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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

Dankzij lokale sponsoren en de Stichting MVI...

De Herbergier heeft nu  
mooie bus voor uitstapjes!!

door Diana Baak

Vorige week is de nieuwe 
bus onthuld die woon-
zorgcentrum De Herber-
gier in Hazerswoude-
Rijndijk heeft ontvangen 
met hulp van de Stichting 
‘Mobiliteit Voor Iedereen’ 
en de vele donaties van 
lokale sponsoren. Einde-
lijk regelmatig leuke uit-
stapjes maken met de in-
woners!

“Goed vervoer voor ouderen 
om eenzaamheid te bestrijden”, 
dat is volgens oprichter Edwin 
Kock het uitgangspunt van de 
Stichting Mobiliteit Voor Ieder-
een.  “Toen de zorg in 2014 naar 
de gemeentes is overgedragen is 
meteen bezuinigd op vervoer. 
Gevolg daarvan is dat veel zorg- 
en welzijnsorganisaties, zeker 
de kleinere, zich geen eigen 
vervoer meer kunnen veroor-
loven”, vertelt Kock. “Mijn opa 
en oma zaten toen in een ver-
zorgingshuis en de mensen daar 
kwamen nog nauwelijks buiten 
de deur. Mijn familie, waarvan 
een aantal ook in de zorg werk-
zaam zijn, heeft toen geld inge-
zameld en gezorgd dat er een 
bus kwam. Dat initiatief werd 
zo goed ontvangen dat we er-
mee door zijn gegaan. Inmiddels 

hebben we bijna 100 bussen rij-
den en een lange wachtlijst met 
belangstellenden.”

Sponsoren zoeken
Wat MVI voor hun klanten doet 
is lokale sponsoren zoeken en 
benaderen. “Bedrijven dragen 
in het kader van maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen 
graag bij aan het bestrijden van 
eenzaamheid bij de ouderen in 
hun eigen omgeving. Wij geven 
hen als tegenprestatie hun be-

drijfslogo op de auto”, vervolgt 
Kock. “En, wat is nou leuker om 
de bus in je eigen omgeving te 
zien rondrijden, waardoor je 
weet waarvoor je het doet?” De 
Stichting MVI heeft in Hazers-
woude-Rijndijk en omgeving 
zo’n 500 bedrijven en organi-
saties benaderd, waarvan een 
kleine 100 heeft bijgedragen 
met een donatie of als sponsor. 
De logo’s van zo’n 40 lokale be-
drijven zijn op de kleurrijke bus 
te vinden. Al met al een prach-
tig staaltje van lokale betrokken-
heid en samenwerking!

Feestelijke onthulling
Woensdagmiddag was de fees-
telijke onthulling van de bus in 
aanwezigheid van de sponso-
ren en vertegenwoordigers van 
de Stichting MVI. De Herber-
gier kan dankzij alle giften en 
het werk van MVI nu tegen een 
bescheiden maandelijkse ver-
goeding gebruik maken van de 
bus. De benzine moeten ze na-
tuurlijk ook zelf betalen. Zor-
gechtpaar Simone en Jerry Hac-
keth zijn dolgelukkig met de bus 
en de samenwerking met lokale 
partners: “We gaan de bus voor 
een breed pakket aan activitei-
ten inzetten en er mooie uitjes 
mee maken.” 

REUNIE  O.B.S. de SPRINGPLANK

O.B.S. de Springplank    50  jaar jong !!!

OP ZATERDAG 13 JUNI 2020, 16.00 – 20.00 UUR
is er een gezellige reünie op 

de Springplank in Hazerswoude dorp.
Heb je als oud-leerling zin om te komen, meld je dan snel aan. 

Dit kan tot 1 mei 2020 via www.springplank-hd.nl
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Familieberichten

 “Ik ben dol op het leven en heb een 
enorme behoefte om er alles uit te halen.
Dit jaar studeer ik af en daarna wil ik een 
wereldreis gaan maken. Australië, Azië, Ame-
rika zien en veel mensen ontmoeten. Zien 
hoe verschillende mensen leven. 
 Ik denk veel na over het leven en dat is 
misschien wel de reden dat ik ook weleens 
denk aan het moment waarop ik er niet 
meer ben. 
 Over de manier waarop ik het liefst 
afscheid neem van de mensen waar ik veel 
van houd. Wat mij betreft vieren zij een 
groot feest. Net zo’n zelfde feest als ik straks 
geef als ik een jaar ga reizen. Ik houd nou 
eenmaal van reizen.”
 Anneke van Swieten

van houd. Wat mij betreft vieren zij een 
groot feest. Net zo’n zelfde feest als ik straks 
geef als ik een jaar ga reizen. Ik houd nou 
eenmaal van reizen.”
 Anneke van Swieten

Mijn uitvaart, mijn manier.

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Dag en Nacht
071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70

schellingerhout.nl

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

24 uur per dag 
bereikbaar! 

www.rouwloods.nl
info@rouwloods.nl
06-30145349

Ik loods je er 
graag doorheen 
Saskia Wester

 Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, 
 en Hij zal den zachtmoedigen Zijn weg leren.
 Alle paden des HEEREN zijn goedertierenheid en waarheid, 
 dengenen, die Zijn verbond en Zijn getuigenissen bewaren.

Psalm 25 vers 9 en 10

Met diep respect, voor de wijze waarop hij de laatste weken na 
het overlijden van onze moeder heeft doorstaan en gesterkt door 
de liefde die hij ons heeft gegeven, geven wij u met droefheid kennis 
dat door de Heere uit ons midden is weggenomen onze lieve vader, 
schoonvader en opa
 

Paulus Christiaan Windhorst
sinds 9 januari 2020 weduwnaar van Jacoba Adriana Windhorst-Laban 

 
in de leeftijd van 84 jaar.
 
   Adriënne en Rob den Bleker
 
   Paul en Margreet Windhorst
   Wesley en Nadine
   Ruben en Neline
   Michelle
 
   Jacqueline en Johan Dijkxhoorn
   Rozanne
   Vince
   Suze
24 februari 2020
Torenstraat 32
2391 BT Hazerswoude Dorp

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

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

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

Uitvaartzorg Verkleij

respectvol 
en 

betrokken

   Ai ziet, hoe goed, hoe lief ’ lijk is ‘t, dat zonen
   Van ’t zelfde huis, als broeders samen wonen,
   Psalm 133

Verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van onze broer en 
zwager

Paulus Christiaan Windhorst
Chris

Vrij snel na het overlijden van onze schoonzus Co is nu ook onze broer 
en zwager ons ontvallen.
Wij zullen hem missen.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte!

    Nel Rademaker-Maaskant
    Jur en Willemien Windhorst
    Bram Voets
    John en Dicky Windhorst
    Gert Jan en Wil Windhorst
    Neven en nichten

Hazerswoude
25 februari 2020

Het 176ste boekje 
van Ton Huisman 
over Benthoorn 

is uit:

BOUWFASEN 
EN 

LOCATIES

8 pagina's A4 
met enkele 

kleurenrepro's
te koop à � 5,50

Bestellen via 
e-mail: 

dewittemerel@
casema.nl

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
Als veel je wordt ontnomen
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
Als het leven niet meer jouw leven is...

Dan komt de tijd dat het einde goed is.

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij ons gegeven 
heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve en zorgzame 
man, onze betrokken en lieve vader, schoonvader en trotse opa

Ton van Dop
’s‑Gravenhage, 15 december 1940

† Hazerswoude‑Dorp, 28 februari 2020

Bewonderenswaardig was je levenskracht, sterk je strijd tegen
je ziekte en groot je liefde voor ons. Rust zacht.

Elly van Dop‑Mintjes
Erwin en Christa
   Nick, Sanne
Francis en James
   Jaime
Jolanda

Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Ton en ons te condoleren op 
woensdagavond 4 maart tussen 19.00 en 19.45 uur in de aula van het 
crematorium aan de Verlengde Aarkade 22 te Alphen aan den Rijn.

Coöperatie DELA, t.a.v. familie Van Dop
Herenstraat 40, 2282 BV Rijswijk
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Ook in 2020 heeft de Groene Hart Koerier uw steun hard nodig! 
Stort 5 euro of meer op NL37INGB0006259928 

Ouderencontactdag in teken 
van de Bevrijding
Voorafgaand aan het ingaan van de vastentijd zijn de ouderen van de Parochie H. 
Thomas bij elkaar gekomen om stil te staan bij de thema’s vrede en bevrijding. Na 
afloop was er traditioneel gelegenheid om een kaartje te leggen.

Koningen en Aswoensdag altijd 
wel ergens een feest, zoals de 
Schaapjesavond in Leiden of een 
toneelstuk. Op boerderijen was 
in deze tijd weinig werk, dus 
de ‘vastenavonden’ werd gezel-
lig met elkaar doorgebracht. Er 
werd in families dan veel ge-
kaart. 

Ook mochten de jongelui elkaar 
ontmoeten en werd de basis 
voor mening huwelijk gelegd”, 
vertelt een van de parochia-
nen. Vandaag kwamen de jon-
gelui van weleer bij elkaar om 
het over het belang van vrede 
te hebben en om herinneringen 
op te halen aan Bevrijdingsdag. 

Hongerdoeken
Pastor Sjoerd Zuidersma en pa-
rochiaan Jan van Dijk namen 
het woord over vrede en over 
de vastentijd. Jan van Dijk me-
moreerde het feit dat in 2015 
door de vier verschillende pa-
rochiekernen in Alphen aan den 
Rijn ‘Hongerdoeken’ zijn ge-
maakt: “Wij zijn er trots op dat 
we deze prachtige voorstellin-
gen vol symboliek met elkaar 
hebben gemaakt en we deze in 
de vier weken van de vastenpe-
riode roulerend in onze kerken 
kunnen tentoonstellen.” 

Bevrijding herdacht
Als thema voor de bijeenkomst 
was gekozen voor het gegeven 
dat het 75 jaar geleden is dat Ne-
derland is bevrijd van de Duitse 
overheersing. Jan van Dijk had 
vooraf al enige parochianen 
gesproken die de bevrijding in 
mei 1945 bewust hebben mee-
gemaakt als kind. 

