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| 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

INLOOPSPREEKUUR NOTARIS
Iedere woensdagmiddag van 

14.00 – 16.00 uur houdt Limes 
Netwerk Notarissen een 

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

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

Vrijwel alles is gesloten of evenementen zijn afgelast!

Ook Rijnwoude neemt het 
zekere voor het onzekere!

Het openbare leven in Nederland ligt plat vanwege de 
coronaviruscrisis. Ook in de gemeente Alphen zijn al 
ziektegevallen geconstateerd. In de Rijnwoude-dor-
pen doet men er alles aan om het COVID-19 virus bui-
ten de deur te houden. 

bieden zich kunnen melden! 
Zie voor info diverse pagina's 
in deze GHK. Nu we ons soci-
ale leven niet meer buiten de 
deur kunnen beleven, ontstaan 
er kansen om de gezelligheid 
in de eigen omgeving opnieuw 
te ontdekken: samen spelletjes 
doen, puzzelen, muziek ma-
ken, een boek lezen of een goed 
gesprek. Of alvast aan de voor-
jaarsschoonmaak beginnen. 
Als men nu maar geen schoon-
maakspullen gaat hamsteren…

Het laatste nieuws over Coro-
na in de gemeente Alphen aan 
den Rijn en berichten over af-
gelastingen zijn te vinden op de 
tv-zender en de website van de 
lokale omroep Studio Alphen, 
www.studioalphen.nl. 

 

Burgemeester Liesbeth Spies tijdens de bekendmaking van de Coronamaatregelen in Alphen aan den Rijn

Afgelastingen
In lijn met de landelijke richt-
lijnen zijn ook in onze regio de 
meeste activiteiten tot in elk ge-
val eind van deze maand ge-
annuleerd. Zo zijn alle sport-
trainingen en - wedstrijden 
afgelast, kunnen we Avifauna en 
Archeon niet meer bezoeken, 
zijn theater Castellum en alle bi-
bliotheekvestigingen gesloten, 
vinden er geen kerkdiensten 
met bezoekers plaats en zijn alle 
evenementen in onze dorpshui-
zen, wijkgebouwen en horeca-
gelegenheden waarbij groepen 
mensen samenkomen afgelast.  

Jammer van alle 
voorbereiding
In de Ridderhof in Koudekerk 
zou afgelopen zaterdag een 
sponsoravond met pubquiz, 
bingo en loterij plaatsvinden 
om zo geld op te halen voor de 
jubilerende Jeugdvakantieweek. 
De organisatie is natuurlijk te-
leurgesteld, maar gaat ervan uit 
dat het evenement later in het 

jaar alsnog kan plaatsvinden. 
De Hazerswoudse Toneelver-
eniging Ontwikkeling & Vreugd 
heeft de uitvoeringen van de ko-
mische klucht ‘Straf!’ In dorps-
huis De Juffrouw uitgesteld tot 
oktober. Ook Pleyn ’68 heeft de 
evenementen voor afgelopen en 
komend weekend afgelast, als 
ook de voorjaarsmarkt op 28 
maart.  Sommige bijeenkomsten 
kunnen de inwoners in de ko-
mende tijd online bijwonen.  Zo 
was de kerkdienst in de Mara-
nathakerk in Alphen afgelopen 
zondag al online te bekijken. In 
de kroegen van de Rijjnwoudse 
kernen stond voor zaterdag 28 
maart de RIJNWOUDE LIVE-
TOUR gepland. Een jaarlijks te-
rugkerend evenement rond het 
weekend dat de klok naar zo-
mertijd wordt gezet. De organi-
satie maakte bekend dat het eve-
nement is afgelast. Men gaat er 
van uit dat het rond 24 oktober 
bij het opnieuw verzetten van 
de klok wel kan worden geor-
ganiseerd

 Geen bezoek, niet naar school
Gedetineerden in de gevangenis 
mogen geen bezoek meer ont-
vangen en ook wordt afgeraden 
op bezoek te gaan bij kwetsba-
re ouderen in de verzorgings-
huizen. Wie wel komt om er te 
werken of omdat het hoogst-
noodzakelijk is, past strikte hy-
gienemaatregelen toe. Ouders 
mochten op de meeste basis-
scholen eind vorige al niet meer 
naar binnen. Zondagavond 
heeft de overheid besloten dat 
alle scholen dicht moeten om 
zo bij te dragen aan verdere ver-
spreiding van het virus. Sterker 
alle openbare gelegenheden zijn 
al sinds zondagavond dicht!

Klap voor ondernemers
Alle winkels zijn nog gewoon 
open en er is voorlopig nog 
geen sprake van schaarste. Tijde-
lijk lege schappen van wc-papier 
en houdbare producten worden 
veroorzaakt door hamsteren en 
niet omdat deze producten er 
niet meer zijn. Geen paniek dus!  
Diverse andere ondernemingen 
in onze regio, zoals de horeca 
en evenementenbranche, heb-
ben het nu al moeilijk door het 
wegblijven van hun klanten. La-
ten we vooral ook met hen soli-
dair zijn. 

Saamhorigheid
Mogelijk zitten er ook goede 
kanten aan deze crisis en leren 
we er met elkaar wat van op 
micro en macroniveau. We zien 
gelukkig ook positieve beelden 
in de media van saamhorigheid 
en mensen die elkaar helpen. 

Hulp bieden
Actief Rijnwoude heeft direct 
een BOODSCHAPPENLIJN ge-
opend voor mensen die hulp 
nodig hebben en waar vrijwil-
ligers die deze hulp kunnen 
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Familieberichten

 “Op mijn begrafenis hoor je alleen 
muziek van Led Zeppelin. Van songs als The 
Rain Song, Your Time Is Gonna Come, Thank 
You en Stairway To Heaven krijg ik de ril-
lingen. Ik word zó door die muziek geraakt! 
Het emotioneert me al vanaf het moment 
dat ik in 1971 een LP van Led Zeppelin 
kocht. 
 Ik zou het super vinden als mijn 
vrienden op mijn begrafenis ook even dat 
geweldige gevoel krijgen. En ik wil wel goed 
geluid. Er moet een dikke geluids-installatie 
komen, want Led Zeppelin moet je voelen, 
in je buik. Een stevig glas, iets lekkers te 
eten, dan nemen ze maar een taxi op mijn 
kosten.”
 Wessel Zanderse 

in je buik. Een stevig glas, iets lekkers te 
eten, dan nemen ze maar een taxi op mijn 

 Wessel Zanderse 

Mijn uitvaart, mijn manier.

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

schellingerhout.nl

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

24 uur per dag 
bereikbaar! 

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

Ik loods je er 
graag doorheen 
Saskia Wester

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

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

Uitvaartzorg Verkleij

respectvol 
en 

betrokken

Kinderkerk Dorps-
kerk Zoeterwoude
Op zondag 22 maart is er in de Dorps-
kerk in Zoeterwoude om 12.00 uur 
een Kinderkerkviering.

Kinderkerk is bedoeld voor gezinnen met jon-
ge kinderen, van dreumes tot kleuter. Op een 
speelse manier maken kinderen kennis met de 
kerk en de bijbel. Er wordt een bijbelverhaal 
verteld, afgewisseld met liedjes op de melodie 
van bekende kinderliedjes. De kinderen mogen 
tijdens de viering actief meedoen in het ver-
haal, waarbij alle zintuigen aan bod komen. Op 
22 maart wordt het verhaal van Het verloren 
schaap verteld.

Wat is een herder, welk geluid maakt een 
schaap, hoe zacht is de vacht van een schaap en 
natuurlijk gaan we met zijn allen op zoek naar 
dat ene schaapje dat de weg kwijt is geraakt.
Sinds begin 2020 wordt er samengewerkt door 
Hervormde Gemeente en RK parochiekern Sint 
Jan om een aantal keer per jaar een laagdrem-
pelige viering aan te bieden gericht op ouders/
grootouders met jonge kinderen. De vieringen 
zijn bij toerbeurt in de Dorpskerk en in de Sint 
Jan. 

De bijeenkomsten zijn geschikt en toegankelijk 
voor iedereen, ongeacht of men gebonden is 
aan een kerkelijke traditie. Na de viering is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder ge-
not van een kopje koffie of limonade met iets 
lekkers en kan er door de kinderen die dat leuk 
vinden geknutseld worden.

Ik zou een woord willen spreken 
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt

Ik ben jouw zuiverste zelf 
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben

naar Psalm 139, H. Oosterhuis

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, 
geven wij kennis van het overlijden van mijn lief, onze liefste moeder, 

trotse oma en mijn zorgzame dochter

Grietje Maria Dompeling
Greet

Geboren 21 juli 1951 Overleden 10 maart 2020

Paul Koster

Pieranna en Anne-Marie
   Nilis, Jette en Rick, Anna
Mariëtte
Annemiek en Arjan
   Gerco, Marinda, Hendrik, Anne Mette
Henrieke en Leendert
   Evelyn, Sidney, Ayden
Jan (in liefdevolle herinnering) en Lumien
   Elise en Aico, Quinn, Marit
Anneke en Rein
   Amber en Jeroen, Tessa

Moeder Dompeling - Verbeek

Jan Poortmanweg 7, 7957 DB  de Wijk 

De uitvaart heeft inmiddels in Hazerswoude-Dorp plaatsgevonden.

Want als ik geef, zal mij gegeven worden, 
als ik vergeef, zal mij vergeven worden, 

als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.
Franciscus van Assisi

Als leven lijden wordt is rusten goed.

