
Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 57e jaargang nr. 2689 • Woensdag 11 maart 2020

Fo
to

’s
: M

aa
ik

e 
M

or
si

nk
Fo

to
’s

: M
aa

ik
e 

M
or

si
nk

makelaardij

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

KIEST U OOK 
DÉ BESTE

MAKELAAR

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

| 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

Word ook 
Vriend van de 
Groene Hart 

Koerier 
Stort 5 euro of meer op: 
NL37INGB0006259928

Jaarlijkse boekenmarkt bij Kringloopwinkel Alphen a/d Rijn

'Zeven zussen' voor een prik-
kie op zaterdag 14 maart!!
Heb je al plannen voor za-
terdag 14 maart? Zeg die 
dan maar af want deze 
boekenmarkt wil je niet 
missen! 

Dan liggen er namelijk meters 
en nog eens meters extra boe-
ken bij de kringloopwinkel op 
Energieweg 13 in Alphen klaar 
om een nieuwe eigenaar te krij-
gen. 
 
Big shoppers vol!
Mark, één van de mensen van 
Stichting Kringloop Alphen die 
zich met de boeken bezighoudt: 
‘We hebben zelfs zo veel boe-
ken, dat we rustig durven te be-
weren dat er voor iedereen wel 
een boek tussen zit. Wat zeg ik, 
de laatste keer dat we dit orga-
niseerden, heb ik zelfs meerde-
re mensen met big shoppers vol 
naar huis zien gaan!’
 
Hij vervolgt: ‘Het is fijn dat de 
opkomst van het luisterboek en 
de e-reader het papieren boek 
niet heeft verdrongen. Het is 
toch het gewicht dat je in han-
den hebt, de bladzijde die je 
omslaat en die onvermijdelijke 
koffievlek die het lezen van een 
echt boek, écht lezen maakt". 
 
25 cent per cm 
Mark:"Alleen jammer dat ze 
vaak toch best aan de prijs zijn, 

en dat terwijl het leven toch al 
steeds duurder wordt. Dan is 
de kringloop toch wel een uit-
komst. Elk jaar krijgen we ton-
nen boeken binnen en die vin-
den via onze winkels dan weer 
een nieuwe eigenaar. Voor een 
prikkie, mag ik wel zeggen en 
tijdens de boekenmarkt al he-
lemaal! Dan wordt de prijs na-
melijk bepaald door de dikte 
van het boek: 25 cent per cen-
timeter! Om een beeld te geven: 

normaal betaal je toch al snel 
15 tot 20 euro voor een nieuw 
boek. Bij ons kosten de Zeven 
Zussen, een boek van ongeveer 
5 cm dikte, maar € 1,25. Da’s 
toch geen geld?’
 
Een fijn boek voor een klein 
prijsje vinden is al een feest-
je, maar nog feestelijker is het 
dat er tijdens de boekenmarkt 
ook vertier voor de kinderen 
is, waardoor je echt in alle rust 
door de stapels boeken heen 
kunt gaan. Ze kunnen zich bij-
voorbeeld laten schminken, en 
er is gratis popcorn dat ter plek-
ke vers wordt gepopt".
 
Ook e-readers...
‘Oh ja’, eindigt Mark met een 
knipoog het gesprek: ‘Die e-rea-
ders vindt je bij ons natuurlijk 
ook!’
 

DATUM:        
Zaterdag 14 maart 2020

LOCATIE:       
Stichting Kringloop 

Alphen - Energieweg 13 – 
Alphen aan den Rijn

TIJD:             
van 09.30 tot 16.00 uur

Stapels, stapels boeken voor kleine prijsjes op de boekenmarkt..

Helena Hart Styling 
Event bij Trendie Wendie
Kom je ook naar ons Helena Hart Styling Event?
op vrijdag 13 maart 12.00 t/m 17.00 uur en zaterdag 14 maart  

Liset showt je de nieuwste voorjaarslook, styliste Jolanda is er vrij-
dag om jou te adviseren en we serveren heerlijke koffie met een 
zoete verleiding! 
Je maakt bij aankoop van een Helena Hart item kans op een Helena 
Hart item naar keuze! Onze kapsels worden verzorgd door Kapsa-
lon De Hoofdzaak! 
Kom je ook? Bekijk onze nieuwste collectie van HH nu online 

www.trendiewendie.nl  Zie ook de advertentie op pag. 9!!
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Familieberichten

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

Uitvaartzorg Verkleij

respectvol 
en 

betrokken

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 gedra-
gen als werkgoed. Vissers waren de eersten en 
heel lang de enigen die truien als bovengoed 
droegen. Truien 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 trui-
en. 

Door het onderzoek van Stella Ruhe zijn ze 
inmiddels aan de vergetelheid ontrukt en als 
vrouwelijk erfgoed bewaard. Ze heeft de trui-
en, nog alleen zichtbaar op foto's uit die peri-
ode, voorzien van breischema's en ze opnieuw 
laten breien in het oorspronkelijke kleurenpa-
let van talloze blauwen, zwart, grijs en naturel. 

De tot nu toe 160 gevonden truien zijn gepubli-
ceerd in drie prachtige boeken vol oude foto's, 
geschiedenis en anekdotes. U bent van harte 
welkom tegen betaling van € 4,00.

Als op vleugelen van een adelaar hebt U mij gedragen. 

Met dankbare herinneringen aan alles wat zij voor 
ons is geweest, geven wij u kennis van het 
heengaan van mijn lieve vrouw, onze moeder, 
schoonmoeder en oma

Dirkje Windhorst - Lekx
- Dicky -

* Koudekerk aan den Rijn,        † Hazerswoude-Dorp,

   23 april 1940                                  4 maart 2020  
           
                 John Windhorst 

        Edward en Brigitta

            Matthijs
             Fleur
                       Amber

        Martien en Ramon

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Verkleij
t.a.v. Familie Windhorst
Zinkeling 77
2771 NZ  Boskoop

Dicky is bij ons thuis, wij willen deze dagen in
 familiekring doorbrengen. 

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op woensdag 
11 maart om 10.30 uur in “De Korenaar” Dorpsstraat 

183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de 

Algemene Begraafplaats Provincialeweg 2,  
2391 EZ Hazerswoude-Dorp.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren 
en samenzijn van 13.00 -15.00 uur bij Roos, 

Parklaan 4, 2771 GB Boskoop.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, ge-
ven wij u kennis dat de HEERE, voor ons onverwachts, uit ons mid-
den heeft weggenomen onze geliefde moeder en lieve, zorgzame oma

Hendrina van der Hoeven- de Groot
sinds 11 januari 2004 weduwe van Jacob van der Hoeven

in de leeftijd van 70 jaar.

 Annette Bremmer- van der Hoeven
 Kees Bremmer
  Tjeerd en Dianne
  Jelle
  Bouke 
  Sietske

 Ariënne Bremmer - van der Hoeven
 Wout Bremmer

 Jaco van der Hoeven
 Mariëtte van der Hoeven - Bos
  Amke
  Ienske
  Jouke
  Jetske
  Wiebe
  Rinze

 Gesineke Leune - van der Hoeven
 Kees Leune
  Jaap
  Nienke
  Jelmer
  Femke
3 maart 2020  Jesse
Heerewegh 7
2731 BP  Benthuizen

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

 Kom weer tot rust mijn ziel,
 de Heer is je te hulp gekomen.
 Psalm 116:7

Wederom hebben wij afscheid moeten 
nemen van een dierbaar familielid.
Verdrietig delen wij u mede dat ons 
ontvallen is onze lieve en hartelijke  
schoonzus

Dicky Windhorst-Lekx

Wij zullen haar warme 
persoonlijkheid missen.
Wij wensen John, zijn kinderen en 
kleinkinderen heel veel sterkte.

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

Hazerswoude
5 maart 2020

‘Ray, a drop of golden sun
Far, a long, long way to run’

(uit: Do-Re-Mi, Sound of Music)

Mijn geest was helder en licht,
met de tijd kwam de mist.

Denken en doen vervaagde,
mijn humor en lach is tot het laatst gebleven.

Nu rust ik uit...

Cocky van Driel - den Hollander
~ Cornelia ~

Hazerswoude, 14 april 1938
Koudekerk aan den Rijn, 7 maart 2020

Sinds 5 september 2015 weduwe van Sjoerd van Driel

Willem en Tina
 David
 Marie-louise en Thijmen
Hugo en Petra
 Matthijs en Khrystyna
 Joost
 Desmond
 Solange en Roy
Nienke en Dennis
 Manja
 Martijn
 Dewi en Jos

Koudekerk aan den Rijn, Zorglocatie Rhijndael
Correspondentieadres:
Kinheim 94
1161 DC  Zwanenburg

Donderdag 12 maart is van 19.30 tot 20.30 uur gelegenheid tot condoleren in 
kerkelijk centrum ‘Onder Dak’, Dorpsstraat 55 te Koudekerk aan den Rijn.

Vrijdag 13 maart wordt om 11.00 uur de dankdienst voor haar leven gehouden 
in de Brugkerk, Dorpsstraat 53 te Koudekerk aan den Rijn.

Aansluitend zal omstreeks 12.15 uur de begrafenis plaatsvinden op de 
algemene begraafplaats, Hoogewaard 9 te Koudekerk aan den Rijn.

Na de begrafenis is tevens gelegenheid tot condoleren in kerkelijk centrum 
‘Onder Dak’.

Wij willen het verplegend personeel van zorglocatie Rhijndael bedanken voor de
liefdevolle verzorging van onze moeder en oma.
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 “De begrafenis van een oudtante 
van mij vond ik een trieste bedoening. Niet 
omdat zij triest was of zo. Nee, vanwege de 
plechtigheid, als daar al sprake van was. Al-
les verliep rommelig en het weer werkte ook 
niet erg mee. 
 Ik vind dat een uitvaart een herin-
nering moet zijn aan het leven. ‘t Moet een 
ode zijn aan het leven met respect voor de 
dood. Een plechtigheid waar familie, vrien-
den en bekenden kunnen laten weten dat 
de overledene belangrijk voor hen was. Een 
uitvaart moet het bewijs zijn dat iemand 
heeft geleefd en dat hij of zij ertoe deed. 
 De begrafenis van mijn oudtante heeft 
mij wel aan het denken gezet.
 Bas Noordervliet 

 De begrafenis van mijn oudtante heeft 
mij wel aan het denken gezet.
 Bas Noordervliet 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

Ammoniet Uitvaartbegeleiding: 
aandacht en betrokkenheid bij een afscheid
Het team van Ammoniet Uitvaartbegeleiding zorgt altijd voor een persoonlijk ac-
cent bij een afscheid. Zij zoekt samen met u naar een manier van afscheid nemen 
die bij u past door dicht betrokken te zijn tijdens de begeleiding en advisering. 

 “Ons logo laat een ammoniet 
zien, een fossiele schelp, als een 
uniek symbool van leven op 
aarde zo’n 600 miljoen jaar ge-
leden. Meer dan enig ander le-
vend wezen laat de mens spo-
ren van leven na. Uw uitvaart 

zou de indruk of de afdruk van 
uw leven kunnen zijn. Dat dit 
een unieke gebeurtenis is, kan 
tot uitdrukking komen tijdens 
de dagen van afscheid en uit de 
beelden, verhalen en indrukken 
van de uitvaart.”

Hetzelfde team, dezelfde 
werkwijze, een nieuwe naam!
Sinds 1 juni 2019 is Uitvaartbe-
geleiding Jacqueline Vegt ver-

Het team van Ammoniet Uitvaartbegeleiding

VRIJHEID  Crea-middag of ochtend
Rond Bevrijdingsdag stellen we het thema VRIJHEID centraal. Al in maart starten we met 
het op een creatieve manier bezig zijn met dit thema door kunstwerken te maken met me-
taaldraad, stof en textielverharder, dit alles in het atelier aan het Spookverlaat 1 in Hazers-
woude Rijndijk, onder leiding van mevrouw Truus Beukenboom.

Je kunt kiezen voor het maken van een vogel (wat centraal staat voor vrijheid) of een persoon 
(die vrijheid uitdrukt).

Voor elk werkstuk zijn 2 dagdelen nodig, en op zondagmorgen 3 mei staan alle werkstukken in 
de Brugkerk, tijdens de dienst die als thema VRIJHEID zal hebben, daarna mogen de werkstuk-
ken mee naar huis.
Donderdagmiddag 26 maart en 2 april van 13.30 - 17.00 uur worden de vogels gemaakt.

Zaterdagochtend  21 en 28 maart van 9.30  – 13.00 
uur kun je een menselijk beeld maken.