Ook tijdens de bijeenkomst 
kwamen de verhalen los over 8 
mei 1945, de dag waarop de Ca-
nadezen op weg naar Den Haag 
ook de Rijndijk hadden aange-
daan en feestelijk werden inge-
haald. “Hoe hoorden jullie van 
de bevrijding? Welke dag van de 
week was het en welk weer?  En 
waar haalden jullie al die vlag-
gen opeens vandaan?” waren 
vragen die werden gesteld.  De 
80-ers waren nog kleine kinde-
ren en bleken er minder herin-
nering aan te hebben, maar de 
90-ers kunnen de Canadezen 
nog zien langskomen alsof het 
gisteren was. “En die Neder-
landse vlaggen had mijn moe-
der in een stromatras verstopt. 
Die werden die dag tevoor-
schijn gehaald”, vertelt een van 
de aanwezigen. “75 jaar vrede 
is lang en daar moeten we heel 
zuinig op zijn”, besluit Van Dijk 
de bijeenkomst.  

Vastenavond
Op deze laatste dag van de car-
navalsperiode was de kerk voor 

de gelegenheid huiselijk inge-
richt met gezellige tafeltjes en 
bloemen. Er werd koffie en thee 

gereserveerd met door parochi-
anen zelfgebakken lekkernijen. 
“Vroeger was in de tijd van Drie 

ROMMELMARKT BENTHUIZEN
De voorbereidingen voor onze jaarlijkse rommelmarkt zijn alweer 
in volle gang. Wij kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken. De ge-
hele opbrengst van de markt gaat  naar diverse goede doelen. Dus 
heeft u overtollige spullen die een tweede kans verdienen? Schenk 
deze dan aan het goede doel.  Nieuwe of gebruikte spullen, de 
Rommelmarkt van Benthuizen kan alles gebruiken! Zo hebben wij 
in mei goed gevulde kramen en u heeft een heerlijk opgeruimd 
huis.

Onze grote ophaaldag vindt dit jaar plaats op DV zaterdag 4 april.
U kunt nu al bellen met 06-19478785 of mailen naar stichtingrom-
melmarktbenthuizen@gmail.com voor een plek in onze ophaal-
route. Staan u spullen echt in de weg en kunt u niet wachten tot 4 
april, of bent u deze zaterdag niet in de gelegenheid, bel dan ook 
met ons 06 nummer en maak een aparte afspraak. Wel willen wij u 
graag vragen om alles heel en schoon aan te leveren! Onze vrijwil-
ligers komen gratis bij u langs om de spullen op te halen. 
(Regio Benthuizen)

Dit jaar hopen wij de rommelmarkt te houden op DV zaterdag 16 
mei. Reserveer deze datum alvast in uw agenda.

“BLIK” in het verleden” bij de 
Historische Kring Benthuizen
Vanaf  zaterdag 7 maart 2020 is er een nieuwe tentoonstelling in oudheidkamer 
“De Negen Turven” is te bekijken. 

Door de jaren heen heeft de His-
torische Vereniging een groot 
aantal blikken en trommels ver-
zameld. Deze staan achter in 
een kast of nog verder weg op-
geborgen. De tentoonstellings-
commissie vindt het tijd dat u 
de verzameling kunt komen be-
kijken. Ze staan nu opgesteld en 
wij nodigen u van harte uit te 
komen kijken.

Elke zaterdagmiddag is de oud-
heidkamer open vanaf 13.30 
uur tot 17.00 uur. Naast de ten-
toonstelling is er ook nog een 
oude huiskamer-, bedsteeka-
mer-, oude keuken met boen-
hok en plé te bekijken. Er is ook 
gelegenheid om een kopje kof-
fie of thee met een gratis koekje 
te gebruiken, en op de eerste za-
terdag van de maand zelfs cake! 

Fotoarchief
Die eerste zaterdag is er ook 
gelegenheid om als u vragen 
hebt over vroegere bewoners 

of de geschiedenis van Bent-
huizen deze aan de mensen van 
de werkgroep historie en ge-
nealogie te stellen. In ons di-
gitale archief hebben wij meer 
dan 10.000 gescande foto’s!  De 
‘Winkel van Sinkel’ is ook open. 

Daar kunt u heerlijke snoepjes 
en leuke presentjes kopen tegen 
ouderwetse prijzen. 

Dit plekje in Benthuizen is het 
bezoeken meer dan waard! Har-
telijk welkom.

De vrouwen van Nu nodigen u uit voor een 
lezing op woensdag 18 maart om 20.00 uur 
in ‘De Tas’ te Benthuizen over visserstruien  
door Sella Ruhe. 
 
Visserstruien zijn globaal tussen 1860-1950 door vissers aan alle 
Nederlandse kusten gedragen als werkgoed. Vissers waren de eer-
sten en heel lang de enigen die truien als bovengoed droegen. Trui-
en waren hun werkgoed. Die werden gebreid volgens motieven, 
die de vrouwen in hun hoofd hadden: overgeleverd van moeder 
op dochter en nooit opgeschreven. Dankzij de vissers dragen wij 
nu allemaal truien. Door het onderzoek van Stella Ruhe zijn ze in-
middels aan de vergetelheid ontrukt en als vrouwelijk erfgoed be-
waard. Ze heeft de truien, nog alleen zichtbaar op foto's uit die 
periode, voorzien van breischema's en ze opnieuw laten breien in 
het oorspronkelijke kleurenpalet van talloze blauwen, zwart, grijs 
en naturel. De tot nu toe 160 gevonden truien zijn gepubliceerd in 
drie prachtige boeken vol oude foto's, geschiedenis en anekdotes. U 
bent van harte welkom tegen betaling van € 4,00.
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www.bakkerammerlaan.nl

Elke woensdag:                     
Saucijzenbroodje  1,25     

Appelkanjer

Boerencake

                                        

1,25
                                        

3,50
De aanbiedingen  gelden van 5 t/m 11 maart

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 
2 /m 7 maart 2020.

Verse kipfiletVerse kipfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio

Gebraden 
Gehakt

Runderrollade
Schouderha

4.49

Vlugklaarpakket

4  Stroganoff-
burgers

4  Boom-
stammetje

7.98
Weektopper:

Mager 
Runder-
gehakt

1 kilo

6.987.49

6.98

Weekendtip!

Shoarma
pakket

Altijd handig!

Kipfilet
750 gram

5.00

Uit eigen keuken:

Deense 
broodjes

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

 

Te huur vrije sector senioren- 
appartement in Koudekerk
Op de derde verdieping van ons moderne seniorencomplex Albrechtstaete  
in het centrum van Koudekerk aan den Rijn is een appartement vrijgekomen.  
Het gaat om Dr. Vlaanderenlaan 50-e.

Het appartement (energielabel A) heeft een 
royale woonkamer (43 m²), twee slaapkamers, 
een ruime inpandige berging en een dakter-
ras. De luxe keuken is voorzien van diverse 
inbouwapparatuur. U kunt parkeren in de 
inpandige, afgesloten parkeergarage. Op de 
begane grond van het complex is een ruime 
fietsenstalling met oplaadpunten voor een 
elektrische fiets of scootmobiel.

Huurprijs en leeftijd. Dr. Vlaanderenlaan 50-e 
is bedoeld voor huurders van 55 jaar en ouder. 
De kale huurprijs is € 1.009,99 per maand. Dit 
is exclusief € 41,40 servicekosten per maand.

Toewijzing. Dit fraaie appartement is na  
10 april beschikbaar. U kunt direct bij Habeko 

reageren zonder registratie als woningzoekende 
bij Huren in Holland Rijnland. Wij toetsen of  
uw inkomen voldoende is voor deze woning. 
De toewijzing vindt plaats door loting.

Reageer op dit appartement. Bent u
geïnteresseerd in dit seniorenappartement in
Koudekerk aan den Rijn? Reageer dan vóór
18 maart 8.00 uur. 
Dit kan via e-mail: info@habekowonen.nl. 
Vermeld uw naam, adres, postcode, aantal 
personen, geboortedata en telefoonnummer. 
U vindt dit appartement ook op de site van 
Huren in Holland Rijnland. Reageren via deze 
site is ook mogelijk.

Meer informatie op www.habekowonen.nl.

Adres
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp 

Contact
Telefoon: 0172 583 111, E-mail: info@habekowonen.nl

TE HUUR

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Aanbiedingen geldig t/m 31 maart 2020

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1,0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 14,99

€ 14,99 € 16,99

€ 16,99 € 14,99

Teacher’s 
Scotch 
Whisky 

1,0L

Licor 43 
Spaanse 

likeur 
0,7L

Cardhu 
Single  
Malt 
12Y. 
0,7L

Absolut 
Vodka 

1,0L

€ 16,99

Gordon’s 
Gin 
1,0L

Havana  
Club 

Anejo 3 anos 
1,0L

€ 24,99

Chivas  
Regal 
12Y. 
1,0L

€ 29,99

 
Disaronno 

Velvet 
0,7L

Nieuw!!
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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).

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

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! 

VASTENACTIE 2020 
Werken aan de toekomst we-
reldwijd d.m.v. beroepsonder-
wijs en cursus ondernemer-
schap. 
Afgelopen woensdag, As-
woensdag, is de vastentijd be-
gonnen. Een goed gebruik in 
onze kerk is om in deze veer-
tigdagentijd tot Pasen aan-
dacht te vragen voor de vas-
tenactie. De MOV- groepen 
hebben gekozen voor het lan-
delijke project. U kunt steunen 
door middel van het vasten-
zakje dat in maart bij u thuis 
wordt bezorgd en weer opge-
haald. De kinderen van de ba-
sisschool De Tweeklank doen 
ook mee aan dit project. De 
komende weken informeren 
wij u verder. Hartelijk dank na-
mens Werkgroep Missie, Ont-
wikkeling en Vrede.

(OEC) VIERINGEN

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 
Nel ten Donkelaar. Ook niet-
bewoners van Rhijndael zijn 
van harte welkom. Zie info el-
ders in deze rubriek.
                                                                                         
Zondag 8 maart  
Ontmoetingskerk 10.00 uur: 
De dienst wordt geleid door 
pastor Laurien Hoogerwerf, 
het orgel wordt bespeeld door 
Chris van der Ouw.  
Bernarduskerk 11.00 uur: Eu-
charistieviering waarin pas-
toor Visser voorgaat. De can-
tor zingt, Mevr. Anne-Marie de 
Groot-Wesselingh is de orga-
niste en Mevr. Dorien Verkleij 
speelt fluit.