Verdrietig om zijn heengaan, 
maar blij dat verder lijden hem bespaard 
is gebleven, hebben wij afscheid moeten 
nemen van mijn lieve man, onze vader, 

schoonvader en opa

Hermanus Johannes 
M ilatz

- Herman -

* 24 juli 1935 † 12 maart 2020

Luus Milatz - Verdegaal

Antoon en Marianne
    Liesbeth en Michael
    Linda

Simon en Trudy
    Martijn en Maartje
    Roland

Ida en Paul
    Ayla

Torenstraat 4
2391 BT Hazerswoude Dorp

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

“Ik heb een mooi leven gehad
daar ben ik erg dankbaar voor”

Op 91-jarige leeftijd is in alle rust en 
vertrouwen van ons heengegaan mijn 

lieve man, onze zorgzame vader, 
opa en overgrootvader

Willem van Egmond
18 januari 1929 - 9 maart 2020

Echtgenoot van Clara van Egmond-Bos
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Dr. Vlaanderenlaan 48 
2396 GX  Koudekerk aan den Rijn

Op vrijdag 13 maart heeft 
de uitvaart plaatsgevonden.

Wij willen de huisartsenpraktijk Koudekerk 
aan den Rijn en het verplegend personeel 

van WijdeZorg hartelijk bedanken voor 
de betrokkenheid en liefdevolle zorg 

voor onze man en vader.
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Thuis in uw dorp!2020

“Het was een jaar vol afwisseling! We vierden het 100- 
jarig bestaan van onze organisatie op een manier die bij 
ons past. Dat wil zeggen met oog voor duurzaamheid, 
leefbaarheid, kwaliteit van wonen, betrokkenheid bij de 
huurders en de dorpen.”
We organiseerden een aantal leuke activiteiten, waar-
onder de balkon/tuinwedstrijd en de fotowedstrijd. Wij 
trakteerden onze huurders op tompouce én bezorgden 
een duurzame attentie aan huis: een douchezandloper. 
Ook zetten we een aantal huurders in het zonnetje.  
Martin Bogerd: “Dit zijn betrokken huurders die altijd 
klaar staan voor een ander. Ze zijn voorgedragen door 
andere huurders; hoe bijzonder is dat?”

Huurders verrassen
Wat als een rode draad door het jaar liep, was het  
vervullen van wensen. Huurders konden een wens  

ophangen in de wensboom op kantoor. Dat leverde  
een stroom aan ideeën op, variërend van een tochtje 
met een heteluchtballon tot het winterklaar maken van 
de tuin.
“We vervulden iedere maand een wens. Wat een  
bijzondere ervaring om huurders zo te verrassen! Het 
verzoek om een bankje in de hal van een seniorencom-
plex te plaatsen, heeft ons bovendien aan het denken 
gezet. Nadat we deze wens in Hazerswoude-Dorp  
vervulden, hebben we die ook uitgerold naar andere 
wooncomplexen. Dit past echt bij onze praktische  
instelling om dingen te doen waarvan huurders lang  
profijt hebben.”

Vooruitkijkend
Het jubileumjaar eindigt nu, maar dit geldt natuurlijk niet 
voor onze inzet voor onze huurders en de verbonden-

heid met de dor-
pen. “Ook in de 
toekomst zetten 
we graag huur-
ders in het zonne-
tje, die vanwege 
hun inzet waar-
dering verdienen. 
We zorgen voor 
betaalbare, duur-
zame woningen 
zowel nieuw als 
bestaand. We 
luisteren ook 
graag, dus heeft u een tip: laat het 
ons weten. Niet alles kan tegelijk maar we werken  
er wel naar toe,” besluit Martin Bogerd. 

Winnaar fotowedstrijd
Gijs den Hertog uit Hazerswoude-Dorp heeft de Habeko-fotowedstrijd 
gewonnen met een foto van het Rietveld. In dit waterrijke gebied bij 
Hazerswoude bezorgde Den Hertog jarenlang de post. 

Samen met een aantal buren uit ‘t Regthuys in Hazerswoude-Dorp, wachtten wij Gijs 
op bij Bloemenatelier Florale. Daar verraste Martin Bogerd hem met een mooie bos 
bloemen en een cadeaubon voor een fotoshoot. Trots vertelde Gijs over zijn tijd als 
postbode, waarbij hij de post in het Rietveld met de fiets en vanaf het water bezorgde.  
De foto herinnert hem nog altijd aan die tijd. 

Stilzitten is niets voor Gijs. 
Na zijn pensionering deed hij 
veel vrijwilligerswerk, bijvoor-
beeld bij de Driehof. Ook 
hield hij de tuintjes van de 
scholen bij. Voor Bloemenatelier 
Florale brengt hij al jaren 
bestellingen rond. 

100 JAAR!

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

Honderd jaar Habeko wonen: het afgelopen jaar vierden we deze mijlpaal samen met onze huurders en ons team. Martin Bogerd,  
directeur-bestuurder van Habeko, kijkt terug op een feestelijk jaar.

Gezellig dieren knuffelen
De bewoners van de gesloten afdeling van zorglocatie 
Driehof kregen bezoek van de mobiele knuffelboerderij 
van stichting Swiffers Hoeve. Een cadeautje van ons 
aan de Driehof. Cavia’s, konijnen, poezen, een gans, 
loopeenden, een kip en een haan, twee geiten, een 
huisvarken en een witte kaketoe… Voor iedereen was 
er wel een lievelingsdier om lekker mee te kroelen. 
Activiteitenbegeleidster Carina de Hoop was erbij. “Het 
was echt super! Voor onze bewoners met dementie is 
het fijn om genegenheid te kunnen geven aan dieren. Er 
kwamen meteen allemaal verhalen los over de huisdieren 

die de bewoners vroeger hadden. Het was een ontzettend gezellige middag waar we 
nog lang over napraten.” Natuurlijk waren ook de mensen van het ontmoetingscentrum 
Dementie en de andere bewoners van de Driehof welkom. 

Huurders in het zonnetje
Nick en Jitske de Gelder zijn in het zonnetje gezet met een bloemetje en iets lekkers 
voor bij de koffie. Het echtpaar is voorgedragen door Jan en Joke Huschka. 50 jaar 
lang waren zij buren van elkaar in de Jan van Goijenstraat in Hazerswoude-Dorp. Jan 
Huschka vertelt: “We zijn daar in 1966 komen wonen, toen de woningen net waren 
opgeleverd. Iedereen ging heel goed met elkaar om in de straat. De kaartclub, het 
jaarlijkse straatfeest, het was altijd een gezellige boel. We hebben zelfs nog eens een 
vakantiehuisje gehuurd met elkaar.” Tussen de families Huschka en De Gelder ontstond 
een goede vriendschap, die 
nog steeds bestaat. Vier jaar 
geleden verhuisden Nick en 
Jitske naar de Hazelhof. Twee 
jaar later volgden Jan en Joke. 
Nu wonen ze weer bij elkaar 
om de hoek. “Nick en Jitske  
zijn ons heel dierbaar, ze 
stonden altijd voor iedereen 
klaar. En daar wilden we ze 
voor bedanken,” aldus Jan en 
Joke Huschka.

Gijs den Hertog

De fotoshoot komt zeker van pas. In oktober 
hoopt Gijs zijn 90ste verjaardag te vieren. 
“Misschien leuk om daar foto’s te maken,” 
lacht hij. 

FOTOWEDSTRIJD

Nick en Jitske Joke en Jan

100 jaar Habeko wonen 

‘Jaar vol afwisseling’

Mevrouw 
 Van P ijlen
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www.bakkerammerlaan.nl

                                        

5,-

Elke maandag + dinsdag:      
Eierkoeken,   3 + 1 gratis

Hazelnoot               
slagroomtaartje
Roombotercakes  
met of zonder rozijnen,    vier stuks         

De aanbiedingen  gelden van 19 t/m 25 maart

                                        

2,50

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 
16 /m 21 maart 2020.

Verse kipfiletVerse kipfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio

Grillham
Gebraden 

Gehakt
Snijworst

4.49

Vlugklaarpakket

4 Stroganoff
burgers
4 Boom

stammetjes

7.98
Meepakker!

Gekruide 
worstjes 

diverse soorten 
4 stuks

3.985.00

8.98

Weektopper:

4 Filetlapjes
500 gram

Hamlappen 

Uit eigen keuken:

Bami
Portie 

7.98

Weekendtip!
Biefstuk
reepjes

diverse soorten 
500 gram

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

24 OKTOBER 2020
VERPLAATST NAAR

DORPSKERNEN RIJNWOUDE

DE ZATERDAG VAN 
ZOMERTIJD NAAR WINTERTIJD

Voor elkaar boodschappen 
doen, zo doen we dat in 

Rijnwoude…………

Oproep aan mensen die 
hulp nodig hebben

Juist in deze barre tijden moeten we laten zien dat we er voor el-
kaar zijn. Veel kwetsbare mensen zijn niet in staat om boodschap-
pen te doen.  Daarnaast: niet iedereen zal in staat zijn om “online” 
te bestellen. Daarom organiseert Actief Rijnwoude de z.g. 

“BOODSCHAPPENLIJN”. 
Heeft u hulp nodig, neem dan contact met ons op. Wij gaan probe-
ren een vrijwilliger voor u te vinden

Vervolgens zal deze vrijwilliger contact met u opnemen om geza-
menlijk afspraken te maken rondom hygiëne en betaling waarbij 
we ervan uitgaan dat iedereen weet wat zijn/haar verantwoorde-
lijkheid is.