Voor 1 werkstuk (2 dagdelen) wordt € 30,- ge-
vraagd. Max. 8 personen per werkstuk, dus geef je 

snel op. Aanmelden:  kerkproeverij@
pknkoudekerk.nl of 06 47864330

dergegaan onder de naam Am-
moniet Uitvaartbegeleiding. In 
de afgelopen 22 jaar heeft Jac-
queline Vegt samen met de rest 
van het team de uitvaartbege-
leiding gemaakt tot wie zij van-
daag de dag zijn. De nieuwe 
naam doet dan ook meer recht 
aan het volledige team. Maar de 
naam is het enige wat is veran-
derd. Het team behoudt dezelf-
de werkwijze en verzorgt met 
aandacht en betrokkenheid de 
hele uitvaart.

Aandacht en betrokkenheid
Bij een plotseling, maar ook bij 
een verwacht overlijden, kun-
nen er vele vragen op u afko-
men. Ammoniet Uitvaartbege-
leiding biedt op dat moment 
ondersteuning. Zij dragen zorg 
voor het overleden lichaam, 
maken afspraken voor de tijd en 
plaats van de uitvaart, en bie-
den ondersteuning bij het ma-
ken van de rouwkaart.

Deze beslissingen hoeven niet 
op één dag genomen te worden. 
Vanaf het eerste moment pro-
beert Ammoniet Uitvaartbege-
leiding om tijd en rust te schep-
pen. Door het dagelijkse contact 
met de uitvaartbegeleiders krijgt 
u tijd om na te denken over de 
keuzes die bij u passen. Ammo-
niet Uitvaartbegeleiding draagt 

informatie en ideeën aan als dit 
nodig is, geeft antwoord op al 
uw vragen en begeleidt u op 
een rustige wijze door deze da-
gen van afscheid.

Een Doosje Troost
In samenwerking met Lunch-
room De Meerkoet biedt Am-
moniet Uitvaartbegeleiding na-
bestaanden een Doosje Troost 
aan na een uitvaart. Leer- en 
werkomgeving De Meerkoet is 
een project voor jongeren met 
talenten en een beperking. Zij 
bakken met liefde de lekkerste 
chocolade fudge. Het is een hele 
leuke samenwerking, waarbij 
ze elkaar op een unieke manier 
versterken.
 
Informatie-avond
Op woensdag 18 maart organi-
seert Ammoniet Uitvaartbege-
leiding een avond rondom het 
maken van keuzes voor een uit-
vaart. U kunt dan terecht voor 
vragen, informatie én inspiratie 
met betrekking tot een afscheid 
en uitvaart. Zie ook de activitei-
tenagenda op de website voor 
meer informatie.

Wilhelminalaan 1, 
2405 EB Alphen aan den Rijn, 

0172 - 41 66 63. 
Kijk voor meer informatie op 
www.ammonietuitvaart.nl.
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www.bakkerammerlaan.nl

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

Slagroomschnitte

Slagroomschnitte

Hartige snacks,      
zoals saucijzenbroodjes, kaasbroodjes, kip-
kerriebroodjes en kaasstengels, enz. :              

            de tweede voor

                                        

5,-
                                        

1,-
De aanbiedingen  gelden van 12 t/m 18 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 
9 /m 14 maart 2020.

Verse kipfiletVerse kipfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio

Boeren-
achterham
Grillworst

Filet American

4.49

Vlugklaarpakket

4 Slavinken
4 Gehakt-
schnitzels

7.98
Meepakker!

Runder-
stooflappen

500 gram

5.005.98

5.50

Altijd lekker!

Kip-
schnitzels 
div. soorten 

4 stuks

Uit eigen keuken:

Oosterse 
Wraps

2 stuks

8.98

Topper!

Kippendij
rollade 

1 kilo

1.59
100 gram

Frankfurter 
rol
Gehaktrol die we hebben 
gevuld met een lekkere
Frankfurter worst,
zuurkool en milde
mosterdkruiden.
Een aanrader!   

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

 

RIJNWOUDE LIVE TOUR  
Zaterdag  28 maart 
band ‘Now What’  

 
In de pauze en na afloop 

Disco Trouble Double  

 

Aanvang 22.00 uur • Toegang gratis 

BOEKEN
MARKT

Als een boek het 
waard is gelezen 

te worden,
is het waard

herlezen te worden.

BOEKENBOEKENBOEKENBOEKENBOEKENBOEKEN

zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart zaterdag 14 maart 

Locatie: Energieweg 13 
                   Alphen aan den Rijn
Tijd:     9.30 uur - 16.00 uur9.30 uur - 16.00 uur - 16.00 uur - uur

is het waard
herlezen te worden.

                   Alphen aan den Rijn

te worden,
is het waardis het waard

herlezen te worden.

                   Alphen aan den Rijn

Speciale prijs  

per centimeterper centimeterper centimeterper centimeter
0,0,0,22250,0,€
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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).

nardus. Donderdag 19 
maart is er een eucharis-
tieviering waarin pastoor 
Peeters voorgaat. De aan-
vang van de vieringen is 
10.00 uur.

(RK) PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT

Het secretariaat van de pa-
rochiekern H.H. Michael en 
Bernardus aan de Chopin-
laan 10 te Hazerswoude-
Rijndijk is op donderdag ge-
opend van 13.30 tot 15.30 
uur. Misintenties melden 
voor 14.00 uur. Telefoon 
071-3414210. Het secreta-
riaat is ook bereikbaar via 
e-mail hh.michael-bernar-
dus@heiligethomas.nl

MEDITEREN 
op een BIJBELTEKST 

Mediteren is een andere 
manier van met geloof of 
de kern van het leven be-
zig zijn dan erover praten 
of bidden. Stil worden, voe-
len wat het met je doet. 
Het doel van christelijke 
meditatie is om je dicht 
bij je kern en dicht bij God 
te brengen. Woensdag 18 
maart, koorzaal Brugkerk, 
van 20.00 tot 21.30 uur. 
Aanmelden via mail: kerk-
proeverij@pknkoudekerk.
nl 
o.v.v. "Christelijke medita-
tie" 

STILTE om naar 
BINNEN te GAAN 

Stilte is schaars in onze sa-
menleving. Er is eigenlijk al-
tijd wel geluid. Zowel thuis 
door de televisie, radio of 
ons mobieltje, maar ook 
als we naar buiten gaan. 
We kennen nog maar heel 
weinig momenten waar-
op het echt stil is in ons 
leven. Stilte is echter be-
langrijk. Dat zien we in de 
natuur. Daar is steeds een 
balans tussen activiteit en 
rust. Maar in onze maat-
schappij lijkt het alsof het 
continu stormt. We zijn ge-
wend aan veel prikkels, de 
hele dag door. Stilte is er in 
de westerse wereld nau-
welijks en daardoor raken 

(OEC) VIERINGEN

Woensdag 11 maart
Ontmoetingskerk 19.30 
uur: Bidstond voor gewas 
en arbeid. De viering wordt 
geleid door dominee Wil-
lem Biesheuvel en het or-
gel wordt bespeeld door 
Gretha Zijlstra.

Vrijdag 13 maart                                                                                                                           
Kapel het Anker 09.30 uur: 
Eucharistieviering waarin 
pastoor Peeters voorgaat.
Zorgcentrum Rhijndael 
19.00 uur: De weekslui-
ting wordt verzorgd door 
Nel Gubbens en de piano 
wordt bespeeld door Wil-
ly van der Vis. Ook niet-be-
woners van Rhijndael zijn 
van harte welkom.
                                                                                         
Zondag 15 maart  
Ontmoetingskerk 10.00 
uur: Scholenzondag met 
medewerking van De 
Rank. De dienst wordt ge-
leid door Willem Biesheu-
vel, het orgel wordt be-
speeld door Jaap van der 
Sar. Na afloop is er koffie, 
thee en limonade.  
Bernarduskerk 11.00 uur: 
Woord en Communievie-
ring waarin pastor Lam 
voorgaat. Het Bernardus-
koor zingt o.l.v. Dhr. Mattijs 
Vijverberg. Mevr. Anne-
Marie de Groot-Wesselingh 
is de organiste.

Vrijdag 20 maart                                                                                                                            
Kapel het Anker 09.30 uur: 
Eucharistieviering waarin 
pastoor Visser voorgaat.                 
Zorgcentrum Rhijndael 
19.00 uur: De weeksluiting 
wordt verzorgd door Jac-
ques Verschoor en de pi-
ano wordt bespeeld door 
Jan van Keulen. Ook niet-
bewoners van Rhijndael 
zijn van harte welkom. Zie 
info elders in deze rubriek.

(RK) KERKELIJKE VIE-
RINGEN in RHIJNDAEL   

Op donderdag 12 maart  is 
er een woord en commu-
nieviering, verzorgd door 
de werkgroep van de pa-
rochie H. Michael – H. Ber-

we uit balans. Terwijl we 
uit een traditie komen, de 
monastieke traditie, de tra-
ditie 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 
weggestopt. Stilte doet 
iets met je. Op dinsdag 
10 maart organiseert de 
werkgroep Volwassenen-
catechese in een sfeervol 
ingerichte Engelbewaar-
derskerk een avond waar-
in ‘stilte’ centraal staat. 
Stilte als een middel om 
dichter bij jezelf te komen 
en dichter bij God. Gedich-
ten, muziek, verhalen zul-
len worden afgewisseld 
met momenten van stil-
te en bezinning. Wanneer 
je je aangesproken voelt, 
dan zien we je graag op 
10 maart! Stuur een mail-
tje naar: volwassenenca-
techese@heiligethomas.nl 
en stap een avond uit het 
lawaai van alledag! 

VASTENACTIE 2020 
Werken aan de toekomst 
wereldwijd d.m.v. beroeps-
onderwijs en cursus on-
dernemerschap. 
In het noorden van Zambia, 
een arme regio die getrof-
fen is door de gevolgen van 
de aidsepidemie, zijn veel 
gezinnen met maar 1 ou-
der of grootouders die zor-
gen voor de kinderen. Zij 
hebben weinig inkomsten 
terwijl een beroepstraining 
geld kost. Dankzij een spe-
ciaal programma gesteund 
door Vastenactie kon Pa-
trick Siluyele naar school 
en leerde het vak van 
kleermaker. Tegenwoor-
dig geeft hij naailes aan 
gehandicapten. Vastenac-
tie heeft uw steun nodig. 
Het vastenzakje wordt bin-
nenkort bij u thuis bezorgd 
en weer opgehaald. De ko-
mende weken informeren 
wij u verder. Hartelijk dank, 
werkgroep Missie, Ontwik-
keling en Vrede. 

AGENDA VASTENACTIE 
18 maart Sobere Maaltijd 
pastorie Bonifaciuskerk.  
25 maart Sobere maal-
tijd in Korenaar met spre-
ker Johan Compier van VA. 
1 april Sobere maaltijd in 
Honswyc aanvang 18.00 
uur. Aanmelden via de lo-
kale secretariaten

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 15 maart  
 09.30 uur Ds J.Th. Pronk, Sirjansland; 
 18.00 uur Ds F. Maaijen, Zwijndrecht
P.G. De Hoeksteen  Zondag 15 maart  
 10.00 uur Mw H,J. van Dam-Pieters, Utrecht
Geref. Gemeente Zondag 15 maart  
 09.30 uur Geen opgave; 
 18.00 uur Ds H. Brons (H. Doop)
 Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zaterdag 14 maart. 19.00 uur Geen viering 

Zondag 15 maart  09.30 uur  Communieviering 
met St. Ceciliakoor. Voorg. Past. Lâm 
Dinsdag 17 maart. 19.30 uur Kruisweg

 Meer informatie: www.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 15 maart 
 10.00 uur Ds G. van Reeuwijk (Bidstond)
Herv. Gemeente Zondag 15 maart 
 09.30 uur Ds A.B. van Campen; 
 18.30 uur Ds J.W. Sparreboom, Sliedrecht 

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 

Literair op weg naar Pasen
Wie van lezen houdt, kan zijn hart ophalen op woensdag 8 april 
van 18.30 tot 21.00 uur. De Oudshoornse Kerk organiseert dan 
namelijk een leeskring waarin de roman 'De Trooster' van Es-
ther Gerritsen wordt besproken. 

