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INLOOPSPREEKUUR NOTARIS
In verband met het coronavirus

zal er tot nader bericht 
door Limes Netwerk Notarissen
 geen gratis inloopspreekuur 

worden gehouden

Voor inlichtingen :
Telefoonnummer 0172 213848

Besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is! 

75 JAAR VRIJHEID VIEREN IN 
TIJDEN VAN 'LOCKDOWN'

Er stond een scala aan acti-
viteiten op stapel om in de 
gemeente Alphen aan den 
Rijn te herdenken dat onze 
regio 75 jaar geleden is be-
vrijd. Nu het land in de grip 
is van de maatregelen rond 
het coronavirus is, moeten 
de plannen worden bijge-
steld.

 “Vrede en vrijheid zijn kwets-
baar, kostbaar en absoluut niet 
vanzelfsprekend. Dat ervaren 
we op dit moment zelf aan den 
lijve”, vertelt Bernadette Verhoef 
uit Hazerswoude-Rijndijk. Zij is 
de projectleider van het comité 
dat de activiteiten rond de vie-
ring van 75 jaar vrijheid organi-
seert. Ook heeft zij samen met 
gemeentearchivaris Arjan van ’t 
Riet een boek geschreven over 
de oorlogsperiode in de regio 
Alphen dat binnenkort uitkomt. 
Bernadette vertelt meer over de 
geplande activiteiten en hoe we 
in deze tijd toch met aangepaste 
activiteiten kunnen stilstaan bij 
de betekenis van vrijheid. 

Parallel met huidige 
beperkende maatregelen

“De periode 1940-1945 is niet 
te vergelijken met nu, maar wij 
maken nu ook mee hoe het is om 
niet in alle vrijheid te kunnen 
gaan en staan waar en wanneer 

door Bernadette Verhoef en
Diana Baak

we willen. Wat een avondklok 
is, kan men zich nu waarschijn-
lijk beter voorstellen dan een 
paar weken geleden”, waarmee 
Bernadette aangeeft dat er pa-
rallellen te trekken zijn tussen 
toen en nu. “Als wij over een 
aantal weken of maanden weer 
in alle vrijheid naar buiten kun-
nen, zal de blijdschap daarover 
groot zijn. De angst om ziek te 
worden en het verdriet om dier-
baren die zijn overleden wor-
den daarmee niet direct weg-
gepoetst”. Ook daarmee is op 
voorzichtige wijze een parallel 
te trekken met mei 1945. Des te 
meer reden om juist in deze pe-

riode bij de betekenis van vrij-
heid stil te staan. 

Geen bevrijdingsfeest
De organisatie van de festivi-
teiten heeft al de koppen bij el-
kaar gestoken. “Op dit moment 
is het belangrijkste uitgangspunt 
”hoe kunnen we nog steeds op 
gepaste wijze aandacht besteden 
aan de belangrijkste boodschap 
van het feit dat we 75 jaar gele-
den bevrijd zijn en aan ons the-
ma ‘Geef vrijheid door!’?” Op 4 
mei zal geen Dodenherdenking 
kunnen plaatsvinden zoals u ge-
wend bent. Op 5 mei is er geen 
feest. Geen ‘Vrij aan de Rijn’, de 

geplande doortocht van histo-
rische legervoertuigen met het 
bevrijdingsvuur. Wat kan dan 
wel? “Wat betreft de Dodenher-
denking wordt nagedacht hoe 
bepaalde elementen behouden 
kunnen blijven.”

Oorlog hoort in een museum
Vanaf 24 april zullen op de 
sandwichborden in de gehe-

le gemeente posters te zien zijn 
met de tekst ‘Oorlog hoort in 
een museum’.  Hiermee wil de 
organisatie aangeven dat oorlog 
nooit meer actueel mag wor-
den, maar alleen ter lering in 
een museum bekeken zou mo-
gen worden. “In diezelfde peri-
ode komen er dranghekken met 
banners te staan”, vertelt Berna-
dette verder. 

Het vervolg van dit artikel 
staat op pagina 6 van deze 

Groene Hart Koerier

Geen oud papier! In verband met het Coronavirus haalt TTV Avanti op 
zaterdag  4 april GEEN oud papier op.  Excuses voor het ongemak.
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Familieberichten

 “Ik ben gek op wit. Bij mijn eerste 
communie was ik in wit, tijdens mijn 
vormsel droeg ik een wit jurkje, op mijn 
trouwdag was ik in het wit en had ik een 
boeket met witte rozen. 
 Als er iets bijzonders aan de hand 
is zie je mij altijd in het wit. Volgens de 
foto’s droeg ik zelfs een witte doopjapon. 
 Nu denk ik wel eens aan een witte 
begrafenis. Witte linten, een in het wit 
gestoken kerkkoor, een witte kist, witte 
duiven en witte ballonnen. Natuurlijk 
draag ik weer mijn trouwjapon, inclusief 
sluier. Krijg al tranen in mijn ogen als ik 
eraan denk.”
 Ester Laurieren 

sluier. Krijg al tranen in mijn ogen als ik 
eraan denk.”
 Ester Laurieren 

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

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

Achter elke traan van verdriet
Zit een glimlach van herinneringen

 
✩ Leiden 29-01-1938 † Leiden 07-03-2020

 

Jansje van der Voort-Groen
Jans

Weduwe van Willem van der Voort
 
Op verzoek van onze moeder is zij in besloten kring gecremeerd.
 
Koudekerk aan den Rijn - Familie van der Voort
 
Correspondentieadres:
't Kabel 4, 2153 MB Nieuw Vennep

Kledinginzameling van Stich-
ting ZoBeRo  in Benthuizen 
Evenals vorige jaren hadden we ook dit jaar weer het plan 
om naar Roemenië en zelfs naar Moldavië te gaan.

Helaas hebben we moeten besluiten om dit voorlopig te stoppen in ver-
band met de corona crisis.

We nemen dus geen kleding meer aan

Voor informatie kunt u bellen met: 
fam. Bregman, Zegwaartseweg 152,  tel. 079 – 3412839  
fam. van der Meer, van Zuytland 18,  tel. 079 – 3317771 of
www.zobero.nl

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw begrip.

Honden uitlaatdienst …………….
zo doen we dat in Rijnwoude.

Vooral jongeren worden uitgedaagd zich aan te melden als vrijwilliger

Nu we zeker weten dat we tot 1 juni in deze hele vervelende situatie verkeren, kunnen wij ons 
voorstellen dat binnen Rijnwoude er hondenbezitters zijn, die grote problemen gaan krijgen 
met het uitlaten van de hond. Zeker wanneer je tot de risico groep behoort of dat je zelf ziek 
gaat worden.  Daarom hebben BOOST (jongerenwerk)  en Actief Rijnwoude de handen ineen 
geslagen en hebben besloten een “Honden uitlaatdienst” op te zetten in Rijnwoude.

Hiervoor zoeken wij vrijwilligers. 
Deze vrijwilligers (aanbod) brengen wij in contact met mensen die behoefte hebben aan 
deze hulp (vraag). Vervolgens worden er afspraken gemaakt. Vooral jonge mensen roepen wij 
op hieraan mee te doen maar natuurlijk mogen ook niet-jongeren zich hiervoor aanmelden 
(daarom ook de samenwerking tussen Boost en Actief Rijnwoude.
Jij / U kunt zich op de volgende manieren opgeven:
Sandra de Heij s.de.heij@participe.nu 06-48384184
Kerncoördinator Hazerswoude Dorp: Linda@actief-rijnwoude.nl  06-45094267

Wat wij willen weten (voor een goede match)
1. Naam
2. Telefoonnummer
3. Emailadres
4. Leeftijd
5. In welke kern van Rijnwoude biedt u uw hulp aan?
6. Bij hoeveel adressen maximaal jij/u diensten wilt aanbieden?

Hulp voor de tulpenkweker!
Petra van Gorkum uit Hazerswoude-Rijndijk draagt haar steentje bij aan de nood van de 
bloemenkwekers die nu hun producten niet meer kwijtraken!

Petra vertelt: " Het is 
begonnen met de ac-
tie op facebook Coro-
naHulpAlphen. Daar 
stonden kwekers op 
waar je tulpen kon 
kopen. Bij één van die 
berichten stond dat 
ze ook thuisgebracht 
werden door Ron 
Pool.
Ik heb hem benaderd 
voor 2 bundels tul-
pen en zo is het bal-
letje gaan rollen. Hij 
kwam de tulpen bij 

mij thuisbrengen en 
opperde het idee om 
te kijken of er meer 
mensen in Hazers-
woude tulpen wilden 
kopen. Ik zou dit kun-
nen inventariseren en 
hij zou ze dan bij mij 
thuis brengen.
Zo gezegd zo gedaan, 
ik heb een oproep op 
facebook Hazerswou-
de vroeger en nu ge-
zet. De aanmeldingen 
stroomden binnen, 
binnen 2 dagen kon ik 

doorgeven dat er 120 
bundels van 50 tulpen 
besteld waren. Afge-
lopen donderdag zijn 
deze bij mij gebracht 
en heeft iedereen met 
het in acht nemen van 
de RIVM regels zijn/

haar bestelde tulpen 
opgehaald.