Aanmelden kan via:
Burenhulp Rijnwoude:  06-23517778
Algemeen Actief Rijnwoude 06-23328302
info@actief-rijnwoude.nl  
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(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 secretariaat 
is ook bereikbaar via e-mail 
hh.michael-bernardus@heili-
gethomas.nl

MEDITEREN 
op een BIJBELTEKST 

Mediteren is een andere ma-
nier van met geloof of de 
kern van het leven bezig zijn 
dan erover praten of bidden. 
Stil worden, voelen 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. Aan-
melden via mail: kerkproe-
verij@pknkoudekerk.nl  o.v.v. 
"Christelijke meditatie" 

VASTENACTIE 2020 
Werken aan de toekomst 
wereldwijd d.m.v. beroeps-
onderwijs en cursus onder-
nemerschap. 
In het noorden van Zambia, 
een arme regio die getrof-
fen is door de gevolgen van 

(OEC) VIERINGEN
                                                                                      
Zondag 22 maart  
Ontmoetingskerk 10.00 uur: 
In verband met het coro-
navirus en de daarmee sa-
menhangende maatregelen, 
zal er geen viering zijn maar 
zal er een alternatieve kerk-
dienst worden uitgezonden 
via www.kerkomroep.nl   
Bernarduskerk 11.00 uur: 
Conform de richtlijnen van 
het bisdom inzake het coro-
navirus, zal er geen viering 
gehouden worden. De kerk 
is wel open voor een indi-
vidueel moment van bezin-
ning of het opsteken van een 
kaarsje. 
                                                                                      
Vrijdag 27 maart                                                                                                                            
Kapel het Anker 09.30 uur: 
Geen viering.                 
Zorgcentrum Rhijndael 19.00 
uur: Geen weeksluiting i.v.m. 
zorg om besmetting met het 
coronavirus.  
                                                                                      
(RK) KERKELIJKE VIERIN-

GEN in RHIJNDAEL   
Vanwege de zorg om be-
smetting met het corona-
virus kunnen er voorlopig 
GEEN kerkdiensten in Rhijn-
dael zijn. Zowel de donder-
dagmorgen viering, als de 
weeksluiting op vrijdagavond 
komen voorlopig te vervallen

de aidsepidemie, zijn veel 
gezinnen met maar 1 ouder 
of grootouders die zorgen 
voor de kinderen. Zij heb-
ben weinig inkomsten ter-
wijl een beroepstraining geld 
kost. Dankzij een speciaal 
programma gesteund door 
Vastenactie kon Patrick Si-
luyele naar school en leerde 
het vak van kleermaker. Te-
genwoordig geeft hij naailes 
aan gehandicapten. Vasten-
actie 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. 

SOBERE MAALTIJD 
De Sobere maaltijd die de 
Raad van kerken jaarlijks or-
ganiseert ten bate van de 
vastenactie gaat dit jaar, zo-
als zovele activiteiten, niet 
door. Dus op woensdag 1 
april geen sobere maaltijd in 
Honswyc.

KRUISWEGWANDELING 
Op Palmzondag, 5 april, is er 
een Kruiswandeling, langs 
veertien afbeeldingen van 
het lijden en de dood van 
Christus. Tussen 14.00 uur 
en 15.00 uur kunt u bij de 
Brugkerk starten. U krijgt 
een boekje mee met de rou-
te en meditatieve gedach-
ten. Het is een goede en be-
loopbare route van ongeveer 
3 kilometer, ook te doen per 
rolstoel, scootmobiel of met 
kinderwagen. Een mooi be-
gin van de Goede of Stille 
week. Ook bij minder mooi 
weer gaat deze meditatie 
langs de kruisweg gewoon 
door maar vindt alles plaats 
in de Brugkerk. Namens De 
Raad van Kerken

WERK aan de RIJNDIJK 
Het werk aan de Rijndijk 
loopt nogal uit, dus voorlopig 
moet u nog omrijden met de 
auto over de N11, of op de 
fiets naar de kerk komen.

VRAAG en AANBOD
Het is al jarenlang een goe-
de gewoonte dat de werk-
groep Diaconie van de Tho-
mas parochie meewerkt aan 
een inzameling voor Vraag & 
Aanbod internationaal. Mis-
schien heeft u nog iets in 
de schuur van gereedschap 
wat u niet meer gebruikt of 
nog een oude naaimachine 
van oma op zolder. Tuinge-
reedschap, rolstoelen en la-
kens zijn zeer welkom. Ook 

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 22 en 29 maart  
 09.30 en 18.30 uur Geen opgave of de diensten wel 

of niet doorgaan
P.G. De Hoeksteen  Zondag 22 en 29 maart  
 10.00 uur Diensten vervallen!
Geref. Gemeente Zondag 22 en 29 maart  
 09.30 en 18.30 uur Geen opgave of de diensten  wel 

of niet doorgaan
 Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Coronawijziging! Op de zondagen 22 en 29 maart 

zijn geen vieringen gepland. Wel is de kerk geopend 
van 09.30 tot 11.00 uur

 Dinsdag 24 maart. 19.30 uur Kruisweg
 Meer informatie: www.heiligethomas.nl
De Korenaar  Coronawijziging! 
 De zondagse kerkdiensten in de Korenaar zijn 

tot nader opgave opgeschort!
Herv. Gemeente Zondag 22 en 29 maart 
 Zondagavond 18.30 uur is er wel een eredienst in de kerk. We nodigen daarvoor op 
zondag 22 maart de gemeenteleden ten ten westen van het kruispunt uit. We vragen 
van u om de dienst niet te bezoeken als u tot een risicogroep behoort of als u 
gezondheidsklachten heeft. Daarmee hopen we op een kerkbezoek van minder dan 100 
personen en een meelevende gemeente thuis, die de dienst volgt via www. kerkomroep.

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 

CORONAVIRUS
Alle actuele informatie over het wel of niet doorgaan van 
geplande bijeenkomsten in deze rubriek, kunt u lezen op 
de beide hierboven genoemde websites.  

Om de gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk in 
te dammen heeft de Nederlandse bisschoppenconferen-
tie de parochies in Nederland gevraagd om voorlopig in 
de kerk en in de parochiële gebouwen geen grootscha-
lige bijeenkomsten te houden. Dat geldt voor de litur-
gievieringen op zaterdagavond en de zondagmorgen, 
voor catechetische bijeenkomsten, voor grote vergade-
ringen, voor bijeenkomsten met jeugd en jongeren, voor 
het houden van een sobere maaltijd, voor koorrepetities. 
Gehoor gevend aan het verzoek van de Nederlandse bis-
schoppen zullen al deze activiteiten in de parochie H. 
Thomas tot voorlopig eind maart geen doorgang vinden. 
Ook in de huizen voor ouderen zullen de gebruikelijke 
katholieke vieringen door de week voorlopig komen te 
vervallen. De aangegeven maatregelen gelden in ieder 
geval tot 31 maart as.; daarna komt er een vervolgbe-
richt, afhankelijk van de stand van zaken aangaande het 
coronavirus op dat moment. Pastoor R. Visser.

dit jaar weer de jaarlijkse in-
zameling van gereedschap 
voor de derde wereld. Op za-
terdag 4 april van 10.00 tot 
12.00 uur kunt u uw spullen 
inleveren bij mevr. van Zwie-
ten, Dorpsstraat 295A Ha-
zerswoude-Dorp.

BEDEVAARTEN 
naar BANNEUX 

Binnenkort vinden de vol-

gende bedevaarten naar 
Banneux plaats: Een twee-
daagse bedevaart op 2 en 
3 mei, een vijfdaagse bede-
vaart (onder medische be-
geleiding) van 15 mei t/m 19 
mei en een ééndaagse be-
devaart op 6 juni. Opgave en 
verdere informatie: Mw. A. 
Opstal-Ammerlaan, tel. 015 
3693148, e-mail: paula_op-
stal@hotmail.com 

Ingezonden bericht

BERICHT AAN ALLE 
INWONERS VAN DE 
RIJNWOUDE DORPEN
Om de zeer snelle verspreiding van het coronavirus in 
te dammen worden nu op verschillende niveaus in-
grijpende maatregelen genomen. 

Ook wij, eerstelijns zorgverleners in Rijnwoude, hebben maatrege-
len getroffen waarover we eerder bericht hebben via diverse kana-
len. Dit doen wij om de huisartsenzorg en geneesmiddelenvoorzie-
ning voor de inwoners van de dorpen zo veel mogelijk te kunnen 
waarborgen de komende periode.

We zijn ervan overtuigd dat het hebben van zo weinig mogelijk so-
ciale contacten bij kan dragen tot het beperken van de verspreiding 
van het virus. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, we 
moeten het met elkaar doen!

Ons dringende advies aan u is:
Neem de hygiëne-adviezen van het RIVM in acht
Vermijd onnodige contacten met anderen
Houd rekening met elkaar, met name ook de kwetsbare risicogroe-
pen onder ons (ouderen, patiënten met diabetes, COPD, astma of 
andere chronische aandoeningen)

Wij willen hiermee onze verantwoordelijkheid nemen in deze cri-
sissituatie en verdere verspreiding en impact van het coronavirus 
beperken. Wij hopen op uw begrip en rekenen op uw medewer-
king!
 

Huisartsen en apothekers in Hazerswoude-Dorp, 
Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn
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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

GEVRAAGD :

OUDE SPEELGOEDAUTOOTJES, jaren 50/60/70, an-
tiek speelgoed. Oud Lego, blikken speelgoed. Ik 
koop het graag van u over! Tel. 0640022896

TE KOOP

Gratis af te halen. 18 lege POSTZEGELBOE-
KEN. Ideaal voor beginnende verzamelaar. 
Sander Rijkaart. mob. 0611-475987

CARAVAN FENDT BIANCO SVB 465 bouwjaar 
2014  i.z.g.st. MOB.0636482110

DIVERSEN
JOYCE ROBIJN, hartelijk gefeliciteerd met 
deze mijlpaal! Voor jullie allemaal een gezel-
lige dag toegewenst. Liefs papa en mama A 
a/d R.

LET op LET op tot nader order gaan de KLA-
VERJAS AVONDEN EN MIDDAGEN in het club-
huis van VVK niet door. Let op het nieuws.