Woensdag 11 maart
Ontmoetingskerk 19.30 uur: 
Bidstond voor gewas en ar-
beid. De viering wordt geleid 
door dominee Willem Bies-
heuvel en het orgel wordt be-
speeld door Gretha Zijlstra.

Vrijdag 13 maart                                                                                                                           
Kapel het Anker 09.30 uur: Eu-
charistieviering waarin pas-
toor Peeters voorgaat.
Zorgcentrum Rhijndael 19.00 
uur: De weeksluiting wordt 
verzorgd door Nel Gubbens en 
de piano wordt bespeeld door 
Willy van der Vis. Ook niet-be-
woners van Rhijndael zijn van 
harte welkom

(RK) KERKELIJKE VIE-
RINGEN in RHIJNDAEL   

Op donderdag 5 maart en 
donderdag 12 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 

AGENDA VASTENACTIE 
8 maart Diaconale viering met 
uitleg van het project van de 
Vastenactie. 
18 maart Sobere Maaltijd pas-
torie Bonifaciuskerk. 
25 maart Sobere maaltijd in 
Korenaar met spreker Johan 
Compier van VA. 
1 april Sobere maaltijd in Hons-
wyc aanvang 18.00 uur

STILTE om naar 
BINNEN te GAAN 

Stilte is schaars in onze sa-
menleving. Er is eigenlijk altijd 
wel geluid. Zowel thuis door 
de televisie, radio of ons mo-
bieltje, maar ook als we naar 
buiten gaan. We kennen nog 
maar heel weinig momenten 
waarop het echt stil is in ons 
leven. Stilte is echter belang-
rijk. Dat zien we in de natuur. 
Daar is steeds een balans tus-
sen activiteit en rust. Maar in 
onze maatschappij lijkt het 
alsof het continu stormt. We 
zijn gewend aan veel prikkels, 
de hele dag door. Stilte is er 
in de westerse wereld nau-
welijks en daardoor raken we 
uit balans. Terwijl we uit een 
traditie komen, de monastie-
ke traditie, de traditie van de 
kloosters, die niet onbekend 
is met stilte. Door de stilte in 
te gaan, kun je een plek geven 
aan gevoelens, aan emoties 
die naar buiten willen en aan 
verlangens die je hebt wegge-
stopt. Stilte doet iets met je. 
Op dinsdag 10 maart organi-
seert de werkgroep Volwasse-
nencatechese in een sfeervol 
ingerichte Engelbewaarders-
kerk een avond waarin ‘stilte’ 
centraal staat. Stilte als een 
middel om dichter bij jezelf te 
komen en dichter bij God. Ge-
dichten, muziek, verhalen zul-
len worden afgewisseld met 
momenten van stilte en be-
zinning. Wanneer je je aange-
sproken voelt, dan zien we je 
graag op 10 maart! Stuur een 
mailtje naar: volwassenenca-
techese@heiligethomas.nl en 
stap een avond uit het lawaai 
van alledag! 

HERVONDEN 
GELOOFSVERTROUWEN

Datum: 9 maart, locatie: Hons-
wyc, aanvang 20.00 uur. Ge-
spreksavond met als thema: 
Hervonden Geloofsvertrou-
wen o.a. naar aanleiding van 
de kerkdienst van 1 maart.
 

SAMEN BIJBELLEZEN 
Onder leiding van dominee 
Willem Biesheuvel. Iedereen 
die mee wil lezen en praten is 
van harte welkom op dinsdag 
10 maart in Onder Dak, Dorps-
straat 55, Koudekerk a/d Rijn. 
Aanvang: 20.00 uur.

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 8 maart  
 09.30 uur Ds P.J.Krijgsman (H.A.); 
 18.00 uur Ds P.J. Krijgsman (Dankz. H.A.)
 Woensdag 11 maart  
 14.30 en 19.30 uur Ds P.J.Krijgsman (Biddag)
P.G. De Hoeksteen  Zondag 8 maart  
 10.00 uur Ds N. de Lange, Zoetermeer
Geref. Gemeente Zondag 8 maart  
 09.30 en 18.00 uur Stud. P.C.Vlot
 Woensdag 11 maart  
 09.30 uur Ds P. Mulder (Biddag) 
 19.30 uur Ds M. Joosse (Biddag)
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zaterdag 7 maart. 19.00 uur Themaviering 

diaconie met de Cantores. Voorg. Past. Lâm
 Zondag 8 maart  09.30 uur  Themaviering 

diaconie met de Cantores. Voorg. Past. R. Visser
 Dinsdag 10 maart. 19.30 uur Kruisweg
 Meer informatie: www.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 8 maart 
 10.00 uur Ds Carla Melgers
Herv. Gemeente Zondag 8 maart 
 09.30 uur Ds Ds B. Brunt, Alphen a/d Rijn; 
 18.30 uur Ds C.H. Bax, Ede (Jong. dienst)
 Woensdag 11 maart  
 19.30 uur Ds Ds A.B. van Campen (Biddag)
 

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 

Jeugddienst
Aanstaande zondag 8 maart zal er weer een jeugddienst zijn. 
Deze keer gaat ds. C.H. Bax de dienst voor met het thema ''Gren-
zeloze liefde''.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door TOV
We beginnen om 18.20u met zingen. De dienst start om 18:30 uur. 
Iedereen is van harte uitgenodigd!

De Jeugddienstcommissie
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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 5 mrt. Wiener schnitzel met friet € 12,95

Vr 6 mrt Nasi m. kiploempia en geb. eitje € 11,00

Za 7 mrt. Pompoensoep € 18,50

  Huisgem pizza verschill. vlees- en kaassoorten

Zo 8 mrt. Happen v.d. plank 
  v.a. 2 pers, prijs p.p.  € 21,50

Di 10 mrt. Stamppot rode kool m. bal gehakt € 9,75

Wo 11 mrt. Penne m. zalm/spinazie, romige saus € 12,00

Do 12 mrt. Mex. taart met tartaar en friet € 12,50

Activiteitenkalender i.s.m. ACTIEF RIJNWOUDE

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

Activiteitenkalender Egelantier

Zat 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
Wo 25 mrt. KENNISQUIZ WOENSDAGGROEP 
 Aanvang 20.15 uur NOG 1 TEAM GEZOCHT
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

* 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

Bezorg-
klachten 
inspreken op het 

antwoord-apparaat!  

0172-430151

Leiderdorp    www.meerburg.nl

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

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂

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

 

presenteert 
Zondagmiddag 8 Maart 

Café de Egelantier! 
van 14:00 tot 17:00 uur. 

 

 
 
 

Be My Guest treedt weer op in Café de Egelantier, dit keer met een kleine bezetting.  
Soort van mini-BMG. 

Be My Guest speelt elke 2e zondag van de 3e maand in café de Egelantier, vanaf 14.00.  
Heb je zin om mee te doen? Dat kan, schiet ons gewoon even aan.  

Arnold en Jan 
 

 
Toegang gratis. 

TE KOOP:

Gratis af te halen, Alisun Expression ZONNE-
HEMEL met gezichts bruiner. 12 lampen en 4 
lampen voor de gezichtsbruiner. Tevens een 
26 delige Winkler Prins Encyclopedie.

Tel. 071 3413991

DE GROOTSTE SORTERING 
OPENHAARDHOUT VAN DE REGIO!
Zowel per m3 als in zakken verkrijgbaar.

ZAKKEN HAARDHOUT
Nu 3 voor € 10,- of 20 voor € 55,-

Per m3 vanaf € 55,- 

GRONDIGE ACTIE VAN DE WEEK:
• Tuinaarde - 10 zakken voor € 12,50
• Potgrond - 5 zakken voor € 10,00

• Zaai en stekgrond - 3 zakken voor € 10,00
• Koemestkorrels - 2 zakken voor € 14,99

NU VERKRIJGBAAR: 
• Groenteplanten • Pootuien/Aardappels • Zaden 

SPECIAAL DEZE WEEK:
• Primula’s - 10 stuks voor € 5,99

• Violen - 18 stuks voor € 7,99
• Bloembollen en knollen - 4 zakken voor € 10,00

GROENTEKWEKERIJ EN 
VERSWINKEL

G.J. VAN DER KOOY
Slootweg 10 - 2731 BZ Benthuizen

079-3315321 - 06-27451697
info@gjvdkooy.nl

www.gjvanderkooy.nl
Ook te volgen via Facebook

Ingezonden brief

Gaat u op 5 maart s.v.p. NIET 
op deze uitnodiging in
Het lijkt erop dat het “projectteam N209” op de bijeenkomst van 19 
februari jongstleden wat ontgaan is. Ik kreeg - vast niet als enige - 
een uitnodiging voor een bijeenkomst op 5 maart in de Juffrouw, 
waarin ijzeren Heinig staat:

U heeft aangegeven mee te willen praten over de nadere 
uitwerking van de gemeentelijke maatregelen.

Dat lijkt me NIET de goede insteek. Een projectteam dat na jaren zo 
weinig weet en snapt en met zulke voorstellen komt, is geen serieus 
te nemen gesprekspartner. 
Het lijkt mij verstandiger dat het gemeentebestuur de door het 
Dorpsoverleg op 12 maart geplande overleg met de inwoners eerst 
laat plaatsvinden. Dat had het projectteam op de pagina’s 12 en 13 
van de GHK van vorige week kunnen lezen. 
In het licht van de storm van kritiek van de inwoners van ons Dorp, 
de reactie van het Dorpsoverleg en van de leden van de Gemeente-
raad die ons Dorp kennen is dat de juiste volgorde. Dat is de wet-
houder, de leden van de gemeenteraad en het projectteam gemeld. 

Het vertrouwen in de gemeente en de Provincie m.b.t. het project 
N207 Zuid, de ontbrekende regionale benadering en de N209 door 
Hazerswoude-Dorp heeft op 19 februari grote schade opgelopen. De 
projectleiding geeft met deze uitnodiging andermaal een brevet van 
onvermogen af.

