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

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl

Nieuwe en gebruikte auto’s

de
airco

dokter

de
airco

dokter

Van 
Elswijk
Auto’s

Van 
Elswijk
Auto’s

| 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

makelaardij

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

BENIEUWD 
WAT UW WONING 

WAARD IS?

Meer informatie 
over de 

LUISTERLIJN 
voor Rijnwoude op 

pagina 3 
van deze 

Groene Hart 
Koerier

Dringend advies van uw huisarts: vermijd contacten! 

Ook in Rijnwoude zijn Corona 
besmettingen geconstateerd

door Diana Baak

Ook in de Rijnwoude dor-
pen zijn afgelopen week 
mensen ziek geworden als 
gevolg van het Coronavi-
rus. Om verdere versprei-
ding te beperken raden 
de huisartsen met klem 
aan om thuis te blijven en 
contact te vermijden, ook 
kinderen!

De huisartsen in Rijnwoude 
doen er alles aan om besmettin-
gen buiten de eigen praktijk te 
houden en hebben hun deuren 
- uitgezonderd voor de hoogst-
noodzakelijke hulp en spoedge-
vallen - gesloten. 
“Patiënten bij elkaar in een 
wachtkamer plaatsen levert nu 
een te groot risico op”, vertelt 
huisarts Esther Croiset uit Ha-
zerswoude-Dorp. Het risico op 
besmetting is te groot, zowel 
voor de patiënten als voor het 
personeel van het gezondheids-
centrum. 
“Ons doel is zo lang mogelijk in 
functie te blijven voor al onze 
patiënten, maar met aangepas-
te regels. Consulten verlopen nu 
telefonisch. Alleen mensen die 
hoogstnoodzakelijk hulp no-
dig hebben ontvangen wij nog 
in de praktijk en alleen op af-
spraak”, vult collega Jan van der 
Meij aan. Vanaf deze week kun-
nen de huisartspraktijken video-
consulten doen. 
“Dan kun je de patiënt zien en 
als arts of praktijkondersteuner 
zaken weer iets beter beoorde-
len dan alleen met een gesprek. 
Mensen hebben gelukkig veel 
begrip voor deze situatie en het 
verloopt tot op heden goed.”

Huisartsenpost 
Alrijne Leiderdorp
Huisarts Croiset vertelt verder 
over de procedure. “Inwoners 
die denken dat zij mogelijk be-
smet zijn met het virus en veel 
klachten hebben moeten in eer-
ste instantie hun huisarts bellen. 
Als er inderdaad sprake is van 
luchtwegklachten met verden-
king op coronabesmetting en 
de patiënt is zo ziek dat hij/zij 

beoordeeld moet worden, dan 
verwijzen wij de patiënt door 
naar het coronacentrum van de 
huisartsenpost bij het Alrijne 
Ziekenhuis in Leiderdorp. 
Deze post is met vereende 
krachten in een paar dagen uit 
de grond is gestampt door de 
huisartsenpost (HAP). Niet al-
leen patiënten met de verden-
king corona worden daar ge-
zien, maar ook alle patiënten 
met verkoudheidsklachten die 
voor andere redenen gezien 
moeten worden door een huis-
arts. 
Een voorbeeld is iemand die 
mogelijk zijn pols heeft gebro-
ken en ook verkouden is. Op 
deze manier worden alle huis-
artsenpraktijken uit de regio vi-
rusvrij gehouden en worden 
beschermende middelen, zo-
als mondkapjes, bespaard. In 
het coronacentrum vindt zoge-
naamde ‘triage’ plaats. Er vin-
den géén testen op het virus 
plaats, dat gebeurt alleen in het 
ziekenhuis als het nodig blijkt te 
zijn dat de patiënt wordt door-
verwezen. 
Gezonde patiënten die licht tot 
matig ziek zijn moeten thuisblij-
ven, net als iedereen met ver-
koudheidsklachten”, aldus Es-
ther Croiset.  De post is 24 uur 
per dag open en een aantal art-
sen rijdt visites om patiënten te 

beoordelen die niet naar de co-
ronapost kunnen komen.  Voor 
inwoners uit Benthuizen geldt 
dat zij worden doorverwezen 
naar de coronapost in Zoeter-
meer. 

Zorgen van de zorg
“Als huisartsen maken wij ons 
wel zorgen omdat er toch een 
groep mensen is die waarschu-
wingen in de wind slaat”, geeft 
huisarts Van Eekelen uit Kou-
dekerk aan den Rijn aan. “Wij 
kunnen de ziekte als dokters 
niet tegenhouden, dat kun-
nen alleen de mensen zelf. Men 
moet het dringende advies om 
sociale contacten te vermijden 
echt serieus nemen. 

Dus even geen verjaardagen met 
20 mensen bij elkaar”, drukt 
huisarts Jesse van Eekelen uit 
Koudekerk aan den Rijn ons op 
het hart. “Vooral voor kinderen 
en jongeren is het een moeilij-
ke opgave, maar ook voor hen 
geldt ‘maar met een paar bij el-
kaar en anderhalve meter af-
stand houden’. Kinderen wor-
den wellicht zelf minder ziek, 
maar zijn wel een besmettings-
bron.”

Ongeruste inwoners
Het feit dat het virus steeds dich-
terbij de eigen omgeving komt, 

maakt ook veel inwoners onge-
rust. Berichten die op Facebook 
en Twitter circuleren vererge-
ren die onrust vaak vinden de 
huisartsen. “Wij raden de men-
sen aan om alleen af te gaan op 
de informatie die door de over-
heid en het RIVM wordt ver-
strekt. Ook op de website www.
thuisarts.nl wordt betrouwbare 
informatie gegeven die steeds 
up-to-date wordt gehouden”, 
geeft huisarts Nienke Griffioen 
uit Hazerswoude-Rijndijk aan. 

Maar kijk eerst op de praktijk-
websites/facebookpagina van je 
huisarts. De huisartsen vragen 

de inwoners ook om hun mede-
werking als het gaat om het in-
formeren van familie of buren 
die geen computer gebruiken. 
“Geef relevante informatie tele-
fonisch door of stop een briefje 
door de brievenbus,” is het ver-
zoek. 

Vervolg van dit artikel met 
informatie op de achterpagina van 

deze Groene Hart Koerier
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Familieberichten

Steenhouwerij de Gedenkgroep
Verbreepark 21 • 2731 BR Benthuizen

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

GEDENKTEKENS • INSCRIPTIES
URNEN • RESTAURATIES

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

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

500 m2
showroom

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 Heer is mijn Herder”

Verlangend naar het einde is zacht en 
kalm van ons heengegaan onze lieve, 
zorgzame moeder, schoonmoeder, 

oma en overgrootoma

Antonia 
Roosenbrand - Lankhaar

- Tonnie -
Weduwe van Arie Roosenbrand

* Raamsdonkveer,  11 augustus 1924
† Koudekerk aan den Rijn, 15 maart 2020

Hannie en Ton Wink - Roosenbrand

Jan en Hanneke Roosenbrand - van Bostelen

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Wij danken al het personeel en 
vrijwilligers van Verzorgingshuis Rhijndael en 

Huisartsenpraktijk Koudekerk 
voor de liefdevolle zorg.

Correspondentieadres:
Familie Roosenbrand
Burgemeester de Herderplantsoen 29
2396 WX  Koudekerk aan den Rijn

Overeenkomstig haar wens hebben wij, 
in besloten kring, afscheid van

 haar genomen.

Kerk-
klokken 
luiden in 

Bent
huizen

Om in deze tijd van 
onzekerheid een 

boodschap van be-
moediging, hoop 
en troost te ver-
spreiden, luiden 

de komende twee 
woensdagen van 
19.00 - 19.15 uur 

de kerkklokken in 
Benthuizen. 

Met deze ‘klokken van 
hoop en troost’ kun-

nen kerken 
mensen met elkaar 
verbinden over de 

grenzen van 
sociaal isolement 

heen. Ook roepen de 
kerken daarmee op 

tot gebed en 
andere vormen van 
steun voor allen die 
ziek zijn en voor wie 
zich dag aan dag in-
zetten voor de ge-

zondheid en veilig-
heid van 

medemensen. 

Namens 
Protestantse 
Gemeente 

De Hoeksteen 
Benthuizen

Hervormde Gemeente 
Benthuizen

Samen gelachen, samen gehuild,
samen genoten van het leven,

samen gevochten voor het leven.
Wij blijven hier, jij gaat naar daar

en daar is niet zo ver van hier.
We spreken af, ik weet niet waar

en daar ontmoeten wij elkaar.

Zacht en kalm is van ons heengegaan, vol 
liefde voor haar gezin, mijn lieve zorgzame 
Ida, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Alida Maria Theresia 
van der Werf - 

Wesselman
- Ida - 

Roelofarendsveen Hazerswoude-Dorp 
* 3 oktober 1933 † 18 maart 2020

64 jaar gehuwd met
Aad van der Werf

Jan en Reina
Dick en Marja
Aida en Hardy, 
      Hans in liefdevolle herinnering
Martin en Esther
en kleinkinderen

Zuidsingel 22
2391 CP  Hazerswoude-Dorp

De begrafenis heeft inmiddels 
plaatsgevonden op het parochiekerkhof van 

de H.H. Engelbewaarderskerk in 
Hazerswoude-Dorp.

De hoeveelheid warme reacties na
het overlijden van mijn lieve man, onze 

geweldige vader, schoonvader en trotse opa

Johan Rietveld
waren hartverwarmend.

Uw aanwezigheid, de persoonlijke kaarten 
en lieve woorden van troost en meeleven 

hebben ons goed gedaan. 
Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken.

Sjaan

Eddy

Sylvia en Boy
     Marloes en Dionne
     Lieke en Tom

Hazerswoude-Dorp, maart 2020

Verdrietig, maar met bewondering en  
respect nemen wij afscheid van

Sjaak Kooter
(oud-oprichter van ons bedrijf)

Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor  
zijn harde werken en betrokkenheid  

tot het laatste moment.

De dagelijkse bezoekjes aan  
ons bedrijf zullen wij missen.

Aard-Jan, Edwin en medewerkers
Kooter Transport/HK Tuin en Potgrond B.V.

In verband met zijn afscheid is ons bedrijf a.s. 
donderdag 26 maart vanaf 12.00 uur gesloten.