Het thema van deze roman is erg toepasselijk voor de Veertigda-
gentijd, vandaar dat in deze periode de leeskring wordt gehouden. 
Voorafgaand aan de bespreking van het boek wordt u eerst een 
eenvoudige maaltijd aangeboden. U kunt zich hiervoor opgeven 
door een mail te sturen naar leeskring@oudshoornsekerk.nl. Als u 
zich hebt opgegeven zullen u de vragen ter voorbereiding worden 
toegestuurd. Een ieder is van harte welkom!
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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 12 mrt. Mex. taart met tartaar en friet € 12,50

Vr 13 mrt Pita Gyros m. taztziki en friet € 11,00

Za 14 mrt. Gegrilde paprikasoep € 20,75

  Kabeljauw m. saus, gegrilde courgette, friet

Zo 15 mrt. Happen v.d. plank 
  v.a. 2 pers, prijs p.p.  € 21,50

Di 17 mrt. Stamppot sperziebonen € 9,75

Wo 18 mrt. Turkse Pilav m. rijst € 10,00

Do 19 mrt. Paprika gevuld met gehakt m friet € 10,75

Activiteitenkalender i.s.m. ACTIEF RIJNWOUDE

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

Activiteitenkalender Egelantier

Do 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

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

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Bezorgklachten 
0172-430151

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 

DIVERSEN

Reünie Springplank 13 juni 16-20 uur
www.springplank-hd.nl

Donderdag 12 maart aanvang 20.15 De 
Van Swieten Society m.m.v. Raoul Stef-
fani, bariton 'Beethovens Valentijn'                                                                                                                                       
Locatie: Oudshoornse Kerk- Alphen aan den 
Rijn -  aanvang concert:  20.15 info en kaart-
verkoop: www.cornelisdevlaming.nl  of  www. 
theatercastellum.nl

Zaterdag  28 maart Apollo Ensemble o.l.v. 
David Rabinovich m.m.v. vocalisten De Jo-
hannes Passion / Bach met TV opname
Locatie: Oudshoornse Kerk- Alphen aan den 
Rijn -  aanvang concert:  19.30 info en kaart-
verkoop : www.cornelisdevlaming.nl  of  www.
theatercastellum.nl

Donderdag   16 april 2020 Hollands Vocaal 
Ensemble + het Prisma Ensemble  Vocaal pro-
gramma   “ Fijn besnaard “ dus……… Door 
de samenwerking met het Prisma Ensemble 
zullen er verrassende combinaties te beluis-
teren zijn.  Locatie: Oudshoornse Kerk Alphen 
aan den Rijn -  aanvang concert:  20.15 info 
en kaartverkoop :  www.cornelisdevlaming.nl  
of  www.theatercastellum.nl

Contactmaaltijd in 
Benthuizen
Op 17 maart kunt u weer eten in De Hoek-
steen, Dr. Albert Schweitzerlaan 2 te Bent-
huizen. 
Er is weer een lekker menu samengesteld: 
vooraf mini wraps, als hoofdmaaltijd rösti met 
worst en kaas en gemengde groenten, een pud-
dinkje toe. Het eten begint om kwart voor 6 ’s 
avonds en vanaf kwart over 5 kunt u er al te-
recht. We moeten op tijd klaar zijn in verband 
met het verdiepingsprogramma dat volgt op de 
contactmaaltijd. Om 7 uur sluiten we daarom 
de maaltijd af en drinken nog een kopje koffie. 
De contactmaaltijd staat open voor iedereen, 
ongeacht de leeftijd of kerkelijke achtergrond. 
U wordt gevraagd om zo mogelijk €4,- per per-
soon bij te dragen aan de kosten van de maal-
tijd.

Wilt u zich opgeven? Meld u tijdig aan! Het is 
niet mogelijk om tot kort voor het eten zich op 
te geven. Neem uiterlijk de voorafgaande vrij-
dag contact op met:
Annie Brouwer, Koningin Julianastraat 63, 

tel 079-3316137, of 
Pieter de Graaf, Prins Clausstraat 9, tel 079-

3311857, e-mail pieter.degraaf@ziggo.nl.

Bent u na aanmelding toch nog verhinderd om 
te komen? Geef dat dan aan ons door. Daarmee 
voorkomt u, dat we extra kosten maken en dat 
er aan tafel lege plekken ontstaan. 

Verdieping 17 maart in 
De Hoeksteen Benthuizen

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

KOM DOOR DE 
BAGGER ACTIE!

Geldig t/m 21 maart 2020
Geldig t/m 21 maart 2020

KIJK OOK MAKKELIJK NAAR ACHTER!

FIETSSPIEGEL MET 
20% KORTINGFIETSSPIEGEL MET 
20% KORTING

Joden zijn een volk met een eigen identiteit en een eigen geschiedenis. 
In haar verhaal wil ze het hebben over de bijdrage van de Joden aan de 
wereld, afgeleid uit het Oude Testament, over overgangsrituelen in het 
Joodse leven en over het Joodse jaar met enkele van de belangrijkste 
feesten. Daarbij zal ze het ook hebben over de synagoge en het belang 
van alle vieringen binnen het gezin. Vragen zijn altijd welkom, ze vindt 
het prima om daarvoor onderbroken te worden. Na afloop kunnen er 
ook nog vragen worden gesteld en kan men de voorwerpen die Malka 
heeft meegenomen van nabij bekijken en vasthouden.
Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 
uur. Plaats van samenkomst is De Hoeksteen, Dr. Albert Schweitzer-
laan 2 te Benthuizen en iedereen is welkom.

Mevrouw Malka Polak zal ons gaan vertellen over het Joden-
dom en de Joodse gebruiken. 
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Blokkade

Een columnist is een publicist die een vaste plek in een medium 
(krant) heeft veroverd. Sommige ‘stukjesschrijvers’ lijken zich 
te beperken tot slechts verstrooiing, terwijl andere echte opinie-
ma-kers zijn. Ik zei ‘lijken’, want schijn bedriegt niet zelden. Als je 
de min of meer komisch geformuleerde teksten goed leest, ontdek 
je altijd wel meningen die ertoe doen. En zo hoort het ook! Co-
lumns zonder openlijke dan wel latente aanvallen of tackels: inder-
daad, te veel water in de wijn... en dat is niet te ‘zuipen’.
Ik heb het angstige vermoeden dat ik vandaag niet te zuipen ben! 
Jules Deelder zei ooit: ‘De staat waarin men geen pap meer kan 
zeggen is te prefereren boven de staat waarin men dat alleen nog 
maar kan.’ Het ‘pap-zeggen’ gaat mij moeilijk af.
De verkeersproblematiek in Hazerswoude-Dorp houdt me sinds de 
meeste recente bewoners-bijeenkomst nog steeds bezig. En ik vraag 
me dagelijks af hoe een verzameling volwassen bestuurders tot zul-
ke mallotige voorstellen kan komen. Geen pap!
Rechtszaken ontgaan me ook niet. Ik las dat een man die moedwil-
lig en genadeloos een aantal mensen in het openbaar vervoer ver-
moord had, tijdens de rechtszitting in slaap was gevallen. En toen 
hij wakker werd, speelde hij de rol van de vrolijke toeschouwer in 
een theater waar een blijspel wordt opgevoerd. Geen pap!
Enige weken geleden heb ik het boek van Rutger Bregman (De 
meeste mensen deugen) gelezen. Ik heb in de twee weken daar-
na zoveel vreemde, wrede en machtsbeluste vogels voorbij zien 
vliegen, dat ik me niet meer zo kan vinden in de beweringen van 
onze Rutger. Ik weet het: ‘onbekwaam tot en geneigd tot...’ is wel 
een heel sombere alternatief, maar soms wordt je geen keus gelaten. 
Als je voortdurend geconfronteerd wordt met jongens die niet kij-
ken op een mensenleventje meer of minder... Geen pap!
Mijn vocabulaire werd verrijkt met een wel heel vervelend woord... 
nooit gehoord van scheermesdraad en nu blijkt dat vluchtelingen 
die van een ras-opportunist vrij-baan kregen om van Azië naar Eu-
ropa te vluchten, opgevangen worden door scheermesdraad. Vluch-
telingen die de mesjes willen omzeilen door de voorkeur te geven 
aan de route-over-zee krijgen gezelschap van rondvliegende kogels 
die zo ludiek het water doen opspatten. Geen pap! 
Als je geen pap meer kunt zeggen, moet je maar even je mond 
houden en wachten op een wonder. Maar ja, het geloof in won-
de-ren is me enige decennia geleden al afgenomen. En daar zit je 
dan. Een columnist die sprakeloos is, zadelt zich wel op met dat 
deprimerende brevet van onvermogen. Helaas, het is niet anders.
Om toch nog een beetje actief te zijn, heb ik me geworpen op 
het bereiden van borlottibonen met pompoen. De meeste ingre-
diën-ten die nodig waren, had ik niet in huis. Óp naar de super, 
kom je weer eens onder de mensen. Toen ik de maaltijd bereid 
had, zag ik dat die bonen uit Noord-Italië geïmporteerd worden. O 
Heer, een hardnekkig writer’s block met als gevolg kans op besmet-
ting met het corona-virus. Het pad van de columnist gaat niet over 
rozen. Geen pap!

Wist

CursiefjeZeer gevarieerd voor-
jaarsconcert van TTH

door Jan Luuk van Dijk
Voor een goedgevulde kerkzaal van De Korenaar in Hazerswoude-Dorp gaf drumfanfa-
re TTH zaterdag 7 maart haar tweejaarlijkse voorjaarsconcert. Het publiek werd een zeer 
afwisselend programma voorgeschoteld. Van stevige marsen tot klassiek en van solozang 
tot popmuziek.

Dat TTH verschillende muziek-
stijlen goed aankan, is al een 
tijdje bekend, maar uit de mu-
ziekkeuze van deze avond en 
ook uit het gedisciplineerde spel 
blijkt dat dit orkest nog steeds 
groeiende is. Het blijft natuur-
lijk wel een fanfareorkest met 
veel koper, waardoor de muziek 
voor de toehoorders in de zaal, 
zo nu en dan best wat zachter 
zou mogen klinken. En hoe-
wel de organisatie er alles aan 
had gedaan om het geluid goed 
te laten overkomen, kwam het 
in een zaal als van de Korenaar 
toch best stevig over.

Spreekstalmeester Gert Louwers 
kondigde deze avond alle num-
mers aan. Op het programma 
stonden eerst enkele marsen, 
maar daarna klonk er ook fraaie 
klassieke muziek als Lacrimosa 
en Romance. 
Onder leiding van René van 

Haaren lieten de drumsectie 
zich even later horen met de 
tambourmars ‘Coulour Yellow’. 
Niet eerder speelde TTH  mu-
ziek van de Beatles, maar het 
nummer Eleonor Rigby met een 
trompetsolo, werd heel fraai ten 
gehore gebracht. De afwisseling 
op deze avond kwam ook naar 
voren bij het nummer ‘I drea-
med a dream’, waarbij Sabine 
van Zanten de solozang ver-
zorgde.

Bij alle nummers die TTH deze 
avond speelde, was niet al-
leen de strakke regie van diri-
gent Hans Dubbelaar zichtbaar, 
maar merkten de toehoorders 
ook op met hoeveel plezier de 
leden van deze vereniging hun 
muziek ten gehore brengen. In 
de showmuziek van ‘Alleen op 
de Wereld’ was heel duidelijk 
te merken. TTH heeft deze mu-
ziek vaker uitgevoerd en heeft 

er zelfs kortgeleden nog mee 
deelgenomen aan de nationale 
showwedstrijden in Wychen. 
Sabine van Zanten vertelde in 
het kort de inhoud van dit we-
reldberoemde verhaal en daarna 
werd in een veelheid van melo-
dieën de sfeer van het verhaal 
muzikaal weergegeven.
Met veel vaart en plezier wer-
den daarna een tweetal pop-
nummers van Gloria Estafan en 
Bon Jovi gespeeld. TTH sloot de 
avond af, alsof het The Night of 
the Proms was, met het alom 
bekende Pomp & Circumstan-
ces, waarbij het publiek werd 
uitgenodigd om uit volle borst 
‘Land of hope en glory’ mee te 
zingen.
Met het daverende applaus dat 
daarna volgde, werd orkest en 
dirigent duidelijk gemaakt dat 
de bezoekers dit voorjaarscon-
cert bijzonder gewaardeerd 
hebben.

Zaterdag 7 maart speelden Dames 1, Heren 2 en Heren 3 gezamenlijk thuis in de 
prachtige zaal van het mooie Avantigebouw. Vooral dames 1 liet zich van haar bes-
te kant zien.

De dames wisten namelijk met 
maar liefst 7-3 te winnen van 
koploper DHC. Nena Zantman 
en Anthira van Wensveen kwa-
men met subliem spel beiden 
tot 3 mooie overwinningen en 

wisten daarnaast ook het dub-
belspel gezamenlijk binnen 
te slaan. Sharon van Zelderen 
kwam ondanks diverse kansen 
niet tot winst. Door deze strak-
ke zege vinden de dames zich 

terug op een keurige 2e plek in 
de 1e divisie. Zit er nog meer 
in het vat voor de getalenteerde 
dames?

Heren 2 ging voor het eerst in 

lange tijd weer eens ten onder. 
De gasten van Tempo Team wa-
ren met 3-7 te sterk. Opvallend 
was dat alle punten op naam 
kwamen van de in goede vorm 
verkerende Vincent Swart. Al-
bert van Beek en Bjorn Pluijm 
kenden een mindere dag en 
kwamen niet tot winst. On-
danks deze nederlaag staan de 
heren nog steeds op een nette 
2e plaats in de 2e divisie.