Tussen gemeentebestuur en ter zake kundige inwoners wordt 
binnenkort besproken hoe je wel goede oplossingen voor bur-
gers en bedrijven kunt bereiken mét draagvlak

Robert Hagendoorn 
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Rambo

In een landelijk dagblad las ik het verhaal van een Joods meisje van 
vier dat (tijdens ‘de bezetting’) door haar moeder naar een on-
derduikadres in Friesland was gebracht. ‘Ik kom je snel weer ha-
len, hoor lieverd!’ U weet het: Westerbork... Auschwitz... het meis-
je heeft haar moeder nooit meer teruggezien... Zo’n zinnetje blijft 
dagenlang in mijn hoofd hangen; als ik een klein wicht op een 
vrolijk fietsje en met wapperende vlechtjes op de Zuiddijk waar-
neem, sta ik ogenblikkelijk ‘weer’ op tilt. Wederom die vlijmscher-
pe herinnering!
In een landelijk dagblad zag ik een foto van Syrische kinderen - er 
staken drie olijke kopjes uit de opengeritste tent - die naar de fo-
tograaf keken. ‘Olijke kopjes’ het gaat je door merg en been, want je 
weet wat hun te wachten staat: geen vrolijke jeugd, niet voldoende 
voedsel, een hardnekkig gebrek aan warmte en een trauma dat óók 
de volwassenheid tot een - heel voorzichtig gezegd - onaangename 
levensfase kan maken... gáát maken.
Ik (wij) weet (weten) het: macht corrumpeert. En nog erger: ik sta 
erbij en ik kijk ernaar. Er zit in de diverse machtscentra altijd een 
heel tóóm geteisem, maar laat ik me maar focussen op de heren As-
sad, Poetin en Erdogan - inderdaad, het zijn altijd mannen.
(Ik zal het netjes formuleren!) Ik zou het zeer op prijs stellen als een 
stevig gespierde Rambo (weliswaar een pleonasme, maar voor alle 
zekerheid tóch maar) de heren stevig bij het scrotum zou grijpen 
en zijn ijzeren knuist een fiks aantal malen in de rondte zou laten 
gaan. Niet alleen pijnlijk, maar ook een stevige garantie voor im-
potentie. Beide dringend gewenst! Dit soort jongens moet het recht 
op voortplanting ontzegd worden. En uiteraard met de combinatie: 
t.b.s. met langdurige dwangverpleging.
Volgens Stoltenberg (scretaris-generaal van de NAVO) ‘leidt de Rus-
sische bemoeienis met de Syrië-crisis niet tot een oplossing’. Hoe 
krijg je zulke eunuchen-taal uit je strot. In oerdegelijk Hollands 
gezegd: je gaat de kool en de geit sparen. En ( nogmaals, ik wil 
het netjes formuleren en ‘geen ballen tonen’ vind ik vulgair taal-
gebruik) je gaat je dus presenteren als de op afroep beschikbare 
‘zachte heelmeester’.
Ik begrijp het, echt ik begrijp het: die corona-jongen in Loon op 
Zand is natuurlijk veel belangrijker dan die (honderd)duizenden 
vluchtelingen op de toendra’s tussen Idlib en Istanbul, die ‘lang-
durige’ quarantaine van die gefortuneerde cruise-schepeling... ach, 
dat bekt lekker op de voorpagina en ‘ze - de machthebbers - gaan 
binnenkort weer ergens in een vijfsterrenhotel praten...’ wat zeuren 
we nou!
Laten we het - voorzichtig - formuleren: er zijn wereldwijd zo’n 1,8 
miljard moslims. Ik heb zo mijn twijfels (ik heb flarden gezien van 
de enquête inzake de financiering met buitenlands geld van Neder-
landse moskeeën), maar er moeten toch hier en daar een handvol 
verstandige moslims rondlopen die ronduit zeggen: jongens (en 
meisjes is nog een stap te ver) dit kan zo niet langer! Nou eens even 
Mekka en Medina ombouwen tot een unieke stenigingsplaats voor 
niet deugende machthebbers en vervolgens in juichstemming om 
die zwarte kubus...
Maar ja, daar heb je die verrekte Elsschot weer met zijn ‘tussen 
droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren...’

Wist

Belangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

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

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

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

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

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

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

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

& Stichting Welzijn Ouderen Bent hui-

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

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

& Verloskundige Praktijk Hazers-

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

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

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

& Praktijk voor Remedial Teaching, 

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

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

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio – 

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

& Praktijk v. Fysiotherapie en 

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

& Praktijk voor fysiotherapie: 

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

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

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

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

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

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

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

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

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

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

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

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

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

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

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

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

Uitgave: 
Stichting Rijnwoude Koerier

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

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

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

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

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

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 11.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.

Cursiefje
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Beurs én platform voor optimale match tussen markten en producenten

Nieuwe koers voor 
Plantarium

Plantarium slaat een nieuwe 
weg in. De vertrouwde beurs in 
Boskoop krijgt een nieuwe for-
mule, die perfect aansluit op 
trends in de markt. En er komt 
een digitaal platform voor het 
matchen van de markt en pro-
ducenten. Daarmee kiest Plan-
tarium voor een duurzame toe-
komst als groen platform.

Met de plannen wil Plantarium 
de beurs en het nieuwe platform 
aantrekkelijker maken voor een 
bredere doelgroep. Plantarium 
slaat de brug naar doelgroepen 
met interesse voor internationa-
le trends in de sector. “Denk bij-
voorbeeld aan architecten, die 
inspiratie komen halen én bren-
gen over de groene stad,” aldus 
Jan Willem Griep, voorzitter 
van Plantarium. Uit kwalitatief 

onderzoek op de beurs blijkt dat 
er kansen liggen voor aantrek-
kelijker maken van Plantarium 
voor specifieke doelgroepen. 

Sneller inspelen op trends
De organisatie wil het hele jaar 
door kunnen inspelen op trends 
in de sector. Zoals de sterke ont-
wikkeling in functioneel groen, 
die interessant is voor planolo-
gen en beleidsmakers. Dat doet 
Plantarium als gids en verbin-
der, door nauwere samenwer-
king met andere organisaties 
binnen en buiten de branche, 
zoals nu ook al met GROEN-Di-
rekt.
“Daarmee keren we terug naar 
de kern van onze organisatie: 
ons hard maken voor de pro-
filering van het beste dat onze 
sector te bieden heeft. Op een 

manier die aansluit bij wat za-
kelijke klanten en consumenten 
willen. Of zelfs nog gáán wil-
len: want trends moet je niet al-
tijd volgen, maar ook vóór zijn,” 
legt Griep uit.

Aanpassingen in organisatie
Plantarium besteedde de afgelo-
pen maanden aan koersbepaling 
en het herinrichten van de orga-
nisatie om de nieuwe koers mo-
gelijk te maken. Daarin werkt 
Plantarium samen met Beewan, 
het bedrijf dat gespecialiseerd is 
in beurzen, beursdeelnames en 
het rendement daarvan voor zo-
wel organisatie als deelnemers. 
Plantarium en Beewan gebrui-
ken de komende maanden om 
de nieuwe koers verder vorm te 
geven. 

Toneelvereniging Ontwikke-
ling en Vreugd speelt ‘Straf!’
TOV speelt op 21, 27 en 28 maart 2020 de komische klucht 
‘Straf!’ in Dorpshuis de Juffrouw in Hazerswoude-Dorp. 
Ook dit jaar verschijnt TOV na vele repetities weer ten tonele in 
Hazerswoude-Dorp. Onder leiding van regisseur Ton van Wetten 
heeft iedere speler zijn/haar rol in ‘Straf!’ eigen gemaakt. Het to-
neelstuk is een komische klucht in drie bedrijven, geschreven door 
Ton Davids. Het is een grappig stuk welke tijdens de repetities al 
vele lachspieren heeft losgewerkt! 

Straf! 
Straf! speelt zich af in een verzorgingshuis en wel op de kamer van 
Anton. Anton heeft sinds zijn verhuizing tegen zijn zin in, geen 
stom woord meer gezegd. Hij heeft zich stevig genesteld in zijn rol-
stoel. Het is niet duidelijk waarom Anton niets meer zegt en zich 
afhankelijk opstelt. Zijn huisarts heeft verschillende theorieën over 
zijn zwijgen, maar haar oplossingen werken niet echt!
Anton krijgt veel bezoek en ook van zijn medebewoner Gera. Zij 
laat de hulp wel over aan de verpleging, Carla en zuster Sylvia. Maar 
zoals in ieder verzorgingshuis is er te weinig personeel en is alle 
hulp welkom. Bert komt helpen en zijn reclasseringsambtenaar Es-
ther houdt een oogje in het zeil. Wat doet eigenlijk Wendy in dit 
verzorgingshuis? 

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

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

Kaartverkoop
De uitvoeringen van 21 en 28 maart zijn inmiddels uitverkocht. 
Voor onze extra uitvoering op 27 maart zijn nog voldoende kaar-
ten beschikbaar! De kaartjes zijn verkrijgbaar bij Bogerman Verf & 
Behang in Hazerswoude-Dorp (pinnen niet mogelijk) of via onze 
website www.ontwikkelingenvreugd.nl en kosten € 9,- per stuk!  
Dus heb je zin om een avondje te lachen? Koop dan snel een kaart-
je, want vol=vol!

Ingezonden brief

De files blijven!
Sinds de gemeenteraad van Rijnwoude in 2008 koos tegen een rotonde en pleitte voor een tunnel 
op het kruispunt, is Hazerswoude-Dorp uit de gratie bij de provincie Zuid-Holland. Het tunnel-
plan is nooit serieus genomen en in plaats daarvan zin er bij herhaling plannen gemaakt om het 
voor de Hazerswoudenaren zo zuur mogelijk maken.  
En met deze opdracht worden de laatste jaren duurbetaalde ingenieursbureaus aan het werk ge-
zet. De zgn. Verlengde Bentwoudlaan, een vierbaansweg door het Bentwoud, als aanzet voor een 
verbinding tussen de N11 en A12, maakt de drukte alleen maar erger. Als quasi oplossing nu weer 
een plan met eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat, niet rechts- of linksaf mogen, rondjes rijden 
van de ene naar de andere rotonde, en ontsluitingen via smalle straten zoals de Frans Halsstraat 
en de Gerelaan. Allemaal onbruikbare ideeën die terecht veel protest oproepen en waarschijnlijk 
ook niet doorgaan, zodat ze bij de provincie kunnen zeggen: zie je wel, in Hazerswoude wil men 
niets, dus dan doen wij ook niets.
Zo’n grotere gemeente is best praktisch voor de uitvoering van allerlei extra taken die de gemeen-
ten op hun dak hebben gekregen, zoals de huishoudelijke hulp (WMO), jeugdzorg e.d. Maar in dit 
geval slaagt Alphen aan den Rijn er niet in de provincie enig tegenwicht te geven, en gaan ze als 
makke schapen met deze dwaasheid mee. Volkomen terecht dat het dorpsoverleg alle kontakten 
met de gemeente opschort. Vroeger werden de burgers nog wel eens geïnformeerd over de plan-
nen. Nu komt het als “uitvoeringsbesluit” als een dictaat over ons heen.
In een democratie zou het logisch zijn de ideeën en wensen van de burgers serieus te nemen, en 
b.v. het verkeersplan van het Molenberaad bij de plannenmakerij te betrekken. Maar de democra-
tie heeft kennelijk afgedaan bij provincie en gemeente. De oplossing ligt voor de hand: een beter 
gemeente- en provinciaal bestuur, gesteund door betere politieke partijen.