Deze actie ga 
ik voor a.s. 

donderdag 2 april 
nog een keer 

herhalen, dit keer herhalen, dit keer 
zijn het bundels zijn het bundels 

van 40 van 40 
gele tulpen.gele tulpen.
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WE ZIJN GOED BEZIG, DUS 
HOU HET ZO NOG EVEN VOL!

door Diana Baak
De huisartsen uit de vier voormalige Rijnwoude dorpen zijn tevreden over hoe inwoners 
zich aan de afspraken rond hygiëne en sociale afstand houden en zien het aantal patiën-
ten dat mogelijk corona heeft gelukkig niet sterk oplopen. De regels streng naleven blijft 
voorlopig nog wel noodzakelijk. 

In de afgelopen week hebben de 
huisartsenpraktijken in de dor-
pen bij elkaar enkele tientallen 
inwoners doorgestuurd naar de 
coronaposten omdat zij klachten 
hebben die mogelijk op coro-
na wijzen. De meesten daarvan 
kunnen in thuisquarantaine uit-
zieken en slechts een enkeling is 
in het ziekenhuis opgenomen. 
Helaas zijn inmiddels ook 2 in-
woners van Hazerswoude aan 
de virusinfectie overleden. 

We kunnen het aan
“We kunnen het tot op heden 
goed aan” is de conclusie die de 
huisartsen met elkaar trekken. 
“Het gaat om enkele patiënten 
per dag die we moeten door-
verwijzen naar de coronapost. 
Verder begeleiden we gezinnen 
die in thuisquarantaine zijn,” 
vertelt huisarts Jesse van Eeke-
len uit Koudekerk aan den Rijn. 
“De inwoners lijken zich hier 
dus goed aan de afgesproken re-
gels te houden”, is de constate-
ring van huisartsen Van Driel 
en Sentrop in Benthuizen.” De 
zorg voor mensen met ande-
re klachten gaat natuurlijk ook 
door, zij het in aangepast vorm 
en veelal met behulp van digi-
tale hulpmiddelen.” En in geen 
van de praktijken is een van de 
zorgverleners zelf ziek gewor-
den.  “Ook de bezorgdienst van 
de apotheek hebben we kunnen 
uitbreiden zodat iedereen op 
tijd zijn medicijnen krijgt”, ver-
telt apotheker Rinse Bazen. 

Voor alle klachten die niet 
kunnen wachten

“Wel merken we dat mensen 

een drempel ervaren om de 
huisartspraktijk te bellen voor 
andere vragen dan over het co-
ronavirus”, vertelt huisarts Es-
ther Croiset. “Het is natuur-
lijk zo dat we zo min mogelijk 
mensen in de praktijk zelf wil-
len behandelen in verband met 
besmettingsgevaar. En als het 
echt kan wachten, is dat prima. 
Maar wie klachten heeft waar-
naar gekeken moet worden, kan 
via de assistente een telefoni-
sche afspraak maken. We kun-
nen in alle praktijken nu ook 
beeldbellen, waarmee het mo-
gelijk is geworden de patiënt en 
klacht tijdens zo’n consult ook te 
zien.” Ook sturen mensen foto’s 
of video’s in die gebruikt wor-
den bij de beoordeling. In zo’n 
telefonisch consult wordt be-
keken wat de huisarts zelf voor 
de patiënt kan betekenen, of dat 
doorverwijzing noodzakelijk is. 

Gezinsquarantaine
Kern van een succesvolle be-
strijding van het coronavirus is 
dat mensen zichzelf thuisisola-
tie opleggen als er maar even 
sprake is van een mogelijke be-
smetting, dus in geval van ver-
koudheid of koorts met hoesten 
en/of benauwdheid. Hiermee 
valt volgens huisarts Nien-
ke Griffioen uit Hazerswoude-
Rijndijk niet te spotten. “Neem 
het zekere voor het onzekere en 
blijf thuis. Het betekent ook dat 
het héle gezin in thuisisolatie 
moet. Alleen mensen in cruci-
ale beroepen en vitale proces-
sen zijn hiervan uitgezonderd, 
tenzij zij zelf ziek worden.” Het 
is niet verstandig als iemand uit 

het gezin dan zelf boodschap-
pen doet. “Wij raden dringend 
aan om de boodschappen door 
iemand anders te laten doen”, 
voegt Esther Croiset eraan toe. 
“Actief Rijnwoude kan hier-
bij helpen met de boodschap-
pendienst die zij hebben opge-
zet (bel 06-23328302 of stuur 
een e-mail aan info@actief-rin-
woude.nl). En mocht u iemand 
kennen in de buurt waarvan u 
weet dat het hele gezin in isola-
tie moet, bied dan uw hulp aan. 
Wanneer het zieke gezinslid 24 
uur klachtenvrij is kan de gezin-
sisolatie worden opgeheven.
 
Minimaliseren van contacten
Het advies van de huisartsen is 
verder om, ook als u niet ver-

kouden of ziek bent, zoveel mo-
gelijk thuis te blijven en alleen 
naar buiten te gaan voor werk 
wanneer u niet thuis kunt wer-
ken, voor boodschappen, of om 
voor anderen te zorgen. Een 
frisse neus halen kan, maar doe 
dit niet in een groep. Houd al-
tijd afstand van anderen (mi-
nimaal 1,5 meter) en vermijd 

sociale activiteiten en groepen 
mensen. Ook thuis: maximaal 
drie mensen op bezoek en hou 
ook dan afstand tot elkaar. Door 
het beperken van sociale contac-
ten wordt de kans dat je elkaar 
besmet vele malen kleiner.

Contacten buiten
Ook voor buiten benadrukken 
de huisartsen dat er een verbod 
op groepsvorming geldt: “Het 
zonnetje buiten is erg verleide-
lijk, maar toch. Hoe meer we 
ons aan de regels houden, hoe 
sneller we het virus kunnen be-
dwingen en weer over kunnen 
naar het normale leven”.  Dus 
ook daar niet met meer dan met 
zijn drieën bij elkaar en 1,5 me-
ter afstand houden. Jonge kinde-
ren (jonger dan 12 jaar) mogen 
nog wel met elkaar blijven bui-
tenspelen. Het RIVM benadrukt 
dat dit geen gevaar voor de ge-
zondheid oplevert. Maar drin-
gend advies is wel om het aantal 
jonge kinderen dat samenspeelt 
te beperken. “Gebruik uw ge-
zond verstand: houd verkouden 
kinderen weg van andere kin-
deren, laat ze niet ravotten met 
elkaar. De ouders of verzorgers 
die toezicht houden, moeten 
wel 1,5 meter afstand tot elkaar 
houden”.

Maatregelen verpleeg- en 
verzorgingshuizen

Alle verpleeghuizen en verzor-
gingstehuizen in de regio zijn 
voorlopig gesloten en lassen 
hun activiteiten af. Het deelne-
men aan een ontmoetingscen-
trum of dagbesteding betekent 
immers in de praktijk het sa-

menkomen van mensen, veelal 
met een kwetsbare gezondheid. 
Dat wordt volgens de richtlijnen 
van de RIVM sterk afgeraden. Er 
is geen bezoek van buitenaf toe-
gestaan en bewoners zelf mo-
gen ook niet naar buiten gaan. 
Voor medewerkers geldt dat 
zij conform de richtlijn van de 
rijksoverheid verzocht worden 

thuis te blijven als ze klachten 
én koorts hebben.  Activiteiten-
begeleiders zijn creatief in het 
verzinnen van leuke activiteiten 
in huis om ervoor te zorgen dat 
de mensen zich niet gaan ver-
velen. 

Dagbesteding
Met het sluiten van de zorglo-
caties zijn ook de dagvoorzie-
ningen en ontmoetingscentra 
dementie gesloten. De mede-
werkers van de locaties kennen 
de cliënten en brengen per per-
soon in beeld wat er nodig is. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
het inzetten van extra thuis-
zorg, het onderhouden van te-
lefonisch contact met de cliënt, 
het bieden van ondersteuning 
aan mantelzorgers en het on-
dernemen van individuele acti-
viteiten met cliënten. 

Overige zorgverlening
Niet alleen de eerstelijns zorg 
van de huisarts vindt in aan-
gepast vorm plaats, ook andere 
zorg kan niet meer op de nor-
male manier plaatsvinden. Zo 
zijn de praktijken van tandart-
sen alleen voor spoedgevallen 
open en schuiven alle reguliere 
controles voorlopig op.  Ook fy-
siotherapiepraktijken zijn alleen 
voor spoedgevallen beschik-
baar. Zij begeleiden hun cliën-
ten waar mogelijk via consulten 
met beeldbellen. 
“We moeten dit met z’n allen 
doen, alleen dan kunnen we dit 
virus de kop indrukken!”
Heeft u algemene vragen over 
het COVID-19 virus, kijk dan op 
de website thuisarts.nl of rivm.nl.

Maaltijdproject………..
zo doen we dat in Rijnwoude
Vrijwilligers hebben zich aangemeld om wekelijks een heerlijke gezonde maaltijd te bereiden voor 
mensen die zelf niet/nauwelijks boodschappen kunnen doen/voor alleenstaanden/voor ouderen 
die woonachtig zijn in de Rijnwoude dorpen. Actief Rijnwoude faciliteert deze vrijwilligers om 
ervoor te zorgen dat deze maaltijden bij de juiste mensen terechtkomt.