Net was je er nog
En nu ben je weg

Na een mooi, intensief en actief leven is - toch nog 
onverwacht - in de leeftijd van 84 jaar overleden 

onze geliefde (schoon)vader, opa en vriend

Jacobus Jozephus 
Kooter

Sjaak
3 februari 1936 20 maart 2020

Weduwnaar van Gré Kooter - van der Geest

Jopie Klerks - de Groot
    Henry †
    Jack 

Aard-Jan en Els
    Maryn en Thierry
    Jet en Bas
    Chiel en Esmee

Monique en Mark 
    Timo en Kim
    Anne-Hester

Edwin en Margreet 
    Sjoerd en Dorien
    Marie en Mats
    Roza en Luuk
    Ward

Correspondentieadres:
Torenstraat 54
2391 BT  Hazerswoude-Dorp

Door de ingevoerde gezondheidsmaatregelen 
in Nederland, zijn wij genoodzaakt om Sjaak 
in kleine kring te begraven. Zodra de 
omstandigheden het toelaten, willen wij 
alsnog een samenzijn organiseren om zijn 
leven te gedenken. Voor nu zouden wij een 
kaartje bijzonder waarderen.

De begrafenisplechtigheid zal gehouden 
worden op donderdag 26 maart om 14.30 uur. 
Deze is te beluisteren via internet:  
www.heiligethomas.nl/links/kerkomroep.
Aansluitend brengen we Sjaak naar het 
familiegraf op het parochiekerkhof.

In plaats van bloemen, stellen wij een donatie op 
prijs aan het Rode Kruis om de verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan. Hiervoor is giro 
7244 geopend of IBAN NL19 INGB 0000 0072 44. 
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 “Zet mij maar in een sinaasappelkist-
je aan de straat, heb ik altijd geroepen als 
het over de dood ging! Natuurlijk meende 
ik dat niet, maar wat er van mij overblijft 
zit in de harten en hoofden van mijn dier-
baren. 
 Tegenwoordig denk ik iets genuan-
ceerder over dit soort onderwerpen. 
 Ik rijd nu in een volledig elektrische 
auto, scheid mijn afval, spot trekvogels en 
houd zoveel mogelijk rekening met het 
milieu. 
 Een ecokist? Waarom niet. En verder 
zo min mogelijk poespas. Ik ben ook maar 
een eenvoudige jongen.”
 Bram de Bolster 

zo min mogelijk poespas. Ik ben ook maar 
een eenvoudige jongen.”
 Bram de Bolster 

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

“Luisterlijn 
Rijnwoude” 
start per direct

Elkaar ondersteunen, zo doen 
we dat in Rijnwoude

Iedereen heeft ermee te maken, met de Corona cri-
sis.  Voor vele  mensen betekent dit veel minder bewe-
gingsvrijheid / veel minder bezoek. En natuurlijk vin-
den we dat moeilijk, missen we een kletspraatje of een 
luisterend oor. 

Daarom starten Tom in de Buurt en Actief Rijnwoude de “Luister-
lijn Rijnwoude”: u kunt op doordeweekse dagen iedere ochtend 
tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen. U krijgt dan een medewerker 
van Tom in de Buurt (op maandag / dinsdag / woensdag / donder-
dag) of Actief Rijnwoude (op vrijdag) aan de telefoon.

Let op: wij zijn geen “advieslijn” rondom wat te doen i.v.m. ge-
zondheid. U kunt bij ons terecht om te laten weten hoe het met u 
gaat, of u nog iets nodig heeft etc. Wellicht kunnen we u doorver-
wijzen naar telefooncirkels / de boodschappenlijn etc. Of kunnen 
we u zelf tips geven – een luisterend oor aanbieden…………….

U kunt de volgende telefoon nummers bellen tussen 9.00 
uur en 12.00 uur:

Maandag: 06-42339181   Dinsdag: 06-15130774 
Woensdag: 06-81256668  Donderdag: 06-28194476
Vrijdag:  06-23328302

Onderwerp: Coronavirus 

Beste inwoners,
De maatregelen die getroffen worden om het Corona-virus te bestrijden, 
raken iedere inwoner in onze gemeente. Bij veel mensen bestaan 
zorgen over hun gezondheid, kinderen kunnen niet meer naar school, 
sport- en cultuurvoorzieningen en horeca zijn gesloten. Veel onderne-
mers hebben ineens geen of veel minder werk. Anderen werken extra 
hard bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs. In elk geval ziet ons leven 
er nu al en de komende weken heel anders uit. We zien dat ook op straat. 
We voelen in het bijzonder mee met kwetsbare groepen en ouderen die 
ineens veel minder contacten hebben. 
Als leden van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn zijn we zeer betrok-
ken bij alles wat er op dit moment gebeurt. Hoewel iedereen begrijpt dat 
gezondheid en veiligheid op dit moment boven alles gaan, zijn de 
consequenties ingrijpend. We zien en horen dat er keihard wordt gewerkt 
om de gevolgen van het Corona-virus te beperken. In de zorg, het onderwijs 
en door ondernemers wordt alles op alles gezet. 
Ook in onze gemeente zijn onze medewerkers, de wethouders en de burge-
meester dagelijks aan de slag om de vitale processen in de gemeente op gang 
te houden. Wij willen dat de dienstverlening van onze gemeente aan inwo-
ners en ondernemers zo goed mogelijk overeind blijft. Als leden van de ge-
meenteraad hebben wij grote waardering voor al het werk dat wordt verzet.
Het is hartverwarmend om te zien hoeveel initiatieven vanuit de samenle-
ving zelf komen om elkaar te helpen. Bijvoorbeeld van kinderen die tekenin-
gen maken voor oudere mensen, ouders die spontaan op elkaars kinderen 
passen of buren die boodschappen doen voor wie dat niet meer kan. 

Wij spreken graag onze dank en waardering uit voor al die mensen die op 
welke wijze ook onze samenleving draaiende houden.
Wij realiseren ons tegelijkertijd dat we nog maar aan het begin staan van een 
bijzondere periode. Daarom doen we ook een beroep op u. Laten we ons 
blijven houden aan het beperken van fysieke contacten en alle andere advie-
zen van het RIVM en de GGD en ons houden aan de maatregelen die geno-
men zijn. Dat is de snelste manier om het normale, vertrouwde leven weer 
zijn beloop te laten krijgen. De gemeente zal zich nu en straks in blijven zet-
ten om de samenleving te helpen waar dat nodig en mogelijk is. Wij wensen 
u veel sterkte voor de komende tijd en hopen u snel in goede gezondheid 
weer te ontmoeten.

Met een heel hartelijke groet,Met een heel hartelijke groet,
De burgemeester en fractievoorzitters De burgemeester en fractievoorzitters 
van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijnvan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn

Wij willen iedereen bedanken 
voor de hartverwarmende belangstelling 
die wij ontvingen na het overlijden van

Hennie 
van Griethuizen - van Schaik

Kinderen
kleinkinderen 
en achterkleinkinderen

maart 2020
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www.bakkerammerlaan.nl

# wij blijven bakken

Hazelnoot advocaat              
slagroomtaartje

Eénpersoons               
stolletje        

                                        

5,95
                                        

1,-
De aanbiedingen  gelden van  26 maart t/m 1 april

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 
23 /m 28 maart 2020.

Verse kipfiletVerse kipfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio

Boeren-
achterham

Rosbief
Kiprollade

4.49

Vlugklaarpakket
4 Bacon-
burgers
4 Katen-

vinken

7.98
Weektopper!

Kippendij
filet

500 gram

3.984.49

6.49

Meepakker!

Varkens
oesters 

4 stuks 

Maaltijd v/d week:

Macaroni
Portie

3.98

Altijd handig!

Bakje 
gekruid 
gehakt 
per stuk

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

Ingezonden brief

Waarom houden wij ons niet aan 
de maatregelen i.v.m. corona?
Terwijl de eerste corona- dode in Hazerswoude -dorp een feit is, dringt het blijk-
baar nog niet tot iedereen door, hoe belangrijk het is, dat we gevolg geven aan de 
maatregelen die door de overheid afgekondigd zijn.  

De regering rekent op ons gezonde verstand, om zo deze ernstige crisis het hoofd 
te kunnen bieden. Maar helaas houdt lang niet iedereen in Hazerswoude zich aan 
de regels.  En dan heb ik het met name over de minimale 1.5 meter afstand die 
we moeten bewaren.  

Afgelopen week was ik bij het Kruidvat. Ik stond voor één van de make-up schap-
pen.  Drie vrolijke pubermeiden kwamen binnen en gingen vlak naast mij in 
hetzelfde schap staan rommelen.  Toen ik hen vroeg om a.u.b. de aanbevolen 
afstand te bewaren, dropen ze boos kijkend af en ik ving nog net de woorden 
“stom wijf” op.  

Ook bij de Albert Heijn valt het mij op dat er geregeld mensen vlak bij je komen, 
of vlak langs je heen lopen.   Ik stond laatst te wachten bij de kassa.  Eén persoon 
was bezig met de caissière, één persoon stond op afstand bij de lopende band en 
ik bleef op twee meter afstand van deze achterste persoon.   Plotseling liep een 
mevrouw met haar winkelwagen vlak langs mij heen, om pal voor mij de vrije 
ruimte in beslag te nemen tussen mij en de persoon waar ik dus keurig die twee 
meter afstand van bewaarde.   Toen ik haar hierop aan sprak, schrok ze zelf van 
haar actie en ging met kar en al wéér vlak langs mij heen om daarna pal achter 
mij te gaan staan.   Mensen dit schiet allemaal niet op. Wees a.u.b. doordrongen 
van de ernst van de situatie.  Als we allemaal gehoor geven aan de regels, dan 
kunnen we misschien de lock-down voorkomen. Anders zitten we straks alle-
maal verplicht thuis zoals in veel landen om ons heen.  Of erger, worden we ziek 
en vallen er nóg meer doden.

Gebruik dus allen uw goede verstand, praat ook met uw kinderen om ze (zonder 
ze persé bang te maken) in te laten zien hoe belangrijk goed gedrag is.   Houdt 
twee meter afstand, ook op straat, op de trottoirs, in de winkels of waar dan ook.  
Voorkomen is, zeker nu, beter dan genezen of in het ergste geval doodgaan. 

Naam en adres bij de redactue bekend.   
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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).

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 29 maart  

 09.30 en 18.30 uur Geen diensten

P.G. De Hoeksteen  Zondag 29 maart  

 10.00 uur Diensten vervallen!

Geref. Gemeente Zondag 29 maart  

 09.30 en 18.30 uur Leesdienst 

Hazerswoude-Dorp

R.K. Kerk Coronawijziging! Alle diensten zijn vervallen. 

Meer informatie: www.heiligethomas.nl

De Korenaar  Coronawijziging! 