Bert Bosch, Hazerswoude-Dorp
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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 

Molenberaad stuurt 
brief aan Rekenkamer
Het Molenberaad heeft zich gericht tot de Randstedelijke Rekenkamer met het ver-
zoek een onderzoek te starten naar de doelmatigheid en effectiviteit van de aanleg 
van de N207 Zuid.

Het Molenberaad vertegen-
woordigt een groot aantal ge-
organiseerde regiobewoners 
en zet zich met ondersteuning 
door verkeerskundigen in voor 
de oplossing van de verkeers-
problemen in de regio Boskoop, 
Hazerswoude-Dorp, Waddinx-
veen en Bodegraven/Reeuwijk. 
De aandacht gaat uit naar de in-
frastructuur, de bereikbaarheid, 
de leefomgeving voor de inwo-
ners en bedrijven in deze regio. 
Het Molenberaad zegt zich ern-
stige zorgen te maken om de 
bereikbaarheid van de regio. De 
Provincie Zuid-Holland zet in 
op een nieuwe weg, de N207 
Zuid, door het Groene Hart als 

“basis voor een robuuste infra-
structuur”. De kosten van deze 
weg heeft de provincie geraamd 
op totaal 80 miljoen euro. Uit 
de MER-studie blijkt dat de weg 
de verkeersproblemen niet op-
lost, en eerder verergert.

Geen antwoorden op onze 
vragen
“We hebben herhaaldelijk ge-
vraagd welk probleem de aan-
leg van de N207 Zuid moet gaan 
oplossen. De overheden heb-
ben ons daar geen antwoord op 
kunnen geven. In een recente 
provinciale commissievergade-
ring over de N207 Zuid en ons 
alternatief, heeft de verantwoor-

delijk gedeputeerde aangegeven 
dat het ITC-terrein bij Hazers-
woude-Dorp een goede entree 
verdient. Er rijden gemiddeld 
tien tot twintig vrachtwagens 
per etmaal vanuit dit ITC rich-
ting Rotterdam. Daarvoor is de 
N207 Zuid evenwel niet nodig 
omdat de route via de N209 
sneller is wanneer in 2024 de 
verbindingsweg A13-A16 is ge-
realiseerd,” schrijft Siep Eilan-
der namens het Molenberaad.

Knelpunten moeten worden 
opgelost
Naar de mening van het Mo-
lenberaad is het project N207 
Zuid verkeerd aangestuurd en 
ontbreekt een integrale visie. 
Wat nu dreigt te gebeuren is dat 
eerst de weg wordt aangelegd 
om vervolgens te bezien welke 
stappen moeten worden geno-
men om de nadelige gevolgen 
van de N207 Zuid en de huidi-
ge ernstige verkeersknelpunten 
(vooral in Boskoop en Hazers-
woude-Dorp) op te lossen. 
Het Molenberaad heeft voor ei-
gen rekening onderzoek laten 
verrichten naar alternatieven 
waarbij de huidige verkeers-
knelpunten bij Boskoop en Ha-
zerswoude-Dorp worden op-
gelost, zonder aanleg van de 
N207 Zuid. De titel van dat, on-
derzoek is “Het kan anders, het Siep Eilander spreekt namens het Molenberaad de raadscommissie toe

kan beter... en dat zonder N207 
Zuid”. De hoofdconclusie is dat 
het alternatief van Het Molen-
beraad betere verkeersresulta-
ten oplevert dan de scenario’s 
van de provincie en dat de N207 
Zuid overbodig is voor het op-
lossen van de regionale bereik-
baarheidsproblemen 

Geen financieel debacle!
Het Molenberaad wil voorko-
men dat eenzelfde financieel 
debacle ontstaat als bij andere 
grote projecten in de regio zo-
als de Amaliabrug bij Waddinx-
veen met daarbij de parallel-
structuur A12. Ook het nut van 
de Maximabrug bij Alphen aan 
den Rijn is een raadsel. Het ver-
zoek aan de rekenkamer is nu: 
een onderzoek te starten om te 
bezien of welke probleem lost 
de aanleg van de N207 Zuid op? 
En ook te bekijken of de mid-
delen (geraamd 80 miljoen, 
waarvan inmiddels rond de 20 
miljoen wordt ingezet voor de 
realisatie van het eerste deel van 
de weg (Vredenburghlaan in 
Waddinxveen) doelmatig wor-
den besteed? 
 
Nalezen
De hele brief en de publicatie 
van het onderzoek is te bekijken 
op de website van het Molenbe-
raad: www.molenberaad.nl. 

Lezing bij Vrouwen van Nu Benthuizen
De vrouwen van Nu nodigen u uit voor een lezing op woensdag 
18 maart om 20.00 uur in ‘De Tas’ te Benthuizen over vissers-
truien door Sella Ruhe. 
 
Visserstruien zijn globaal tussen 1860-1950 door vissers aan alle 
Nederlandse kusten gedragen als werkgoed. Vissers waren de eer-
sten en heel lang de enigen die truien als bovengoed droegen. Trui-
en waren hun werkgoed. Die werden gebreid volgens motieven, 
die de vrouwen in hun hoofd hadden: overgeleverd van moeder 
op dochter en nooit opgeschreven. Dankzij de vissers dragen wij 
nu allemaal truien. Door het onderzoek van Stella Ruhe zijn ze in-
middels aan de vergetelheid ontrukt en als vrouwelijk erfgoed be-
waard. Ze heeft de truien, nog alleen zichtbaar op foto's uit die 
periode, voorzien van breischema's en ze opnieuw laten breien in 
het oorspronkelijke kleurenpalet van talloze blauwen, zwart, grijs 
en naturel. De tot nu toe 160 gevonden truien zijn gepubliceerd in 
drie prachtige boeken vol oude foto's, geschiedenis en anekdotes. 

U bent van harte welkom tegen betaling van € 4,00.
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Vrijwilligers 
gezocht
Voor de volgende functies worden vrijwilligers gezocht..  

VERVOERSERVICE VOOR EN DOOR EIGEN INWONERS.
Voor de vervoerservice Automaatje zijn we op zoek naar vrijwil-
ligers uit Rijnwoude. 
U rijdt met uw eigen auto plaatsgenoten naar de bestemming. 
De deelnemer betaald aan uw de onkostenvergoeding van 0,30 
euro cent per kilometer. 

VRIJWILLIGERS VOOR HET BEZOEKEN VAN OUDEREN
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ouderen willen bezoek. 
Veel ouderen krijgen  de hele week weinig of geen bezoek. En 
kijken heel erg uit naar een bezoekje. Heeft u tijd om een mid-
dag of ochtend bij deze ouderen op bezoek te gaan, meld u dan 
aan. Tevens zijn we op zoek naar vrijwilligers die boodschappen 
willen doen voor ouderen. 

VRIJWILLIGERS VOOR ZWEMBAD KOUDEKERK A.D.RIJN 
Het zwembad in Koudekerk aan den Rijn is op zoek naar vrij-
willigers voor verschillende taken in het zwembad. U moet 
hierbij denken aan, toezichthouder, kassa medewerker, schoon-
maakmedewerker.
Voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met Andrea Gul-
demond 071-3412539 

FIETS VRIJWILLIGER VOOR ELEKTRISCHE DUO FIETS. 
Voor een bewoner van Rhijndael zijn we opzoek naar een vrij-
williger die samen met de bewoner wil fietsen op de elektrische 
duo fiets. Tijden kunnen in overleg besproken worden. 

Heeft u interesse in een of meerdere functies, neemt u dan con-
tact op met Tom in de buurt Rijnwoude via Elly van Doijewaard: 
06-42339181 of Saskia Posthuma: 06-81256668. U kunt ook 
mailen naar: team.rijnwoude@tomindebuurt.nl
Wilt u als vrijwilligersorganisatie ook dat uw vacature in de 
krant wordt uitgelicht, laat het ons weten. Dan zorgen we er-
voor dat deze in de volgende vacatureladder wordt vermeld. 
Bent u ook al bekend met onze vacaturebank voor vrijwilligers 
en vrijwilligersorganisaties ? Neem een kijkje op www.tomin-
debuurt.nl en klik op vrijwilligers.
In de vacaturebank staat een aanbod 
van vrijwilligerswerk in de gemeente 
Alphen aan den Rijn. Ook uw vacature 
kan daarin worden gezet, zodat men-
sen die op zoek zijn naar vrijwilligers-
werk ook uw vacature kunnen vinden. 
Heeft u vragen hierover, neem contact 
op met Tom in de Buurt, telefoonnum-
mer 088-9004567

zaterdag 13 juni a.s.

Reünie medewerkers en 
bestuurders gemeente 
Rijnwoude
Op 1 januari 1993, twee jaar na 
de fusie van Benthuizen, Hazers-
woude en Koudekerk aan den 
Rijn, kreeg deze fusiegemeente 
zijn definitieve naam: Rijnwoude. Op 19 mei 2020 is het 10.000 dagen geleden 
dat dit gebeurde. 

Dat is een goede aanleiding om daar stil bij te 
staan. Een groep oud-medewerkers heeft het 
plan opgevat om een reünie te organiseren 
voor alle medewerkers en bestuurders van de 
voormalige gemeente Rijnwoude.

Mini-enquête
Om te inventariseren of er voldoende belang-
stelling is, wordt eerst een mini-enquête ge-

houden. Als datum is gekozen voor zaterdag 
13 juni 2020, dat stelt deelnemers van “ver” 
ook in de gelegenheid om te komen. De loca-
tie voor deze reünie zal zijn in de voormalige 
gemeente, maar is grotendeels afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen. 
Heeft u na het lezen van dit bericht interesse, 
stuur dan een mail naar bentkanters@zonnet.
nl en je ontvangt een link naar de mini-enquê-
te. 