Een aantal feiten op een rijtje:
1. De maaltijden worden vrijdags bij u thuis aangeboden tussen 16.30 uur en 17.30 uur.
2. De maaltijden worden “koud” aangeboden. U hoeft het alleen maar op te warmen.
3. De maaltijden kosten € 3,-.
4. Wilt u ervoor zorgen dat u geld “cash en gepast” in een plastic zakje overhandigt aan de vrij-

williger die bij u langskomt.
5. In totaal worden 30 maaltijden aangeboden.
6. Menu voor vrijdag 3 april: Boerenkool met spekjes/worst en een balletje gehakt.

Wilt u gebruikmaken van deze voorziening? Dan kunt u zich tot donderdagochtend aanmelden bij 
Joke de Vries 06-23987974, vriesjo56@gmail.com. 
Geef hierbij uw naam en adres op zodat we weten waar we de maaltijd naar toe moeten brengen.
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www.bakkerammerlaan.nl

# wij blijven bakkenPaaspakket gevuld met..

. een brood naar keuze                         

. 6 krentenbollen                               

. stol van 500 gram                                     

. spiegeleitjes 200 gram      

                          

van 14,50 nu                         

7,95

De aanbiedingen  gelden van  2 t/m 8 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 
30 maart t/m 4 april 2020.

Verse kipfiletVerse kipfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio

Grillham
Runder-
rollade

Grillworst

4.49

Vlugklaarpakket
4 Stroganoff

burgers
4 Cheese
burgers

7.98
Weektopper!

Kipfilet
1 kilo

6.988.98

6.00

Meepakker!

1  Hele 
Grillworst

Weekendtip!

Varkenshaas
spies

4 stuks

4.98

Altijd lekker!

Shoarma
vlees

500 gram

Balaton burger
Lekkere burger van half-
om-half gehakt met 
fonduekruiden, Toscaanse 
tomatensaus en een krokante 
paneerlaag. Erg lekker!. 

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

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1,0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 16,99

€ 14,99 € 9,99

€ 10,99 € 15,99

Bacardi  
Razz / 
Limon 

1,0L

Mil 
Estrellas 

Rum 
1,0L

€ 12,99

€ 11,99€ 19,99

Czar Peter 
Vodka 

1,0L

Villa Massa 
Limoncello 

0,7L

Speyburn 
Bradan 
Orach 

Single Malt 
0,7L

Baileys 
Whisky cream 

Likeur 
1,0L

Aanbiedingen geldig t/m 30 april 2020

De Monnik 
Jonge 

Graanjenever 
1,0L

Clansman 
Scotch 
Whisky 

1,0L

Uitnodiging 
algemene ledenvergadering
Habeko wonen
Conform de huidige regelgeving heeft de ledenvergadering bij 
verenigingen adviesrecht ten aanzien van voorgenomen besluiten 
waarvoor goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist. 
Via een ledenvergadering stellen wij de leden in de gelegenheid 
advies uit te brengen over deze besluiten.  

De ledenvergadering vindt plaats op 22 april 2020 om 16.30 uur. 

Wilt u als lid van de vereniging gebruik maken van deze gelegenheid? 
Meld u zich dan uiterlijk 14 april 2020 aan bij mevrouw J. Kerkvliet, 
telefoonnummer 0172-583125. 
Of mailt u naar j.kerkvliet@habekowonen.nl met vermelding van uw 
naam en adres. 
Na 14 april 2020 laten wij u weten hoe de vergadering plaats zal 
vinden. We nemen hierbij de maatregelen met betrekking tot het 
Coronavirus in acht.
U vindt de voorgenomen besluiten die ter bespreking komen  
tijdens de ledenvergadering vanaf 10 april 2020 op de website van 
Habeko wonen bij ‘Vereniging’.

Bezoekadres: Dorpsstraat 50 - Hazerswoude-Dorp
Contact: 0172-583111 - info@habekowonen.nl
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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 5 april  

 09.30 uur Ds P.J. Krijgsman; 18.30 uur Ds P.A.M. 

Vermaat.  Diensten zijn online (zie hieronder)

P.G. De Hoeksteen  Zondag 5 april 

 10.00 uur Diensten vervallen!

Geref. Gemeente Zondag 5 april  

 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 5 april 

 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 

BIDDEN, BEZINNEN en 
ELKAAR NIET VERGETEN

Na het vorige weekend zijn de maatregelen om verdere 
uitbraak van het coronavirus te voorkomen verder aan-
gescherpt. Je kan nu zelfs beboet worden, als je met te-
veel mensen op een kluitje zit. 
Ook de Nederlandse bisschoppen kwamen de afgelo-
pen week met een nieuw bericht: ‘tot en met het Pink-
sterfeest – dat is dit jaar op 31 mei – zullen alle publieke 
liturgievieringen komen te vervallen.’ Tot die datum zijn 
er dus geen kerkdiensten die voor iedereen toegankelijk 
zijn. Daar voegen de bisschoppen aan toe: ‘Kerken kun-
nen wel open blijven voor individuele bezoekers voor ge-
bed en/of een gave voor de voedselbank.’ 
Wij als parochie onderschrijven deze aanbeveling van 
de bisschoppen en houden de deuren van onze kerken 
open op de tijden, waarop zij onder normale omstandig-
heden ook geopend zouden zijn. Het openzetten van de 
kerkdeur mag een teken zijn dat een mens met al zijn 
zorgen welkom is bij God. Het is voor iedere gelovige 
een vrije keuze; en de ervaring van de voorbije weken 
heeft geleerd dat men bij het bezoek aan de kerk niet 
op een kluitje gaat zitten. Zolang de winkels open blijven 
en mensen daar gedoseerd naar binnen mogen, mag de 
kerk ook beperkt geopend zijn. 
De Bernarduskerk  is zondagmorgen van 11.00 uur tot 
12.00 uur geopend. Het is een aanbod van onze paro-
chie; en mensen die er behoefte aan hebben zullen er 
gebruik van maken. Nu er geen kerkdiensten zijn, ook 
met Pasen niet, zal ieder voor zichzelf een vorm moe-
ten vinden om God te kunnen ontmoeten, om te bidden 
en zich te bezinnen. De openstelling van de kerk op de 
vertrouwde tijd kan hierbij een steuntje in de rug zijn. En 
ook blijft het kerkgebouw een bijzondere plek om aan 
elkaar te denken. Vandaar de oproep van de bisschop-
pen om de voedselbank zo niet te vergeten; en natuurlijk 
moeten wij in deze periode  ook onze Vastenactie hierbij 
noemen.      

Pastoor Ruud Visser.                                     

IN DE 
ONTMOETINGSKERK 

EN DE BRUGKERK 
worden tot nader bericht, 
geen diensten gehouden. 
Er wordt op zondagmor-
gen om 10.00 uur een al-
ternatieve kerkdienst 
uitgezonden via www.ker-
komroep.nl   

KERKELIJKE VIE-
RINGEN in RHIJNDAEL   

Vanwege de zorg om be-
smetting met het coro-
navirus kunnen er voorlo-
pig GEEN kerkdiensten in 
Rhijndael zijn. 

(RK) PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT

Het secretariaat aan de 
Chopinlaan 10 is deze we-
ken niet zoals gebruikelijk 
geopend op donderdag-
middag. Voor vragen kunt 
u altijd mailen naar: 
hh.michael-bernardus@
heiligethomas.nl of bellen 
071 3414210 want gelukkig 
neemt Annie van Dijk altijd 
de telefoon op. Het is een 
doorgeschakeld nummer 
dus even geduld en de te-
lefoon een aantal keren la-
ten overgaan om contact 
te maken. 

PALMZONDAG                                                                                                                        
Geen viering op Palmzon-
dag betekent ook geen 
Palmpasen in de kerk. Ook 
geen palmpaas stokken, 
die je weg kunt brengen 
naar opa en oma of een 
buur. 
Ons advies aan de kinde-
ren: maak een mooie te-
kening of knutselwerk en 
stop dit bij iemand in de 
brievenbus, dan laat je 
toch weten dat je aan ie-
mand denkt. Dan wilt u 
misschien toch wel graag 
een palmtakje en dat ho-
pen we nog wel te kunnen 
regelen.

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

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 
kan men dit in de envelop-
pe doen en deze in de brie-
venbus bezorgen op diver-
se adressen in de kernen. 