 De zondagse kerkdiensten in de Korenaar zijn 

tot nadere opgave opgeschort!

Herv. Gemeente Zondag 29 maart 

 Als hervormde gemeente Hazerswoude is er voorlopig elke zondagmorgen 
vroeg met een klein groepje mensen een kerkdienst. De dienst wordt 
opgenomen en uitgezonden via internet. U kunt deze dienst vinden via 
kerkomroep.nl of via onze site www.hervormdhazerswoude.nl

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.  

De vieringen in Het Anker en de Bernarduskerk gaan, zo-
als alle kerkdiensten in het land, niet door. Iedere zon-
dag is er op NPO 2 een eucharistieviering om 10.00 uur 
op RKK te zien. Inmiddels is bekend geworden dat ook 
in de goede week en met Pasen er geen vieringen zijn. 
Geen viering op palmzondag betekent ook geen Palm-
pasen in de kerk. Ook geen palmpaasstokken die je weg 
kunt brengen naar opa en oma of de buren. Ons advies 
aan de kinderen: maak een mooie tekening of knutsel-
werk en stop dit bij iemand in de brievenbus. Dan laat je 
toch weten dat je aan iemand denkt. Ook de wekelijkse 
uitgave van het mededelingenblad wordt getroffen door 
het coronavirus. Deze vertrouwde papieren nieuwsbron 
over activiteiten in onze parochie, en in het bijzonder 
met berichten over de eigen kern van de parochie H. 
Thomas, zal een aantal weken niet verschijnen. Voor in-
formatie zie www.heiligethomas.nl  Als u op de hoogte 
wilt blijven per mail van het actuele nieuws van onze pa-
rochiekern, stuur dan een mail naar: hh.michael-bernar-
dus@heiligethomas.nl
                                                                                      
Ook in de Ontmoetingskerk en de Brugkerk worden tot 
nader bericht, geen diensten gehouden. Er wordt voor-
lopig op zondagmorgen om 10.00 uur een alternatieve 
kerkdienst uitgezonden via www.kerkomroep.nl   

(RK) KERKELIJKE VIE-
RINGEN in RHIJNDAEL   
Vanwege de zorg om be-
smetting met het coro-
navirus kunnen er voor-
lopig GEEN kerkdiensten 
in Rhijndael zijn. Zowel de 
donderdagmorgen viering, 
als de weeksluiting op vrij-
dagavond komen voorlopig 
te vervallen

(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

VASTENACTIE 2020 
De enveloppen met de 
vraag om een bijdrage 

voor de vastenactie zijn 
bij u thuisbezorgd. Zoals in 
de begeleidende brief aan 
gegeven wordt, wordt de 
bijdrage niet opgehaald. 
Maar we hopen dat u toch 
een bijdrage wilt geven. 
U kunt het overmaken op 
NL36 INGB 0006 1923 37 
t.n.v. Parochie H Thomas 
o.v.v. Vastenactie 2020. 
Mocht u toch liever con-
tant geld willen geven, dan 
kunt u de enveloppe in de 
brievenbus doen op een 
van de volgende adressen. 
Chopinlaan 10, Hazers-
woude
Burg Verheullaan 7, Koude-
kerk a.d. Rijn, Rijndijk 201, 
Hazerswoude, Bernardus-
kerk, Rijndijk, Hazerswou-
de. Heel veel dank aan alle 
bezorgers!. 

SOBERE MAALTIJD en 
KRUISWEGWANDELING 
De sobere maaltijd op 1 
april en de kruiswegwan-
deling op 5 april gaan NIET 
door.

VRAAG en AANBOD
Dit jaar toch ook weer de 
jaarlijkse inzameling van 
gereedschap voor de der-
de wereld. 
Op zaterdag 4 april van 
10.00 tot 12.00 uur kunt 
u uw spullen inleveren bij 
mevr. van Zwieten Dorps-
straat 295A Hazerswou-
de – Dorp. En dit gaat wel 
door. U kunt uw spullen 
gewoon inleveren en neer-
zetten en weggaan dan 
zet mevr. van Zwieten het 
in de loods waar het later 
opgehaald wordt door de 
stichting vraag & aanbod. 

Als het zo wordt dat we al-
leen nog voor het hoogst-
noodzakelijke van huis mo-
gen dan gaat ook deze 
inzameling natuurlijk niet 
door. 

Dorpsoverleg: update plannen 
verkeersmaatregelen
 
Door het Coronavirus heeft het 
Dorpsoverleg de bewoners-
avond op 12 maart over de ver-
keersplannen van de provincie 
en de gemeente tot nader order 
moeten uitstellen. Vanwege de-
zelfde reden heeft het geplande 
overleg van het Dorpsoverleg 
met Raadsleden geen doorgang 
kunnen vinden en is de infor-
matiemarkt over de verkeers-
maatregelen van de gemeente 
verschoven van 9 naar 16 april 
(afhankelijk van de ontwikke-

lingen Corona virus). Verder 
is de behandeling van de brief 
van het Dorpsoverleg over het 
opzeggen van de samenwer-
king met de gemeente verplaatst 
naar de Gemeenteraadsvergade-
ring van 23 april. De Gemeen-
teraad komt momenteel slechts 
beperkt bijeen. Zodra dit mo-
gelijk is gaat het Dorpsoverleg 
in gesprek met wethouder Van 
Velsen. Via de website zullen 
wij hier verslag van doen. Kort-
om: het Coronavirus houdt ook 

de besluitvorming over de ver-
keersmaatregen stevig in haar 
greep.
 
Tegelijkertijd gaan de werk-
zaamheden aan de Dorpsstraat 
vooralsnog door. Tot verbazing 
van enkele bewoners is er ter 
hoogte van de winkel van Van 
der Linde belijning op het weg-
dek aangebracht die sommi-
gen interpreteren als eenrich-
tingsverkeer met daarbij een 
groot voorsorteervak voor fiet-

sers. Hoewel de belijning con-
form de ontwerptekening is en 
er in deze planvorming voor de 
dorpsstraat GEEN sprake is van 
eenrichtingsverkeer, is hier ver-
warring over. Het Dorpsoverleg 
gaat hierover vragen stellen in 
de Klankbordgroep. 
 
Het Dorpsoverleg wenst ieder-
een sterkte in deze bijzondere 
tijden en hoopt dat wij elkaar 
weer spoedig kunnen ontmoe-
ten. Op de website dorpsover-

leghazerswoudedorp.nl hou-
den wij u op de hoogte van de 
ontwikkelingen in het dorp, 
ook met betrekking tot het co-
ronavirus zoals bijvoorbeeld de 
meest recente berichtgeving van 
het Gezondheidscentrum Lin-
dehof. Verder staan op onze site 
ook nieuwsberichten vanuit de 
gemeente Alphen aan den Rijn.  
 
Namens het Dorpsoverleg
Nico Stolwijk
www.dorpsoverleghazerswoudedorp.nl
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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
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Hair_Change_adv_8x8cm.pdf   1   16-03-18   13:50

Bezorgklachten 
0172-430151

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 

Oude Gemeneweg 17 
Hazerswoude dorp
Tel.0172-586232

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

Geslaagd

een

C
a
d
e

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

en klokken.

Ook als we onze fysieke winkel 
moeten sluiten blijven wij 24/7 via 
internet bereikbaar. Met de service 
die u van ons gewend bent. 
Wanneer u iets bestelt in onze 
webshop heeft u het meestal de 
volgende dag in huis.

www.idesignsieraden.nl

EINDE
KOM DOOR DE 
BAGGER ACTIE!

HET TROTTOIR IS BIJNA KLAAR

MAAR NU ANDER GEVAAR

HET VIRUS HEEFT ONS IN ZIJN MACHT

DAAROM GEEN ANDERE ACTIE BEDACHT

EINDEEINDE

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

PPuur 
SCHOONHEIDSSALON

bij Mirjam

Raadhuisplein 4, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp
0172-589993/ 06-41922692, info@puurbijmirjam.nl

Vanwege het corona virus vinden wij het voor 
uw en onze gezondheid niet veilig om u 

voorlopig te behandelen.
Maar wilt u iemand verrassen met een cadeaubon 
of een product of heeft u zelf een product nodig 

dan verzorgen wij dat uiteraard voor u!
U kunt mij bellen of mailen en dan stuur ik het u 

toe of ik bezorg de producten aan huis.
De betaling kan via de bank dus dat is dan veilig.

Ik hoor het graag van u.
Zorg goed voor uzelf en voor uw naasten.

Met vriendelijke groet, Mirjam

ROMMELMARKT BENTHUIZEN

OPHAALDAG 
ZATERDAG 4 APRIL 
WORDT BRENGDAG!
Beste vrienden van de rommelmarkt, Ook wij nemen maatregelen 
i.v.m. de nare situatie rondom het Coronavirus. Daarom gaat onze 
ophaaldag op zaterdag 4 april niet door.

Toch willen wij u in de gelegenheid stellen uw spullen te schenken aan 
het goede doel.  Na overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn heb-
ben wij besloten om van de ophaaldag een brengdag te maken.

Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u uw overtollige spullen brengen op het 
terrein van de familie van Gaalen, INGANG: HOEK BENTLANDEN.
Let op de borden met aanwijzingen en hou alstublieft voldoende afstand 
van elkaar.

Wij hopen dat wij op deze manier toch kunnen blijven werken aan een 
mooie opbrengst voor onze goede doelen die het zo hard nodig hebben.
Hoe de rommelmarkt eruit gaat zien is ook voor ons nog onzeker.

Zodra dit duidelijk is zullen wij u dat zeker laten weten. Hou daarom 
onze berichtgevingen in de gaten. Voor vragen kunt u altijd bellen met 
06-19478785 of mailen naar stichtingrommelmarktbenthuizen@gmail.
com

Wij zien u graag op zaterdag 4 april as. en wensen u veel gezondheid.
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U wordt verzocht...