3e bijeenkomst 
Nordic Walking
 
Vrijdag 6 maart hebben we de laatste bijeenkomst Pilot Nordic 
Walking. Daarna gaan we met elkaar beslissen “hoe nu verder”. 
De laatste keer waren we al met 10 (vrouwelijke) deelneemsters 
(zie foto). 

We starten vanuit eetcafe de Koek Koudekerk. Inloop vanaf 11.15 uur, 
start activiteit 11.30 uur. 
U komt toch ook? Het 
is vooral gezond en ge-
zellig. Wat wil je nog 
meer? Wilt u meer info? 
info@actief-rijnwoude.
nl / 06-23328302
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Jaap la Lau , Keurslager
Prins Bernhardstraat 21
2396GA Koudekerk aan den Rijn
071-341 64 26
www.lalau.keurslager.nl

Keurslagerkoopje
Pepersteaks

KIJK OP LALAU.KEURSLAGER.NL VOOR MEER AANBIEDINGEN

3 STUKS  € 7.95

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 veelzijdige 
muzikant. Bewonderd door collega musici. 

Entree  € 15,- . In de  Ridderhof  in Koudekerk a/d Rijn.  Aanvang 20.30 uur

Reserveren via  ttfolk@hotmail.com  of  via  071-3414647 
(naam + aantal kaarten)

www.veravanheeringen.com • www.ttfolk.nl

Dorpsgenoten Hazerswoude-Rijndijk-
Oost 'met een groen hart' gevraagd!
ZATERDAGMORGEN 14 MAART 09.00 UUR PARKEERPLAATS WATERMANHOF

door Johan den Houdijker

Gelijktijdig met de aanleg van het fietspad vanaf de Rhynenburchermolen naar de Oostvaart wer-
den begin deze eeuw ook vele knotwilgjes erlangs geplant. Helaas sneuvelden vele van deze dunne 
boompjes door ziekte en storm, en na de komst van de skatebaan ook door vandalisme… 

Met de komst van de jaarlijkse 
“Wijkschouw”, samen met een 
wethouder en ambtenaren op 
de fiets door wijk, heb ik on-
der Gemeente Rijnwoude vanaf 
2005 al geprobeerd om de ge-
sneuvelde boompjes vervangen 
te krijgen door nieuwe dikkere 
exemplaren. Helaas is dat ‘in de 
raderen van de ambtelijke mo-
lens’ toen nooit gelukt, ook in 
eerste instantie niet na de herin-
deling met Alphen aan den Rijn 
in 2014. 

Maar in 2018 kreeg ik dan toch 
groen licht van Adviseur Be-
wonersparticipatie Ron Ange-
nent van gemeente Alphen aan 
den Rijn tot het zelf planten van 
mijn eerste 12 knotwilgjes, type 
Salix Alba Chermesina.  Hetzelf-
de type knotwilg met de opval-
lend mooie oranjerode takken 
in de winter. In 2018 vrijwilli-
ger geworden bij de Werkgroep 
Groen van het Dorpsoverleg Ha-
zerswoude-Rijndijk-Oost, om 
gezamenlijk te gaan voor een 
Groener Dorp met meer biodi-
versiteit. Inmiddels hebben wij 
als werkgroep 40 jonge knotwil-
gen gepland, samen met buurt-
bewoners en gemeente een plan 
opgestart voor een “Pluktuin” 
aan het Helena Swartplantsoen, 
en in eenzelfde overleg plannen 

gemaakt voor de reconstructie 
van de plantsoenen aan de Jacob 
Reviusstraat en J.P. Heijestraat. 

Nu is het ons plan om jaar-
lijks na de winter in maart een 
“Knot-Event” te organiseren: 
Samen met betrokken  dorpsge-
noten met een groen hart, alle 
knotwilgen langs de Stations-
weg vanaf de Rhynenburger-
molen, en vanuit de Waterman-
hof tot aan het fietserstunneltje 
na de Oostvaart, jaarlijks om en 
om te knotten en te onderhou-
den én eventueel bij te planten. 
Om nog meer herrie in de wijk 
te voorkomen willen wij dit 
graag doen op de ‘oude manier’ 
d.w.z. met handgereedschap-
pen, dus géén motorzagen of 
bladblazers! 

Ook willen wij samen met 

dorpsgenoten ideeën ontwikke-
len om het, laten wij het maar 
alvast “OostvaartPark” noemen, 
verder te ontwikkelen tot een 
meer gevarieerde wandel- en 
fietsroute met meer al dan niet 
bloeiende inheemse boomsoor-
ten, planten, kruiden en gras-
sen, zodat er meer biodiversiteit 
ontstaat met meer plaats voor 
insecten, bijen, vlinders en vo-
gels. Een route voor wat brood-
nodige rust en ontspanning vlak 
naast onze deur! Spreken deze 
uitgangspunten u aan, heeft u 
een groen hart, tijd op zaterdag-
morgen 14 maart en eventueel 
zelf ook nog wat hand-snoeige-
reedschap…, meld u dan bij mij 
aan! Dan weet ik hoeveel koffie 
en lekkers voor erbij ik in moet 
slaan. Dorpsgenoten, graag tot 
ziens op zaterdagmorgen 14 
maart!
 

Namens Werkgroep Groen Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk-Oost
Johan den Houdijker• jdenhoudijker@ziggo.nl• 06-27035722

‘INTERNATIONALE 
VROUWENDAG’                                          
Vrouwen van Nu, Koudekerk a/d Rijn-Hazers-
woude-Rijndijk.  Gastspreekster Marion Verkley. 

Zondag 8 maart is het Wereldvrouwendag. Bij de Vrouwen van Nu 
gaan wij dit onderwerp op een bijzondere wijze vieren op maan-
dagavond 9 maart. Het thema van die avond is ‘Sterke Vrouwen’.    

De bestuurswerkgroep verzorgt het feestelijke programma voor alle 
leden (ook als u zich nog niet heeft opgegeven, zie Nieuwsbrief) 
Belangstellenden zijn van harte welkom. U mag dit niet missen. 
Voor de pauze is er een gevarieerd programma en na de pauze ge-
ven wij het woord aan mevrouw Marion Verkley. Zij is geboren in 
Leimuiden, is moeder van 5 dochters en met haar echtgenoot run-
nen zij een agrarisch bedrijf in Alphen a/d/Rijn. Zij is politiek ac-
tief in de Raad voor het CDA. 
In samenwerking met het landelijke VvN is zij betrokken bij en 
zet zij zich in voor het ‘Melania’ Project. Dit toont ons hoe ‘Sterke 
Vrouwen’ in moeilijke omstandigheden, om door er de schouders 
onder te zetten, overleven en keihard werken aan een betere toe-
komst voor zich zelf en de familie. Op Wereld Vrouwendag wil 
Marion met ons discussieren over hoe wij als vrouwen in het le-
ven staan Er zijn te weinig vrouwen in besturen, waardoor vaak 
besluiten anders genomen worden. Vrouwen zijn doortastender en 
hebben meer empathie. Er zijn veel meer mannen in topposities, 
maar achter zijn carriere staat vaak een ‘Sterke Vrouw.’ Zij voelen 
zich meer verantwoordelijk voor de zorgtaken.     De landelijke VvN 
zet zich in, met een groot netwerk, voor het wereldproject ‘Water-
partnership.’ Daarvoor zijn vrouwelijke bestuurders onmisbaar wb. 
compassie, visie en doorzettingsvermogen.     In de Afrikaanse lan-
den hebben vrouwen meer beslissingsbevoegdheid dan wij in Ne-
derland hebben. 

Op deze speciale avond hopen wij u graag te zien om met elkaar 
onze ‘Vrouwendag’ te beleven.

Maandagavond 9 mrt., 20.00 uur, Gebouw Honswijc, 
zaal open 19.45 uur,de koffie/thee staat klaar, (eigen 
rekening)Introducees welkom, 4.00 euro p.p. Leden 
nog niet opgegeven? Kan alsnog! Tot dan.  
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‘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.

Praktijk IdeREEN 
viert 12 ½ jarig bestaan.
September 2008 startte Irene van Es haar natuurgeneeskundig praktijk in Ha-
zerswoude Dorp. In 12 ½ jaar zijn veel mooie dingen gebeurd. Lees bijvoor-
beeld haar gastenboek op haar website of luister naar personen die bij praktijk 
IdeREEN zijn geweest. 

Mensen komen er graag, voelen zich goed bij 
de therapie en voelen zich vertrouwd bij Irene.

De praktijk heeft zich ontwikkeld, doordat Ire-
ne blijft studeren en zich blijft verdiepen in de 
mens. Zij werkt integer en vol aandacht.
Door op een natuurlijke manier “ballast” op te 
ruimen, lichamelijk en emotioneel, levert dat 
energie op, zodat je je goed voelt. Zorgen dat 
de energie goed stroomt en tekorten aanvullen 
waar nodig. Het mooie is dat Irene “vertaalt” 
wat het lichaam aangeeft. 
Naast 1 op 1 consulten zijn er regelmatig work-
shops of cursussen te volgen.
Op vrijdag 6 maart ben je welkom tussen 
19.00-20.00 uur om binnen te komen kijken 
bij praktijk IdeREEN Hobbemastraat 26 in 
Hazerswoude Dorp.                                                     
Foto door: Inge v/d Zwan

ALV GVV-ASPASIA 17 MAART a.s.
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Gymnastiek- en Volleybal-
vereniging GVV-Aspasia in het  Vrijetijdscentrum De Ridderhof te 
Koudekerk a/d Rijn, in de Slotzaal, d.d. 17 maart 2020 om 20.00 uur.
                                                                                                                                               
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen en/of verzonden stukken
4. Notulen algemene ledenvergadering 26 maart 2019
5. Jaarverslagen 2019, secretariaat GC en VC
6. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Bestuurssamenstelling
9. Vaststellen contributieverhoging
10. Verkiezing kascontrolecommissie
11. Rondvraag  
                                                                                                                                               
De stukken van de vergadering kunnen door belangstellende leden 
vanaf 13 maart a.s. worden aangevraagd bij de secretaris Jeanette  de 
Jong: secretaris@gvv-aspasia.nl. De aangevraagde stukken kunnen 
per e-mail aan u worden gestuurd. Voor verdere informatie zie onze 
website www.gvv-aspasia.nl. 