Wisselende resultaten 
voor t.t.v. Avanti

Heren 3 speelde verdienstelijk 
gelijk tegen Middelburg.  Mar-
tin Groenewold (2x), Edu Lam-
tara (1x) en David Saunders (1x) 
leverden een nette prestatie in 
een mooi gevecht. 

De heren vinden zich in deze 
zeer spannende poule terug 
op de 3e plek. Zowel het kam-
pioenschap als degradatie zijn 
hier mogelijk…
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Ingezonden brief

De files blijven! Sterker 
nog: Verkeersinfarct op de 
omkeerrotondes!
Goed dat Bert Bosch op 4 maart nog eens met klem terug-
kwam op het raadspleidooi Rijnwoude-2008 voor een tun-
nel op de kruising N209-Dorpsstraat. In oorsprong zijn ei-
gen idee, als langdurig fractievoorzitter van D66. Verderop: 
zijn oplossing ligt voor de hand “een beter gemeente- en 
provinciaal bestuur, gesteund door betere politieke partij-
en”. Een schone taak voor Bert om dat, als nummer 20 van 
de 50 gemeenteraadskandidaten-2018 van de grootste partij 
in Alphen bij de nieuwe vrienden nog eens indringend aan 
de orde te stellen.

Maar inderdaad, wat zijn ook de portefeuillehouder en 
ambtenaren bij de provincie Zuid-Holland hardnekkig ge-
bleken, nu er zonder eerder overleg met de zegslieden van 
bezorgde burgers halsstarrig een uitvoeringsbesluit wordt 
opgedrongen. Op geen enkele manier is rekening gehou-
den met, of op zijn minst ingegaan op alle luid en duidelijk 
geuite bezwaren.
Vanaf deze plaats hoeven we alleen maar terug te kijken 
naar Bert Bosch op 13-9-2017 in ons aller Groene Hartkoe-
rier met “Verkeersknooppunt Hazerswoude-Dorp steeds 
voller” en mijn stukje van 27-9-2017 “Verkeersinfarct op 
Keerrotondes? Omrijders voor linksaf hebben voorrang”. 
Daarin leidde ik toen uit de verkeersrapporten van provin-
cie en ingenieursbureau af, dat in de avondspits op de zoals 
gepland drukst bereden rotonde één op de vijf auto’s door-
gaand verkeer voorrang zal moeten geven aan een op de 
rotonde - om af te slaan - linksom rijdende medewegge-
bruiker. Dus afremmen, afwachten en weer optrekken, en 
natuurlijk met doorwerking van hetzelfde voor doorgaand 
verkeer meteen daarachter: als dat geen Recept is voor Ver-
keersinfarct. Over dát gevolg op die rotondes viel niks te le-
zen in die rapporten.

Laten we het, voordat bestemmingsplanprocedures worden 
bewandeld, optimistischer houden. In de hoop dat er wer-
kelijk nog iets kan worden veranderd. Namelijk als gevolg 
van de op 14 januari gestelde Vragen vanuit de Zuid-Hol-
landse VVD-fractie aan Gedeputeerde Staten:

”De VVD in Zuid-Holland wil dat er snel actie wordt on-
dernomen tegen de almaar groeiende files in de provincie. 
Het wegennet is overvol en het verkeer dreigt volledig vast 
te lopen.” Aldus de fractievoorzitter Erwin Hoogland, die 
vervolgt “Ongelijkvloerse kruisingen zijn een deel van de 
oplossing. De VVD wil dat de provincie met het Rijk gaat 
overleggen over de mogelijkheden om er daar meer van 
aan te leggen” en “De VVD benadrukt dat de bestrijding 
van files prioriteit moet hebben”. Hoogland: “Vanwege de 
bereikbaarheid, maar ook vanwege het milieu. In zijn rap-
port heeft Johan Remkes niet voor niets aangegeven dat het 
oplossen van de files het grootste effect heeft op de uitstoot 
van stikstof. We helpen dus de automobilist én de natuur.”

Ligt hier dan niet een heel actueel handvat voor het Hazers-
wouds Molenberaad en andere actieve én bezorgde groepen 
voor een heel indringende poging om ook met het oog op 
“onze” N209 problematiek nu eens nadrukkelijk langs deze 
politieke weg in gesprek te raken, niet met de uitvoerders, 
maar met de BeleidsBepalers, zoals wij in ons bestel de Pro-
vinciale Staten mogen en moeten zien. Ik ken er vier van de 
tien. Alle stukken incl. de 11 Vragen stel ik met veel plezier 
ter beschikking, maar die zijn ook te zien onder Nieuws op 
Zuidholland.vvd.nl.

Hartelijk groetend  
Hans Furnée, 
Hazerswoude-Rijndijk

Kledinginzameling van 
Stichting ZoBeRo  in 
Benthuizen 
We houden weer onze jaarlijkse inzamelingen voor 
de armere bevolking in Roemenië en we gaan dit 
jaar een stap verder namelijk ook naar Moldavië. Het laatste transport heeft duide-
lijk gemaakt dat hulp nog steeds zeer op prijs gesteld wordt en ook nodig is. 

Al enkele jaren gaan er twee 
vrijwilligers door naar Molda-
vië en hebben geconstateerd dat 
daar de armoede ook heel hoog 
is. U kunt de foto's bekijken op 
onze website www.zobero.nl 
van Roemenië en Moldavië en 
u zult constateren dat daar de 
hulp ook nodig is.

Wij willen ze weer hulp bieden, 
maar wij kunnen dat niet alleen 
en hebben u nodig.

Wilt u uw kasten nakijken of er 
ongedragen kleding hangt? 
Als het schoon is en heel, wil-

len wij het weer naar Roemenië 
brengen.

Op 21 maart houdt stichting Zo-
BeRo de 1e inzameling van dit 
jaar ten behoeve van het trans-
port. Wij vragen kleding, schoe-
nen, linnengoed en dekens of 
dekbedden die schoon zijn en 
niet kapot. Kortom, wat u zelf 
ook nog zou willen gebruiken. 

U begrijpt dat het transport ook 
financieel haalbaar moet zijn. 
Een gift bij de inzameling is van 
harte welkom. Wilt u liever een 
bedrag overmaken dan kan dat 

op bankrekening 
NL 87 RABO 032 59 44 776  
t.n.v. Stichting ZoBeRo. Wilt 
u een bedankje in de vorm van 
een nieuwsbrief ontvangen in 
het najaar? Geef dan met het 
overmaken van uw gift uw vol-
ledig adres erbij door.

Voor informatie kunt u bel-
len met: fam. Bregman, Zeg-
waartseweg 152,  tel. 079 – 
3412839  
fam. van der Meer, van Zuyt-
land 18,  tel. 079 – 3317771 of 
info.zobero.nl

Tot ziens op 21 maart van 9.00 - 12.00 uur in de Dr. Alb. Schweitzerlaan 2, 
Benthuizen op het parkeerterrein van “de Hoeksteen”.

Heeft u daarna nog materialen bestemd voor Roemenië neem gerust contact met ons op.

DHL Servicepunt geopend 
in Hazerswoude-Rijndijk
Sinds kort beschikt brei-, haak- en handwerkwinkel Creahuys 41 aan de Willem 
Kloosstraat 2 in Hazerswoude-Rijndijk over een DHL Servicepunt. Hier kunt u 
pakketten ophalen of aanleveren voor verzending met pakketdienst DHL. 

Fysieke winkel en webwinkel
Creahuys 41 is niet alleen een 
fysieke winkel, waar je brei-, 
haak- en handwerkbenodigdhe-
den kunt kopen en waar je kunt 
meedoen aan ‘haak-aan’ bijeen-
komsten en workshops. Het is 
ook een goedlopende webshop 
waar mensen vanuit heel Ne-
derland en België bestellingen 
doen. “Soms moeten wij wel 25 
pakketten op een dag verzen-
den en dat was een heel gedoe”, 
vertelt Audrey van Dijck, eige-
naresse van de winkel. “Door 
DHL afleverpunt te worden ma-
ken wij de verzending aan onze 
klanten veel makkelijker en te-
gelijkertijd bieden we extra ser-
vice aan de inwoners in de re-

gio. En door DHL-punt te zijn, 
krijg je natuurlijk ook meer aan-
loop en dus meer bekendheid 
voor de winkel. Ook dat is na-
tuurlijk meegenomen”. 

Ruimere openingstijden
Een DHL Afleverpunt werkt in 
principe hetzelfde als een Post-
NL punt, zoals in Hazerswou-
de-Rijndijk bij Drogisterij De 
Margriet aanwezig is. Sommi-
ge webwinkels werken echter 
met andere bezorgdiensten, zo-
als DHL. In Hazerswoude-Rijn-
dijk wordt nu beide geboden en 
hoeft men niet meer naar Alp-
hen, Zoeterwoude of Boskoop 
om een pakketje via DHL te ver-
zenden of op te halen. Voor-

waarde om DHL Servicepunt te 
worden was voor Audrey wel 
dat ze 5 dagen per week open 
moeten zijn. “Onze klanten wil-
den ook graag dat we op woens-
dag open zouden gaan, dus die 
extra service bieden we nu. We 
zijn van dinsdag tot en met vrij-
dag van 10.00 – 17.30 uur open, 
op donderdagavond van 19.30 
– 21.30 uur en op zaterdag 
van 10.00 – 16.00 uur, vertelt 
Audrey verder. “Er wordt van-
af de eerste dag al goed gebruik 
gemaakt van het DHL Service-
punt, dus het voorziet zeker in 
een behoefte in de omgeving.” 
Meer informatie over Creahuys 
41 en het DHL Servicepunt is te 
vinden op: www.creahuys41.nl. 
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Filmavond 
in de Korenaar
Vrijdagavond 20 maart filmavond om 20.00 
uur in de Grote zaal van de Korenaar. U bent 
weer van harte welkom! Voor  5 euro heeft u 
een gezellige avond. Om 19.30 u. staat de kof-
fie klaar. Adres: Dorpsstraat 183, Hazerswou-
de-Dorp.
  
THE MAN WHO KNEW INFINITY is een in-
drukwekkend waargebeurd drama over het kor-
te maar veelbewogen leven van Srinivasa Rama-
nujan (Dev Patel uit Slumdog Millionaire). Hij 
was een briljant wiskundige die in armoede op-
groeide in het Indiase Madras, maar door zijn 
uitzonderlijke talent als autodidact werd toege-
laten op de Universiteit van Cambridge. Daar 
wordt hij als buitenstaander met gemengde ge-
voelens ontvangen, maar terwijl de Eerste We-
reldoorlog zijn stempel drukt op zijn nieuwe 
thuisland, groeit hij onder begeleiding van zijn 

Onze merken: Geisha - Zoso - Helena Hart - Street One 
Smashed Lemon - Red Button - Lerros - Tom Tailor Denim

Trendie Wendie  |  Dorpsstraat 68 – 70  |  Hazerswoude Dorp
0172586461  |  www.trendiewendie.nl

Helena Hart
Styling Event

13 & 14 maart

Helena Hart 
Styliste aanwezig 

13 maart
11:00 tot 16:00

Styling advies 
14 maart

09:30 tot 16:00

Collecteweek Reuma
Nederland van start

In de week van 16 tot en met 21 maart is de jaarlijkse collecte-
week van ReumaNederland. 

Ook dit jaar kunt u de collectant aan de deur verwachten. Ondanks 
de onzichtbaarheid van de ziekte, kampen meer dan 2 miljoen Ne-
derlanders met de grote impact die reuma heeft op hun dagelijks 
leven. Met meer geld kan ReumaNederland onderzoek naar betere 
behandelingen financieren en ervoor zorgen dat mensen met reu-
ma mee kunnen doen in de maatschappij. 

Geen contant geld?
Alle collectanten hebben een QR-code op hun legitimatiebewijs 
staan. Hiermee kunt u eenvoudig met uw smartphone een donatie 
aan de deur doen. Natuurlijk is het ook mogelijk om contant geld 
in de collectebus te doneren. 

Meer weten over de impact van reuma?
Kijk op www.reumanederland.nl/collecte voor zes filmpjes die 

u meenemen in het leven met reuma. 

professor G.H. Hardy (vertolkt door Jeremy Irons) 
uit tot een pionier op het gebied van wiskundige 
theorieën. Velen hiervan worden tot op de dag van 
vandaag nog steeds toegepast. Verder met o.a. Toby 
Jones en Stephen Fry.
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COLLECTEWEEK AMNESTY 
INTERNATIONAL 

9 t/m 14 MAART 2020
Het lijkt de normaalste zaak van de wereld: gelijke 
rechten voor mannen en vrouwen, trouwen met de 
liefde van je leven en uitkomen voor je mening. 