Aan sommige leeftijden ga je achteloos voorbij: 12 jaar ge-
worden... ‘gewoon’ naar de middelbare school, 18 jaar... je mag 
stemmen. Om te zeggen dat je dan volwassen bent... er valt iets 
op af te dingen. Toen ik 40 jaar werd - en mijn leslokaal bet-
rad - had een artistieke leerling een figuur, een karikatuur, op 
het bord getekend: enigszins gebogen rug, steunend op een stok 
en de voeten gestoken in vilten pantoffels... oké, zo kan die wel 
weer! Ik kon de grap waarderen, want ik was nog lang niet uit-
gerangeerd en nog voldoende weerbaar. Althans, dat dácht ik 
toen.
Die 50 was geen entree in de wereld van de midlife crisis; nee, ’t 
was erger, ik moest wegens hinderlijke en langdurige blessures 
stoppen met voetballen. Dat hakt erin; niet meer als lid van de 
elf gezworenen het wekelijks spelletje op de groene pelouse tus-
sen de madeliefjes, niet meer het genot van de 3de helft. Ik kon 
zo’n verstoring van het mannelijke ego echter aan; tandje-bij op 
het werk.
De pensioen-leeftijd hakt er ook flink in; niet meer aan het einde 
van de maand tegen de werkgever kunnen zeggen: ‘kom op, joh, 
maak dat salaris over op nummer zoveel!’ Nee, je bent afhanke-
lijk van de Sociale Verzekerings Bank en van een Pensioenfonds. 
Allemaal goed geregeld, maar je staat definitief en voorgoed aan 
‘de’ andere kant en daar moet je aan wennen. Gelukkig, zonder-
werk impliceert beslist niet zonder-creativiteit.
Dan breekt de tijd aan dat men je op ronde jaren op ‘een geze-
gende leeftijd’, op ‘fijn dat je nog beschikt over een goede ge-
zondheid’ en op dat soort verhullend woordgebruik trakteert. ‘Je 
lapt het ‘m toch maar’ is zo’n dooddoener. Je neemt de feli-ci-
taties met een blijmoedige glimlach in ontvangst, maar iedereen 
in de feestruimte weet dat de kreet ‘hoe lang rest je nog’ in de 
lucht hangt.
Je accepteert het lichte dedain waarmee ‘de oudere’ bejegend 
wordt en je denkt: ‘alles goed en wel, maar voorlopig ben ik nog 
baas in eigen huis, koop- of een huurwoning maakt niet uit.’
Het komt echter als een dodelijk mes in de rug op je over als je 
plotseling op grond van diverse kenmerken tot een risico-groep 
wordt gerekend: de corona-maffia neemt je te pakken! Er wordt 
aan je gedacht, er wordt over en voor je beslist, er wordt - heel 
lief - voor je gezorgd: ‘zeg lieverd, doe dát nou maar niet, je 
loopt niet alleen zelf risico, maar wij kunnen ook last krijgen 
van de naweeën van je ondoordachte strapatzen.’ Egoïsme is van 
alle tijden! De meeste goede bedoelingen verwoordt men in de 
lijdende vorm - u wordt verzocht(!) - en dan weet je het wel! 
Van object naar subject in minder dan twee weken tijd. M.a.w. 
je bent afhankelijk.
Ik moest wel even met mijn tanden knarsen, maar direct dacht 
ik: zo moeten gehandicapten zich hun gehele leven voelen. Het 
was een eyeopener en tegelijkertijd balsem op de wonde. 
Waarschijnlijk duurt de crisis enige maanden, da’s heel wat kor-
ter dan het levenlang van de lichamelijk of geestelijk gehandi-
capte. Waarvan akte!

Wist

CursiefjeSommige winkels en bedrijven 
blijven open, anderen sluiten 

Een lege Da Costasingel. Foto Diana Baak

Onduidelijkheid voor kappers
De ene kapper heeft de zaak ge-
sloten en de andere gaat voor-
lopig nog door. Kappers hoeven 
van de overheid en de Algeme-
ne Nederlandse Kappers Orga-
nisatie (nog) niet dicht, zolang 
klanten en medewerkers zich 
aan een pakket van voorzorgs-
maatregelen houden. “Een kap-
per heeft altijd fysiek contact 
met de klant. In de praktijk zijn 
sommige maatregelen zoals an-
derhalve meter afstand houden 
dan niet uit te voeren”, vindt 
Astrid Teekens, eigenaresse van 
De Kapperz in Hazerswoude-
Rijndijk. “Ik heb het allemaal 
op een rij gezet, met de mede-
werkers besproken en de knoop 
doorgehakt om de zaak te slui-
ten. Ik wil mijn verantwoording 
nemen ter voorkoming van een 
snelle verspreiding. Een beetje 

omzetverlies is wel op te van-
gen, maar in een keer naar nul, 
dat overleeft uiteindelijk geen 
enkel bedrijf. De door Rutte af-
gekondigde maatregelen geven 
mij wel hoop op compensatie, 
zodat ik de zaak straks niet de-
finitief hoef te sluiten. Daar ver-
trouwen we dan maar op. En 
ondertussen proberen we de 
klanten te helpen door produc-
ten thuis te bezorgen en creatie-
ve oplossingen via social media 
te geven. “We bekijken gewoon 
per dag hoe het ervoor staat. Die 
onzekerheid maakt op dit mo-
ment deel uit van ieders leven, 
maar samen maken we er wat 
van, weliswaar op gepaste af-
stand…”

Samen optrekken als winkeliers
Astrid Teekens is ook voorzitter 
van de winkeliersvereniging Da 

Costasingel. “De winkels, zo-
als de supermarkten, drogist, 
bakker en verswinkel zijn nu 
nog open en hebben nog klan-
dizie.” De brei- en haakwinkel 
heeft alleen de workshops ge-
canceld. De kapper Hairchan-
ge en kledingwinkel Wannaheb 
voor kinderen, dames en nu ook 
heren, is nog open. Het Chinese 
restaurant is tot nader order ge-
sloten en zo ook de snackbar en 
café The Piperbag. “De onder-
nemers kijken nu nog de kat uit 
de boom, maar ‘we are in this 
together’ is mijn mening, dus 
we moeten vooral samen kijken 
hoe we deze crisis het hoofd 
bieden”, aldus Teekens. Deze 
periode heeft volgens haar ook 
goede kanten: “Saamhorigheid, 
burgerzin en nieuwe initiatie-
ven vieren hoogtij. Dat is zeker 
de positieve kant ervan.”

Dikke 
knuffels
Vorige week stond al in dit blad dat de 
Zonnebloemafdelingen in Rijnwoude 
alle activiteiten hebben moeten afbla-
zen. 

Geen gezellige uitjes en geen bijeenkom-
sten meer. Ook de bezoekjes die de vrij-
willigers aan de mensen brengen zijn he-
laas gestopt. Allemaal als gevolg van de 
coronamaatregelen.  Niet leuk voor de 
Zonnebloemgasten en ook niet leuk voor 
al die vrijwilligers.

“Wat kan er nog wel?” was toen de ge-
dachte. Een kaartje in de bus stoppen met 
een dikke knuffel erop. En zo ontvingen 
alle Zonnebloemgasten deze week deze 
kaart. Een creatieve manier om toch el-
kaar te laten weten dat er aan mensen ge-
dacht wordt.
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HOOGVLIET.COM

WE ZIJN EEN ECHTE 
FAMILIESUPER.

 Douwe Egberts Aroma Rood 
of Décafé snelfi ltermaling 
of bonen
 2 pakken of zakken van 500 gram 
Van /9.38 - /11.84

2 GRATIS
VRIJDAG  

M ZONDAG

G VRIJDAG  

T/M ZONDAG

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

 7.99
G

2 STUKS
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 Aviko 
Maaltijdpannetje 
 2 zakken van 450 gram 
Van /6.50 - /7.30
 Voor 3.25 - 3.65

50%
KORTING

 Appelsientje, Taksi 
of DubbelFrisss mini’s 
 4 pakken met 
6 pakjes van 0.2 liter 
Van /9.95 - /10.85
 Voor 3.98 - 4.34 

Bacardi Oakheart, 
Coconut of Ginger 
Alle fl essen van 0.7 liter
Van /17.49

 Royal Club 
of Sourcy  
bruisend
 Alle fl essen van 1 liter 
Van /2.10 - /2.78

D
ez

e 
aa

nb
ie

di
ng

en
 z

ijn
 g

el
di

g 
va

n 
vr

ijd
ag

 2
7 

t/
m

 z
on

da
g 

29
 m

aa
rt

 2
02

0,
 te

nz
ij 

an
de

rs
 v

er
m

el
d 

bi
j d

e 
aa

nb
ie

di
ng

. V
oo

r a
l d

ez
e 

aa
nb

ie
di

ng
en

 g
el

dt
 o

p=
op

.  
S

lij
te

rij
pr

od
uc

te
n 

zi
jn

 in
 a

l o
nz

e 
w

in
ke

ls
 v

er
kr

ijg
ba

ar
, b

eh
al

ve
 in

 L
ei

de
rd

or
p,

 R
ijn

sb
ur

g,
 

A
al

sm
ee

r (
B

ee
th

ov
en

la
an

), 
B

os
ko

op
 (G

ou
ds

e 
R

ijw
eg

) e
n 

D
en

 H
aa

g 
(T

he
re

si
as

tr
aa

t)
 S

om
m

ig
e 

ar
tik

el
en

 z
ijn

 n
ie

t i
n 

al
le

 w
in

ke
ls

 v
er

kr
ijg

ba
ar

 o
f k

un
ne

n 
vo

or
tij

di
g 

ui
tv

er
ko

ch
t z

ijn
. P

rij
sw

ijz
ig

in
ge

n,
 d

ru
k-

 e
n 

ze
tfo

ut
en

 v
oo

rb
eh

ou
de

n.
  99.99 

 STUNT 

Elders 199.99 

 Denver led-tv 32 inch
Beeldschermdiagonaal: 81.3 cm 
Resolutie: 1366x768 pixels
HD ready

 Lipton thee 
 2 pakken met 
20 stuks 
Van /3.08 - /4.92

 Lazarro 
espressobonen 
Alle zakken van 
1 kilo 
Van /9.98

VOOR 2.90 - 3.47

KORTING

50%
1.99

2+2 GRATIS
VRIJDAG  

T/M ZONDAG

VRIJDAG  

T/M ZONDAG
VRIJDAG  

T/M ZONDAG

5 STUKS

KORTING

50%

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

2 GRATIS
VRIJDAG  

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

9.99

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

 7.99

GELDIG VAN

WOENSDAG 25 T/M 

 DINSDAG 31 MAART 2020

0.99

1+2 GRATIS
VRIJDAG  

T/M ZONDAG

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

3.99

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

9.99

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

 7.99
VRIJDAG  

T/M ZONDAG

2 FLESSEN

VOOR 3.25 - 3.65

VOOR 1.98 - 3.90

1.99

2+2 GRATIS
VRIJDAG  

T/M ZONDAG

VRIJDAG  

T/M ZONDAG
VRIJDAG  

5 STUKS

KORTING

50%

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

0.99

1+2 GRATIS
VRIJDAG  

T/M ZONDAG

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

3.99

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

9.99

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

 7.99
VRIJDAG  

T/M ZONDAG

2 FLESSEN

2+3 GRATIS
VRIJDAG  

T/M ZONDAG
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Schinkeldijk - 
naamgeving en geschiedenis

Stichting Landschappelijk Lint Lagewaard en Landlustweg (LLLL)

Het begin van de Lagewaard, vanaf de Hoogewaard tot aan de bocht waar het fietspad naar Hoog-
made start, heeft eeuwenlang een andere naam gehad: Schinkeldijk. Deze straatnaam is echter niet 
uniek. In Aalsmeer en Reeuwijk kom je deze naam vandaag de dag nog in het straatbeeld tegen.