Ingezonden brief

Het belang van 
Hazerswoude-Dorp
De Gemeente en Provincie willen het ver-
keersprobleem in Hazerswoude-Dorp op-
lossen. De voorstellen hiervoor riepen veel 
boze reacties op, lazen we in de vorige 
Groene Hart Koerier. 

Het verkeersprobleem van Hazerswoude-
Dorp was dat de drukke Gemeneweg het 
dorp in 2-en spleet. De eenheid van het 
lintdorp moest worden hersteld. En dat 
gebeurt met de voorstellen van gemeente 
en provincie niet. Het gaat  de Gemeen-
te en Provincie om iets heel anders:  zor-
gen voor meer doorstroming op de druk-
ke Gemeneweg. Het dorp is van slachtoffer 
tot probleem gemaakt. In korte tijd vond 
een radicale omkeer in de probleemstel-
ling plaats. En het belang van Hazerswou-
de-dorp raakte op de achtergrond - het 
verbinden van oost en west is verder uit 
beeld.  Welke oplossing ook: om accep-
tabel te zijn moet ze voldoen aan 2 voor-
waarden: oost en west beter verbinden èn 
de doorstroming verbeteren. 

Dat moeten bestuurders en politici zich 
aantrekken, en dat mag het dorp ook dui-
delijker maken. Een taak voor het Dorps-
overleg? In elk geval om duidelijker te ma-
ken wàt het dorp zo waardevol maakt en 
wàt daar afbreuk aan doet. Uit voorzorg.
Want komen er nog meer verrassingen uit 
de hoge hoed? In Beter Bereikbaar is de 
aanleg van een weg in beeld van de Maxi-
mabrug dóór de open ruimte, via Spook-
verlaat en het Rietveld naar het ITC terrein. 

Door de open ruimte, dat is vaak de mak-
kelijkste oplossing. Maar als juist het lande-
lijke karakter van het dorp zo gewaardeerd 
wordt (Dorpsvisie 2018) dan zou ook hier 
het dorpsbelang sneuvelen. Hazerswoude-
Dorp raakt uiteindelijk haar landelijke lig-
ging kwijt. Dat moeten we niet willen.

Jan Willem van Rijn
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MAANDAG 
23 MAART 

om 14.00 en 20.00 uur

DINSDAG 
24 MAART 

om 14.00 en 20.00 uur

SCHOONHEIDSSALON

Aan onze modeshows werken mee:

Let op! Reserveer tijdig uw kaart in de winkel, 
Dorpsstraat 138, Hazerswoude, 

via mail: vdlindemode@live.nl of telefonisch 0172-589203. M
od

es
ho

w
Van 16 maart t/m 28 maart ontvangt u een cadeaubon 
van 10% van uw aankoop, deze kunt u later besteden.

Vrijdag 27 en zaterdag 28 maart van 10.00- 16.00 uur is 
Caroline Devilee Sieraden in de winkel voor advies en verkoop.

Willen we ‘gelijk 
alleman’ zijn of 
juist niet?
Toneelvereniging Onder Ons uit Hazerswoude-Rijn-
dijk voerde het hedendaagse toneelstuk ‘De Jossen’ op. 
Met absurde humor, poëtisch Vlaams taalgebruik en 
karaktervolle poppen werd het spanningsveld tussen 
een leven in de groep of als individu met dit stuk op 
intrigerende wijze uitgebeeld. 

Wie zijn de Jossen?
Zijn de Jossen een vrienden-
groep, een leefgemeenschap, 
een eigenzinnig volk? Het eni-
ge wat je van de Jossen te we-
ten komt is dat ze allemaal Jos 
heten. De Jossen hebben hun ei-
gen Josdom met regels en ritu-
elen gecreëerd waarbinnen ie-
dereen zich veilig voelt voor de 
buitenwereld. Hun geluk hangt 
af van het collectieve, van el-
kaar. Tot op een dag één van de 
Jossen eruit wil breken: "Ik wil 
gewoon in alle rust een punt 
zetten achter mijn absurditeit". 

Val of revival der saamhorig-
heid?
De saamhorigheid van de Jos-
sen komt hiermee op zijn kop te 
staan. De maskers vallen af, am-
bities komen boven en er wordt 
gevochten: voor en tegen elkaar, 
het groepsgebeuren en het indi-
vidu. Met ‘wij zijn er voor el-
kaar’ probeert de groep Jos weer 
bij de groep te krijgen, maar dat 
lijkt hem fataal te worden. De 
Jossen rouwen samen en ieder 
voor zich en ze doen dat op aan-
doenlijke wijze. Dan is er op-
luchting, blijdschap, gevolgd 

door ontreddering en twijfel. 
Als een Jos vertrekt, vertrekken 
ze allemaal, of toch niet? De uit-
eindelijke ontknoping laat veel 
vragen open: wat is de bood-
schap, is er wel een boodschap, 
of word je als toeschouwer een 
spiegel voorgehouden?

Knap geJost!
Hoewel niet iedereen alles 
in het bijzondere stuk van de 
Vlaamse toneelschrijver Tom 
Lanoye begrepen zal hebben, 
was de voorstelling intrigerend, 
amusant, muzikaal, en kleurrijk 

geënsceneerd met veel poppen. 
Regisseur Klaas Bolhuis heeft 
weer het beste uit ‘zijn’ Jossen 
naar boven weten te halen. De 
acteurs waren ‘alleman’ in het 
zwart gekleed, behalve jonge 
debutant ‘Joske’ de Boer die in 
het rood toch een beetje mocht 
afsteken. En ze waren samen, 
ook samen met de poppen-Jos-
sen. Complimenten voor het 
spel van Anne-Marie de Groot, 
Marja van Wetten, Ben van 
Leeuwen en Koen de Boer, want 
het zal niet meegevallen zijn om 
al die emoties en passie te leg-
gen in teksten in een andere dan 
je moerstaal. De originele pop-
pen waren ontworpen en ge-
maakt door Marcel Frissen, die 
ook in voorgaande jaren ver-
antwoordelijk was voor het ma-
ken van de bijzondere rekwisie-
ten. Muzikale begeleiding was 
in handen van accordeonist Mi-
chael van Hoogenhuyze. Nico 
Wesselingh was verantwoorde-
lijk voor de techniek. 

Tegeltjeswijsheden
Een aantal van de bloemrijke 
Vlaamse dialogen en uitspra-
ken zal nog lang blijven hangen. 

“Ge hebt ‘verschillend’ en ‘ver-
schillend’. ‘Contrair’ en ‘ver-
scheiden’. Welk van de twee? 
‘Niet gelijk alleman’, bedoel ik”, 
is daarvan een van de voorbeel-
den.  De spelersgroep bedacht 
de mooie geste om de meeste 
markante uitspraken van de Jos-
sen op tegeltjes te zetten en deze 
cadeau te doen aan de bestaande 
en natuurlijk nieuwe donateurs.  
Om met Jos te spreken: Wreed 
bedankt en dik merci! 
En we voegen er nog maar een 
tegelwijsheid aan toe: Als Jos 
onder ons is, is Onder Ons Jos!

LEREN PROGRAMMEREN VOOR KINDEREN
Op zondag 15 maart organiseert Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk (SJHR) 
in samenwerking met CoderDojo Alphen aan den Rijn opnieuw een middagje pro-
grammeren. Vanuit het Coderdojo-principe gaan kinderen tussen 7 en 17 jaar zelf-
standig en in hun eigen tempo aan de slag om te programmeren, websites bouwen, 
apps ontwikkelen, programma's te maken, games te maken en meer.

“Normaliter proberen wij met 
onze activiteiten kinderen zo-
veel mogelijk achter de compu-
ter en tablets vandaan te halen,” 
lacht Richard Brommers, voor-
zitter van Stichting Jeugdwerk 
Hazerswoude-Rijndijk, “maar 
wat de kinderen tijdens deze 
sessies leren is een zeer goede 
basis voor hun toekomst en hun 
persoonlijke ontwikkeling. 

Begeleiding
Naast zelfstandig werken aan 
leuke en uitdagende opdrach-
ten leren ze ook andere kinde-
ren kennen die dezelfde interes-
ses hebben en heeft het dus ook 
een sociaal aspect. Af en toe ko-
men de vrijwilligers van Coder-
Dojo Alphen aan den Rijn langs 
om de kinderen van Hazers-
woude-Rijndijk te begeleiden, 
maar inmiddels hebben wij een 

eigen CoderDojo Hazerswoude-
Rijndijk opgericht. Dat betekent 
dat wij vanaf april maandelijks 
zelf sessies gaan organiseren. 
We krijgen daarbij alle hulp en 
steun van CoderDojo Alphen 
aan den Rijn,” vertelt Brommers 
enthousiast. “Omdat we nog re-
delijk onervaren zijn, beginnen 
we straks zelf eerst met het wat 
simpelere Scratch en websites 
maken, maar de bedoeling is dat 
we gaandeweg ook wat meer 
uitdagender stof aanbieden en 
dat ze ook kunnen experimen-
ten met Arduino, Micro:Bit en 
andere technische snufjes.” 

Laptop lenen
“We hebben op dit moment 
voldoende mentors gevonden 
om in april een start te kunnen 
maken,” licht Richard toe. “Wel 
zijn we op zoek naar oude lap-

tops die we kunnen gebruiken 
voor de sessies. We vragen kin-
deren namelijk zelf een laptop 
mee te nemen, maar mocht ie-
mand om wat voor reden dan 
ook geen laptop hebben dan 
kunnen ze er altijd eentje lenen 
die middag. Dus een oproep aan 
bedrijven en particulieren die 
van plan zijn hun oude laptop 
weg te doen… je kunt ons heel 
blij mee maken door die laptop 
aan ons te doneren.”

Info en aanmelden
Aanmelden voor Coderdojo a.s. 
15 maart kan via www.jeugd-
werk-hazerswoude.nl/coderdo-
jo. Deelname aan de sessies is 
altijd gratis. Vragen of aanmel-
den als mentor kan via 

coderdojo@
jeugdwerk-hazerswoude.nl 
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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? 