Gevonden op donderdag 12 maart op de 
Voorweg nabij de Groene burg: EEN SLEUTEL-
BOS. Voor informatie bel 06-24822768

Filmavond Korenaar gecanceld!
De filmavond van 20 maart a.s.in De Korenaar gaat niet 
door in verband met de maatregelen vanuit de overheid.

We hopen een volgende keer de betreffende film te kunnen laten zien 
en u dan weer te mogen ontvangen.

AFGELAST: TOV-
uitvoeringen 21, 27 
en 28 maart 2020
Het zal voor niemand een verrassing 
zijn dat de toneeluitvoeringen van 
TOV die op 21, 27 en 28 maart 2020 
plaats zouden vinden, worden afge-
last. 

Dit naar aanleiding van de maatregelen die 
vanuit de overheid als gevolg van het Corona-
virus zijn vastgesteld, waarbij alle evenemen-
ten met meer dan 100 personen geen doorgang 
mogen vinden.

Wij vinden het als bestuur ontzettend jammer, 
maar staan volledig achter dit overheidsbesluit.  
Gezondheid gaat voor alles.

Nieuwe data uitvoeringen
In overleg met de regisseur, de spelers en het 
Dorpshuis hebben wij besloten de uitvoerin-
gen te verplaatsen naar 31 oktober en 7 no-
vember 2020. Wij hopen dat u allen naar een 
van onze uitvoeringen in het najaar komt kij-
ken!

Uw kaarten (via de website)
Mocht u de kaarten die u nu gereserveerd heeft 
via onze website alvast om willen zetten naar 
één van de uitvoeringen van 31 oktober of 7 
november 2020 dan kunt u dat tot uiterlijk 31 
maart doorgeven aan onze secretaris Mariska 
Kerkvliet via het e-mailadres toneel.ov@gmail.
com.
Mochten wij op 1 april aanstaande geen wij-
ziging van uw reservering hebben ontvangen, 
dan betalen wij u het bedrag wat u voor de 
kaarten heeft betaald zo spoedig mogelijk te-
rug.

Uw kaarten (via verkooppunt Bogerman)
Indien u een kaart heeft gekocht bij Bogerman 
Verf en Behang dan kunt u een e-mail sturen 
naar penningmeestertov@gmail.com  met uw 
naam, een foto van het aantal kaarten en uw 
bankrekeningnummer. Zodra wij een e-mail 
van u ontvangen hebben, maken wij het geld 
zo spoedig mogelijk naar u over. 
 
Geen internet?
Heeft u geen internet en vragen over uw kaar-
ten of betalingen? Neem dan contact op met 
ons bestuurslid Margreet Roeloffs via 06-
12426563. 

Oude Gemeneweg 17 
Hazerswoude dorp

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

Geslaagd

een

Cadeau!

Wij zijn dealer van Aller 
Spanninga trouw- en 

relatieringen.

Bijk onze uitgebreide 
collectie in de winkel of
of bezoek onze website:
www.idesignsieraden.nl
Een trouwring naar
eigen ontwerp?
Informeer naar de
mogelijkheden.

Ook voor de 
reparatie van al uw 
gouden en zilveren 
sieraden, horloges 

en klokken.

Vijf biedingen op 
Het Anker
Wethouder van Velzen heeft deze week 
laten weten dat er vijf partijen interes-
se hebben getoond in Het Anker. 

Naast een bod hebben allen een onderne-
mingsplan ingediend. Die heeft het College van 
B&W allemaal bekeken en op dinsdag 17 maart 
nemen ze een besluit.

In verband met de van 
overheidswege genomen maat-
regelen is het café en eetcafé 
tot nader bericht gesloten!

Raadhuisplein 1 - 2 • 2391 BJ Hazerswoude
Telefoon 0172-588650 • fax 0172-587292

 

Voor elkaar boodschap-
pen doen, zo doen we dat in 

Rijnwoude…………

Oproep aan mensen die 
hulp nodig hebben

Juist in deze barre tijden moeten we laten zien dat we er voor elkaar 
zijn. Veel kwetsbare mensen zijn niet in staat om boodschappen te doen.  
Daarnaast: niet iedereen zal in staat zijn om “online” te bestellen. Daar-
om organiseert Actief Rijnwoude de z.g. 

“BOODSCHAPPENLIJN”. 
Heeft u hulp nodig, neem dan contact met ons op. Wij gaan proberen 
een vrijwilliger voor u te vinden

Vervolgens zal deze vrijwilliger contact met u opnemen om gezamenlijk 
afspraken te maken rondom hygiëne en betaling waarbij we ervan uit-
gaan dat iedereen weet wat zijn/haar verantwoordelijkheid is.

Oproep vrijwilligers
Juist in deze barre tijden moeten we laten zien dat we er voor elkaar 
zijn. Veel kwetsbare mensen zijn niet in staat om boodschappen te doen.  
Daarnaast: niet iedereen zal in staat zijn om “online” te bestellen. Daar-
om organiseert Actief Rijnwoude de z.g. “BOODSCHAPPENLIJN”. 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die boodschappen willen doen voor 
anderen. Geef u nu op…………………… Wij brengen u dan in contact 
met mensen die uw hulp hard nodig hebben. U geeft aan:
- In welke kern u boodschappen zou willen doen?
- Hoe vaak u boodschappen willen doen.
Uw aanbod gaan wij dan koppelen aan de vraag. Vervolgens nemen 
“vraag en aanbod” zelf contact met elkaar op en maken afspraken rond-
om hygiëne en betaling waarbij we ervan uitgaan dat iedereen weet wat 
zijn/haar verantwoordelijkheid is.

Aanmelden kan via:

Burenhulp Rijnwoude:  06-23517778
Algemeen Actief Rijnwoude 06-23328302
info@actief-rijnwoude.nl  

Word 
ook Vriend 

van de 
Groene 

Hart 
Koerier 
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Plicht

Nee, even geen corona... Het gesprek dateert van enige decennia 
geleden, maar ik hoor het hem nóg zeggen. ‘Ik (jongen van 20 jaar) 
vertelde mijn moeder dat ik meer voor jongens voelde dan voor 
meisjes. Ze voegde me achteloos toe: ach joh, ga maar snel trou-
wen... dan gaat ‘het’ wel over!’ Ik dacht aan dat moederlijk advies 
toen ik las dat Canada therapieën gaat verbieden die homo’s zoud-
en kunnen genezen.
Ik keek op mijn computerscherm rechtsonder en inderdaad daar 
stond toch ‘maart 2020!’ Ik waande me nl. even een Hazerswoud-
se Dolf Wega die net als de Amstelveense Dolf via een tijdmachine 
naar de Middeleeuwen was teruggeflitst: Kruistocht in Spijker-
broek.
Waren vroeger de homo’s slachtoffer van verbaal en lichamelijk 
geweld, nu is de gehele LHBT-club in grote delen van de wereld 
mikpunt van niet te onderschatten agressie. Agressie van voorál or-
thodoxe groeperingen overal ter wereld: wat nou, individuele vri-
jheid!
Ik heb het altijd vreemd gevonden dat slechts bepaalde regels uit 
primitieve culturen een lang leven beschoren is; we kunnen selec-
tief bezig zijn! Jezus schijnt ooit gezegd te hebben: ‘Als iemand u op 
de ene wang slaat, keer hem dan ook de andere toe.’ Dat statement 
hebben we altijd met een korreltje zout genomen en logisch... als je 
er maar twee hebt, moet je ze niet al te rigoureus in de aanbieding 
plaatsen. Een andere uitspraak (weliswaar van Mozes): ‘Je mag als 
man niet het bed delen met een man, zoals met een vrouw’ is ech-
ter een ongelooflijk lang leven beschoren en aangedikt met woor-
den als gruwelijk, schandelijk en ontuchtig. Zelfs in 2020 is het nog 
een hit bij beperkten van geest.
Er lopen nogal wat zonderlingen rond die bepaalde achterlijke cul-
turen zóóó interessant vinden en dan maar een oogje dichtknijpen 
voor de normen die men daar hanteert: ’s lands wijs ’s lands eer, 
niet waar! En als ik dan zeg: haal die betonplaat voor het weinig ge-
civiliseerde hoofd vandaan, ben ik opeens de cultuurbarbaar.
In Nederland is de wet die ‘conversion’ strafbaar stelt niet door het 
parlement gekomen. CDA, PVV en FvD stemden tegen: ‘er zijn al 
genoeg regels waarmee men die ‘bekering’ kan verbieden!’ M.i. 
terecht, maar ook een gemiste kans: middeleeuwse opvattingen 
kan je niet duidelijk genoeg bestrijden. ‘Blijf met je poten af van 
onze hulpverleners!’ bleek ook een noodzakelijke aanvulling op 
wel erg voor de hand liggende normen en waarden.
Het gevaar dat én LHBT’ers én vrouwen in veel delen van de 
wereld lopen, getuigt van én een nog steeds aanwezige navrante 
macho-cultuur, én van een stompzinnig geloof in oude, versleten 
maar desondanks nog steeds geheiligde teksten die de toets van de 
beschavingskritiek niet kunnen doorstaan én van het krampachtig 
voortvegeteren van een menstype dat met een ultra-modern mo-
bieltje in de hand de mentaliteit van de grotbewoner niet is ont-
groeid.
Ik ken de kritiek: Westerse arrogantie! Als je echter de praktijken 
van bovengenoemde malloten die zich overal ter wereld (ook in 
het Westen) manifesteren en ook nog huishouden ook, tot primi-
tief gedrag verklaart, doe je niets anders dan je plicht.

Wist

Belangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

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

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

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

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

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

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

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

& Stichting Welzijn Ouderen Bent hui-

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

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

& Verloskundige Praktijk Hazers-

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

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

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

& Praktijk voor Remedial Teaching, 

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

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

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio – 

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

& Praktijk v. Fysiotherapie en 

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

& Praktijk voor fysiotherapie: 

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

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

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

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

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

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

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

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

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

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

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

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

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

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

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

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

Uitgave: 
Stichting Rijnwoude Koerier

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

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

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

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

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

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 11.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.

