alle pompen en zand-
filters vervangen, een Sun disc 
systeem opzetten om het water 
door zonne-energie te laten ver-

warmen. Daarnaast hebben we 
nog twee gasketels nodig om 
in het voorjaar het water op te 
warmen. Verder hebben we uit-
gerekend dat we 140 zonnepa-
nelen nodig hebben en iedere 
avond de baden moeten gaan 
afdekken.”
Om dat te bereiken zijn de oude 
gebouwen onvoldoende en is 
opknappen geen optie, leg-
de Van Zwieten uit. “Met het 
vernieuwen van de gebouwen 
scheppen we ook nieuwe kan-
sen. Bijvoorbeeld extra ruimte 
voor de kassa en het winkeltje 
en de keuken. Een ruimte om te 
vergaderen en trainingen te ge-
ven. Als het gebouw goed geïso-
leerd is kunnen er in de winter 
ook cursussen en andere activi-
teiten georganiseerd worden.”
 Aan de hand van fraaie impres-
sies liet hij de mogelijkheden 
zien en toonde ook dat al die 
140 zonnepanelen precies op 
het dak van het nieuwe gebouw 
zouden passen.
Hoe het met de financiering 
moet gaan werd niet echt dui-
delijk. Wel liet Stefan Alberts 
van de gemeente Alphen weten 
dat de gemeente het zwembad 
ondersteunt. Maar of daar ook 
een zak met geld bij hoort?

Alle vrijwilligers werd in het 
tweede gedeelte van de avond 

Nieuwbouw voor de Hazelaar?
Uitdagingen voor het het 
zwembad in HazerswoudeHazerswoude

gevraagd hun ideeën te spuien 
aan de hand van enkele vragen. 
Naast enkele ideeën voor ver-
huur van de ruimtes en voor ge-
bruik in de wintertijd, was de 
algemene stemming: Hou het 

geheel simpel. Het hoeft geen 
zwemparadijs te worden, maar 
het moet het zwembad van het 
dorp blijven. Over het idee van 
de voorzitter om een vaste be-
heerder aan te stellen, was men 

nog niet uitgepraat. Wel bleek 
dat alle aanwezigen en vele an-
deren zich erg betrokken voe-
len bij het zwembad en ook dit 
voor de komende jaren zo wil-
len houden.

Filmavond Internationale 
Vrouwendag
In het kader van Internationale Vrouwendag organiseert de Am-
nesty-groep Boskoop op woensdag 4 maart een filmavond, waar 
ook mannen welkom zijn, in De Stek, Puttelaan 148 in Boskoop.

WADJDA, de winnaar van de Publieksprijs van het Rotterdams 
filmfestival van 2013 is een enorme feelgoodmovie. De 10-jarige 
Wadjda woont in een buitenwijk van Riyad. Wanneer ze op een 
dag een mooie fiets ziet staan bij de speelgoedwinkel in het dorp, 
wil ze niets liever dan leren fietsen. Alhoewel dat in Saoedi-Arabië 
verboden is voor meisjes, verzint Wadjda een plan om haar droom 
uit te laten komen.

Deze avond kan er ook een petitie getekend worden voor de vrijla-
ting van de Iraanse vrouwenrechtenactiviste Saba Kordafshari. Zij 
kreeg 24 jaar gevangenisstraf omdat ze actievoerde tegen het ver-
plicht dragen van een hoofddoek. 
Saba strijdt voor het recht om zelf te bepalen wat je draagt. Door het 
niet dragen van een hoofddoek strafbaar te stellen, worden vrou-
wen in Iran gediscrimineerd. Wetten die de hoofddoek verplichten 
zijn in strijd met het recht op vrije meningsuiting en het recht op 
gelijke rechten voor iedereen.

Aanvang om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Toegang is gratis, 
consumpties tegen betaling. Info of aanmelding via tel. 0172-217143.  
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KIJK VOOR MEER INFORMATIE 
OP HOOGVLIET.COM/TEFAL 
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KORTING

 Pick&Mix vlees  
Slavinken, rundervinken, 
slaburger of boomstammetjes  
3 pakken van 200 gram 
 Van /5.67 - /6.57 

 Sallands zonnepit 
 Van /1.99 

 Witte Reus toiletblok of -reiniger 
3 pakken met 1 stuk of fl essen van 700 ml
 Van /5.61 - /9.27 
 Voor 1.87 - 3.09 

 Grillworst naturel of kaas
Alle stukken van 200 gram
 Van /2.58 
 Voor 1.29 

PER STUK

1.59 

Bij iedere € 10,- aan boodschappen 
een gratis spaarzegel

 Lenor 
 Alle soorten 
2 stuks
 Van /8.78 - /15.02 

 NU 

 50%
KORTING 

3 PAKKEN

 4.99 
MEGASTUNT

 1+2
GRATIS 

TOT 73%
KORTING

VRIJDAG - ZONDAG

WEEKEND

KNALLER

ALLEEN OP VRIJDAG T/M ZONDAG

WEEKEND

KNALLER

3 VOOR 5.99

+1 GRATIS

2 STUKS

 5.99 