In Nederland vinden we dat zo gewoon, dat we bijna vergeten dat 
veel mensen die vrijheid niet hebben. Amnesty International komt 
op voor mensen die worden vervolgd, gemarteld of onderdrukt 
voor wat ze zeggen of wie ze zijn.

Geef om vrijheid!
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2020 
voor de achttiende keer haar landelijke collecte. In de gemeente 
Hazerswoude-Dorp zullen van 9 tot en met 14 maart 2020 onze 
collectanten de straat op gaan. 

Wat wil Amnesty? 
Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen ge-
lijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Met acties, lobby, cam-
pagnes en rapporten oefent de organisatie druk uit op machtheb-
bers die de rechten van mensen schenden. Dat blijkt een effectieve 
methode. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen wor-
den omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, marte-
ling stopt, daders worden berecht.

Waarom een collecte?
Amnesty wil altijd en overal kunnen zeggen wat ze wil. Tegen wel-
ke autoriteit of machthebber dan ook. Daarom neemt de organisatie 
voor onderzoek en actie geen geld aan van overheden of politieke 
groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collec-
te voor Amnesty van onschatbare waarde. 

‘Ik heb me in mijn leven nog nooit zo gesteund gevoeld,’ vertel-
de Vitalina Koval nadat Amnesty voor haar in actie kwam. Koval 
is het boegbeeld van de Oekraïense LHBTI-gemeenschap. Ze werd 
bedreigd en aangevallen. Internationale druk zorgde ervoor dat de 
politie haar beschermde.

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

Nederland bevrijd? 
Dan zijn wij 
overbodig!
Tot mei 1943 waren er alleen exemplaren van lande-
lijke verzetsbladen als Trouw, Het Parool, De Waar-
heid en Vrij Nederland in onze dorpen beschikbaar. 
De behoefte aan nieuws en up-to-date verslagen van 
de strijd groeide, zeker na het inleveren van de ra-
dio’s.
In Leiden werd door studenten De Kroniek van de 
Week opgericht met een oplage van 300. De oplage 
groeide naarmate de oorlog gunstiger verliep voor 
de geallieerden en er meer interesse was in betrouw-
baar nieuws. Dat nieuws kwam van Radio Oranje of 
de BBC. Het gesprokene werd in allerijl opgeschre-
ven.

Al gauw werd de Alphense student Adriaan Goedhart 
gevraagd contactpersoon in Alphen te worden. Adri-
aan was geboren in Nederlands-Indië en woonde bij 
zijn grootouders in Alphen. Zaterdagmorgen werden 
de in Leiden getypte stencils door een koerierster ge-
bracht en op station Alphen afgehaald door iemand 
die de wachtwoorden kende. ’s Middags werd het 
blad gestencild in het huis van de grootouders van 
Adriaan in de Raadhuisstraat. 
Later kwam er zelfs een Alphense editie. Het ver-
spreiden van de krantjes was risicovol. Daarom werd 
ook een eigen editie in Koudekerk gestart. Er was 
daar echter teveel ongezonde aandacht voor de men-
sen die de editie verzorgden, vandaar dat de stencil-
machine al gauw naar Nieuwkoop verhuisde. Dage-
lijks fietste een koerierster de copy naar Koudekerk 
en later Nieuwkoop waardoor de oplage in Alphen 
omlaag kon van 3500 naar 2500.
Het werk was niet zonder gevaar. Op 9 september 
1944, vlak na Dolle Dinsdag, werden twee Leidse 
medewerkers, na te zijn verraden, van hun bed ge-
licht en door de Sicherheitspolizei doodgeschoten.
De Kroniek van de Week, met als ondertitel Vriheyt 

Een nieuwe rubriek van Bernadette Verhoef, op weg naar de herdenking van 75 jaar vrijheid in 2020

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

We vieren dat we 
sindsdien weer in 

vrijheid leven, in het 
besef dat we samen 

verantwoordelijk 
zijn om vrijheid door 

te geven.

en is om gheen gelt te coop, werd ook in onze 
dorpen veel gelezen.
In september 1944 lag het bevrijdingsnummer 
al klaar. Deze moest na het overlijden van de 
Amerikaanse president Roosevelt op 12 april 
1945 helaas worden vernietigd. In de nacht 
van 4 op 5 mei werd onder het genot van de 
laatste restjes drank die voor een speciale ge-
beurtenis bewaard waren, een nieuw bevrij-
dingsnummer gedrukt met een oplage van 
12000 exemplaren.
De volgende dag gooiden de redactieleden het 
bevrijdingsnummer zelfs uit een bovenraam 
van de Alphense Bank naar buiten. Ook toen er 
een wagen met Duitse militairen voorbijreed. 
Een chagrijnige officier schoot als antwoord. 
Geschrokken doken de mannen achter stoelen 
en banken. Gelukkig werd niemand geraakt. 

Alleen het bord van de bank 
was beschadigd.
De Kroniek hief zichzelf na 
de bevrijding op. Een Engel-
se versie werd aan de voor-
bijtrekkende Canadese mi-
litairen uitgedeeld. In het 
Vaarwel nummer eind 1945 
werd de geschiedenis van de 
krant zelf uit de doeken ge-
daan. Dat mocht tijdens de 
bezetting niet bekend wor-
den.

Feestende mensen 
met de Kroniek in de hand.

De Engelse versie van De Kroniek van de Week.

Alzheimer Café 
– Rijnstreek
In wooncentrum Westerhove, Anna van Burenlaan 147 te Alp-
hen aan den Rijn, wordt dinsdagavond 17 maart a.s. het Alzhei-
mer Café gehouden.  

Het thema van deze avond is:
 “Vertegenwoordiging en rechtsbescherming bij dementie”.

Dementie vermindert het vermogen om eigen wensen kenbaar te 
maken. Als u dementie hebt, kunt u op een bepaald moment uw 
belangen niet meer zelf behartigen. Welke rechten heeft u dan? 
- Wie behartigt uw belangen zodat u niet benadeeld wordt door 

derden? En welke rechten hebben uw vertegenwoordigers? 
- Hoe voorkom je problemen met betrekking tot financiën en 

rechtsbescherming?

Er is bij wet een verschil tussen wilsbekwaamheid en wilsonbe-
kwaamheid. Het is belangrijk om uw wensen vooraf vast te leggen 
en zaken tijdig te regelen.                

Een notaris, dhr. J. Kroes, komt uitleg geven omtrent 
vertegenwoordiging en rechtsbescherming bij dementie 

en zal na de pauze al uw vragen beantwoorden. 

Het Alzheimer Café is vrij toegankelijk.
Het Café staat onder begeleiding van mevr. Netty Dronkert, Case-
manager.  De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur. Programma van 
19.30 u. tot 21.15 u.             
Live muziek
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Jaap la Lau , Keurslager
Prins Bernhardstraat 21
2396GA Koudekerk aan den Rijn
071-341 64 26
www.lalau.keurslager.nl

Vleeswarenaanbieding

Schouderham

Leverkaas

KIJK OP LALAU.KEURSLAGER.NL VOOR MEER AANBIEDINGEN

100 GRAM  € 2.00
150 GRAM HALEN =100 BETALEN

100 GRAM  € 1.52
150 GRAM HALEN =100 BETALEN

JACOBA VAN BEIEREN 
WOONDE NIET OP 
GROOT POELGEEST!
In het artikel “Oog van Koudekerk, een parel in het Groene 
Hart” van vorige week wordt gesproken over Jacoba van Beieren 
die op kasteel Groot Poelgeest gewoond zou hebben.  

De schrijver van het artikel bedoelde waarschijnlijk Aleid van Poel-
geest die zowel op Groot Poelgeest als op Klein Poelgeest gewoond 
heeft. Zowel Jacoba als Aleid zijn bekende vrouwen in de historie, 
maar hun rol en betekenis zijn verschillend. 

Jacoba zou best wel eens op Groot Poel-
geest geweest zijn, maar daar wonen was 
toch wel iets anders voor de gravin van 
Holland en Zeeland. Zij stierf op 9 okto-
ber 1434 in het bijzijn van haar moeder 
en man aan de gevolgen van tering op 
slot Teijlingen.  
Op de foto: Jacoba van Beieren

LEREN PROGRAMMEREN VOOR KINDEREN
Op zondag 15 maart organiseert Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk (SJHR) in samen-
werking met CoderDojo Alphen aan den Rijn opnieuw een middagje programmeren. Vanuit het 
Coderdojo-principe gaan kinderen tussen 7 en 17 jaar zelfstandig 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 zoveel mogelijk achter de computer en ta-
blets vandaan te halen,” lacht Richard Brommers, voorzitter 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. Naast zelfstandig werken aan leuke en uitdagende opdrachten le-
ren ze ook andere kinderen kennen die dezelfde interesses hebben en heeft het dus ook een sociaal as-
pect. Af en toe komen de vrijwilligers van CoderDojo Alphen aan den Rijn langs om de kinderen van 
Hazerswoude-Rijndijk te begeleiden, maar inmiddels hebben wij een eigen CoderDojo Hazerswou-
de-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 redelijk 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 experimenten met Arduino, Micro:Bit en andere technische snufjes.” 
“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 laptops die we kunnen gebruiken voor de sessies. 
We vragen kinderen namelijk zelf een laptop mee te nemen, maar mocht iemand om wat voor reden 
dan ook geen laptop hebben dan kunnen ze er altijd eentje lenen die middag. Dus een oproep aan be-
drijven 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.”

Aanmelden voor Coderdojo a.s. 15 maart kan via 
www.jeugdwerk-hazerswoude.nl/coderdojo. Deelname aan de sessies is altijd 

gratis. Vragen of aanmelden als mentor kan via coderdojo@jeugdwerk-hazerswoude.nl 

De Eigenheimers koken voor anderen!
Samenwerkingsproject tussen Actief Rijnwoude en Wijdezorg in Koudekerk aan de Rijn.

Op woensdag 8 en woensdag 22 april start Actief-Rijnwoude een pilot: 
“De eigenheimers koken voor anderen” 

Jongvolwassenen en rouw
‘Praten met lotgenoten hielp me om me minder alleen te voelen in mijn verdriet’

Je bent je vader, moeder, broer, zus of vriend(in) verloren aan de dood. Je leven is overhoop gegooid. 
De wereld draait door, maar voor jou is niets meer hetzelfde.  Dan kan het fijn zijn te delen met men-
sen die hetzelfde meegemaakt hebben . Op woensdagavond 15 april start er een ontmoetingsgroep 
voor jongvolwassenen (18-35 jaar) met rouw. Onder deskundige begeleiding vanuit Humanitas Steun 
bij Verlies en Issoria Rouwondersteuning  komt deze groep negen keer bij elkaar . De bijeenkomsten 
vinden van 19.30-21.30 uur plaats in de Oase, de stilteruimte naast Hospice Issoria, Burggravenlaan 
11 in Leiden.

Voor informatie 
en aanmelding:
Issoria Rouwondersteu-
ning (Jacinta van Har-
teveld), info@issoria.nl, 
tel 06 30267068 
Humanitas Rijnland 
Steun bij Verlies (Mari-
an Leenders), steunbij-
verlies@humanitas-rijn-
land.nl, tel 06 13123575
Vooraf aan deelname zal 
met een van de begelei-
ders een kennismakings-
gesprek plaatsvinden. 

Met Kapsalon Haar� jn 
als nieuw het voorjaar in

Hoogewaard 24 - 2396 AC Koudekerk a/d Rijn - 06-14377396

Na 11 kooklessen gaan onze “Ei-
genheimers” samen met onze 
Hobby-koks Joke Boin en Wille-
ke van der Steen hun kookkun-
sten inzetten voor inwoners van 
Koudekerk aan den Rijn. Met 
elkaar gaan ze heerlijke maal-
tijden bereiden (volwaardig 
driegangenmenu) waar u van 
kunt gaan genieten:

Op 8 april: Hollands, variaties 
met witlof  ( aanmelden uiter-
lijk 6 april )

Op 22 april: Kleine Indonesi-
sche rijsttafel ( aanmelden ui-
terlijk 20 april )

De kosten voor dit driegangen-
menu én een drankje bedragen 
€ 8,00, te voldoen voor aanvang 
van het diner.
Locatie: Zorglocatie Rhijndael, 
Europasingel 2 Koudekerk aan 
den Rijn. Inloop vanaf 17.45 uur 

We streven ernaar om rond 
18.00 te starten met het voorge-

recht, gevolgd door de hoofd-
maaltijd en daarna het dessert.  
Per avond kunnen maximaal 20 
inwoners deelnemen (vol=vol) 
Vindt u het leuk om deel te ne-
men dan kunt u zich aanmelden 
bij:

Joke Boin, telefoon: 
0640389836.