De adressen vindt U op de 
begeleidende brief bij het 
Vastenactie-zakje. Als u er 
nog niet toe gekomen bent 
om iets aan de Vastenactie 
te geven, het kan nog. Met 
uw bijdrage maken we het 
voor jonge mensen moge-
lijk om vervolgonderwijs te 
volgen. Vervolgonderwijs 
vergroot hun toekomst 
perspectief. Ook kunnen 
jonge mensen gesteund 
worden met een lening om 
een bedrijfje op te zetten. 
Veel dank voor uw bijdra-
gen, die al binnenkwamen. 
Ook veel dank aan allen 
die zich onder deze moei-
lijke omstandigheden heb-
ben ingezet voor de Vas-
tenactie

VRAAG en AANBOD
Op 4 april, gezien de om-
standigheden, geen inza-
meling voor de actie Vraag 
& Aanbod. We hopen dit 

IEDERE ZONDAG IS ER OM 10.00 UUR OP NPO 2 
EEN EUCHARISTIEVIERING OP RKK TE ZIEN.

op een later tijdstip in het 
jaar wel te doen. Als u 
goede spullen heeft gooi 
deze a.u.b. niet weg maar 
bewaar ze. Als het echt 
niet anders kan, neem 
dan contact op met Tine-
ke Heemskerk, email: fam.
heemskerk@planet.nl, dan 
overleggen we over een 
oplossing.

    Zoals zoveel activitei-
ten kan ook de Samen-
loop voor Hoop, die eind 
mei zou plaatsvinden niet 
doorgaan. Misschien heeft 
u al een hartje gekocht, dit 
kunt U bewaren, totdat de 
dag daar is dat Samenloop 
voor Hoop wel doorgaat.  

Hoop en Troost in Benthuizen
John van Rumpt mailde: "Ik zag deze week in de Groene Hart Koe-
rier vermeld staan dat er in de Hervormde Gemeente van Benthui-
zen zondags geen erediensten zijn. En daarom mail ik even".

De diensten vinden nog steeds doorgang, maar er zijn alleen geen 
bezoekers meer in de kerk vanaf 29 maart tot 31 mei 2020. Wel 
worden de diensten online uitgezonden via het YouTube kanaal 
Hervormde Gemeente BenThuizen. Deze kan worden gestart vanaf 
de website van de kerk:  hervormdbenthuizen.nl.

Daarnaast hebben we als kerk zorgteams samengesteld voor Hoop 
en Troost in deze crisistijd. Zij die een helpende hand nodig heb-
ben of een gesprek willen via telefoon of social media kunnen dat 
laten weten via het mailadres: zorgteam@hervomdbenthuizen.nl. 
Als kerk staan we klaar voor het dorp. We hebben hiervoor ook een 
spandoek voor onze kerk geplaatst om dit kenbaar te maken. Zie de 
afbeelding hieronder. Willen jullie er meer over weten?  Neem ge-
rust contact op.

John van Rumpt, Kerkenraad Hervormde Gemeente Benthuizen - 
communicatie. M 06-20634133
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75 jaar vrijheid vieren in 
tijden van 'lockdown'

Vervolg van de voorpagina
75 jaar vrijheid, 75 beelden

Rond deze periode komt ook 
een nieuw boek uit van Ber-
nadette Verhoef en Arjan van ’t 
Riet onder de titel ‘75 jaar vrij-
heid, 75 beelden, 1940-1945’. In 
dit boek laat Bernadette, samen 
met de gemeentearchivaris, de 
Tweede Wereldoorlog en be-
vrijding in de acht kernen van 
de gemeente de revue passeren. 

In april zouden in alle kernen 
tentoonstellingen te zien zijn. 
Het boek is mede op wat daar 
te zien zou zijn gebaseerd. Wan-
neer deze exposities nu te be-
zichtigen zijn, valt op dit mo-
ment nog niet te zeggen. Het 
boek zal 15 euro gaan kosten en 
wordt bij de historische vereni-
gingen en enkele winkels ver-
kocht. Eventuele opbrengsten 
van het boek gaan naar de Stich-
ting Rijnlandse Historiën. Om-

dat veel ouderen niet in staat 
zijn de deur uit te gaan om het 
boek te kopen, wordt gekeken 
hoe een bezorgservice voor het 
boek kan worden opgezet bin-
nen Rijnwoude. Hierover meer 
op de hieronder genoemde 
website.

Lesbrief voor de basisschool
Geef vrijheid door! Hierbij spe-
len ook kinderen een belangrij-
ke rol. Om hier een steentje aan 
bij te dragen is door Bernadet-
te Verhoef (zij is ook inval juf) 
een lesbrief gemaakt gericht op 
de bovenbouw van de basis-
school. Zo lang de scholen dicht 
zijn, kan geen aandacht besteed 
worden aan het lesaanbod. Van-
af begin april zal de lesbrief wel 
op de website www.75jaarvrij
heidaphenaandenrijn.nl te vin-
den zijn, zodat deze voor thuis-
onderwijs kan worden gebruikt. 

het nieuwe herdenkingsboek van Bernadette Verhoef en 
Arjan van 't Riet wat in april zal verschijnen.

De moeite waard om bijvoor-
beeld de verhalen voor kinde-
ren te bekijken. Als de scholen 
langer dicht blijven zal gekeken 
worden of de lesbrief een plekje 
in het thuisonderwijs geschie-
denis kan krijgen, of anders la-
ter in het jaar alsnog door de 
scholen wordt aangeboden aan 
de kinderen.

We houden u op de hoogte!
Al verschillende malen is in 
deze krant aandacht besteed aan 
het theaterstuk ‘Het wordt zo-
mer’. De organisatie heeft afge-
lopen week bekend gemaakt dat 
deze definitief is afgelast. 
Hou de website www.75jaarvr
ijheidaphenaandenrijn.nl in de 
gaten voor het laatste nieuws. 
Ook via de Groene Hart Koerier 
houden we u op de hoogte over 
het programma en hoe u aan 
het boek kunt komen.

Theatervoorstelling 'Het wordt zomer' 
gaat NIET door
Verschillende culturele organisaties hebben sinds september 2019 samengewerkt 
om in mei 2020 een grote theaterproductie over de bevrijding van Alphen aan den 
Rijn én alle kernen te brengen. 

Zwembad de Hazelaar start 
voorverkoop abonnementen
Op 1 april start zwembad De Hazelaar met de voorverkoop 
van abonnementen voor het nieuwe seizoen. In verband met 
de maatregelen rondom het Coronavirus gaat het zwembad 
niet voor 1 juni open. Daarentegen is het naseizoen met twee 
weken verlengd. In de afgelopen jaren zagen we na sluiting 
van het zwembad eind augustus nog regelmatig goede zonni-
ge weken. Om daar gebruik van te maken zal De Hazelaar dit 
seizoen open blijven tot en met 13 september.

Mocht het zwembad door nieuwe maatregelen later dan 1 juni 
open gaan dan wordt de mogelijkheid geboden om compen-
satie te krijgen voor de mensen die al een abonnement ge-
kocht hebben. De hoogte hiervan zal afhankelijk zijn van de 
uiteindelijke openingsdatum. 

De prijzen van de abonnementen voor seizoen 2020 zijn als volgt:
Voorverkoop:  Persoonlijk abonnement  € 45,-
   Gezinsabonnement  € 97,50
Seizoensverkoop: Persoonlijk abonnement  € 50,-
   Gezinsabonnement  € 105,-

De voorverkoopperiode zal dit jaar lopen tot en met 1 juni.

Door alle maatregelen om ver-
spreiding van het corona-virus 
te voorkomen en de onzeker-
heid of deze na 6 april verlengd 
worden, is het laten doorgaan 
van deze grote productie niet 
verantwoord. Daarom zijn de 
voorbereidingen stilgelegd en 
de tien voorstellingen geannu-
leerd. Alle betrokkenen worden 
zo snel mogelijk op de hoogte 
gebracht. Meer informatie kan 
worden verkregen 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 werkten samen aan 
dit project. Partners bij de tot-
standkoming waren als speello-
catie De Werf en repetitielocatie 
Parkvilla.

Meer informatie over het pro-
ject is te vinden op www.het-
wordtzomer.nl en www.face-
book.com/Hetwordtzomer.

Doekjes niet in het riool
Vezeldoekjes, billendoekjes en vochtige doekjes worden nu veel gebruikt. Deze 
doekjes mogen niet in het riool terechtkomen, omdat dit verstopping veroorzaakt. 

Alles wat u door de gootsteen of 
toilet spoelt, komt in het riool 
terecht. Zolang het om afvalwa-
ter van afwas, douche of toilet-
bezoek gaat, is dat prima.

Doekjes zijn grote boosdoe-
ners
Via het riool gaat dit afvalwa-
ter naar een zuiveringsinstalla-
tie die het schone water in de ri-
vier loost. Het gaat mis als ook 
bijvoorbeeld schoonmaakdoek-
jes of ander afval in het riool 
komen. Dit veroorzaakt verstop-
ping en storing in het zuive-
ringsproces. Grote boosdoeners 

milieu en een goede waterkwa-
liteit. Draag daarom uw steen-
tje bij en gebruik het riool al-
leen waarvoor het bedoeld is en 
gooi doekjes en ander afval in 
de prullenbak.
Ook frituurvet en medicijnen 

mogen niet in het toilet of goot-
steen worden weggespoeld. 

Meer informatie over wat nog 
meer niet in het riool mag? 
Neem dan een kijkje op www.
nietinhetriool.nl

van deze ver-
stoppingen zijn 
vochtige doekjes 
en vochtig toi-
letpapier. Lekker 
makkelijk, maar 
het kost de wa-
terschappen en 
daarmee de be-
l a s t i ngbet a le r 
elk jaar miljoe-
nen euro’s. Ter-
wijl een goed werkend riool en 
schoon water juist zo belangrijk 
zijn voor de volksgezondheid.