Cursiefje
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2020 een nieuw jaar, een nieuw pand!
JUST Notarissen vanaf nu op onze nieuwe

locatie aan de Albert Einsteinlaan 50, Zoetermeer

JUST Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

Verkoper géén kosten doorhaling 
1e hypotheekrecht en volmacht bij 

aanlevering koopcontract nieuwe woning!

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

(vraag naar onze voorwaarden)
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Word ook Vriend van 
de Groene Hart Koerier

Stort 5 euro (of meer) op NL37INGB0006259928

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. 

Ingezonden bijdrage

Meten met twee maten
De Provincie - het College en de ambtenaren van onze gemeente Alphen nemen hun standpunt 
kritiekloos over - probeert de inwoners van Hazerswoude-Dorp te overvallen en te overtuigen 
met een rapportage van het verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng. Een opvallende manoeu-
vre, want als de Provincie dat bureau net als het Molenberaad de effecten van een aanleg van de 
N207 Zuid alias (verlengde) Bentwoudlaan had laten doorrekenen, dan was meteen zichtbaar ge-
worden dat

•  Hazerswoude-Dorp er een aanzienlijke hoeveelheid verkeer extra door moet  
 verwerken
•  De Zijde in Boskoop er niets mee opschiet. 

Maar als dat onderzoek door Goudappel Coffeng wel is gedaan, dan heeft de gedeputeerde die in-
formatie kennelijk onmiddellijk begraven en zijn toevlucht genomen tot een algemene uitspraak 
over “het verkeer in de regio neemt toe”. Zijn suggestie dat het verkeer op de N207 aan de Oost-
zijde van de Gouwe toeneemt klopt niet. Uit de Provinciale meting blijkt dat het met 14% is af-
genomen. De N207 Zuid presenteerde hij als een “robuuste oplossing”, die bij doorrekening een 
robuuste verslechtering blijkt. Door niet onderbouwde verbale argumenten heeft de gedeputeerde 
zowel Provinciale Staten als de Gemeenteraden van Alphen ad Rijn en Waddinxveen een ondeug-
delijk besluit tot aanleg laten nemen. Zoals de Provincie stelselmatig weigert een variant zonder 
N207 Zuid door te rekenen, weigeren inwoners van Hazerswoude-Dorp nu het doorrekenen van 
de N209 door het Dorp zonder omleggen te accepteren. Géén meten met twee maten! Het “sfeer-
verslag” door de Provincie van de bijeenkomst op 19 februari verdoezelt de werkelijke boosheid 
en geschokte reacties. Leden Provinciale Staten, we zijn woedend!

De zogenaamde voorkeursvariant die nu ineens uit de lucht kwam vallen heeft de volgende ken-
merken:
• Geheel in stijl met “over voor de hand liggende alternatieven willen we niet nadenken of pra-

ten” - zoals bij de N207 Zuid - mag hier niet worden nagedacht of gesproken over een tun-
neltje of het omleggen van de N209 west om Hazerswoude-Dorp.

• Hazerswoude-Dorp wordt er gezien de doorrekeningen véél slechter van. Minstens 6 woon-
straten in Dorp-West krijgen aanzienlijk meer verkeer te verwerken, in Dorp-Oost 1 woon-
straat + de Voorweg. Van al die straten wordt een “toelaatbare intensiteit” genoemd die 
aanwonenden als ontoelaatbaar zullen ervaren. Het verkeer op Dorpsstraat -West bij de “voor-
keursvariant” lijkt minimaal, maar dat betreft slechts de eerste 200 meter, want de rest wordt 
gevuld uit de overbelaste Rembrandtlaan! Uit niets blijkt waarom het Westeinde ineens zo 
rustig wordt. De betrokken raadsleden kregen op de vraag wie erbij betrokken was geweest 
het eerlijke antwoord “ambtenaren en deskundigen van GC” en de flagrante onwaarheid 
“met behoud van de interne bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van Hazerswoude- 
Dorp”. 

• De enige die ervan profiteert is het doorgaande verkeer over de N209 dwars door het Dorp, 
omdat uit de berekeningen van Goudappel Coffeng blijkt dat het verkeer over de N209 anders 
vastloopt! 

Wethouder van Velzen suggereert in een interview met het AD dat er geluisterd wordt naar de in-
woners van Hazerswoude-Dorp, maar legt zijn prioriteiten zo dat de N207Z, het vervangen van 
de hefbrug en een Provinciale snelweg naar de N11 al meer dan het beschikbare budget gaan op-
souperen en de rest naar de eeuwigheid wordt uitgesteld. Dat is voor Hazerswoude-Dorp onacceptabel. 
Een omlegging van de N209 strak langs de Westzijde van het HSL-talud, onder het 3 meter hoger 
liggende Westeinde door en na ca 700 meter rechtsaf langs de eerste tocht naar een aan te leggen 
rotonde op het huidige tracé van de N209 bij de Katjesweg (zwembad) is volgens wegenbouwers 
binnen 3 jaar voor ca €10 miljoen te realiseren. De boeren leggen zelf een agrarisch pad Zuid-om, 
de gemeente kan de zuidelijke aansluiting om Weidelanden ook binnen 3 jaar realiseren. De wet-
houder kent mijn cv en weet dat ik geen stuurman aan wal ben.

Robert Hagendoorn

Muzikanten gezocht voor theater-
voorstelling Het wordt zomer
Verschillende culturele organisaties slaan de handen ineen om in mei 2020 een 
grote theaterproductie over de bevrijding van Alphen aan den Rijn én alle kernen 
te brengen. 

In de voorstelling speelt muziek 
op verschillende manieren een 
belangrijke rol. Muzikanten die 
geïnteresseerd zijn om in ‘Het 
wordt zomer’ te spelen, kunnen 
zich opgeven door een e-mail 

te sturen naar voorstellinghet-
wordtzomer@gmail.com. 

In mei is het 75 jaar geleden dat 
ook Alphen aan den Rijn werd 
bevrijd. Ter gelegenheid daar-
van slaan verschillende cul-
turele organisaties de handen 
ineen om de bijzondere theater-
productie ‘Het wordt zomer’ te 
maken. De tien voorstellingen 
worden gespeeld tussen 20 en 
31 mei in De Werf aan de Ei-
kenlaan. De voorstelling is op-
gebouwd uit aangrijpende scè-
nes uit de oorlog of de nadagen 
na de bevrijding in mei 1945. 
Inmiddels zijn de repetities met 
de acteurs en figuranten volop 
gaande, en wordt er nu gezocht 
naar muzikanten die in een 
drumfanfare willen en kunnen 
spelen. 

Muziek
Bij deze voorstelling speelt een 
drumfanfare een verbindende 
rol in het voorprogramma, de 
pauze en tussen en tijdens de 
scènes. Voor dit orkest zoeken 
de makers muzikanten van alle 
leeftijden die lopend hun blaas- 
of slagwerkinstrument kunnen 
bespelen. Leden van muziekver-
enigingen in de gehele gemeen-
te zijn welkom, maar ook muzi-
kanten die geen lid zijn van een 
club maar zich graag aan deze 
productie willen verbinden. Re-
petities zijn in de weekenden in 

mei, de voorstellingen zijn tus-
sen 20 en 31 mei. Wie zich aan-
meldt via een e-mail naar voor-
stellinghetwordtzomer@gmail.
com, ontvangt meer informatie. 

Vrijwilligers
Ook achter de schermen moet 
er heel veel werk worden ver-
richt. Van decorbouw tot kos-
tuums maken, en van promotie 
tot logistieke organisatie. Be-
langstellenden uit alle kernen 
van de gemeente kunnen meer 
informatie aanvragen door een 
e-mail te sturen naar voorstel-
l inghetwordtzomer@gmail.
com. 

Samenwerking
Kees Visschedijk, auteur van 
historische boeken en theater-
scripts, schreef het verhaal voor 
‘Het wordt zomer’. Onder ande-
re Productiehuis Alphen, Har-
monie Arti Alphen, De Muziek-
fabriek, Balletstudio Mirjam 
Ouwerkerk, Theateratelier Ka-
ribuni en een speciale project-
groep rond 75 jaar bevrijding 
van het Historisch Platform Alp-
hen a/d Rijn werken samen aan 
dit project. 

Meer informatie over het 
project is te vinden op 

www.hetwordtzomer.nl 
en www.facebook.com/

Hetwordtzomer.
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Gerief-, pest- en huftbosjes, niet 
zomaar een paar bomen bij elkaar!

Stichting Landschappelijk Lint Lagewaard en Landlustweg (LLLL)

Als bewoner of toevallige voorbijganger kijk je er langsheen of  loop je er  zomaar aan 
voorbij. Het cultuurhistorisch landschappelijk lint Lagewaard Landlustweg heeft nog en-
kele hele bijzondere gerief bosjes. Deze kleine “plukjes” bos zijn van zeer grote waarde. 
Niet alleen historisch maar ook voor de flora en fauna. De bosjes zijn een heel belangrijk 
overlevingsgebied voor plant- en diersoorten, die in het gecultiveerde landschap er om-
heen tot de ondergang zouden zijn gedoemd. 

De eigenlijke functie van de 
gerief bosjes was veelzijdig. 
Ze leverden de boer hout voor 
gereedschappen, voor omhei-
ningen en voor zijn kachel. Ge-
rief betekent hier: te gebruiken. 
Soms stond zo’n bosje in het 
weiland, zodat de boer in de 
luwte en in de schaduw ervan 
zijn koeien kon melken. Dan 
heette het een huftbosje. 