In 1615 is de naam Schinkeldijk 
in Koudekerk al terug te vinden 
op een kaart van landmeter/car-
tograaf Floris Balthasar, die in 
opdracht van het bestuur van 
Rijnland de eerste overzichts-
kaart van het hoogheemraad-
schap tekende. Waarschijnlijk is 
de naam Schinkeldijk al langer 
in gebruik, en terug te voeren 
naar de 14de eeuw toen de La-
gewaardse Wetering werd aan-
gelegd langs de Lagewaard. De 
Schinkeldijk verbond de Lage-
waard met de Lage Rijndijk (nu 
Hoogewaard en Dorpsstraat ge-
noemd). Deze dijkverbinding 
geeft naar alle waarschijnlijk-
heid de oorsprong aan de naam 
Schinkeldijk.

In het Middelnederlands woor-
denboek van Verdam van be-
gin 1900 wordt het Nederlands 
beschreven dat van de 13de tot 
de 16de eeuw werd gesproken. 
Hierin staat ook de betekenis 
van het woord Schinkeldijk en 
geeft het de verklaring van de 
naam van de Schinkeldijk in 
Koudekerk. 

Schenkeldijc, schinkel-, znw. m. 
Een dijk die aan een anderen is 
vastgehecht en daarmede een 
hoek vormt, dijk die twee ande-
ren dijken verbindt.

Eeuwenlang was de Schinkel-
dijk een zandweg met ernaast 
de Lagewaardse Wetering die 
werd gebruikt voor allerlei han-
delsdoeleinden. In 1925 worden 
de Lagewaard en de Schinkel-
dijk aangesloten op de Boskoop-
sche Waterleiding. Een paar jaar 
later in 1932 worden de hui-
zen en boerderijen aangesloten 
op het elektriciteitsnet. In 1937 
wordt de grindweg als laatste 
weg van Koudekerk voorzien 
van klinkerbestrating. Op dat 
moment was de steenprijs zeer 
laag, en het werd ondoenlijk om 
de grindweg in goede staat te 
houden na openstelling van de 
weg voor autoverkeer. In 1947 
verdwijnt de naam Schinkeldijk 
helemaal uit het gemeentelijk 
straatnamenregister. De stra-
ten, voorheen aangeduid met 
wijk A, wijk B en wijk C, wor-

den hernoemd tot: Hondsdijk, 
Dorpsstraat, Hoogewaard en La-
gewaard.

Eind jaren ‘80 van de vori-
ge eeuw werd een aantal oude 
huisjes afgebroken en kwam er 
nieuwbouw langs de voormali-
ge Schinkeldijk, die te bereiken 
is via de aangelegde betonnen 
brug. Nu wordt de naam Schin-
keldijk nog in ere gehouden 
door de bewoners van het eer-
ste deel van de Lagewaard. De 
stichting ‘Schinkeldijk’ bevor-
dert onderlinge contacten, be-
hartigen gezamenlijke belangen 
en voorzien de brug in de lente 
van mooie geraniums.

Volgende week gaat de bijdra-
ge van de Stichting Landschap-
pelijk Lint Lagewaard Land-
lust weg over het winkeltje van 
Maurits. 

Met je vragen of opmer-
kingen kun je ons mailen:  

onslint028@gmail.com

Het Anker wordt 
nog niet verkocht
De gemeente Alphen aan den Rijn verkoopt multi-
functioneel centrum Het Anker in Hazerswoude-Rijn-
dijk op dit moment niet. Dat heeft het college van bur-
gemeester en wethouders afgelopen dinsdag besloten. 
Geen van de biedingen voldoet aan de gestelde voor-
waarden.

Een nieuwe functie gezocht
September vorig jaar heeft de 
gemeente aangegeven Het An-
ker niet ‘als dorpshuis van de 
toekomst’ te zien en een nieuw 
dorpshuis te willen bouwen 
waarin plaats is voor zowel de 
huidige gebruikers van Het An-
ker als de maatschappelijke or-
ganisaties die in het dorp actief 
zijn.  Via een verkoopprocedure 
peilde het college de animo om 
een nieuwe invulling aan het 
pand te geven. Vanwege de gro-
te bouwhistorische waarde was 
een vereiste dat het interieur 
en exterieur behouden bleven. 
“Hoewel er meerdere biedin-
gen waren, voldeden zij niet aan 
de criteria”, aldus de gemeente. 
Naast het behoud van het interi-
eur en exterieur, werd ook ge-
keken naar de maatschappelijke 
meerwaarde ten opzichte van 
het financiële bod en de haal-
baarheid van het voorstel.

Stichting en gebruikers 
teleurgesteld
Een van de bieders was de nieuw 
opgerichte stichting “Buurthuis 
Het Anker” die vanuit het net-
werk van de huidige gebouwge-
bruikers, zoals de Rotary en de 
bridgeclubs, een doorstart voor 
het gebouw wilden maken en 
nieuwe functies wilden toevoe-
gen zoals een dagopvang voor 
dementerende ouderen en een 
filmhuis. Zij zullen nu een an-
der onderkomen moeten zoe-
ken in de Rhijnenburchschool 
of elders in de omgeving. 

Hoe verder? 
Wie de vier andere geïnteres-
seerde partijen waren, wil de 
gemeente niet bekendmaken. 
Ook kan men niet concreet aan-
geven hoe het nu verder moet. 
Aan afbreken van het gebouw 
wordt zeker nog niet gedacht: 

“Wij spreken als college op kor-
te termijn verder over het ver-
volg voor het gebouw, waarbij 
de grote bouwhistorische waar-
de van het pand opnieuw lei-
dend is”, geven verantwoorde-
lijke wethouders Van Velzen en 
Van As aan.” 

Gebruikers Het Anker kunnen 
naar Rhynenburch
Op dit moment functioneert het 
pand aan de Chopinlaan nog 
als dorpshuis. Per 1 juli 2020 
moeten de huidige gebruikers 
van Het Anker elders huisves-
ting vinden. In de Rhynenburch 
wordt een tijdelijk dorpshuis 
gecreëerd. Op dit moment loopt 
een traject om dit dorpshuis, sa-
men met gebruikers, vorm te 
geven. Gebruikers van dorps-
huis Het Anker kunnen hier 
desgewenst alsnog bij aanslui-
ten. Gebruikers die niet willen 
aansluiten bij dit traject, kun-
nen met de gemeente in gesprek 
gaan voor andere mogelijkhe-
den.
 
Workshops
In de afgelopen periode zijn 
bijeenkomsten georganiseerd 
met inwoners waarin zij kon-
den aangeven wat zij belang-
rijk vinden in een dorpshuis als 
het gaat om voorzieningen, ac-
tiviteiten en sfeer. Ruim 60 in-
woners uit verschillende leef-
tijdsgroepen hebben hieraan 
deelgenomen. De resultaten van 
deze sessies zouden ook worden 
gebruikt als input voor de work-
shops die architectenbureau Aa-
tVos deze week zou houden 
met de huidige en toekomsti-
ge gebruikers van het tijdelijke 
dorpshuis in de Rhynenburch-
school. Vanwege de coronamaa-
tregelen zijn deze bijeenkom-
sten geannuleerd en vinden op 
een later tijdstip alsnog plaats. 
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Uniek optreden voor mensen, die 
even wat afleiding nodig hebben!
In Koudekerk zijn drie vrienden die graag voor u een schitterend optreden verzor-
gen; hetzij buiten op de stoep, hetzij buiten op het terras of in de tuin. Ruben En-
denburg, Fiene van Bostelen en Thijmen van Kreuningen kunnen een voorstelling 
brengen op hun diabolo. 

Bij Verzorgingshuis Rhijnda-
el gaven zij vandaag hun eerste 
voorstellingen; als zag wat ze dit 
trio allemaal voor een kunsten 
kan uitvoeren, écht spectacu-
lair!  Een diabolo is een voor-
werp waarmee men kan jongle-
ren. De diabolo bestaat uit twee 
komvormige delen – veelal uit 
kunststof - die met hun bodem 
aan elkaar zijn verbonden. Dit 
verbindingsstuk is in wezen het 
steunpunt voor de diabolo.

Bij een diabolo horen twee stok-
jes bij die met een touw zijn ver-
bonden. Hiermee kan de di-
abolo aan het tollen worden 
gebracht, zodat hij in balans 

blijft, en in de lucht kan worden 
gegooid en opgevangen. Diabo-
lo's worden dikwijls gebruikt in 
circusvoorstellingen, maar deze 
drie beoefenaars, van 10 en 11 
jaar, kunnen u een aantal fantas-
tische trucs laten zien. 

Zou u of kent u iemand uit uw 
familie of kennissenkring die 
het leuk zou vinden dat Ruben, 
Fiene en Thijmen een voorstel-
ling komen geven?  Geen pro-
bleem, dat kan. Stuur even een 
mailtje naar Eline van Loon 
[emfvanloon@hotmail.com], 
dan kan zij in overleg vast wel 
een geschikt tijdstip met u af-
stemmen. Wij wensen Ruben, 

Fiene en Thijmen heel veel suc-
ces bij hun spetterende optre-
dens en uiteraard het publiek 
veel plezier!

Een lieve groet 
voor opa/oma
Omdat ze nu niet meer zo goed op bezoek konden gaan in Zorg-
centrum Rhijndael bedachten deze twee meiden een alternatief. 
Een prachtige tekening om tegelijkertijd alle bewoners een hart on-
der de riem te steken.

Chapeau meiden. Geweldig gedaan!

ROPARUN 2020 gaat niet door, 
maar opgeven is geen optie!
Maandag 16 maart jl. heeft Stichting Roparun Rotter-
dam de moeilijke, maar noodzakelijke beslissing ge-
nomen om de Roparun 2020 af te gelasten. 