Samen voor een gezonde wa-

terketen
Het hoogheemraadschap van 
Rijnland, de samenwerkende 
gemeenten en drinkwaterbe-
drijven werken aan een schoner 
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Solidair

Je gedwongen voelen je verplichtingen na te komen, terwijl an-
deren óók aansprakelijk zijn; inderdaad, dat noem je solidarite-
it, hoofdelijke aansprakelijkheid. Het valt niet mee aan die eis te 
voldoen: we zijn in de loop van enkele decennia ras-individual-
isten geworden.
Als de zon schijnt en de terrasjes lonken, kunnen we onze terri-
toriumdrang en onze privacy nog wel temperen: oké, hoe meer 
zielen des te meer vreugde. We slaken een geïrriteerde verzucht-
ing als iemand aan het belendende tafeltje een ongelooflijk zeur-
gesprek met zijn mobieltje entameert, we fronsen de wenkbrau-
wen als de ober zegt ‘ik kom eraan’ terwijl hij de andere kant 
opgaat... we weten echter dat het goed komt!
Momenteel dwingt Big Brother ons met harde hand in een on-
gelooflijk ruim maatschappelijk segment solidair te zijn met de 
naaste en dat is andere koek... dat zijn we totaal ontwend: ‘wat 
nou, mij de wet voorschrijven!’ Grapperhaus verweet ons as-
dociaal gedrag na het getierelier op stranden en in duinen en 
bossen tijdens een zonnig weekend: zo waren we niet getrouwd. 
Dat liegt er niet om, dan word je toch in de hufterhoek gezet.
Met de mond zijn we natuurlijk te allen tijde solidair, d.w.z. als 
het niets kost. Zodra we echter in moeten leveren t.b.v. de ander, 
wordt het een andere zaak: het neologisme ‘corona-ruzie’ ver-
spreidde zich bijna even snel als het virus zelf. 
Ik heb via diverse media gezien en gelezen dat mensen niet 
schromen de ander te tarten via horkerig gedrag en dat mensen 
het zich zelfs permitteren ‘de ander’ een opkalefater te geven, 
mocht deze ook maar op enig moment een sta-in-de-weg te zijn.
Het is niet mijn bedoeling de media te betichten van het aanbla-
zen van louter negatieve berichtgeving, integendeel... de andere 
kant van de medaille - omzien naar elkaar - was zowel in kleine 
als omvangrijke gemeenschappen duidelijk zichtbaar. En er werd 
ruchtbaarheid aan gegeven, terecht. 
De crisis die dat kleine rot virusje veroorzaakt manifesteert zich 
wereldwijd en - het heeft even geduurd - de meeste Europese lei-
ders zijn ervan overtuigd dat de rekening wordt opgemaakt (op-
gemaakt moet worden) als de laatste patiënt de Intensive Care 
Unit verlaten heeft. Het is voorspelbaar dat diverse Europese 
landen niet voldoende reserves hebben om ‘door te gaan’ alsof 
er niets gebeurd is. Er zal hulp geboden moeten worden.
Ik vraag me af of de solidariteit die we nu getoond hebben in-
zake onze landgenoten ook geldt voor Günther, Mario, Charles, 
José, Ivan, Ferenc, Alexandru, Anatolios of hoe al die knapen in 
Oost- en Zuid-Europa mogen heten. Ik vermoed dat ‘al te goed 
is buurmans gek’, ‘sisyfusarbeid verrichten’, ‘bodemloze putten 
dempen’ en dat soort uitdrukkingen niet van de lucht zullen zijn 
als de Europse Commissie met verstrekkende hulpprogramma’s 
aan komt zetten.
Zal het enghartige nationalisme zegevieren of zal er sprake zijn 
van een ontwakende Europese saamhorigheid? Geen idee... maar 
het feit dat Duitsland Nederland wil helpen als onze I.C. overvol 
wordt, is een hoopvol teken. ‘Wir schaffen das’ krijgt plotseling 
een andere betekenis. Misschien geldt wel ‘Elk nadeel heb se 
voordeel!’ Heeft Johan postuum zijn mooiste doelpunt gesco-
ord?  Volgens Wopke ziet het er nog niet naar uit!

Wist

CursiefjeZORG GOED VOOR ELKAAR (1)
“Zorg goed voor elkaar” dat was de boodschap die alle Nederlanders afgelopen dagen mee-
kregen, om samen deze lastige tijd waarin het Coronovirus rondwaart, door te komen.

Vanuit Benthuizen kwamen twee berichten waarbij het zorgen voor elkaar in de praktijk werd gebracht:

Allereerst een bericht van het personeel van supermarkt Plus Verheul. Zij willen hun werkgever Adri-
aan Verheul, bedanken!  Zij zeggen: “Hij zorgt voor de veiligheid voor de klanten, door een wastafel te 
plaatsen, maar ook voor ons! We werken veilig achter spatschermen, er staan bijna elke dag wel heer-
lijke belegde broodjes, de meeste collega's werken voor openingstijd of na sluitingstijd, en hij infor-
meert ook nog eens hoe het met je gaat! Ook helpt hij andere ondernemers door bijvoorbeeld maaltij-
den te verkopen! Adriaan: je bent een topper! • Dikke duim omhoog voor je! • BEDANKT!”

Hun dank wilden zij onderstrepen met een groepsfoto, maar omdat we in deze tijd afstand van elkaar moeten 
houden, is dit een collage van fotootjes geworden.

ZORG GOED VOOR ELKAAR (2)
Eveneens uit Benthuizen kwam het bericht van de heer Bas van Vliet, gericht aan alle ouderen in dit dorp.
"Aan alle ouderen die nu noodgedwongen thuis zitten en weinig of geen bezoek hebben, schrijft hij:
Zelf zit ik ook zoveel mogelijk binnen en vermijd ik contact met anderen. Het is voor ons allemaal niet 
gemakkelijk en leuk, maar het is voor ieders gezondheid erg belangrijk.  

Ik heb gelukkig vanuit mijn huis een mooi uitzicht en verder heb ik ook een dochter die de bood-
schappen doet, maar er zijn misschien mensen, waar het erg stil is en die niemand hebben die bood-
schappen voor hen doet. Voor die mensen staat Actief Rijnwoude klaar om dit op te lossen. Je kunt hen 
bellen op de nummers 0623328302 en 062351777"8

Heel belangrijk is ook dat je elkaar eens opbelt, schrijft Van Vliet:
"Zelf belde ik mijn koersbalmaatje Henk Bakker op en die belde mij een paar dagen later ook weer 
eens terug. We praten dan over waar we mee bezig zijn en wat we de hele dag doen. Dat is bijvoor-
beeld puzzelen, spelletjes doen, ruzietjes maken en lachen. Henk vond het prachtig dat zijn klein-
kinderen opeens voor het raam naar hen zwaaiden. Gelukkig hebben zowel Henk als ik allebei onze 
vrouw nog, maar er zijn ook veel alleenstaanden. Voor hen wil Bas van Vliet zeggen: Hou jullie goed 
en wacht niet om hulp te zoeken, want die is er.

Tom in de buurt en Actief Rijnwoude staan voor iedereen klaar. Elke ochtend tussen 9 en 12 uur 
kunt u hen bellen op de volgende nummers: Maandag: 0642339181. Dinsdag: 0615130774. Woens-
dag: 0681256668. Donderdag: 0615130774. Vrijdag: 0623328302.

Met elkaar te helpen komen we er wel doorheen!
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Het Coronavirus gaat ook Hazerswoude dorp niet voorbij. 
We worden er allemaal dagelijks mee geconfronteerd. Alle 
Mico winkeliers die niet gesloten zijn hebben, voor uw en 
onze eigen veiligheid, maatregelen genomen tegen het 
Coronavirus zodat u hun winkel toch kan bezoeken.
Bij sommige winkels is het mogelijk om 1 op 1 te winkelen 
op een door u gekozen tijdstip. Neem hierover telefonisch
contact op met de betreffende winkel.
De middenstand heeft u nu harder nodig dan ooit. Als u nu 
bij ons koopt kunnen we u na deze vervelende periode ook 
nog van dienst zijn. 

Want zeg nou eerlijk wat is nu een dorp zonder winkels?

En bent u niet in de gelegenheid om de deur uit te gaan?
Kijk dan op de website van onze winkeliers, een aantal 
winkels heeft ook een webshop.

O
N

DER
NEMERSVERENIGIN

G

MICO - HAZERSWOUDE-DORP
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Wat doet de Coronacrisis met onze winkeliers?
door Jan Luuk van Dijk

Het zijn bijzondere tijden voor iedereen. Het Coronavirus houdt ons allemaal in 
zijn greep. We moeten zoveel mogelijk binnen blijven en 1,5 meter afstand houden 
van elkaar. Maar wat doet deze crisis met onze middenstand? Hoe vergaat het hen? 
De Groene Hart Koerier belde met een aantal winkeliers in Hazerswoude-Dorp.

De inmiddels bekende waarschuwingsborden zijn duidelijk!