Veel van de geriefhoutbosjes 
hebben in de loop van de tijd de 
functie voor de eigenaar verlo-
ren. Zij zijn verdwenen, omge-
vormd tot grasland of volkomen 
aan hun lot overgelaten. Wat er 
nog aan bosjes over is, dreigt in 
snel tempo te verdwijnen. Dat 
is jammer, niet alleen omdat zij 
zorgen voor de aankleding van 
en de afwisseling in het land-
schap, maar ook omdat zij be-
langrijke ecologische waarden 
vertegenwoordigen. In de bos-
jes hebben zich verschillende 
planten en dieren kunnen ves-
tigen en handhaven. Allerlei ge-
vogelte gebruikt de bosjes om te 
overleven. Ransuil en boomvalk 
slagen erin tot broeden te ko-
men, doordat een ekster al een 
nest voor hen had gebouwd. 

Zelfs een winterkoninkje vindt 
in het geriefhoutbosje voldoen-
de voedsel om het voorjaar te 
halen, evenals het roodborstje. 
Insecten blijken er nog steeds in 
te gedijen, niet alleen in aantal 
maar ook in een veelheid van 
soorten. Voor planten gaat het-
zelfde op. Elk geriefhoutbosje 
levert weer een andere, maar al-
tijd bonte verzameling op: koe-
koeksbloem, gele lis, valeriaan, 
wederik en zelfs kamperfoelie, 
die eigenlijk alleen in echt bos 
thuishoort.

Ook zie je in de polder langs 
de Lagewaard en de Landlust-
weg bosjes op een eiland. Op 
deze plekken werden koeien be-
graven, die door de pest of het 
miltvuur ten dode waren opge-
schreven. Dan is het een pest- of 
miltvuurbosje (ook: krengen-
bosje, rustbosje, veepestbos-
je of koebosje genoemd). Ken-
merkend voor deze bosjes  zijn 
de sloten rondom, ooit gegra-
ven om het vee te weren. Op 
deze manier kwam het gezon-
de vee niet in aanraking met het 
besmette gebied. Deze eiland-
jes met ringsloten langs de La-
gewaard en Landlustweg  zijn 

uniek in het landschap. De ei-
landjes werden ingeplant met 
snelgroeiende boomsoorten als 
els, wilg, es en populier. 

De geriefhoutbosjes en pestbos-
jes langs het landschappelijk lint 
Lagewaard Landlustweg  dragen 
nog steeds  bij aan de cultuur-
historische waarden van onze 
gemeente. Het bepaalt het ka-
rakter van onze gemeente als 
Groene Hart. Dankzij de vele 
vrijwilligers, die er in het week-
end op uittrekken om de bosjes 
te onderhouden, blijft de diver-
siteit geborgd. Het mooie cul-
tuurhistorische Lint zou er zon-
der deze begroeiing toch maar 
heel kaal uitzien. En het mooie 
van het lezen van deze bijdrage, 
je  gaat met andere ogen naar 
de bosjes kijken. Ineens zijn het 
niet alleen een paar bomen op 
een eilandje, maar realiseer je 
dat er vroeger koeien werden 
begraven of hout gehakt voor 
de houtkachel.

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

Volgende week lees je meer over de Schinkeldijk 

Geriefbosje bij de Lagenwaardse molen aan de Batelaan in Koudekerk aan den Rijn

Geriefbosjes in wintertooi, Bron Wikipedia

Maatregelen Corona 
Bibliotheek Rijn en Venen
Vanzelfsprekend heeft Bibliotheek Rijn en Venen overleg gehad 
over de situatie die is ontstaan door de uitbraak van het corona-
virus. De adviezen en maatregelen omtrent COVID-19 van het 
RIVM/de Rijksoverheid raken ook de Bibliotheek. We vinden 
het belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid nemen in het 
niet verder verspreiden van het virus en nemen de adviezen dan 
ook heel serieus. Alle vestigingen van Bibliotheek Rijn en Ve-
nen zijn gesloten voor publiek om verspreiding van COVID-19 
te voorkomen. Vanaf zaterdag 14 maart tot en met dinsdag 31 
maart zijn we gesloten.  

Alle activiteiten die gepland staan tot en met dinsdag 31 maart 
zijn geannuleerd.  Geleende boeken kunnen op de hoofdves-
tiging in Alphen Centrum nog steeds worden ingeleverd via 
de inlever bus. Via de website www.bibliotheekrijnenvenen.nl 
kunnen boeken worden verlengd. 

Geen boetes te laat teruggebrachte materialen
Er worden tot en met 31 maart geen boetes berekend voor 
eventueel te laat ingeleverde materialen. Dit geldt voor alle bi-
bliotheekvestigingen.

Voor elkaar boodschappen 
doen, zo doen we dat in 

Rijnwoude…………

Oproep aan mensen die 
hulp nodig hebben

Juist in deze barre tijden moeten we laten zien dat we er voor el-
kaar zijn. Veel kwetsbare mensen zijn niet in staat om boodschap-
pen te doen.  Daarnaast: niet iedereen zal in staat zijn om “online” 
te bestellen. Daarom organiseert Actief Rijnwoude de z.g. 

“BOODSCHAPPENLIJN”. 
Heeft u hulp nodig, neem dan contact met ons op. Wij gaan probe-
ren een vrijwilliger voor u te vinden

Vervolgens zal deze vrijwilliger contact met u opnemen om geza-
menlijk afspraken te maken rondom hygiëne en betaling waarbij 
we ervan uitgaan dat iedereen weet wat zijn/haar verantwoorde-
lijkheid is.

Aanmelden kan via:
Burenhulp Rijnwoude:  06-23517778
Algemeen Actief Rijnwoude 06-23328302
info@actief-rijnwoude.nl  

Afdeling Rijnwoude-Noord
Afdeling Rijnwoude-Zuid

Beste gasten van de Zonnebloemafdelingen 
Rijnwoude-Noord en Rijnwoude-Zuid. In 
verband met alle maatregelen om versprei-
ding van het coronavirus tegen te gaan 
hebben de besturen van onze beide afde-
lingen besloten om in ieder geval tot en 
met 6 april geen activiteiten te organiseren 
en bezoeken af te leggen. Wij wensen u al-
lemaal veel sterkte in deze uitzonderlijke situatie en hopen dat wij 
elkaar na deze periode weer spoedig kunnen ontmoeten. 

Hartelijke groet voor u van alle vrijwilligers van onze afdelingen.
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Jaap la Lau , Keurslager
Prins Bernhardstraat 21
2396GA Koudekerk aan den Rijn
071-341 64 26
www.lalau.keurslager.nl

Keurkoopje
4 Roomschijven +

 4 Hamburgers

KIJK OP LALAU.KEURSLAGER.NL VOOR MEER AANBIEDINGEN

SAMEN  € 7.45

Bouwen in 
‘Oog van Koudekerk’ 
en Oostvaartpark
Woningbouw in Koudekerk op korte termijn is volgens de wethouder Van As nog 
altijd niet dichtbij realisatie vanwege bezwaarprocedures (Rijnpark) en trage voor-
bereiding (Tussen de Kerken). Voor de middellange termijn is wel een extra gebied 
‘in het oog’ aangewezen. 

Perspectief op termijn
Dit meldde wethouder Gerard 
van As ‘en passant’, want het 
ging in de vergadering van de 
raadscommissie Ruimte afgelo-
pen donderdag niet over bou-
wen op de korte termijn, maar 
over het perspectief op bou-
wen op de middellange en lan-
gere termijn. Het College heeft 
een bureau gevraagd om hier-
in mee te denken en dat heeft 
een ‘Ontwikkelperspectief voor 
landschap en stad’ opgeleverd 
waarin duidelijk wordt waar 
Alphen op de langere termijn 
ook buiten de stadsgrenzen zou 
kunnen gaan bouwen. Voor 
deze ‘uitleglocaties’ zijn de 
Noordrand, Gnephoek en Zuid- 
en Noordeindepolder voor de 
langere termijn (na 2030) on-
derzocht op geschiktheid en 
draagvlak. Naar het ‘Oog van 
Koudekerk’ en het Oostvaart-
park is voor de middellange 
termijn (na 2024) gekeken. 

Oostvaartpark
In de gepresenteerde plannen 
is ervan uitgegaan dat bou-
wen in het Groene Hart bete-
kent dat dit niet ten koste mag 
gaan van de kwaliteit van het 
landschap. Dat betekent dat de 
huizen omringd zullen wor-
den door groen en water en 
duurzaam worden gebouwd. 
Het Oostvaartpark in Hazers-
woude-Rijndijk zou in de ont-
wikkelplannen daarmee een 
kleinschalige locatie met 40 
woningen in een groene om-

geving worden. Dat betekent in 
elk geval dat de oude plannen 
in de prullenbak zijn beland. 

Oog van Koudekerk
In het gebied ‘Oog van Kou-
dekerk’ zijn in het perspectief 
2 gebieden opgenomen, na-
melijk Hoogewaard/Weide-
dreef (waaronder Rijnpark) en 
het landgoed dat tussen het be-
drijventerrein Hoogewaarde en 
de Landlustweg ligt en dat niet 
aansluit op het dorp. Nicolien 
Wamsteker van het Dorpsover-
leg Koudekerk is verbijsterd 
over deze 2e locatie die op-
eens uit de lucht is komen val-
len. “We zijn als dorp hierover 
helemaal niet gehoord”.  Ten 
aanzien van de woningbouw-
locatie bij de Hoogewaard en 
Weidedreef vraagt het Dorps-
overleg zich af wat er wezen-
lijk gaat veranderen ten opzich-
te van de plannen die al 16 jaar 
bestaan. Over die plannen zijn 
gemeente en inwoners het al 
lang eens, maar door de om-
geving eromheen lukt het niet 
om een keer een eerste paal te 
slaan. 