De Roparun loopt door vier verschillende landen en als stichting vindt 
men het belangrijk om daarom hun verantwoordelijkheid te nemen en 
verspreiding van COVID-19, waar mogelijk, tegen te gaan. Vanuit de inzet 
voor het welzijn van zieke mensen, vindt de organisatie het een verplich-
ting om veiligheid en gezondheid altijd de hoogste prioriteit te geven. Het 
ondersteunen van verschillende doelen in de ondersteunende zorg voor 
mensen met kanker gaat overigens wel gewoon door.  
Voor de Rhijndrifters, team 341 uit Rijnwoude, zit er niets anders op 
om mee te gaan in het begrijpelijke besluit van de Roparun organisatie. 
“Als team zijn we met elkaar de commitment aangegaan om het Roparun 
avontuur te volbrengen. Helaas dat dit in 2020 niet gaat gebeuren. Veilig-
heid en gezondheid staat boven alles. Het dagelijkse leven wordt momen-
teel drastisch verstoord en stelt ’n ieder voor de nodige dilemma’s en dit 
onzichtbare monster stelt ons flink op de proef. Echter, we zijn als team 
een beweging begonnen met een energie die niet meer is te stoppen is. 
Dit geeft ons een extra boost om ons nog harder in te zetten voor onze 
uitdaging in 2021! Want....Opgeven is geen optie!  De Rhijndrifters, team 
341, schuift hun deelname aan de Roparun daarom door naar 2021! 
Langs deze weg willen de Rhijndrifters hun sponsoren hartelijk danken 
voor hun toezegde ondersteuning, hetzij in financiële zin, hetzij in ma-
teriele zin. Voor 2021 pakt het team de draad weer op. De Rhijndrifters 
staan garant dat alle reeds gedane donaties in goede handen zijn en uit-
eindelijk terecht komen. Inmiddels heeft Stichting Rhijndrifters ook een 
ANBI status gekregen vanuit de belastingdienst. Alle sponsoren hebben 
inmiddels hun steun uitgesproken om ons te blijven supporten voor de 
Roparun in 2021. Stichting Rhijndrifters en team 341 bedanken nogmaals 
hun sponsoren en donateurs voor hun bijdragen en support. Ook nog 
speciale dank naar het team 1-keer-FF-lopen. Zij hebben hun spullen van 
voorgaande Roparun-edities aan de Rhijndrifters gedoneerd. Sponsoren zijn: 
Tripel R B.V., Nijssen Koeling B.V., EFMI Business School, Arla Foods Nederland, Easy Unit 
Self storage, OKS Onlinekozijnshop.nl, Theo van Zanten Tweewielers, Pleyn 68, Cor Kuyven-
hoven, Timothy van autoimportstore.nl, Limes Netwerk Notarissen, Alpherwijk Accountants 
en fotografie door Cor Kuyvenhoven.
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Wat gebeurt er om ons heen in deze crisistijd van coronavirus?
Spontane initiatieven en creatieve oplossingen

Thuisonderwijs
Als de scholen moeten sluiten en de kinderen naar 
huis, wat gebeurt er dan met het onderwijs?

Oudere kinderen kunnen lessen via internet maken op hun com-
puter of krijgen digitaal opdrachten aangeleverd. Maar hoe gaat dat 
met de jongsten?

Gerard Bel van de School met de Bijbel uit Benthuizen stuurde deze 
foto van vorige week dinsdag. 

Op alle stoelen lag een tasje met materialen voor de kleuters en on-
der de stoelen een overzicht van de onderwijsactiviteiten en een in-
structie voor ouders.

Wie ook goed bezig zijn 
volgens Van Vliet, zijn de 
mensen van thuiszorg Al-
cura. 
“Met man en macht probeert 
men de zorg in deze moeilijke 
tijden door te laten gaan. Met 
veel inzet en liefde lukt dat ook 
en daar zijn de ouderen in Ben-
thuizen heel blij mee” zegt Bas 
van Vliet.

Eén evenement 
dat WEL 
doorgaat

De stichting Het Zuid-Hollands 
Landschap meldt dat er één 

evenement is dat de komende 
weken wel doorgaat, dat is: 

DE LENTE.
De lente begint 20 maart 

en…… de toegang is gratis!

De Hazelaar: Open of niet?
De planning is dat zwembad De Hazelaar in Hazerswoude-Dorp op zaterdag 25 
april opengaat, maar of dat ook gaat gebeuren????

Voorzitter Pedro Overmeer 
schrijft: 
?Waar het naartoe gaat weten 
we inderdaad nog niet. Wel 
spannend allemaal.

Wel zijn we superdruk om al-
les in gereedheid te brengen om 
op zaterdag 25 april het zwem-
bad gewoon te openen. Er is 
heel hard gewerkt in de win-
termaanden en zijn supertrots 
op alles wat is gedaan. Zo heb-
ben we natuurlijk het glijbaan- 
en peuterbad volledig gereno-
veerd en een nieuw speeltoestel 
op het grote veld geplaatst. 't 

Winkeltje heeft een metamor-
fose ondergaan en zijn de zand-
filters volledig vernieuwd zodat 
we heerlijk schoon zwemwater 
zullen hebben. Ook hebben we 
langs de velden prachtige hor-
tensia's gepoot. 

Op de geheel nieuwe website 
kunnen vanaf 1 april tot 1 mei 
abonnementen in de voorver-
koop gekocht worden. Mochten 
we vanwege het corona-virus 
niet of slechts gedeeltelijk open 
zijn, dan kunnen de abonne-
menthouders compensatie krij-
gen.

Kortom, het zou té zonde zijn 
om niet open te kunnen gaan. 
We hopen op het best"e.   aldus 
Pedro Overmeer

Met z'n allen is en wordt er keihard gewerkt aan het nieuwe seizoen!
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Studio Alphen maakt speciaal 
radioprogramma: 'Studio Quarantaine' 
Luisteraars informeren, maar ook verbinden tijdens deze bijzondere tijd

Studio Alphen maskt sinds donderdag 19 maart een speciaal radioprogramma van-
wege de coronacrisis: Studio Quarantaine.

In het radioprogramma worden 
de laatste actualiteiten doorge-
nomen. 'In deze bijzondere tijd 
willen we inwoners van de ge-
meente Alphen aan den Rijn 
ook verbinden met elkaar', zegt 
Mike Mourits van Studio Alp-
hen. 'Mensen werken thuis, kin-
deren gaan niet naar school en 
iedereen probeert zoveel moge-
lijk thuis te blijven. Via dit ra-
dioprogramma willen we ie-
dereen in contact met elkaar 
houden.'

In Studio Quarantaine besteedt 
Studio Alphen van maandag tot 
en met vrijdag tussen 11.00 en 
13.00 uur aandacht aan de ver-
schillende initiatieven die hulp 
bieden aan mensen die dat op 
dit moment hard nodig hebben. 
'We verzamelen en geven ook 
tips hoe je thuiswerken kunt 
combineren met het opvangen 
en begeleiden van kinderen. En 
verzoeknummers, om het thuis-

blijven iets aangenamer te ma-
ken, zijn uiteraard ook van harte 
welkom.'

Het radioprogramma Studio 
Quarantaine is ook via het 
televisiekanaal en de online 
livestream van Studio Alphen 
te volgen.

WEKELIJKS KERKDIENST OP 
TELEVISIE
Omdat vrijwel alle kerkdien-
sten in de gemeente Alphen 
aan den Rijn de komende we-
ken niet doorgaan of zonder 
bezoekers plaatshebben, blijft 
Studio Alphen net als afgelo-
pen weekend iedere zondag een 
kerkdienst uitzenden op televi-
sie. 'In de Maranathakerk wordt 
de komende tijd door meerde-
re kerken een gezamenlijke pro-
testantse dienst gehouden. Stu-
dio Alphen zal deze wekelijkse 
dienst uitzenden op televisie 
en via de online-livestream. 

De uitzendingen beginnen om 
10.00 uur', aldus Studio Alphen-
hoofdredacteur Michel la Faille. 
Op de radio blijft Studio Alphen 
iedere zondag wekelijks wisse-
lende kerkdiensten uitzenden.

Van maandag tot en met vrij-
dag zendt Studio Alphen extra 
uitzendingen van het Alphens 
Filmjournaal uit op televisie. 
Ieder uur is een andere afleve-
ring te zien, direct na het Studio 
Alphen Nieuws. 'We gaan ervan 
uit dat de oudste inwoners van 
onze gemeente geen beschik-
king hebben over bijvoorbeeld 
Netflix. Op deze manier bieden 
we toch wat afleiding in deze 
bijzondere tijd, met videobeel-
den uit Alphen aan den Rijn die 
teruggaan tot 1963', zegt Mou-
rits.

In het weekend blijft Studio 
Alphen, aansluitend op het Stu-
dio Alphen Nieuws, het cul-

tuurprogramma PuurPodium 
uitzenden.

PROGRAMMAWIJZIGINGEN
Door de coronacrisis zijn er 
meer programmawijzigingen. 
Zolang er niet gesport wordt, 
komen de wekelijkse radio- en 
televisie-uitzendingen van Sport 
Lokaal te vervallen. Ook Studio 
Alphen Politiek gaat niet door. 
'Het politieke nieuws dat er is, 
verslaan we via onze reguliere 
nieuwskanalen. Dat geldt ook 
voor de sterk ingekorte gemeen-
teraadsvergadering volgende 
week donderdag. Al onze ande-
re radioprogramma's gaan door, 
maar het is niet uitgesloten dat 
bij gezondheidsklachten een 
aantal doelgroepenprogramma's 
komt te vervallen. Waar moge-
lijk wordt vanuit huis gewerkt.'

De reguliere nieuwsvoorziening 
van de lokale publieke omroep 
op radio, televisie en www.stu-
dioalphen.nl gaat tijdens de co-
ronacrisis gewoon door.

De radiozender van Studio Alp-
hen is in de ether te ontvangen 
op 90.0 FM (Alphen aan den 
Rijn, Aarlanderveen en Zwam-
merdam), 105.1 FM (Boskoop) 
en 106.5 FM (Benthuizen, Ha-
zerswoude, Koudekerk aan den 
Rijn). Een volledig overzicht van 
alle frequenties en kanalen is 
hier te vinden.

Vanzelfsprekend volgen mede-
werkers en vrijwilligers van Stu-
dio Alphen de richtlijnen op om 
de verspreiding van het corona-
virus te voorkomen. Waar mo-
gelijk werken zij vanuit huis.

Lezer Bas van Vliet uit Bent-
huizen meldt ons dat super-
markt Plus Verheul er echt 
alles aan doet om het co-
ronavirus niet te laten ver-
spreiden. 