Na de eerste hamsterwoede om 
zoveel mogelijk in te slaan, heb-
ben de medewerkers van super-
markt Albert Heijn met man en 
macht de voorraden weer aan-
gevuld, zodat niemand hoeft 
mis te grijpen. Maar nu het dui-
delijk wordt dat het voor ieder 
beter is om 1,5 meter afstand 
van elkaar te houden heeft deze 
supermarkt zijn deurbeleid aan-
gepast. Buiten voor de ingang 
staan dranghekken en er mo-
gen maximaal 100 klanten te-
gelijk in de winkel. Het gebruik 
van een winkelwagentje is ver-
plicht en de mandjes en wagen-
tjes worden gereinigd.
Aan de klanten wordt verzocht 
om alleen boodschappen te ko-
men doen en social talk te ver-
mijden. Om de medewerkers 
te beschermen wordt ook ge-
vraagd van hen 1,5 meter af-
stand te houden en bij de kassa 
alleen met pin te betalen.

Op het Ambachtplein valt op dat 
bij het Kruidvat er maximaal 10 
klanten naar binnen mogen. 
Met een stapel van 10 mandjes 
probeert men dat daar te rege-
len en in de winkel is een loop-
route gemaakt.

Overleven noodzaak
Aan de overkant vertelt Ale 
Langhout van bloemenwinkel 
Florale dat hij aan het overleven 

is. “Alle bijeenkomsten en eve-
nementen zijn afgezegd, dus dat 
betekent voor ons ook geen le-
vering van bloemen. Particu-
lieren blijven thuis. Wel wordt 
er zo nu en dan gebeld om een 
bloemetje bij iemand te bezor-
gen, maar onze bezorger zit ook 
thuis. Hij behoort tot de risi-
cogroep.” Omdat er te weinig 
werk is heeft deze bloemist zijn 
medewerkers naar huis moeten 
sturen en probeert hij nu in zijn 
eentje al het werk te doen. Maar 
dat dit niet meevalt is duidelijk.

Anton de Vries van Slagerij de 
Vries laat een ander verhaal ho-
ren. Natuurlijk heeft hij de no-
dige maatregelen genomen, 
maar gelukkig blijven de klan-
ten bestellen en komen. “Wij 
zitten nog aan de goede kant” 
zegt De Vries. “Als het zo blijft 
mogen we niet klagen.” 

Aangepaste openingstijden
Bij modezaak Trendie Wen-
die gaat het redelijk goed. De 
klanten blijven op de gewens-
te afstand en de deur staat altijd 
open, zodat iedereen die een 
ommetje maakt, zo even binnen 
kan lopen. “Maar er zijn ook 
klanten die tevoren even bel-
len en overleggen en dan han-
gen wij die dingen vast klaar.” 
Omdat het toch wel rustiger is 
dan gewoon heeft Trendie Wen-

die geen koopavond meer en is 
ook een extra dag gesloten en 
wel op dinsdag.

Afspraak voor 1 op 1 kopen
Adriaan van der Linde van Van 
der Linde mode en wonen, 
merkt op dat kleding en wo-
ninginrichting niet de eerste le-
vensbehoefte is. “Mensen heb-
ben eerst voedsel ingeslagen en 
shoppen nu op internet, daar-
door is het nu bij ons veel rusti-
ger. Maar er zijn ook klanten die 
bellen voor een één op één af-
spraak, zodat je contacten kunt 
vermijden. Dat is altijd moge-
lijk en als het nodig is zelfs bui-
ten sluitingstijd.” Van der Lin-
de zegt te hopen dat de situatie 
gauw over gaat, maar gezond-
heid is wel het belangrijkste.

Eerst in de bagger en nu dit..
Net als Van der Linde heeft de 
fietsenzaak van Theo van Zan-
ten eerst last gehad van een op-
gebroken Dorpsstraat en nu 
wordt dat gevolgd door de co-
ronatoestanden. “Het is bedui-
dend stiller” zegt Jolanda van 

Bij het Kruidvat moet u de geschreven aanwijzingen volgen!

Zanten. “Wij moeten het heb-
ben van het voorjaar, maar dit 
voorjaar is straks voorbij.” Een 
fiets kopen is nu niet het eerste 
waar je mee bezig bent. “En als 
je toch iets wilt uitleggen over 

een fiets dan is die anderhalve 
meter toch best lastig.
Gelukkig lopen de reparaties 
nog wel door en we wachten 
maar hoe dit allemaal afloopt” 
aldus Jolanda.

Mondkapjes
Lever ze in
In de zorg is op dit moment een 
groot tekort aan zogenaamde 
“persoonlijke beschermingsmid-
delen” zoals mondkapjes. 

Mocht u thuis nog mondkapjes hebben 
liggen, of kent u iemand of een bedrijf 
dat nog mondkapjes heeft liggen, lever 
deze dan in bij een van de huisartsen-
praktijken. Ook mondkapjes van het type 
FFP1/2 uit de bouw voldoen. Zo kunnen 
zorgverleners adequaat beschermd wor-
den tijdens zorghandelingen. Alvast har-
telijk dank!

Zelf maken
De Herbergier deed vorige week een op-
roep aan inwoners om zelf mondkap-
jes te maken van restjes katoenen stof 
die men nog ergens heeft liggen. Aan 
deze oproep hebben diverse mensen ge-
hoor gegeven en de eerste mondkapjes 
zijn al in gebruik genomen. Ze zijn er bij 
de Herbergier erg blij mee. Dus heb je 
nog lapjes katoen liggen (effen of bont) 
en/of ben je handig met de naaimachi-
ne, dan kun je aan de slag met bijgaan-
de beschrijving en patroon: weethetsnel.
nl/tag/DIY-mondkapje . Lever ze aan bij 
Herbergier Hazerswoude-Rijndijk.

Zorgverleners van de Herbergier zijn heel blij 
met de zelfgemaakte mondkapjes!
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’t Winkeltje van Maurits 
tussen de boerderijen
Stichting Landschappelijk Lint Lagewaard en Landlustweg (LLLL)

Velen in Koudekerk en omstreken kennen het nog wel: “het winkeltje van Maurits”. De kruide-
nierswinkel was echt een begrip. De contouren van de winkel zijn nog te zien aan de Lagewaard 
nummer 55. De familie Maurits woonde er met 10 kinderen in het huis achter de kruideniers-
winkel. 

Koeienhuiden en traswerk
Het huis, waarvan de eerste be-
schrijving dateert uit 1797, staat 
op veengrond en is gebouwd op 
koeienhuiden en traswerk. Tras-
werk is gemalen steen met ce-
ment. Het is een wonder dat het 
huis nog niet door de zompige 
veengrond is opgeslokt. In het 
huis zijn de verzakkingen wel 
duidelijk waarneembaar. Als het 
water in de Lagewaardse wete-
ring extreem hoog staat, dan 
scheelt het niet veel of het wa-
terniveau komt gelijk met de 
vloer van de keuken.   

Kruidenierswaren en meer
Op 4 mei 1874 startten Jacob en 
Mas Maurits een klein winkel-
tje. In de volksmond ook wel 
een “winkel van Sinkel” ge-
noemd. Allerhande producten 
werden verkocht, vooral aan de 
omliggende boeren. 

“Winkel van Sinkel”
De naamgeving: Winkel van 
Sinkel, dateert van 6 mei 1839. 
Toen werd de Winkel van Sin-
kel in Utrecht geopend. Hoe-
wel het in de eerste plaats een 
manufacturenzaak was zonder 
zelfbediening, wordt de winkel 
wel gezien als het eerste waren-
huis van Nederland. En er was 
dan ook van alles te koop. Sin-
kel heeft als reclame-uiting toen 
het welbekende versje bedacht: 

In de Winkel van Sinkel
Is alles te koop.
Daar kan men krijgen:
Mandjes met vijgen,
Doosjes pommade,
Flesjes orgeade,
Hoeden en petten
En damescorsetten
Drop om te snoepen
En pillen om te poepen

De winkel van Maurits was geen 
“echte” Winkel van Sinkel; de 
oppervlakte was te klein om van 
een warenhuis te kunnen spre-
ken. Ook waren er geen hoeden 
en petten, laat staan damescor-

Bep en André Maurist in hun winkeltje. Foto John Hakkaart

setten. Wat overeind blijft is dat 
de reclame van de Winkel van 
Sinkel ons het gevoel geeft over 
die mooie tijd. In de kruide-
nierswinkel van Maurits, waar 
heel veel te koop was, kon je 
ook terecht voor een gezellig 
praatje.

Thuisbezorging en 
zelfbediening
Jacob en Mas waren hun tijd 
ver vooruit, of de geschiedenis 
herhaalt zich, dat kan natuurlijk 
ook. De familie bezorgde na-
melijk de kruidenierswaren met 
een kruiwagen thuis. Ook wa-
ren verse groenten onderdeel 
van het assortiment. Achter het 
huis was een enorme groente-
tuin voor verkoop en voor eigen 
gebruik. 
Naast bezorging aan huis was 
ook zelf bediening heel nor-
maal. Het klompenhok was de 
ingang van het winkeltje. Klan-
ten liepen binnen, riepen “môge 
of goede middag” en legde het 
geld voor de gekochte waar op 
de toonbank neer. 
Voor de bemanning van pas-
serende kleiboten was er zelfs 
een alcoholische versnapering, 
die snel werd gedronken tijdens 
het varen. Voor André Maurits, 
die voor de oorlog de zaak op 
17-jarige leeftijd met zijn moe-

der moest runnen, was het hard 
werken. Zijn vader was op jon-
ge leeftijd overleden. Niet alleen 
bestellingen rondbrengen maar 
ook bij de boeren helpen, melk 
controleren en de groentetuin 
bijhouden behoorden tot zijn 
dagelijks werk. En dan waren 
er ook nog de varkens en kip-
pen om te verzorgen. Een slui-
tingstijd was er niet: als mensen 
iets nodig hadden belden ze ge-
woon aan.