Hetty Visser, telefoon: 
0682743927.
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Koudekerk een eiland 
in de Rijn

Stichting Landschappelijk Lint Lagewaard en Landlustweg (LLLL)

De Lagewaard en Landlustweg zijn prachtige landelijke weggetjes aan de 
noordzijde van Koudekerk aan den Rijn. Langs de weg ligt  een smalle sloot 
, die op sommige plaatsen nog als dubbele boezem in het landschap te zien 
is. Ooit was hier wat zuidelijker een brede rivierarm, die de Luttike Rijn 
werd genoemd. De andere rivierarm was de Leidsche Rijn, die ten zui-
den van Koudekerk naar Leiden stroomde. Beide rivierarmen omsloten het 
“oog” van Koudekerk. Koudekerk was dus eigenlijk een eiland in de Rijn.

Kastelen en boerderijen
De noordelijke arm, de Luttike Rijn, was nogal belangrijk in de Middeleeu-
wen: er werden wel vier kastelen langs deze rivier gesticht. De vier kaste-
len: Groot Poelgeest, Klein Poelgeest, Huis den Tol en burcht Foreest heb-
ben een belangrijke rol gespeeld. Jammer genoeg zijn deze niet meer in 
volle glorie te bewonderen. Langs de Lagewaardse wetering staan nog een 
reeks van zeer oude boerderijen. Zeven van die boerderijen zijn zelfs als 
rijksmonument aangewezen. Al deze rijksmonumentale boerderijen zijn 
meer dan 200 jaar oud. Zij zijn ook al ingetekend op een uiterst nauwkeu-
rige kaart van 1832: “het kadastraal Minuutplan”.  Uit die kaart blijkt dat de 
boerderijen “Ken U Zelven” (Lagewaard 24-25) en “Hoop vleit den Land-
man” (Lagewaard 28) al in het begin van de 19de eeuw grote complexen  
met aparte stallen waren. Kennelijk had men veel vee: beide boerderijen 
hadden twee hooibergen! Opvallend is dat alle oude boerderijen aan de 
noordzijde van de Lagewaard liggen; hun landerijen bevinden zich in de 
Lagewaardse polder. 

Oorspronkelijk hadden de 
boerderijen aan de oostzijde 
de melkkelder met daarboven 
de opkamer. Om te voorkomen 
dat die kelders in de zomer te 
warm werden had  men na-
tuurlijke zonwering in de vorm 
van leilinden. ‘s-Zomers geven 
die schaduw op de gevels en ’s-
winters kan de zon ongehinderd 
warmte en licht geven. Een ander 
interessant bouwkundig 
detail zijn de diefijzers (tralies),  die bijvoorbeeld nog  te zien zijn in de 
stalvensters van “’s-Lands Welvaren” (Lagewaard 20). Zo voorkwam men 
bij kaasboerderijen dat de kaas tijdens het rijpen gestolen werd. Als je er op 
gaat letten, geven de boerderijen nog veel meer details prijs over het boe-
renbedrijf: er zijn nog veel “boenhokken” te zien, waar vroeger de melk-
emmers e.d. werden schoongemaakt, bijvoorbeeld bij Lagewaard 53. Soms 
is er alleen nog maar de “spoelsloot” (Lagewaard 28). Je herkent de (voor-
malige) spoelsloten aan de waterstand die veel hoger is dan het polderpeil: 
de spoelsloten staan in verbinding met de Rijn. 

Boerderijen in bedrijf
Naast historie zijn gelukkig verschillende boerderijen nog in bedrijf. Dit 
zorgt ervoor dat de polders het unieke agrarische karakter behouden. 
Straks weer de koeien in de polder en schapen met lammetjes in de wei.  
Het is een aanrader om te gaan kijken als de koeien voor het eerst de wei 
weer ingaan. Het dartelen en springen van de dieren; een machtig gezicht. 
Bovendien staan er straks op diverse plaatsten weer meters hoge maisvel-
den. Hele aparte bewoners aan het lint, zijn de alpaca’s. Heb je deze bergla-
ma’s wel eens rond zien scharrelen? Wat een wonderschone diversiteit van 
historie en agrarische bedrijvigheid.

Kortom, er is veel te zien langs de Lagewaard en Landlustweg en als je toch 
ter plaatse gaat kijken: let eens op de huisnummering van de Lagewaard. 
De huisnummers nummeren aan beide zijden door, en dus niet zoals de 
rest van Nederland met links even nummers en rechts oneven nummers. 
In heel veel opzichten een bijzonder stukje in ons Groene Hart. En dat is 
daarom de moeite van het behouden waard.

Altijd al willen weten wat een pestbosje, geriefbosje of huftbosje is? Lees 
het volgende week in de bijdrage van de stichting: Landschappelijk Lint La-
gewaard Landlustweg 

Vragen of opmerkingen? 
Stuur een bericht naar: 
onslint028@gmail.com 

 
 
Lagewaard 53, 
prachtig gerestaureerde boerderij, 
met (rechts op de foto) een melk-
kelder aan de oostzijde, 
met daarboven de opkamer.

Lagewaard 20, de boerderij 
“s-Lands Welvaren: Leilinden zorgen 

voor natuurlijke zonwering.

12 maart: bewonersbijeenkomst 

Hoe nu verder met de plannen voor 
de verkeersmaatregelen?
Stichting Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp organiseert op woensdag 12 maart een 
bijeenkomst over de voorgestelde verkeersmaatregelen van de provincie en de ge-
meente die de noord-zuid doorstroming op de Gemeneweg moeten verbeteren. 

COLLEGA GEZOCHT!

tot ziens bij 
De Hoofdzaak!

Dorpsstraat 82a
2391 BL Hazerswoude Dorp 
0172 589 590
hazerswoude@de-hoofdzaak.nl

Wij zijn voor onze 
vestiging in Hazerswoude 
Dorp op zoek naar een

voor 24-32 uur per week

Ben jij enthousiast, creatief 
en staat de klant bij jou ook 
centraal, dan komen we graag 
met jou in contact.

Heb je interesse, 
bel met John van Adrichem 
via 06-53891215.

ALLROUND 
HAARSTYLISTE

Het Dorpsoverleg is furieus om-
dat de bewoners en vertegen-
woordigers van de bevolking - 
zoals het Dorpsoverleg - bij deze 
plannen volkomen zijn gene-
geerd. Eerdere inspraak van be-
woners is gewoon ter zijde ge-
legd. 

De nieuwste plannen gaan ten 
koste van de leefbaarheid van 
inwoners van Hazerswoude-
Dorp en er is ook geen enkel 
perspectief op een oplossing 
voor het zware vracht- en land-
bouwverkeer door de Dorps-
straat. Aangezien de  gepresen-
teerde plannen de status hebben 
van een provinciaal uitvoe-
ringsbesluit betekent dit: het is 
stikken of slikken. 

Dit alles is onacceptabel. Daar-
om wil het Dorpsoverleg in ge-
sprek met de inwoners. Hoe nu 
verder? Het Dorpsoverleg zal op 
12 maart een toelichting geven 

op de huidige stand van zaken 
en wat er in het recente verle-
den allemaal is gepasseerd. Be-
langrijkste vraag: hoe nu ver-
der? Nieuwe plannen of nieuwe 
ideeën worden niet bediscussi-
eerd op deze avond. In dit sta-
dium heeft dat geen zin. Eerst 
moeten de huidige plannen van 
tafel. 

Daarvoor is een 
krachtig signaal no-
dig van de bewoners. 
Het uiteindelijke doel 
is dat de provincie en 
gemeente teruggaan 
naar de tekentafel en 
dat daarbij gezamen-
lijk met de bewoners 
wordt opgetrokken.  

De bijeenkomst be-
gint op 12 maart om 
19.30 uur in De Juf-
frouw. Inloop vanaf 
19.00 uur.

Komt allen!

Stichting Dorpsoverleg 
Hazerswoude-Dorp:

Maria Loomans, Job Dresden, 
Nico Stolwijk, Andrew Borgart, 
Gerard van der Hulst, Henriet-
ta van Gosliga, Karin Demoed, 
Rinse Bazen en Frank Arnoldus
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Ingezonden brief

Het oude liedje: 
stikken of slikken
Op een avond voor aanwonenden van de Frans Halsstraat en 
Ferdinand Bolstraat op 4 maart werden een doorvragende aan-
wonende wat vergelijkende cijfers genoemd die niet met el-
kaar overeenkwamen. In de voorgestelde situatie met de ‘Frans 
Hals rotonde’ gaat minder verkeer plan Zuid in dan nu via de 
Dorpsstraat! Dit is niet de eerste verschrijving van de Provin-
cie in eigen voordeel. Bovendien bleken landelijke gemiddelde 
percentages over kinderen die door hun ouders met de auto 
naar school worden gebracht en gehaald te zijn losgelaten op 
Hazerswoude-Dorp, wat niet overeenkomt met waarnemingen 
in ons Dorp. 

Op de avond voor andere belangstellenden - verdeel en heers - 
op 5 maart kwam een twintigtal bewoners. Die lieten duidelijk 
horen niets te zien in de plannen van de Provincie/ Gemeen-
te en vroegen waarom de zuidelijke randweg en het verleg-
gen van de N209 langs de HSL niet als oplossing werd aange-
dragen. De reactie was weer het oude liedje: “dit is het plan, 
wij zien dat het zowel een betere doorstroming op de Geme-
neweg/ N209 oplevert als een verbetering in het Dorp”. “We 
rapporteren morgen terug naar de wethouders”. “Het is een 
politieke keuze”. 

 Vraag je om de cijfermatige onderbouwing dan krijg je die 
niet. “Die krijgt de Gemeenteraad”. Raadsleden zijn parttimers 
die zich maandelijks door een enorme stapel stukken heen 
moeten worstelen en niet te veel details willen krijgen. Dus 
als je het een beetje abstract houdt, dan geloven ze de wethou-
der wel. Alleen mensen met kennis van zaken en focus op de 
bekende knelpunten zoals de coalitie van verenigingen in het 
Molenberaad controleren het echt en merken dan dat de cijfers 
en de doorrekening een ander beeld geven dan de wethouders 
en gedeputeerde met hun “robuuste” oplossingen. 

“Wat is de zin van een rotonde aan de Noordzijde die verkeer 
om de Landvliethal heen leidt naar de Gerelaan als je vanuit het 
Noorden komend ook nog linksaf de Dorpsstraat in Oostelijke 
richting in mag?” De Burgemeester Warnaarkade of Oude Ge-
meneweg/ Ridder van Montfoortlaan zijn geen toegang meer. 
“Dat bedient het verkeer dat nu de BW-kade of de Ridder van 
Montfoortlaan kiest”. De laatste is een zinloze omweg, maar 
om zoveel belastinggeld te verbranden voor degenen die nu de 
BW-kade op gaan ...
“Hoe weer je vrachtauto’s en tractoren uit de Dorpsstraat?” 
“Dat kunnen we niet handhaven”. Een dorpsgenoot: “maak 
een sluis met dikke betonnen palen van voldoende hoogte ter 
breedte van 2,25 m en er komt geen vrachtwagen (2,50 m) of 
tractor (2,50 m of meer) meer door”.

Kortom, hoe duidelijk je als inwoner van Hazerswoude-Dorp 
ook bent dat je in dit plan niets ziet en alternatieven noemt, de 
ambtenaren antwoorden dat ze de bezwaren tegen hun voor-
stel “meenemen”. Stikken of slikken dus.

Dit zou een kortetermijnoplossing zijn, op lange termijn wel-
licht iets beters...Wie dat gelooft na 40 jaar fietstunneltje? Met 
de wel zeer overzichtelijke situatie in Hazerswoude- Dorp en 
het akkerbouw en veehouderij gebied op de klei tot Benthui-
zen, ziet een kundige projectmanager dat je de zogenaamde 
lange termijn oplossingen binnen 3 jaar kunt realiseren. Ver-
brand dan geen belastinggeld aan iets dat zichtbaar onvoldoen-
de is. Deze voor de bezoekers verspilde avond had maar één 
doel: de gedeputeerde zogenaamd laten voldoen aan het amen-
dement bij het besluit tot aanleg van de N207 Zuid/ Bent-
woudlaan. Politiek....

Robert Hagendoorn

Stichting "Buurthuis Het Anker" 
is één van de bieders op Het Anker
De recent door een aantal inwoners van Hazerswoude-Rijndijk opgerichte stich-
ting ‘Buurthuis het Anker’ heeft met ondersteuning van een groep financiers uit 
hun netwerk een bod uitgebracht op Het Anker in Hazerswoude-Rijndijk.

Digitale display bij de bushalte defect? Meld het snel!
Busreizigers in onze regio kunnen snel zelf melden dat een digitale display (DRIS-display) bij de 

bushalte niet werkt of verkeer-
de informatie geeft.  