Iedereen houdt afstand en zij 
proberen klanten en personeel 
te beschermen door iedereen 
de gelegenheid te geven om bij 
binnenkomst de handen te kun-
nen wassen. (Foto links)

“ Goed bezig dus” aldus Bas van 
Vliet.

Goed bezigGoed bezig!!!! 

Kerkdiensten online
Nu mensen niet meer in grote groepen bijeen mogen komen, hebben ook de kerken 
hun diensten en activiteiten opgeschort.

dienst begint op de vaste tijd, 
10.00 uur en wordt dat via de 
kerkomroep uitgezonden. Via 
kerkomroep.nl kan iedere be-
langstellende dan deze dienst 
op zijn of haar computer of ta-
blet volgen.

Hervormd Hazerswoude meldt 
op de website dat er zondag-
morgen om 8.00 uur een ere-
dienst is in de kerk, waarin 
ambtsdragers aanwezig zijn. 
Er is een organist/pianist, een 

In de R.K. Engelbewaarderskerk 
worden geen bijeenkomsten 
meer gehouden. De bisschop 
heeft aangegeven dat zeker tot 
na Pasen en geen diensten ge-
houden zullen worden. Ook 
de diensten in de Goede week, 
de week voor Pasen, vervallen. 
De pastores denken nog na hoe 
ze toch vorm kunnen deze da-
gen. Wel zullen de deuren van 
de kerkgebouwen op zaterdag-
avond en zondagmorgen op de 

gebruikelijke tijden geopend 
zijn. Eenieder kan dan naar bin-
nen voor een moment van be-
zinning, van stilte en rust en 
een kaarsje aansteken. 

De sobere maaltijd die elk jaar 
georganiseerd wordt in de vas-
tentijd, samen met de andere 
kerken in het dorp, is ook afge-
blazen. Deze bijeenkomst zou 
op 25 maart in de Korenaar 
plaatsvinden, maar dit jaar dus 

helaas niet.

In de Korenaar volgt men de 
richtlijnen van de PKN. Vorige 
week hebben alle leden een brief 
thuisgekregen dat de dienst van 
zondag 15 maar zou vervallen, 
maar dat men wel via de televi-
sie de dienst van de PKN met ds. 
De Reuver kon volgen.
Op de zondagen 22 en 29 maart 
wordt er wel een dienst gehou-
den, maar zonder bezoekers. De 

koster en iemand voor de bea-
mer. Daarnaast zoeken zij voor 
de dienst 10 gemeenteleden die 
graag zingen om een goede uit-
zending te kunnen maken. Deze 
dienst kan iedereen thuis recht-
streeks volgen, maar beter is het 
om op de gewone kerktijd deze 
dienst te luisteren of te kijken. 
Zij vervroegen de opname van 
de dienst omdat Kerkomroep.nl 
op de normale tijd niet kan ga-
randeren dat een rechtstreekse 
uitzending goed verloopt. 
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Wijkcoaches beschikbaar voor tips en advies

Tom in de buurt en Actief 
Rijnwoude staan voor u klaar 
Sinds 16 maart zijn alle ves-
tigingen van Tom in de buurt 
gesloten en kunnen bewoners 
van Rijnwoude niet meer op 
locatie terecht. Maar de on-
dersteuning van wijkcoaches 
gaat wel telefonisch door. 

“Met klanten leggen we tele-
fonisch contact, we geven ant-
woord op vragen en tips bij pro-
blemen”, zegt wijkcoach Saskia 
Posthuma van team Rijnwoude. 
“Ook alle bewoners met vragen, 
hulpacties of andere buurtiniti-
atieven kunnen bij ons terecht 
voor advies.”

Neem gerust contact op
Afgelopen maandag ging Saskia 
niet naar kantoor, maar start-
te haar dag thuis met het bel-
len van haar klanten om te ho-
ren hoe zij ervoor staan. Het is 
niet niks, van de ene op de an-
dere dag niet meer naar kan-
toor, maar thuis aan het werk 
en vaak samen met kinderen die 
online lessen moeten volgen en 
partners die ook thuis aan het 
werk zijn of juist niets te doen 
hebben. “Voor veel mensen is 
dit enorm wennen. Het geeft 
ook irritaties. Wanneer deze te 
hoog oplopen adviseer ik be-
woners van Rijnwoude om con-
tact op te nemen met Tom in de 
buurt”, geeft wijkcoach Saskia 
aan. “Afgelopen dagen merk ik 
dat door met elkaar hierover in 

gesprek te gaan, er vanzelf idee-
en ontstaan voor oplossingen. 
Bijvoorbeeld door thuis met el-
kaar nieuwe afspraken te maken 
over wie wanneer wat doet, het 
coachen van mensen en advise-
ren over zinvolle dagbesteding”.  

Maaltijdservice en 
Boodschappendienst 
Tom in de buurt biedt altijd 
al een Maaltijdservice en Per-
sonenalarmering aan.  Saskia 
geeft aan dat deze diensten in 
deze moeilijke tijd nog belang-
rijker geworden. “Inwoners die 

zelf niet in staat zijn om maal-
tijden te bereiden, krijgen deze 
door vrijwilligers thuisbezorgd. 
Dat werkt fantastisch”.  Om te 
zorgen dat inwoners van Rijn-
woude hun dagelijkse bood-
schappen hebben, heeft Actief 
Rijnwoude afgelopen week een 
Boodschappendienst opgezet, 
waar Tom in de buurt bewoners 
naar verwijst.   

Eenzaamheid 
Bij de hele bevolking zijn er zor-
gen over eenzaamheid. Contac-
ten met ouderen moeten wor-

van Tom in de buurt.  Naast ou-
deren zijn er jongeren en men-
sen die alleen wonen, die ineens 
hele dagen alleen zitten en last 
hebben van eenzaamheid. “Ook 
zij kunnen met vragen en voor 
adviezen bij Tom in de buurt te-
recht, want wij zijn er voor alle 
volwassenen van de gemeenten 
Alphen aan den Rijn, Kaag en 
Braassem en Nieuwkoop”, aldus 
Saskia. 
 
Hulpacties 
Veel bewoners bieden spontaan 
hulp aan. “Dat doet me goed”, 
zegt Saskia.  Bewoners die een 
idee hebben of een hulpactie 
aan het opzetten zijn, kunnen 
ook terecht bij Tom in de buurt.  
“Ook hier kunnen wij meeden-
ken, want daar zijn we heel er-
varen in. Omdat meer men-
sen zich bij ons melden en we 
goed op de hoogte zijn, weten 
we vaak welke andere initiatie-
ven er zijn en kunnen zaken aan 
elkaar koppelen. We houden zo 
overzicht van welke initiatieven 
er zijn en kunnen mensen ver-
wijzen en adviseren.”  

Het team van "Tom in de Buurt"

den beperkt in verband met hun 
kwetsbaarheid. “Dat vinden veel 
mensen moeilijk. Het voelt ook 
als het laten verkommeren. Heb 
je daar vragen over of wilt je ad-
vies: bel dan ook met Tom in 
de buurt”.  Voor bewoners die 
behoefte hebben aan een luis-
terend oor, of een praatje wil-
len maken, is samen met Ac-
tief Rijnwoude de Luisterlijn 
opgezet, die dagelijks van 9 tot 
12 uur actief is. Meer informa-
tie hierover staat elders in deze 
krant en kunt u ook krijgen via 
het algemene telefoonnummer 

Voedselbank Alphen 
is gesloten 

Om de gezondheid van 
vrijwilligers en klan-
ten van de Voedselbank 
niet in gevaar te brengen 
heeft het bestuur besloten 
voorlopig geen voedsel-
pakketten uit te delen. 

In plaats daarvan ontvangen de 
mensen geld ter waarde van een 
voedselpakket. 

Kwetsbare groep
Wekelijks maken zo’n 200 ge-
zinnen gebruik van de Alphense 
Voedselbank. Omdat zich onder 
de vrijwilligers en de cliënten 
veel mensen met een kwetsba-
re gezondheid bevinden, vindt 
de Voedselbank het niet langer 
verantwoord om pakketten uit 
te delen. Ook het bezorgen van 
pakketten vindt het bestuur te 
risicovol. 

Bijzondere bijstand?
Het bestuur van de Voedselbank 
heeft bij de gemeente Alphen 
aan den Rijn een verzoek in-
gediend om de klanten van de 

voedselbank bijzondere bijstand 
te geven om zelf boodschappen 
te kunnen doen, totdat de Voed-
selbank weer open kan. 

Burgemeester Spies heeft de 
Voedselbank laten weten dat 
dat de gemeente een bijdrage 
‘in natura’ zal leveren, zodat de 
Alphense voedselbank met hulp 
van de supermarkteigenaren 
vanaf deze week weer voedsel-
pakketten kan samenstellen. 

Mensen die klant zijn van de 
voedselbank hoeven zich dus 
geen zorgen te maken dat er 
geen voedsel voor hen beschik-
baar is. 
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Aangepaste dienstverlening 
gemeente Alphen aan den Rijn
De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus hebben het vol-
gende effect op de dienstverlening van Gemeente Alphen aan den Rijn. Houd voor 
de actuele informatie www.alphenaandenrijn.nl in de gaten.

Balies stadhuis
De balies van het Alphense stad-
huis blijven voorlopig dicht 
voor ‘spontane’ bezoekers. Alle 
burgerzaken worden waar mo-
gelijk telefonisch, schriftelijk of 
digitaal afgehandeld. Veel zaken 
kunt u 24/7 online vanaf huis 
regelen zoals meldingen open-
bare ruimte (bijvoorbeeld volle 
prullenbakken en losse stoep-
tegels) online door. Kom al-
leen naar het gemeentehuis als 
u een afspraak heeft. De inloop-
balies zijn gesloten. Maak alleen 
een afspraak als dit noodzake-
lijk is. Dit geldt ook voor het 
ophalen van uw paspoort, ID-
kaart en rijbewijs. Bekijk hier-
voor de contactpagina. Heeft u 
last van een verkoudheid, hoes-
ten of koorts? Verzet de afspraak 
en kom als u weer beter bent.

Op afspraak
Vanaf woensdag 18 maart ver-
valt de open inloop van de ge-
meentebalies. Om zaken met de 
gemeente te regelen geldt voor 
Burgerzaken en het Service-
plein dat u alleen een afspraak 
maakt als zaken niet telefonisch, 
schriftelijk of digitaal kunnen 
worden afgehandeld. Voor Ver-
gunningen geldt dat u telefo-
nisch contact op kunt nemen. 
Informatie over de dienstverle-
ning leest u ook hier.