Winkelsluiting
Het winkeltje sloot zijn deu-
ren op 1 mei 1981,  na de pen-
sionering van André Maurits. 
Toen de huidige eigenaar in 
1988 een kijkje nam, stonden 
er nog de nodige attributen in 
het winkeltje. De koek/kof-
fie/snoep blikken, de puntzak-
jes, de weegschaal en de mooie 
schappen kast. Alles ademden 
nog de sfeer van 100 jaar ge-
leden. Veel attributen zijn naar 
de familie gegaan en sommige 
zijn in het bezit van het Histo-
risch Genootschap Koudekerk. 
De schappen kast doet nu ove-
rigens nog dienst in de keuken 
van de huidige eigenaar. 
Het oude, scheefgezakte huis is 
een attractie voor degenen die 
langs rijden om oude sentimen-
ten op te snuiven. Misschien 
hebben ze nog zaterdagavonden 
in het winkeltje doorgebracht, 
als de jeugd zich daar verzamel-
de voor wat vertier.
Wij ontvangen leuke reacties op 
de inzendingen, soms rectifica-
ties, aanvullingen of bedankjes. 
Wij reageren op alle reacties, en 
vinden het leuk dat u meedenkt. 
Samen weten we tenslotte meer. 

onslint028@gmail.com.

Volgende week gaat onze bijdrage over: 
KAAS MAKEN.Het winkeltje wordt in 1981 opgeheven

Pastor in crisistijd
Hoe gaat een voorganger in één van onze kerken om met de co-
ronacrisis? Die vraag leggen we voor aan Laurien Hoogerwerf. 
Zij is 29 lentes jong en is op 1 februari aan de slag gegaan als ker-
kelijk werker (of pastor) van de Protestantse Gemeente te Kou-
dekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk.

Hoogerwerf is een geboren en 
getogen Alphense. Ze studeerde 
theologie in Utrecht en Gronin-
gen. En nu woont ze in Wou-
brugge met man Stefan, predi-
kant van de Dorpskerk aldaar, 
en hun dochtertje Josefien. In 
Koudekerk en Hazerswoude-
Rijndijk werkt ze samen met 
dominee Willem Biesheuvel. 
Haar kerntaak is om een deel 
van de gemeenteleden pastoraal 
te ondersteunen. Met enige re-
gelmaat zal ze ook voorgaan in 
kerkdiensten. 
Toch was de eerste keer dat Lau-
rien in Koudekerk preekte (zon-
dag 8 maart) voorlopig ook de 
laatste. Vanwege de corona-epi-
demie mogen er immers ook 
geen kerkdiensten meer worden 
gehouden…

We vragen aan Laurien of en 
hoe het kerkenwerk in deze tijd 
nog doorgaat. “Voor de kerk-
diensten is een digitale op-
lossing gevonden,” vertelt ze. 
“Collega Willem en ik spreken 
de gebeden en preek thuis in. 
Op het internet vinden we mu-
ziek die we kunnen invoegen. 
En er zijn ook gemeenteleden 
die thuis kerkliederen inzingen. 
Een knappe technicus voegt alle 
geluidsfragmenten samen. En 
daardoor kan er op zondag via 
kerkomroep.nl toch een kerk-
dienst worden uitgezonden. 
Omdat in het land nu heel veel 
mensen tegelijk op die site in-
loggen krijgt helaas niet ieder-
een direct verbinding. Maar in 
de loop van de zondag kan ie-
dereen die dat wil de dienst 
toch beluisteren.”

Het coronavirus maakt het voor 
Laurien ook moeilijk om haar 
nieuwe gemeente te leren ken-
nen. “In de eerste zes weken 
van mijn nieuwe werk stond 
mijn agenda vol met kennisma-
kingsbezoekjes. Ook ontmoette 
ik veel mensen bij allerlei kerke-
lijke activiteiten. Maar nu liggen 

al die  activiteiten stil. Op be-
zoek gaan bij mensen in zorgin-
stellingen is al verboden. Maar 
het is nu ook wijs om terughou-
dend te zijn met andere bezoe-
ken. Dat betekent dat de telefoon 
voorlopig het voornaamste mid-
del is om met mensen in contact 
te komen. Het voelt wel vreemd 
om door de telefoon pastorale 
gesprekken te voeren met men-
sen bij wie ik nog geen gezicht 
voor me zie…”

Is Pastor Laurien zelf ook bang 
voor het virus? “Voor mijzelf op 
zich niet,” zegt ze. “Waar ik wel 
mee zit is dat anderen dan door 
mij besmet zouden kunnen ra-
ken.”
Hoe ziet Hoogerwerf het coro-
navirus in het licht van haar ge-
loof? Zit God er volgens haar 
achter of juist niet? Laurien: 
“Wat dit virus ons leert is dat 
ons leven niet maakbaar is. Er 
zijn dingen die groter zijn dan 
ons kennen en kunnen, dingen 
die wij niet in de hand hebben. 
Nee, dat God ons deze ramp laat 
overkomen geloof ik niet. Maar 
ik geloof wel dat Hij in deze cri-
sis aanwezig is en ons steunt 
en ons er doorheen zal dragen. 
Mijn geloof geeft mij kracht ook 
in deze tijd.”

Hoe gaat de kerk door de co-
ronacrisis heen komen? Laurien 
Hoogerwerf is optimistisch: “In 
de korte tijd dat ik in Koudekerk 
en Hazerswoude-Rijndijk werk 
heb ik al wel ontdekt dat de ker-
kelijke gemeenschap hecht, be-
trokken en actief is. En dat er 
veel creatieve mensen rondlo-
pen die in deze periode van af-
stand houden toch manieren 
vinden om naar elkaar om te 
zien. Dat geeft mij de hoop dat 
de onderlinge verbondenheid 
misschien nog sterker wordt en 
dat we, als alle kerkenwerk weer 
gewoon door kan gaan, er met 
nog meer enthousiasme samen 
voor zullen gaan!”   
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Ook in deze wat minder vrolijke tijden mag onze Olijfolie-Flessen-
Automaat aan de Hoogeveenseweg 14 in Hazerswoude (N209) gelukkig 
dagelijks open zijn tussen 07.00 en 22.00 uur.

Wellicht bent u een liefhebber van een eerlijke verse olijfolie en 
weet u nog niet dat het zó dichtbij verkrijgbaar is.
U bent van harte welkom om de Nieuwe Oogst Finca-Forata-Olijfolie*
(0,75 liter € 8,60 / 2 liter € 20,00 / 5 liter € 46,00) aan te 
schaffen door middel van een PIN betaling.
U komt hierbij niet in contact met andere mensen.  
Bovendien ontsmetten wij het keuzescherm, het PIN apparaat en de 
deurtjes van de automaat zeer frequent.

Voor degenen die aan huis gekluisterd zijn hebben wij een mooie 
oplossing:
Op onze website www.finca-forata.com/webwinkel kunt u in de maanden 
April en Mei 2020 met een kortingscode een bestelling plaatsen, 
en via Ideal betalen. Met de code VitamineE verdwijnen dan de 
gebruikelijke verzendkosten (zelf aanklikken) en komen wij het 
pakket in Benthuizen, Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Dorp en 
-Rijndijk op dinsdagen of vrijdagen gratis aan huis afleveren.

U kunt ook bestellen via Whatsapp op telefoonnummer 06-21625096.
Wij wensen iedereen gezondheid, geduld, en veel sterkte toe.

Hartelijke groet,

Ineke & Erik
info@finca-forata.com

*Rijk aan antioxidanten en vitamine E.

Tips voor thuiswerken 
Het zijn bijzondere tijden, de maatregelen om de corona crisis te bestrijden vragen 
veel van ons allemaal. Het vraagt ook veel creativiteit, bijvoorbeeld van alle men-
sen die momenteel thuis moeten werken. 

Die thuiswerkplekken zijn na-
tuurlijk niet altijd gemaakt om 
langdurig aan te werken. Onge-
twijfeld hebt u zelf al het een en 
ander bedacht om het een beet-
je comfortabel te maken, maar 
wij bespreken graag alle tips om 
in deze tijden prettig(er) aan het 
werk te blijven. 
Ten eerste is het advies:
- Houdt een ‘normale’ dag-

structuur aan die je ook op 
kantoor zou hanteren.  Houdt 
uw normale werktijden aan, 
houdt werk en privé zo veel 
mogelijk gescheiden en werk 
aan een vaste werkplek.