 
In de afgelopen weken zijn al diverse workshops gedaan met  

groepen huidige gebruikers. Iedereen vond het erg leuk en nuttig  
om te doen. Ook alle andere inwoners nodigen we graag uit  

om met behulp van vragen en kaartspellen op een  
speelse manier te laten weten wat je belangrijk vindt 

in een dorpshuis. 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! 

 

Informatie? Stuur een e-mail aan info@dorpsnetwerk.nl  

• 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

Het oog van Koudekerk - 
een parel in het Groene Hart
Landschappelijk Lint Lagewaard en Landlustweg

door Rob Vertegaal
Wij hebben een landschappelijke “Parel” in ons Groene Hart: de 
Lagewaard en de Landlustweg. Een historisch en landschappe-
lijk bijzonder lint met een hoge cultuurhistorisch waarde. Een 
lint met boerderijen langs een dubbele boezem. 

Met in de Middeleeuwen vier kastelen op een rij. Dat moet een 
machtig gezicht zijn geweest. Wie goed kijkt en zoekt, kan nog al-
tijd een blik op een deel van het verleden werpen. Groot Poelgeest, 
Klein Poelgeest, Huis den Tol en de burcht Foreest.

Met een aantal betrokken bewoners hebben wij ons een aantal ja-
ren geleden verenigd in de stichting “Landschappelijk Lint Lage-
waard Landlustweg” (LLLL). Wij willen de cultuurhistorische- en 
agrarische waarde van het lint: de Lagewaard en Landlustweg, be-
houden. Voor deze “Parel”, willen wij promotie maken, door het 
vertellen van verhalen en het behoud van het unieke karakter. Hier-
bij weten wij ons onder andere gesteund door het Historisch Ge-
nootschap Koudekerk, dat ons bijstaat met veel kennis en een rijk 
archief. 

De Lagewaard (Koudekerk aan den Rijn) en de Landlustweg (Al-
phen aan den Rijn) zijn smalle landwegen die in het verlengde van 
elkaar de noordzijde van het “Oog van Koudekerk” omzomen.  
Hier staan vele historische boerderijen, waarvan sommigen al 400 
jaar oude Rijksmomumenten zijn. Ook weten wij dat er in de mid-
deleeuwen in ieder geval vier verschillende kastelen zijn gebouwd 
langs een aftakking van de Oude Rijn, genaamd Luttike Rijn. Aan 
het begin van de Lagewaard zijn nog de restanten van één van de 
torentjes van “Groot Poelgeest” te zien, waar ooit Jacoba van Beie-
ren gewoond heeft.

Wie langs het lint wandelt, geniet van de weidse doorzichten naar 
de Lagewaardse polder in het noorden, met langgerekte sloten en 
molens in de verte. Aan de andere kant ligt de Lagewaardse wete-
ring, met nog een aantal goed onderhouden gerief- en pestbosjes. 
En natuurlijk het niet te vergeten, ieder jaar druk bezette ooievaars-
nest bovenop de lichtmast van de Koudekerkse ijsbaan. Het lint van 
Lagewaard en Landlustweg heeft dan ook een agrarisch, groen en 
uniek karakter. Er is hier een mooie balans tussen boeren, werken, 
wonen en recreëren.

De gemeente heeft onlangs het initiatief genomen om de aanwezi-
ge cultuur historie beter te willen beschermen. In samenspraak met 
bewoners en professionals wordt daarom een cultuurhistorisch be-
stemmingplan opgesteld. Op de door de gemeente georganiseerde 
inloopavonden hebben wij gelukkig al kunnen zien dat de Lage-
waard en de Landlustweg samen een beschermingswaardig “cul-
tuurhistorisch ensemble” gaan vormen in het bestemmingsplan. 
Wil je meer weten? Wat is een pestbosje eigenlijk, of waarom heb-
ben sommige boerderijen tralies voor de ramen? In de volgende 
columns lees je daar meer over. 

Vragen of opmerkingen? Stuur een bericht naar: onslint@gmail.com 
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Welkom bij Manege 
Xenophon op 29 maart
De manege van de familie Verhoog is al ruim 40 jaar een begrip in Hazerswoude-
Rijndijk en omgeving. Dit jaar zijn zij in ‘de Sterkste-Schakel-Rijnland verkiezing’ 
genomineerd als bedrijf dat uitblinkt in service- en klantgerichtheid. Op de Open 
Dag eind maart kunt u dit allemaal zelf ervaren!

‘saaiere klussen’ zoals de admi-
nistratie doet, en met een heel 
fijn team samen. Ook door haar 
kinderen, honden en katten 
worden de paardenliefhebbers 
warm onthaald.  

Jong geleerd
De manege telt ruim 200 leden 
in de leeftijd van 5 tot 70 jaar. Er 
staan zo’n 80 paarden en pony’s 
op stal, waarvan 30 paarden van 
privéeigenaren zijn. Vanuit de 
manege worden de paardrijles-
sen gegeven. Wedstrijden wor-
den georganiseerd door ver-
eniging de Groenendijkruiters. 
“Wij hebben een hechte klan-
tenkring. De meeste van onze 
leden beginnen hier al heel jong 
en blijven als zij ouder worden. 
Dan vaak met een eigen paard”, 
vertelt Dineke verder.  

Goed voor het zelfvertrouwen
Paardrijden is gezond en goed 
voor de fysieke en emotione-
le ontwikkeling van kinderen 
volgens Dineke. En natuurlijk 
een welkome afwisseling van 
de iPad. “Het zijn voornamelijk 
meisjes die paardrijden, waar-
schijnlijk vanwege het verzor-
gende aspect dat er ook bij komt 
kijken. Jongens vinden het als ze 
naar de middelbare school gaan 
vaak niet stoer meer. Paardrij-
den is goed voor de ontwikke-
ling van de motoriek. Naast de 
techniek van het paardrijden le-
ren de kinderen hier ook meer 
zelfverzekerd te worden. Het 
verzorgen van de dieren vinden 

de meeste in het begin namelijk 
best spannend. Ze leren zo aan 
te geven waar hun grenzen lig-
gen in het zich veilig voelen”. In 
de zomervakantie organiseren 
ze een kamp. “Dan nemen we 
35 kinderen en pony’s mee naar 
de bossen en ook dat is een hele 
leuke en leerzame ervaring”, al-
dus Dineke. 

Publieksprijs?
Dineke Verhoog was verrast te 
horen dat de manage bij de ge-
nomineerden zit in de verkie-
zing van de ‘Sterkste schakel van 
de regio Rijnland’. Een Special 
Award is daarvoor al binnen. Er 
is ook een publieksprijs waar-
bij u op Manege Xenophon kunt 
stemmen. Op 13 maart worden 
de winnaars bekend gemaakt en 
vanaf 7 maart kunnen stemmen 
worden uitgebracht via www.
sterksteschakel.nl/publieksprijs. 

Open Dag 
Op zondag 29 maart organiseert 
Manege Xenophon de jaarlijkse 
Open Dag, wie weet dit keer 
met een extra feestelijk tintje. 
Dit is elk jaar het uitgelezen mo-
ment voor ouders en opa’s en 
oma’s om te kijken naar de vor-
deringen van hun (klein)kin-
deren. Uitgedost in mooie kle-
dij rijdt elke lesgroep een eigen 
proef op muziek. In de pauzes 
zijn er demonstraties en verder 
zijn er leuke kraampjes en lek-
kernijen te vinden. Meer infor-
matie is te vinden op www.xe-
nophon.nl. 
 

Paardenfamilie
De drijvende kracht achter het 
bedrijf is Dineke Verhoog (59), 
die het hippisch centrum in de 
loop der jaren heeft uitgebouwd 
vanuit het boerenbedrijf van 

haar oom en ouders. “Toen ik 
klein was stonden hier koeien 
en varkens en runde mijn oom 
de boerderij. Mijn ouders zijn 
er ook paarden gaan houden en 
langzaamaan hebben we het be-

drijf omgevormd tot een ma-
nege met eigen pony’s en paar-
den en met pensionpaarden”, 
vertelt Dineke. Nu runt ze het 
bedrijf met haar zus Christine, 
voormalig topruiter, die ook de 

Links: Een fotocollage van het spannende 
evenement "De Vikingrace"

Tygo Kompier van 
IJsvereniging 

Koudekerk 
in topvorm bij 
de Vikingrace!

Vrijdag en zaterdag jl. heeft Tygo Kompier 
meegedaan met de Vikingrace. Het is een 
internationaal schaatstoernooi voor jon-
gens en meisjes in de leeftijdscategorieën 
van 11 tot en met 16. 

Tygo reed op vrijdag een 500 en 1000 meter rijden 
en op zaterdag mocht hij dat nog een keer overdoen. 
Vier keer wist hij zijn pr te verbeteren. De 500 meter 
van 40,49 via 39,60 naar  39,38. De 1000 van 1:22,91 
via 1:21,29 naar 1:18,54. Dit leverde hem de laatste dag 
twee afstandsmedailles op en een vierde plek op in het 
eindklassement.

Vind je het leuk om de verrichtingen van onze 
schaatsers te  volgen. We delen onze activiteiten en 

resultaten via  Facebook en Instagram.
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

Valess of Vivera
 Alle soorten 
 Van /2.55 - /3.59 

HOOGVLIET.COM
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Maximaal 6 trays per klant 
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5.-
3 NETTEN

2.-
3 STUKS

2.-
2 STUKS

10.-
3 STUKS

 Tijgerbrood 
 Alle soorten 
 Van /2.78

8.-
 PER PAK

2.-
 PER SCHAAL

Edet toiletpapier Comfort 
of Ultra Soft 
Alle pakken met 24 of 32 rollen
 Van /13.49

4.-
450 GRAM

Perssinaasappels, 
mandarijnen of citroenen
2 kilo perssinaasappels, 750 gram 
mandarijnen of 500 gram citroenen

7UP, Crystal Clear of Sisi
3 fl essen of pakken van 1.5 liter
 Van /4.17 - /5.37 

Sun vaatwastabletten 
 Alle pakken met 
20 - 39 stuks
Van /19.71 - /25.47 

Heineken tray 
Tray met 4 pakken met 
6 blikjes van 0.33 liter
 Van /21.64

Calinda 
aardbeien  
Schaal van 400 gram
 Van /3.79

Koggelandse kaas
Alle stukken van de versafdeling
 Van /5.73 - /7.11

 Per kilo 
5.00 

 PER TRAY

12.-

Valess of Vivera
 Alle soorten 

1.-
PER STUK

STUNT