Zo worden storingen snel opge-
lost en beschikken reizigers over 
de benodigde informatie over 
vertrektijden van de bus.  
Op de paal van het display zit 
een sticker met daarop een unie-
ke QR-code. Als u deze scant met 
uw mobiele telefoon, dan kunt u 
de melding direct verzenden naar 
de instantie die zorgt voor repa-
ratie. Aan u de keuze om een be-
richt terug te krijgen van wat er 
met uw melding gebeurt. Heeft 
u geen QR-code scanner op uw 
mobiele telefoon? 

U kunt de melding ook doorge-
ven via www.drismelding.nl met 
vermelding van de code die op de 
sticker staat. 

Deze week uitsluitsel over de 
biedingen
Eind vorig jaar heeft de ge-
meente het pand als ‘erfgoed 
object’ te koop gezet omdat men 
het gebouw voor het dorp wil 
behouden, maar met een ande-
re functie dan de huidige.  Dat 
het als erfgoed te koop is gezet 
betekent dat het bestaande ar-
chitectonische karakter behou-
den moet blijven in de voor-
stellen van aanbieders voor een 
alternatieve functie voor het ge-
bouw. Tot eind februari was er 
voor bieders de mogelijkheid 
om een voorstel in te dienen. 
De nieuwe stichting is de enige 
partij die publiek is gegaan met 
haar bod op Het Anker. Maar er 
zijn meerdere partijen die voor-
stellen hebben ingediend, heeft 
de gemeente desgevraagd laten 
weten. De gemeente laat de ko-
mende week (voor 13 maart) 
aan de bieders weten of men al 
dan niet op hun voorstel zal in-
gaan.  

Behouden als dorpshuis?
De stichting Buurthuis Het An-
ker wil niet alleen het gebouw, 
maar ook de bestaande activitei-
ten in Het Anker behouden en 
nieuwe activiteiten toevoegen. 
Zij willen de regie gaan voeren 
over deze activiteiten en heb-
ben daartoe al een programma-
raad van huidige gebruikers met 
werkgroepen in het leven ge-
roepen.  Die willen aan de slag 
met culturele en maatschappe-
lijke activiteiten voor senioren, 
volwassenen, kleuters en met de 
jeugd in samenwerking met JJB. 
De Stichting is ervan overtuigd 
dat zij Het Anker wel financieel 

gezond kunnen exploiteren, iets 
wat tot op heden niet is gelukt. 
De Stichting gelooft niet dat het 
geld er ooit komt om een nieuw 
dorpshuis te bouwen en verwijt 
het College van B&W ‘achterka-
mertjes’ politiek te bedrijven. 
Aan het college en de gemeen-
teraadsfracties hebben zij een 
brief gestuurd waarin zij hun 
scepsis over het gehele proces 
naar voren brengen. 

Organisaties niet gekend in 
plannen
De Bibliotheek Rijn en Venen 
en Tom in de Buurt zijn al lan-
ger op zoek naar huisvesting en 
hebben al eerder onderzocht en 
geconcludeerd dat verhuizen 
naar Het Anker voor hen geen 
optie is omdat er onvoldoen-
de ruimte is en het soort ruim-
te niet geschikt is. Junis is daar 
nog bij gekomen met een huis-
vestingvraag voor kinderopvang 
en BSO. “De Stichting Buurt-
huis Het Anker opereert geheel 
op eigen initiatief. Zij spreken 
steeds over ons, maar niet met 
ons en zeker niet mede namens 

ons”, geeft Hester van Beek, di-
recteur van de bibliotheek aan.  
“De gemeente is onze opdracht-
gever en niemand anders. Voor 
een dorpshuis is het belangrijk 
dat alle betrokken maatschap-
pelijke partijen, gebruikers en 
inwoners met elkaar tot een 
duurzaam, flexibel, financieel 
gezond en toekomstvaste om-
geving komen waar plek is voor 
iedereen en waar we elkaars 
functie in samenspraak met de 
inwoners kunnen versterken. In 
de tussentijd kunnen we daar-
mee al ervaring opdoen in de 
Rhynenburchschool”, aldus Van 
Beek. 

Besluit van B&W 
De gemeente wil -  desgevraagd 
- op dit moment niet reageren. 
Zij geven aan deze week eerst 
met de bieders persoonlijk in 
contact te treden. Voor het einde 
van de maand hoopt het College 
van B&W een definitief besluit 
te kunnen nemen over eventu-
ele gunning en daarover vervol-
gens ook naar de inwoners te 
communiceren.  
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BSC’68 profiteert niet van 
puntverlies koplopers

door Hans Verhoeff

Je hebt wel eens wedstrijden waarvan je na afloop denkt: “Hoe is dit mogelijk”? 
Het treffen gisteren tussen GSV en BSC’68 was er zo één. Het zompige veld werkte 
niet bepaald mee om lekker combinatievoetbal te spelen. 

Open Tennisdagen 
Benthuizer Tennisclub
ZATERDAG 21 EN 28 MAART 2020  

De Benthuizer TennisClub is op 10 september 1970 
opgericht en bestaat dit jaar 50 jaar!

Wij willen iedereen op zater-
dag 21 en/of zaterdag 28 maart 
2020 van 10.00 – 16.00 uur uit-
nodigen om op onze Open Ten-
nisdagen kennis te maken met 
de tennissport en met onze ten-
nisvereniging.
Op deze dagen geven diverse le-
den informatie over de vereni-
ging en al haar activiteiten.
Er kan natuurlijk getennist wor-
den, meedoen met een tennisles 
en spelen tegen het ballenkanon 
behoort tijdens de Open Ten-
nisdagen tot de mogelijkheden.
En wie jarig is trakteert....ook bij 
ons!

Het tennispark van BTC is ge-
legen aan de Sportlaan in Bent-
huizen, op een steenworp af-
stand van de Zoetermeerse 
wijken Oosterheem en Noord-
hove. Via de diverse fietspaden 
is de tennisclub snel en veilig te 
bereiken.
BTC beschikt over 5 kunstgras-
banen (met verlichting) waar 
praktisch het gehele jaar geten-
nist kan worden. Na het tennis-
sen is het in ons clubhuis altijd 
goed toeven!
Voor de volwassenen de Dames- 
en Heren Onderlinge, Ladder 
avonden, clubkampioenschap-

pen. Ook het van der Meer 50 
Plus toernooi op vrijdag 22 mei 
en het Vermeulen Open Bent-
landen Toernooi van zaterdag 
8 augustus tot en met zondag 
16 augustus zijn al jaren suc-
cesvolle toernooien in de regio! 
Dit jaar hebben we een nieuw 
weekendtoernooi voor 50+ op 
11 en 12 juli.
Voor de jeugd organiseren wij 
jaarlijks ouder-kind toernooien, 
BTC onderlinge, BBQ- en Peper-
noten toernooien, clubkampi-
oenschappen en de hit van het 
jaar: de BTC Tennis3daagse in 
de eerste week van de zomerva-
kantie!
Natuurlijk spelen de leden 
van BTC in diverse door de 
K.N.L.T.B. georganiseerde lan-
delijke competities.
Voor het volgen van tennisles-
sen kan je terecht bij onze ten-
nisleraar Allard Schaap.

Neem op de Open Tennisda-
gen van BTC gerust een goede 
vriend/vriendin mee, dan heb 
je altijd iemand om mee te ten-
nissen!

Kijk voor meer informatie over de 
Benthuizer Tennisclub op de website: 

www.btcbenthuizen.nl

Koudekerk doet goede zaken 
met winst op Boshuizen

door Ron van Welzen
Het kan allemaal snel veranderen in het voetbal, dat geldt zeker voor de 4e klasse A. Waar 
Koudekerk na de laatste wedstrijd in december zichzelf nog in de wachtkamer kon plaat-
sen, kan het na de winst tegen Boshuizen weer richten op de bovenste plaatsen. 

voorkomen. Hiermee ontnam 
Kooij dat de thuisploeg weer de 
voorsprong, want geheel onver-
wacht hadden de bezoekers de 
gelijkmaker gescoord toen de 
boomlange Leoluca de Ruber-
tis geheel vrijstaand raak wist te 
koppen. 
Naarmate de wedstrijd vorder-
de begon het er steeds meer op 
te lijken dat de drie punten niet 
zomaar konden worden bijge-
schreven. Kansen waren er wel, 
maar steeds was er wel iets wat 
een treffer voorkwam. Pas toen 
er nog tien minuten te spelen 
waren wist Koudekerk de wed-
strijd naar zich toe te trekken. 
Eerst was het Yvar de Groot die 
een combinatie met jubilaris Jo-
rin Roosenbrand, die speelde 
zijn honderdste wedstrijd in het 
shirt van Koudekerk 1, afrond-
de en niet veel later was het Ri-
cardo van Rijswijk die Kijk in de 
Vegte verraste door van grote af-
stand de bal over de te ver voor 
zijn goal staande keeper binnen 
te schieten. Hiermee was het 
gebeurd met de weerstand van 
de bezoekers en kon Bryan van 
Delft zijn sterke wedstrijd nog 
belonen met een tweede treffer 
en hiermee een 4-1 eindstand 
op het bord zetten. 
De schade voor de bezoekers 

Bryan van Delft opent de score.

Het was lang niet allemaal goed 
wat Koudekerk liet zien tegen 
de zaterdagtak van de zondag 
hoofdklasser. Wel was de thuis-
ploeg de bovenliggende partij, 
maar zocht het vaak de moei-
lijke oplossing tegen een te-
genstander die met slechts 13 
spelers was afgereisd naar de 
Gruttolaan. Boshuizen trainer 
Nino Poulina moet met enige 
jaloezie hebben gekeken naar de 
bank van Koudekerk. Die was 
vol bezet in tegenstelling tot de 
dug-out van de bezoekers. Daar 
zat slechts één wissel en Poulina 
moest zichzelf opstellen als cen-
trale verdediger. 
Het was dan ook meer dan lo-
gisch dat de thuisploeg de over-
hand nam in het spel en ook 
de eerste kansjes mocht krij-
gen. Toch duurde het tot hal-
verwege de eerste helft voordat 
de thuisploeg doelman Jeremy 
Kijk in de Vegte wist te passe-
ren. Al had het de hulp van die-

zelfde Kijk in de Vegte hier wel 
voor nodig. De doelman verloor 
het duel van Bryan van Delft die 
vervolgens Yvar de Groot wist te 
bereiken. Hoewel er nog hulp 
voor Kijk in de Vegte was speel-

den De Groot en Van Delft het 
netjes uit waarbij de spitst het 
laatste tikje gaf. Niet veel la-
ter leek Van Delft weer te sco-
ren maar Milan Kooij wist op de 
doellijn de treffer van de spits te 

werd nog groter toen doelpun-
tenmaker Leoluca de Rubertis in 
de laatste minuut door scheids-
rechter Rembrand Duindam 
een gele kaart werd voorgehou-
den en hier een cynisch applaus 
richting de arbiter voor over 
had, die hem prompt een twee-
de geel gaf en de Rubertis dus 
net iets eerder voor zijn ploeg-
genoten onder de douche kon. 
Na afloop was Nino Poulina 
duidelijk: "Wij hebben het lang 
vol kunnen houden, maar na 
die 2-1 was het eigenlijk over. 
Als je ziet wat wij aan spelers 
hebben, de vijfenveertigjarige 
Michel Kooij stond als spits aan 
de aftrap, dan weet je dat het 
moeilijk wordt". 

Bij Koudekerk was men gelukkig 
met de drie punten, al was men 
het ermee eens dat het geflat-
teerd was. Maar dat deed niets 
af aan het goede gevoel: de ne-
derlaag van Hazerswoudse Boys 
maakt dat Koudekerk gelijkkomt 
met de boys in punten en dus 
als gedeelde nummer twee vol-
gende week op bezoek gaat bij 
Bernardus. Ook die wedstrijd is 
weer iets wat op zichzelf staat, 
een burenruzie waarbij de stand 
op de ranglijst geen enkele ze-
kerheid geeft. 

BSC’68 begon afwachtend door 
de bal achter rustig rond te spe-
len maar de Gouwenaren ble-
ven lekker afwachtend op hun 
eigen helft staan. Langzamer-
hand verplaatste BSC’68 het spel 
wat meer naar voren en ont-
stonden er ook kansen. Een lan-
ge bal van Jelle Verhoeff achter 
de GSV verdediging wordt op-
gepikt door Guido de Peinder 
die een fel schot aflevert in de 
korte hoek. De keeper is echter 
attent en voorkomt de 0-1. 