Afvalinzameling
Afvalinzameling gaat door vol-
gens normale planning. Dit is 
belangrijk om onze gemeente 
schoon te houden. Het Ecopark 

blijft open. We houden het aan-
tal bezoekers in de gaten, zodat 
er niet meer dan 100 mensen te-
gelijk zijn.

Onderhoud openbaar groen
Het werken in het openbaar 
groen gaat door. Er zijn strak-
ke afspraken gemaakt over de 
werkomstandigheden. Bijvoor-
beeld over de persoonlijke hy-
giëne, bezetting van de voer-
tuigen, werken in kleine teams 
en spreiding van de teams in de 
gemeente. Juist in deze periode 
is er veel plantwerk geleverd dat 
de grond in moet (bijvoorbeeld 
een grote hoeveelheid bomen 
die vanwege het niet doorgaan 
van de boomfeestdag gepoot 
worden). Ook is er een achter-
stand in het maaien van gazons 
vanwege de zeer natte onder-
grond door de lange regenperi-
ode

Gemeentearchief
De studiezaal van het gemeen-
tearchief wordt gesloten. Er 
kunnen geen archiefstukken 

worden ingezien. Voor de aan-
vraag van een bouwdossier kunt 
u telefonisch 0172-465265 of 
digitaal gemeentearchief@alp-
henaandenrijn.nl contact op te 
nemen met het gemeentear-
chief. Houd rekening met lan-
gere verwerkingstijden.

Evenementen, sport, markten
Alle evenementen en bewoners-
avonden zijn tot en met 6 april 
geannuleerd en de zwembaden, 
kinderboerderijen en sportac-
commodaties zijn gesloten. Alle 
markten in de gemeente gaan 
vooralsnog door. 

Raadvergaderingen
De vergadering van 26 maart 
vindt in aangepaste vorm plaats 
zonder publiek of pers. Alleen 
het hoogstnoodzakelijke wordt 
besproken. Er is geen gelegen-
heid voor (schriftelijke) stem-
verklaringen, moties en amen-
dementen. De vergadering 
wordt live uitgezonden. Alle an-
dere raadsactiviteiten tot en met 
6 april zijn geannuleerd.  

Schenkerij de Boomgaard 
verkoopt taarten, sand-
wiches en meer lekkers.
Nu alle restaurants en uitspanningen gesloten zijn, is het 
ook niet meer mogelijk even aan te gaan bij schenkerij De 
Boomgaard aan de Bentwoudlaan in Benthuizen. De uit-
spanning tussen de appelbomen moest ook sluiten. 

Maar de familie Sonneveld is niet bij de pakken neer gaan zitten 
en is overgegaan tot het verkopen van alles wat normaal in het 
restaurant te verkrijgen is. “Appeltaarten, pannenkoeken, belegde 
sandwiches, soep. Alles is op bestelling te verkrijgen” zegt Mieke 
Sonneveld. “Gelukkig is de Landwinkel wel open. Daar gaat de ver-
koop gewoon door. In de winkel staat ook een vitrine met daarin 
alle baksels die te bestellen zijn.”  Dagelijks worden er vele appels 
geschild, sandwiches en ander lekkers klaar gemaakt. Alles is te 
bestellen in de Landwinkel, of per mail (info@schenkerijdeboom-
gaard.nl) of telefonisch via 0683271175
     

Tekort aan mondkapjes 
– Maak ze zelf!
Zorginstelling Herbergier Hazerswoude-rijndijk 
heeft een schreeuwend tekort aan mondkapjes net 
als de huisartsen en andere zorginstellingen in onze 
regio. 

Heb je als bedrijf mondkapjes over (bv. type FFP1/2 uit de 
bouw), dan neemt één van de huisartspraktijken of apotheken 
in onze regio deze graag in ontvangst. Zij zorgen voor verdeling 
ervan. Zelfgemaakte mondkapjes van katoen voldoen ook, want 
deze kunnen op hoge temperatuur worden gewassen om zo op-
nieuw gebruikt te kunnen worden. Deze mondkapjes voldoen 
niet aan de hoogste eisen als het gaat om het tegenhouden van 
virussen, maar helpen wel te voorkomen dat het virus makkelijk 
van de hand naar de mond wordt gebracht. 

Dus heb je nog lapjes katoen liggen (effen of bont) en/of ben je 
handig met de naaimachine, dan kun je aan de slag met bijgaan-
de beschrijving en patroon: weethetsnel.nl/tag/DIY-mondkapje 
. Lever ze aan bij Herbergier Hazerswoude-Rijndijk.

Restaurants organiseren 
afhaalloket of bezorgen thuis
Restaurants hebben noodgedwongen hun deuren ge-
sloten en missen zo alle omzet. Diverse horecaonder-
nemers hebben nu creatieve oplossingen bedacht, zo 
ook restaurant ’t Haasje in Hazerswoude-Rijndijk. 

“Wij zouden meedoen aan de Alphense restaurantweek, maar die is 
natuurlijk niet doorgegaan. Een aantal deelnemers, waaronder ons 
team van ’t Haasje, bieden nu een afhaal en/of bezorgmenu aan”, 
vertelt eigenaar en kok Gabri. “Zo kunnen we toch nog wat omzet 
maken en onze klanten van dienst zijn. Wel graag minimaal een 
dag van tevoren bestellen.” 

Gabri Hoogenboom zit niet bij de pakken neer en wijst naar nieuwe mogelijkheden!
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Gezondheidscentrum Lindehof 
alleen telefonisch te bereiken
Gezondheidscentrum Lindehof in Hazerswoude-Dorp is in deze periode alleen telefonisch be-
reikbaar. Er kan niet meer zomaar binnen gelopen worden en in de wachtruimte gezeten worden. 
Voor urgente medische zorg is het centrum op afspraak te bezoeken. 
Geneesmiddelen worden nu aan huis bezorgd. ” Dit doen wij om de huisartsenzorg en geneesmidde-
lenvoorziening voor de inwoners van Hazerswoude zoveel mogelijk te kunnen waarborgen,” aldus de 
huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten van het gezondheidscentrum.

“Voor kwetsbare personen (ou-
deren en personen met ver-
minderde weerstand) geldt des 
te meer: blijf zoveel mogelijk 
thuis, laat als het even kan de 
boodschappen door anderen 
doen. Gaat u toch zelf bood-
schappen doen, houd afstand 
en houd gesprekken met beken-
den kort, ook als u buiten voor 
de supermarkt staat. Ongezellig, 
maar dit is voorlopig het beste”. 

Apotheken
De apotheek in Hazerswoude-
Dorp is niet toegankelijk voor 
patiënten en bezorgt alle medi-
catie aan huis. De apotheken in 
Hazerswoude-Rijndijk en Kou-
dekerk aan den Rijn zijn beperkt 
open voor een klein aantal per-

Dringend advies van uw huisarts: vermijd contacten! 

Ook in Rijnwoude zijn Corona 
besmettingen geconstateerd

Vervolg van voorpagina

Heeft u contact gehad met een corona patiënt?
Voor inwoners die contact hebben gehad met mensen die ziek zijn geworden gelden dezelfde re-
gels die voor iedereen in Nederland gelden:

• Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en/of koorts
• Bel met de huisarts als de klachten verergeren: koorts >38 graden en moeite met adem-

halen en behoefte aan medische hulp
• Mijd sociaal contact (sociale isolatie)
• Beperk bezoek aan kwetsbare ouderen
• Probeer zoveel mogelijk thuis te werken of werktijden te spreiden
• Let op de handenhygiëne: regelmatig handen wassen, geen handen schudden
• Houd ook in de supermarkt voldoende (1,5 -2 meter) afstand van anderen
• Gebruik handendesinfectans die bijvoorbeeld bij de ingang van winkels staan

Restaurants organiseren af-
haalloket of bezorgen thuis
Restaurants hebben noodge-
dwongen hun deuren gesloten 
en missen zo alle omzet. Diverse 
horecaondernemers hebben nu 
creatieve oplossingen bedacht, 
zo ook restaurant ’t Haasje in 
Hazerswoude-Rijndijk. “Wij 
zouden meedoen aan de Alp-
hense restaurantweek, maar die 
is natuurlijk niet doorgegaan. 
Een aantal deelnemers, waaron-
der ons team van ’t Haasje, bie-
den nu een afhaal en/of bezorg-
menu aan”, vertelt eigenaar en 
kok Gabri. “Zo kunnen we toch 
nog wat omzet maken en onze 
klanten van dienst zijn. Wel 
graag minimaal een dag van te-
voren bestellen.” 

Mondkapjes
Dankzij een oproep hebben veel 
bedrijven en inwoners uit de 
omgeving gehoor gegeven aan 

sonen tegelijkertijd. Medicijnen 
kunnen nu thuisbezorgd wor-
den, of zijn af te halen uit de 
medicijnautomaat. Op de vraag 
of er problemen zijn met leve-
ring van medicijnen geeft apo-
theker Rinse Bazen uit Hazers-
woude-Dorp aan dat dat niet 
het geval is. “Zolang men geen 
medicijnen gaat hamsteren en 
apotheken daar ook niet aan 
meewerken, zijn er geen leve-
ringsproblemen. Patiënten met 
een chronische aandoening ont-
vangen hun medicatie meestal 
automatisch via een herhaalser-
vice. Overige mensen die zich 
zorgen maken geef ik in elk ge-
val het advies de herhaalmedi-
catie niet op het allerlaatste mo-
ment te bestellen”. 
 

de oproep om mondkapjes af te 
geven. “Onze grote dank daar-
voor”. De beschermingsmidde-
len worden echter in hoog tem-
po verbruikt. Extra mondkapjes 
blijven noodzakelijk. Ook mas-
kers uit de bouw van het type 
FFP1 en FFP2 voldoen. Dus le-
ver ze in bij een van de huisart-
sen of de apotheek. Dan zorgen 
zij voor de onderlinge verdeling 
ervan bij de huisartsen en ver-
zorgingshuizen.

Tot slot roepen de 
huisartsen op: 

wees voorzichtig, 
neem uw 

verantwoorde-
lijkheid en let een 
beetje op elkaar!

Repaircafé nu 
even niet!
Het maandelijkse Repaircafé van de Stichting Kringloop Alphen 
a/d Rijn wordt altijd druk bezocht. Uiteraard gaat dat nu even 
niet en ze worden dus tot nader order niet georganiseerd.

Wij laten u weten wanneer en weer een Repaircafé komt!