Maak het hart niet hard
Inspreker Martens van de Stich-
ting ‘Maak het Hart niet Hard’ 
gaf aan dat de raad en inwo-
ners zich niet in de luren moe-
ten laten leggen door de mooie 
plaatjes en praatjes. Het opoffe-
ren van natuur en polders moet 
te allen tijde voorkomen wor-
den. Alternatief is volgens deze 

stichting het binnen de stads-
grenzen zoeken naar plekken 
en hoger bouwen, bijvoorbeeld 
het verder ontwikkelen van 
het gebied rond de Rijnhaven 
door bedrijven te verplaatsen 
(1000 extra woningen). “Met 
meer hoogbouw rond het stati-
on wordt Alphen eindelijk een 
keer een stad”, krijgt deze spre-
ker later bijval. 
 
Stichting 4 x L
De Stichting Landschappe-
lijk Lint Lagewaard Landlust-
weg was net als het Dorps-
overleg Koudekerk verrast door 
de plannen. Vertegenwoordi-
ger Vertegaal pleitte ervoor in 
alle gevallen de unieke land-
schappelijke en cultuurhistori-
sche waarde van de Lagewaard 

en de Landlustweg, waar meer 
dan 400 jaar oude boerderijen 
staan, te respecteren. “Er mag 
zeker geen verstoring binnen 
300 meter van ‘het lint’ ko-
men”, aldus Vertegaal. 

Ondernemers
De Winkeliersvereniging van 
Koudekerk aan den Rijn gaf aan 
dat het water hen na aan de lip-
pen staat. Bakkerij Van Kempen 
zou wel willen uitbreiden met 
een lunchroom, maar heeft 
het vet ervoor niet op de bot-
ten. “Er moet nu echt iets ge-
beuren in Koudekerk voordat 
de voorzieningen langzaam-
aan afbrokkelen en het tij niet 
meer te keren is. Want valt er 
één om, dan volgt de rest” Bou-
wen dus en snel is de enige op-
lossing. 

Vervolg

De commissieleden hebben in 
de vergadering vragen kunnen 
stellen en hun mening over de 
plannen naar voren gebracht. 
De druk op het College om toch 
vooral binnen de stadsgrenzen 
te blijven kijken is zeker aan-
wezig. Maar er was ook veel lof 
voor het geboden perspectief 
dat in de plannen helder wordt 
gepresenteerd. In de raadsver-
gadering over twee weken zal 
over het onderwerp verder be-
sproken worden. Ja zeggen te-
gen het toekomstperspectief 
betekent overigens niet dat ook 
ja wordt gezegd tegen concre-
te uitvoering. “Het gaat nu om 
het aangeven van denkrichtin-
gen en groen licht voor verder 
onderzoek naar haalbaarheid”, 
aldus Van As. Bij elke verdere 
stap in het proces worden in-
woners en gemeenteraad steeds 
opnieuw geraadpleegd. 
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Voortschrijdend inzicht bij wethouder Kees van Velzen geeft nieuwe hoop!

Misschien toch een tunnel?
De bewonersbijeenkomst over 
de door provincie en gemeente 
gepresenteerde verkeersmaat-
regelen kon afgelopen don-
derdag niet doorgaan vanwege 
de risico’s rond het coronavi-
rus. Maar misschien gloort er 
in de tussentijd toch hoop op 
een beter alternatief voor Ha-
zerswoude-Dorp. 

Studio Alphen sprak deze week 
met wethouder Kees van Vel-
zen, die naar aanleiding van 
de boze en verbijsterde reac-
ties vanuit het dorp serieus aan 
de slag is gegaan. Resultaat is 
dat de provincie Zuid-Holland 
en gemeente Alphen de moge-
lijkheden tot de aanleg van een 
tunnel onder de Gemeneweg 
opnieuw laten onderzoeken.

Nieuw onderzoek
Wethouder Kees van Velzen wil 
na alle protesten vanuit Hazers-
woude-Dorp de kosten voor 
aanleg van een tunnel opnieuw 
laten doorrekenen. Het onder-
zoek komt bovenop de al be-
staande stapel onderzoeken Al in 2017 werd er luidruchtig geprotesteerd. Misschien toch allemaal niet voor niets....

over een tunnel (en tunnelbak). 
Er wordt onder andere gekeken 
of er tegenwoordig nieuwe aan-
legtechnieken zijn waardoor de 
aanleg van een tunnel goedko-
per kan. 

Westelijke rondweg
Als tweede optie wordt onder-
zocht of een nieuwe rondweg 
ten westen van Hazerswou-
de-Dorp tussen het Westeinde 
(Hazerswoude-Dorp) en Bent-
huizen mogelijk is. Dit plan pre-
senteerde Het Molenberaad vo-
rige maand. 
Het gaat om een weg langs de 
spoorlijn voor de hogesnel-
heidstrein.  “Ik ben zeer geïn-
teresseerd naar de uitkomst van 
het onderzoek naar deze variant 
die we nooit serieus bestudeerd 
hebben”, meldt Van Velzen aan 
Studio Alphen. 

November besluit
In november moet de lokale en 
provinciale politiek beslissen 
voor welke lange termijn oplos-
sing gekozen wordt. “We gaan 
dan de westelijke rondweg mat-
chen met de tunnelvariant', al-
dus de wethouder. Het plan om 
extra rotondes aan te leggen op 
de Gemeneweg gaat ook door. 
Die maatregelen zijn voor de 
korte en middellange termijn.
 

Mannenkoor 
“De Troubadours” 
gaf een feestje
Zondag 8 maart jl. vierde mannenkoor “De Trou-
badours” het 15-jarig bestaan in dorpshuis “De Juf-
frouw” in Hazerswoude-dorp. Van tevoren bestond 
geen enkel idee hoeveel mensen er zouden komen. 

De stoutste verwachtingen wer-
den overtroffen. Het aantal be-
zoekers paste niet eens in de 
zaal. Dat kwam mede door de 
gekozen opstelling; voor de vele 
oudere fans waren veel zitplaat-
sen gecreëerd. 
Er kwamen zo’n 120-130 men-
sen die enthousiast meezongen 
met de liedjes die het koor uit-
voerde in twee korte sessies. 

Allemaal herkenbaar!
Daarnaast trad een aantal ke-
ren de geweldige 7-persoons-
formatie “The Old Strangers” 
uit Nieuw-Vennep op met Rock 
& Roll- en Bluesnummers uit de 
50-er, 60-er en 70-er jaren. Er 
werden veel oude verhalen op-
gehaald met oud-leden en oud-
muzikanten. “Heel gezellig al-
lemaal!! Wat een enthousiast 
publiek! Echt een fantastische 
middag!”, concludeerden De 
Troubadours. 

Dank aan allen die deze middag 
bezochten of daaraan hebben 
meegewerkt. (..).

Foto links: The Old Strangers 
tijdens hun optreden!

Foto onder: De volle zaal geniet van 
het optreden van De Troubadours. 
Meezingen!!
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‘Voorloper in duurzaamheid’ 
AUTOBEDRIJF BOS HAZERSWOUDE.

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

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

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

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

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

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

Als eerste in Hazerswoude-Dorp introduceren wij

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

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

HVO100

‘Voorloper in duurzaamheid’ 
AUTOBEDRIJF BOS/ HAZERSWOUDE.

Gratis informa-
tiebijeenkomst  
’Werkloos en 

verkenning ZZP’
 

Maandag 23 maart:  Gratis In-
formatiebijeenkomst 'Werk-

loos en verkenning ZZP’ 
Je denkt al wat langer na om 
voor jezelf te beginnen. Ook al 
omdat het vinden van een pas-
sende betaalde baan niet mee-
valt. Het blijft maar in je hoofd 
hangen, maar concrete stappen 
heb je nog niet genomen. Werk-
Vinden Alphen wil je helpen en 
organiseert daarom de infor-
matiebijeenkomst 'Werkloos en 
verkenning ZZP'. 

Twee deskundigen van People 
Assist, Gert Jan Op 't Land en 
Annette Brueren, staan stil bij 
de belangrijkste aspecten van 
zelfstandig ondernemen. Waar-
om zou je? Wat zijn de voor- en 
nadelen? Welke stappen moet je 
zetten? Zit men wel te wachten 
op jouw product of dienst? Ze 
geven nuttige informatie die je 
kan helpen de stap wel of niet 
te maken. Je weet dan namelijk 
wat er bij komt kijken en wat je 
wel of niet moet doen. De infor-
matiebijeenkomst vindt plaats 
op maandagmiddag 23 maart 
en begint om 13:30uur en duurt 
tot 15.30uur. Adres; Gemiva, 
Ambonstraat 1c, Alphen aan 
den Rijn. De informatiebijeen-
komst is gratis, maar vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Vooraf via de website inschrij-
ven, want vol=vol! 

Stichting WerkVinden 
Stichting WerkVinden is een 
neutrale vrijwilligersorganisa-
tie die werkzoekenden in de 
regio belangeloos helpt bij het 
vinden van werk. De hulp van 
WerkVinden bestaat o.a. uit: le-
zingen, workshops, netwerken/
wandelen en individuele bege-
leiding. Voor de maand februa-
ri zijn er nog meer workshops 
en andere activiteiten. Ieder-
een kan zich voor deelname in-
schrijven via onze site www.
werkvindenalphen.nl. De deel-
name is veelal gratis of soms 
een kleine bijdrage. 

Voor meer informatie, 
bezoek onze website ; 

www.werkvindenalphen.nl

Open Tennisdagen Benthuizer Tennisclub
nu gepland op ZATERDAG 18 EN 25 APRIL 2020

Vanwege de maatregelen omtrent het Corona virus heeft ook de Benthuizer Ten-
nisclub een aantal clubactiviteiten t/m 31 maart 2020, moeten opschorten.  Zoals 
de Open Tennisdagen die gepland stonden voor zaterdag 21 en 28 maart 2020. Deze 
komen te vervallen.