Veel missers
De ene aanval na de andere re-
sulteert in schoten van Guido 
de Peinder, Rowin Bouwmees-
ter en Jelle Verhoeff maar of de 
keeper kreeg er een handje ach-
ter of het vizier stond niet op 
scherp. De grootste kansen wa-
ren voor Guido die alleen op de 
keeper af ging en Rowin die zijn 
schot op de binnenkant van de 
paal precies in de handen van 
de keeper zag stuiteren. In plaats 
van een logische 0-2 stond er in 
de rust nog steeds een dubbel 
blanke tussenstand op het denk-
beeldige scorebord. 
De tweede helft was een kopie 

van de eerste. Reno Smulders 
loste Davey Gramberg af terwijl 
even later Lody Dijkhuizen Lijon 
Korving verving. Trainer Marco 
Lange wilde geen risico lopen 
naar volgende week, als koplo-
per Floreant op bezoek komt, 
dus hij haalde de middenvelder 
met geel op zak naar de kant. De 
tijd tikte door en terwijl ieder-
een toch zit te wachten op de 
0-1 had de bal zomaar op de stip 
kunnen liggen als de scheids-
rechter een trap op de neus van 
een GSV aanvaller niet als on-
schuldig had beoordeeld. Con-
tact viel niet te ontkennen want 
het bloed spoot er uit. En dan 
opeens, zo’n vijf minuten voor 
tijd, valt hij dan toch. Een cor-
ner van Guido de Peinder valt 
in een mêlee van spelers en het 
is Jelle Verhoeff die de bal plot-
seling voor zijn voeten krijgt. 
Hij bedenkt zich geen moment 
en met een ouwerwetse pun-
ter laat hij de Goudse doelman 
kansloos. Een zucht van verlich-
ting gaat door het BSC’68 kamp 
maar de wedstrijd is nog niet 
gespeeld. Een onschuldige lange 
bal wordt, onder druk van een 
tegenstander, toch maar tot cor-

ner verwerkt. Deze hoekschop 
wordt hoog voor geslingerd en 
of het nu een goedmakertje was 
voor die schop op die neus of 
dat de scheidsrechter echt een 
overtreding heeft geconsta-
teerd werd niet helemaal duide-
lijk maar de bal ging op de stip. 
Doelman Michael Verhoef, die 
de hele wedstrijd werkeloos had 
staan toekijken, was kansloos op 
het harde schot in de hoek en 
even later klonk het laatste rie-
deltje van scheidsrechter Visser-
man. Teleurgesteld druipen de 
groenwitten af. 

Koploper op bezoek
Omdat Floreant en Bergambacht 
op 0-0 bleven steken blijven de 
verhoudingen gelijk. Alleen 
Haastrecht is dichterbij geko-
men waardoor de top vier nog 
dichter naar elkaar toe is gekro-
pen. Volgende week de kraker 
op Ons Nieuwe Erf tegen koplo-
per Floreant. Als die gewonnen 
wordt gaan we een waanzinnig 
spannend slot van de competi-
tie tegemoet. Aanvang van deze 
topper is 14.30 uur en na af-
loop de nu al legendarische der-
de helft. 
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SJZ te sterk voor 
Hazerswoudse Boys 

door Martin van Soest

In een matige wedstrijd heeft Hazerswoudse Boys met 3-1 verloren bij SJZ. De 
thuisploeg kwam voor rust op voorsprong uit de eerste echte kans en wist na rust 
nog 2 doelpunten te scoren waarna in de extra tijd Ivo Vogelaar de eer voor Hazers-
woudse Boys mocht redden.

MMO-Bernardus geen goede wedstrijd!
door Peter Oudshoorn

Zaterdag 7 maart! Op het programma staat de uitwedstrijd tegen MMO op het programma. Waar 
de dag  ’s ochtends nog zonovergoten begon, heeft  op het moment dat de wedstrijd begint de be-
wolking de overhand en staat er een straffe wind dwars over het erbarmelijk slecht bespeelbare 
veld in Hoogmade.

Spinning marathon 
voor Alpe D'Huzes
Dagelijks word hij geleefd door de hectiek van de dag en dan hoort hij mensen zeggen: 'geniet van 
elke dag en leef je leven'. Maar waar komen die woorden vandaan? Ik denk dat we dat pas écht be-
grijpen als we getroffen worden door een ziekte.

Ramón van der Puij woont in Hazerswoude-Dorp en heeft recent zowel zijn moeder als schoonvader 
verloren aan de vreselijke ziekte kanker Nu ook zijn nichtje vecht tegen longkanker wil hij iets doen.
Daarom gaat hij op 4 juni mee doen met de Alpe D'Huzes en  6x de Alpe Duez beklimmen om geld 
in te zamelen voor het KWF.

Ter voorbereiding organiseert hij een spinning marathon en voor degene die niet van fietsen 
houden is er ook een Bootcamp.

De volledige opbrengst gaat naar de stichting.
Doe je ook mee ?

Hazerswoudse Boys start met 
Nick Moerland op de bank en in 
zijn plaats speelt Mark de Ruiter. 
In de punt van de aanval heeft 
Jelle Nieuwhof plaatsgemaakt 
voor de van een blessure terug-
gekeerde Vito Martens.
Het is even na tweeën wanneer 
scheidsrechter Visser de wed-
strijd in gang zet. Binnen de mi-
nuut volgt de eerste doelpoging 
van de thuisploeg via een af-
standsschot net buiten het straf-
schopgebied van Hazerswoudse 
Boys dat net over het doel ver-
dwijnt. Het volgende doelgevaar 
laat een kwartier op zich wach-
ten. Hazerswoudse Boys is twee 
keer dichtbij een goal via Leo 
de Ruiter. Eerst verschijnt Leo 
na een prima één-tweetje met 
Vito Martens voor SJZ keeper 
Glenn van Nierop die de inzet 
van Leo weet tegen te houden 
en de bal door een medespeler 
verder ziet worden weggewerkt. 
De bal belandt direct weer in 

Hazerswoudse voeten bij Ty-
ler van Buuren die inspeelt op 
Vito Martens die op zijn beurt 
de bal doorspeelt naar Leo de 
Ruiter die de bal ter hoogte van 
de strafschopstip net over het 
doel van SJZ schiet. Niet veel la-
ter wordt in deze sterke fase van 
Hazerswoudse Boys Vito Mar-
tens door Glenn Bennis richting 
doel van SJZ gestuurd maar kee-
per Van Nierop werpt zich voor 
de voeten van de Hazerswoudse 
spits en voorkomt zo een treffer. 
SJZ, dat een stuk zorgvuldiger 
speelt dan Hazerswoudse Boys 
dat erg veel balverlies lijdt, weet 
in de eerste helft weinig doel-
gevaar te stichten. Na ruim een 
half uur zorgt notabene Hazers-
woudse Boys aanvoerder Justin 
Meijer voor het eerste echte ge-
vaar wanneer hij een indraaien-
de voorzet met het hoofd ver-
lengt en de bal net langs de paal 
over de achterlijn rolt. De aan-
sluitende corner levert niets op 

maar leidt indirect wel tot de 
aanleiding voor de 1-0 als Mark 
de Ruiter, nadat de corner is af-
geslagen, een overtreding maakt 
aan de zijkant van het veld. De 
vrije trap wordt scherp voorge-
geven bij de tweede paal waar 
aanvoerder Guus de Goede on-
gehinderd de bal met een schit-
terende volley achter de kanslo-
ze Patrick van de Reest schiet en 
SJZ op voorsprong brengt. Vlak 
voor rust toont Guus de Goede 
opnieuw aan te beschikken over 
een goed schot wanneer hij van 
25 meter afstand de bal uit een 
vrije trap richting bovenhoek 
stuurt maar dit keer weet Pa-
trick van der Reest met een stijl-
volle redding een goal te voor-
komen.
Na rust is het SJZ dat het initi-
atief neemt en na 5 minuten 
is Roy Versteegen dichtbij een 
treffer wanneer hij zich net bui-
ten het zestienmetergebied van 
Hazerswoudse Boys vrij kapt en 

op doel schiet maar hij ziet zijn 
schot op de lat uiteenspatten. 
Een minuut later stuit Leo de 
Ruiter na een goede een-twee 
combinatie met Vito Martens 
opnieuw op de Zoeterwoudse 
sluitpost Van Nierop. Weer twee 
minuten later is aan de andere 
kant Ricardo Rietkerken dichtbij 
de 2-0 als hij directe tegenstan-
der Robby Kraan omspeelt en 
hard op doel schiet maar Patrick 
van der Reest weet de inzet te 
keren. Hazerswoudse Boys heeft 
net als in de eerste helft moei-
te om de bal via het middenveld 
bij de spitsen te krijgen en leidt 
veelvuldig balverlies waardoor 
het lastig is druk te zetten op 
de SJZ verdediging. SJZ lukt het 
opzetten van een aanval vaak 
een stuk beter door de bonki-
ge balvaste spits Hans Coret in 
te spelen waarna de bal via een 
middenvelder snel kan worden 
verplaatst naar de behendige 
buitenspelers. Na een uur spe-
len belandt de bal na een perfect 
uitgevoerde counter door SJZ 
bij Ricardo Rietkerken die zich 
ontdoet van zijn directe tegen-
stander en dit keer ook keeper 

Van der Reest kansloos laat en 
de 2-0 binnen schiet. Hazers-
woudse Boys worstelt met zich-
zelf maar weet toch nog 2 keer 
via Ivo Vogelaar een goede kans 
te creëren na voorbereidende 
acties van Jari Meertens en Vito 
Martens maar beide keren heeft 
Ivo het vizier verre van scherp 
staan. Met nog een kwartier op 
de klok wordt een slappe breed-
tepass van Tyler van Buuren on-
derschept door SJZ aanvoerder 
Guus de Goede die de bal daar-
na op maat aflevert in de loop 
van Marc Griffioen die alleen 
voor Patrick van der Reest dia-
gonaal raak schiet en de wed-
strijd beslist. Ondanks dat de 
wedstrijd gespeeld lijkt gaat Ha-
zerswoudse Boys op jacht naar 
een treffer die uiteindelijk in de 
blessuretijd valt wanneer Jari 
Meertens de bal perfect bezorgt 
op het hoofd van Ivo Vogelaar 
die de bal tegendraads in het 
doel kopt en laat zien vandaag 
met het hoofd scherper te zijn 
dan met de voet. Niet veel later 
fluit scheidsrechter Visser voor 
het laatst en is SJZ de terechte 
winnaar.Achterin maakt Remko van der 

Werff zijn rentree in de basis. 
Kevin Kersseboom is niet geheel 
fit en start op de bank. Over de 
wedstrijd kunnen we kort zijn 
mede door het slechte veld valt 
er over de grond geen norma-
le pass op een medespeler te ge-
ven. De bal gaat alle kanten op 
behalve waar deze verwacht 
wordt.

Bernardus probeert  wel te com-
bineren maar slaagt er niet in. 
Bij MMO weten ze al langer dat 
het op dit veld niet mogelijk is 
dus die peren vrijwel elke bal 
op goed geluk naar voren.
Beide ploegen krijgen geduren-
de de wedstrijd wel enkele mo-
gelijkheden om te scoren maar 
of goed keeperswerk of een 
slordige afronding zorgen er-

voor dat de beginstand vanmid-
dag ook de eindstand is.

Positief is dat voor de komende 
twee krakers tegen Koudekerk 
(thuis) en de Boys (uit) vrijwel 
de gehele selectie wedstrijd-
fit lijkt te zijn. Dan kunnen we 
deze wedstijd snel vergeten en 
ons op deze twee derby’s gaan 
verheugen.
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

Iglo Fish of Ocean Cuisine
2 pakken van 245 - 380 gram
of met 2 stuks
Van /6.18 - /9.10
M.u.v. familieverpakkingen

HOOGVLIET.COM
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10.-
2 DOZEN

1.-
PER FLES

De Vegetarische Slager
3 pakken van 150 - 200 gram 
Van /7.47 - /10.77
Voor 4.98 - 7.18

1.-
 PER ZAK

6.-
 PER ZAK

Krenten-rozijnenbollen
Zak met 6 stuks
 Van /1.49

Heineken
2 dozen met 12 fl esjes van 
0.25 liter
Van /12.16 - /18.40

Lenor wasverzachter
Alle fl essen van 500 - 550 ml
 Van /2.99 - /3.29

Douwe Egberts snelfi lter-
maling of verwenkoffi e
3 pakken met 8 - 10 stuks
of van 250 gram
Van /6.30 - /10.95 

Melkan kaasstuk 
Alle pakken van 450 - 520 gram
 Van /5.15 - /5.76

Dreft vaatwastabletten 
Platinum orange of regular  
Alle zakken met 40 stuks
 Van /15.99

Tunupa Estate Selection
Chileense wijn
2 fl essen van 0.75 liter
 Van /9.98

3 PAKKEN

6.-

 PER PAK

3.- 7.99 
 2 FLESSEN

 NU 

 2+1
GRATIS 

Iglo Fish of Ocean Cuisine
2 pakken van 245 - 380 gram

4.-
2 PAKKEN

STUNT

TOT 

48%
KORTING

TOT 

69%
KORTING