Deze dagen zijn bedoeld om kennis te maken met de tennissport en met de Benthuizer Tennisclub. 
De Benthuizer Tennisclub bestaat dit jaar 50 jaar! En wie jarig is trakteert....
Zo hebben we dit jaar voor het Introductie Lidmaatschap een Jubileumactie!
Informatie hierover en de Benthuizer Tennisclub, zie: www.btcbenthuizen.nl

De Open Tennisdagen van de Benthuizer Tennisclub staan nu ingepland op 
zaterdag 18 en zaterdag 25 april 2020!

Tot ziens!
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zaterdag 13 juni a.s.
Reünie medewerkers en be-
stuurders gemeente Rijnwoude
Op 1 januari 1993, twee jaar na de fusie 
van Benthuizen, Hazerswoude en Kou-
dekerk aan den Rijn, kreeg deze fusie-
gemeente zijn definitieve naam: Rijn-
woude. Op 19 mei 2020 is het 10.000 
dagen geleden dat dit gebeurde. 

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

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

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

BLIJF IN BEWEGING BLIJF IN BEWEGING 
MET GVV ASPASIAMET GVV ASPASIA
De gymlessen van GVV-
Aspasia voor dames van 
50+, 60+ en ouder op de 
woensdagochtend, wor-
den gegeven door Lilyan 
Hofstee een gediplomeer-
de instructrice, star-
ten om resp. 08.45uur en 
09.45 uur in de Ridderhof 
in Koudekerk.

 De lessen variëren van een Bo-
dyshape-les, circuittraining, 
een wandeling door de bos-
sen tot een yoga-les. Tevens bij 
mooi weer wordt er voor geko-
zen om buiten te trainen. Op ie-
dere eerste woensdagochtend 
van de maand, wordt er na de 
beide lessen met de groep een 
kop koffie of thee gedronken in 
het clubhuis van de Ridderhof 
en meestal wel vaker! Tijdens 
de schoolvakanties zijn er geen 
lessen, dit wordt altijd duidelijk 
gecommuniceerd naar de leden 
toe. Tevens sluiten wij met bei-
de groepen het seizoen af met 
een gezamenlijke activiteit, ook 
wordt er bijvoorbeeld in januari 
na het sporten een nieuwjaars-
brunch verzorgd door inbreng 
van alle sportende dames, zeer 
gezellig!. 

Het zijn op beide tijden sportie-
ve groepen en ieder doet naar 
eigen kunnen mee aan de trai-
ning en de activiteiten. Hier-
door ontstaat er een gezonde 
sportieve en gezellige sfeer! Li-
lyan geeft  bij GVV-Aspasia dit 

jaar alweer 5 jaar les en plakt er 
zeker nog wat jaartjes aan vast. 
Mocht u geïnteresseerd of 
nieuwsgierig zijn geworden, 
kom dan eens langs om 1 a 2 
lessen gratis mee te doen en 
misschien wordt u ook lid van 
Aspasia. Bent u dit van plan 
neem dan uw eigen handdoek 
en sportschoenen mee. De con-
tributie periode loopt van au-
gustus t/m juni en bedraagt 
130,- euro per periode. Mocht u 
vragen hebben neem dan zeker 
even contact op! 

Bel aub ledenadministratie 
071.3415329 

voor meer informatie.

Voor elkaar boodschappen doen, zo doen 
we dat in Rijnwoude…………

Oproep vrijwilligers
Juist in deze barre tijden moeten we laten zien dat we er voor el-
kaar zijn. Veel kwetsbare mensen zijn niet in staat om boodschap-
pen te doen.  Daarnaast: niet iedereen zal in staat zijn om “online” 
te bestellen. Daarom organiseert Actief Rijnwoude de z.g. 

“BOODSCHAPPENLIJN”. 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die boodschappen willen doen 
voor anderen. Geef u nu op…………………… Wij brengen u dan 
in contact met mensen die uw hulp hard nodig hebben. U geeft 
aan:

- In welke kern u boodschappen zou willen doen?
- Hoe vaak u boodschappen willen doen.

Uw aanbod gaan wij dan koppelen aan de vraag. Vervolgens nemen 
“vraag en aanbod” zelf contact met elkaar op en maken afspraken 
rondom hygiëne en betaling waarbij we ervan uitgaan dat iedereen 
weet wat zijn/haar verantwoordelijkheid is.

AANMELDEN KAN VIA:
Burenhulp Rijnwoude:  06-23517778
Algemeen Actief Rijnwoude 06-23328302
info@actief-rijnwoude.nl  
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Bernardus dames 
naar zaterdag!!!

Vanaf volgend seizoen zullen de dames van Bernardus op zaterdag gaan voetballen. 
De damesafdeling - al bijna 40 jaar actief op zondag - volgt hierbij de herenselectie, 

die vorig seizoen de overstap naar de zaterdag maakte.

Altijd al willen voetballen en komt de zaterdag jou goed uit? 
Kom dan alvast een keer meetrainen! 

We trainen op dinsdag van 20.15 uur – 21.30 uur 
en op donderdag van 20.00 uur – 21.15 uur

Voor meer informatie of een keer meetrainen 
stuur je een mailtje naar dames@bernardus.nl

Dorpsgenoten Hazerswoude-
Rijndijk-Oost 

‘die ook niet van zwerfafval 
houden’ gevraagd!

Zaterdagmorgen 28 maart 
van 10.00 – 13.00 uur

door Johan den Houdijker
 
In het kader van de “Alphense Opschoonweken 2020” willen 
wij dit jaar, én indien nog steeds noodzakelijk ook komende ja-
ren, een “Opschoonochtend organiseren in samenwerking met 
Gemeente Alphen aan den Rijn en facebook-pagina’s “Het Groe-
ne Hart Schoon” en “Boswachter & Co.”
Wij willen dit doen op zaterdagmorgen 28 maart a.s., met start 
om 10.00 uur tot circa 13.00 uur, als de weersomstandigheden 
meewerken… Afhankelijk van het aantal deelnemers bepa-
len wij nog één of meerdere aanvangslocatie(s), maar het liefst 
schonen wij ons mooie Dorp natuurlijk op vanaf alle kanten!

Hou je van een schone leefomgeving, van mooie Natuur zon-
der al dat zwerfafval, en wil je samen met dorpsgenoten met 
een opgeschoonde Lente beginnen in 2020?... Meld je dan bij ons 
aan! Nadere info volgt dan nog via onze 3 facebookpagina’s.
 
Namens Werkgroep Groen, 
Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk-Oost
Johan den Houdijker / jdenhoudijker@ziggo.nl / 
06 270 357 22

Actief Rijnwoude gaat weer op stap!

Seniorenreis 
Haz. Dorp / 

vrijdag 5 juni
Vorig jaar een enorm succes, dus ook dit jaar organiseert Actief 
Rijnwoude weer een seniorenreis op vrijdag 5 juni 2020. 
Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit:
☛ Vertrek naar de Biesbosch.
☛ Rustmoment voor koffie/thee met gebak.
☛ Bezoek museum / wandeling door stukje uniek natuur.
☛ Tijd voor een luxe lunch.
☛ Daarna rondvaart met fluisterboot.
☛ Terugkomst / borrelen en
☛ Heerlijke 3 gangen diner, verzorgt door Reas en Appelkaatje
☛ Begeleid door BaRoSo met rustige herkenbare achtergrondmu-
ziek.

Kosten: € 80,--. Mensen met een Actief-Pas betalen € 70,--

U kunt zich op onderstaande data inschrijven in café de Egelantier:
- woensdag 22 april van 11.00 uur tot 12.00 uur. 
- donderdag 23 april van 16.00 uur tot 17.00 uur. 

Overigens: ook mensen die niet woonachtig zijn in Hazerswoude 
Dorp mogen natuurlijk mee.

Heeft u vragen over dit uitje dan kunt u contact opnemen met 
Linda Timmermans, linda@actief-rijnwoude.nl 

of 06-45094267. 
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 Campina Lang Lekker 
 2 pakken van 1 liter 
Van /2.16 - /2.52
Voor 1.08 - 1.26

 Duo Penotti 
 2 potten van 800 gram 
Van /6.70
Voor 3.35

 Unox puur soep   
Alle soorten
2 stuks
 Van /5.98  
Voor 2.99 

 Unox Cup a Soup , Good 
Noodles of Good Pasta
2 cups of pakken met 3 stuks
Van /2.22 - /2.90
Voor 1.11 - 1.45

 G’woon koffi epads 
 3 zakken met 36 stuks  
Van /7.35

 Finish 
vaatwastabletten
of -reiniger
4 pakken met 20 - 26 stuks 
of vaatwasmachinereiniger 
pakken met 3 stuks 
Van /15.16 - /24.76

 Galbani mozzarella 
of Salakis feta
 Alle soorten 
Van /1.45 - /2.88
Voor 0.72 - 1.44

G’woon chocoladereep of -tablet
 Alle soorten 
3 stuks
Van /2.73 - /5.25
Voor 1.82 - 3.50

 Conimex kroepoek 
 2 zakken van 73 - 75 gram 
Van /2.16 - /2.34
Voor 1.08 - 1.17

 NU 

 1+1
GRATIS 

 NU 

 1+1
GRATIS 

 NU 

 1+1
GRATIS 

 NU 

 1+1
GRATIS 

STUNT

 1+1
GRATIS 

 NU 

 2+1
GRATIS 

VRIJDAG - ZONDAG

WEEKEND

KNALLER

ALLEEN OP VRIJDAG T/M ZONDAG

WEEKEND

KNALLER

5 VOOR 9.99

+1 GRATIS

 50%
KORTING 

 STUNT

 9.99 
4 STUKS

 3.99 
3 ZAKKEN