Dan een aantal tips om de 
werkplek zelf zo comfortabel 
mogelijk te maken:
- Werk niet op de bank of in 

die comfortabele stoel, maar 
aan een (eet)tafel of bureau 
en het liefst op een plek waar 
je niet direct in het daglicht 
kijkt. Het licht komt bij voor-
keur van achter of naast je. 

- Leg een kussen op eetkamer-
stoel om beter bij de tafel uit 
te komen. Als uw voeten dan 
loskomen van de vloer, leg 
dan eventueel iets onder de 
voeten.

- Kussentje/ opgerolde hand-
doek in de lage rug als len-
desteun. Blijf aangesloten aan 
de rugleuning zitten, niet 
gaan hangen. 

- Steun met de onderarmen 
minimaal voor de helft op de 
tafel, niet alleen de polsen. 
Dit voorkomt teveel druk op 
1 punt in de arm/pols/hand. 
Leg eventueel iets zachts er-
onder, om snijden van de 
harde tafelrand te voorko-
men.

- Zet zo veel mogelijk het 

beeldscherm op ooghoogte. 
De laptop op een verhoging 
zetten en eventueel los toet-
senbord en muis inpluggen. 
Als u die niet hebt gekregen 
van het werk, hebt u er wel-
licht nog 1 in gebruik/liggen 
bij de prive pc. 

- Zet af en toe de laptop op 
hoge verhoging (keuken-
bar/ kastje/ stapel boeken) 
en werk even staand. Beperk 
dit wel tot maximaal 30 mi-
nuten achter elkaar. 

- Zet een raampje open of juist 
de kachel aan om voor een 

prettig binnenklimaat te zor-
gen.  Het meest productief 
ben je als de temperatuur in 
de ruimte waar je werkt on-
geveer 21 graden is. 

En dan willen we graag nog iets 
zeggen over het onderbreken 
van het werk. Als u in een niet 
zo heel optimale werkhouding 
werkt is het doorbreken van 
die houding door even te gaan 
staan of lopen extra belangrijk. 
Zeker ieder half uur, maar zelfs 
nog wat frequenter een korte 
onderbreking is in deze tijden 

zeker aan te bevelen
In deze onderbreking kunt u ui-
teraard ook wat oefeningetjes 
doen. Deze oefeningen worden 
als voorbeeld gegeven door Ar-
boNed (https://www.arboned.nl/up-
loads/inline/ArboNed_Thuiswerken.
pdf). 
 
Wij hopen dat u hiermee vol-
doende handvaten hebt om pret-
tig thuis aan het werk te kunnen 
gaan. Wilt u meer of persoon-
lijker advies dan kunt u contact 
opnemen met onze bedrijfsfy-
siotherapeut Kim Redeker. Dit 

kan via e-mail, telefonisch of 
via een beveiligde videoverbin-
ding zodat Kim met u mee kan 
kijken. Dit is geheel kosteloos 
voor inwoners van de gemeen-
te Alphen aan den Rijn want we 
dragen graag ons steentje bij aan 
uw gezondheid en welzijn.

Blijf gezond en vooral, blijf 
in beweging! 
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Rijndijk 177, 2394 CB  Hazerswoude-Rijndijk
info@t-haasje.nl - www.t-haasje.nl

Telefoon 071 3414730

NOODGEDWONGEN GESLOTEN
Graag willen we u een speciaal keuzemenu aanbieden.

Kunnen we elkaar helpen om deze crisis door te komen?

AFHAAL/BEZORG KEUZEMENU À 27,50
Minimaal 1 dag vooraf te reserveren via e-mail of telefonisch

Salade van Hollandse garnalen, avocado, appel en kerriemayonaise 
met zalmpaté en gerookte vissoorten

of
Galia-meloen met gerookte en gedroogde seranoham

of
Geitenkaas met courgetterauwkost, tomatenjam en pijnboompitten

********************

Gebakken roodbaarsfi let met romige bieslooksaus
of

Gegrilde runder-bavette biefstuk met tuinkruidenboter
of

Zacht geconfi jte eendenbout rijkelijk overgoten met saus van champignons, 
vossenbessen en zilveruitjes

********************

Verse zoete ananas met crème fraîchesaus en ananas-ijstaart
of

Hazelnotenbavarois met notenkletskop, 
gallet van chocolade en pistache met frambozenparfait

Fysioklein tijdens de beperkingen 
van het coronavirus 
In principe is Fysioklein te Hazerswoude - Rijndijk op dit moment 
gesloten t.g.v. de maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus. 
Uitsluitend op verzoek van een verwijzer, kan iemand toch gezien 
worden. Voorwaarde is dat de persoon dan gezond moet zijn! 

Gelukkig zetten de fysiotherapeuten van Fysioklein hun diensten voort middels vi-
deo consults en consults per telefoon. Zorgverzekeraars geven aan dat video consul-
ts en telefonische consults gewoon vergoed worden tijdens de Corona crisis. Daar-
naast kan er ook een oefenschema doorgestuurd worden, waar patiënten eenvoudig 
thuis zelf mee aan de gang kunnen. Met de patiënten die momenteel onder behan-
deling zijn, wordt periodiek contact onderhouden. Eveneens zijn nieuwe patiënten 
welkom; dit gebeurt middels een video consult. U kunt hiervoor gerust een afspraak 
maken.  

Fysioklein blijft goed bereikbaar per mail en per telefoon op werkdagen tussen 
8.00 en 12.00 uur.
De komende weken worden via de website, Facebook en Instagram tips en tricks ge-
deeld om klachten te voorkomen;  denk bijv.  aan rug- en nekklachten door al het 
thuiswerken of door spanning. Daarnaast houden men u middels social media en de 
website op de hoogte betreffende de hervatting van hun werkzaamheden. 

Net als iedereen hoopt men bij Fysioklein weer snel en normaal aan de gang kun-
nen gaan. Tot die tijd wenst het team van Fysioklein u alle goeds en blijf gezond!  
Wees voorzichtig, let op elkaar. Kijk voor tips en tricks op hun site www.fysioklein.
nl. Voor vragen of afspraken kunt u altijd even mailen info@fysioklein.nl of bellen 
tel 071-2032056.

Het team hoopt snel met haar patiënten weer normaal aan de slag te 
kunnen gaan en verheugt zich 
op het moment de sporters van 
de sportschool gezond en wel 
‘in beweging kunnen komen’. 

Korenmolen Nieuw Leven tijdelijk stil!
Nationale Molendag afgelast.

De Hollandsche Molen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars hebben besloten 
de Nationale Molendag die op 9 en 10 mei zou plaatsvinden, af te gelasten.

De basisboodschap voor de molenaars is onder andere: 
“Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar de molen als dit noodzakelijk is voor de 
instandhouding en het onderhoud. Ga niet naar de molen om te draaien en malen.”
Dit betekent dat de molen voorlopig tot 1 juni niet zal draaien, maar wel in goede 
staat wordt gehouden. Wij vinden het erg jammer dat onze fraaie molen zolang stil 
zal moeten staan, maar sluiten ons aan bij dit advies om geen gezondheidsrisico te 
lopen.

Volg ons op onze website
Op onze website zullen wij u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze 
molen. Kijk daarvoor op www.molennieuwleven.nl. Op deze pagina’s kunt u ook 
informatie vinden over de geschiedenis van onze molen en lekkere recepten om te 
bakken. 

ROMMELMARKT 
BENTHUIZEN AFGELAST
Nu de maatregelen rondom het coronavirus zijn aangescherpt tot 1 
juni as, moeten wij u mededelen dat de rommelmarkt op zaterdag 
16 mei 2020 niet door kan gaan.

In tegenstelling tot onze eerdere berichten kunnen er op zaterdag 4 april as. ook 
géén spullen gebracht of opgehaald worden. Dit heeft uiteraard nare gevolgen voor 
onze goede doelen. Of het mogelijk is om dit jaar nog een rommelmarkt te organi-
seren is voor ons nog 
heel onzeker. Zodra 
dit duidelijk is zullen 
wij u dat zeker laten 
weten. Hou daarom 
onze berichtgevingen 
in de gaten. Voor vra-
gen kunt u altijd bel-
len met 06-19478785 
of mailen naar 
s t ic ht i ng rom me l-
marktbenthuizen@
gmail.com

Wij  hopen u te 
zijner tijd weer 
te ontvangen op
onze rommelmarkt.
Voor nu wij vragen 
u: Zorg goed voor 
uw naasten en blijf 
zo veel als mogelijk 
thuis! 

Wij wensen u veel 
gezondheid. 

Korenmolen Nieuw Leven, Dorpsstraat 228 Hazerswoude-Dorp
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Jeugdvakantieweek 2020 
Hazerswoude Rijndijk

Van maandag 24 tot en 
met vrijdag 28 augustus is 
het weer zover, dan vindt 
de jeugdvakantieweek 
plaats in Hazerswoude 
Rijndijk! 

Een week voor sport, span-
ning, spel en natuurlijk de hut-
tenbouw. De huttenbouw start 
maandag 24 augustus op het 
parkeerterrein bij Bernardus en 
het huttendorp is de rest van de 
week hét bruisend centrum.

Vrijwilligers nodig!
Ook dit jaar willen we dat de 
jeugdvakantieweek voor ieder-
een toegankelijk is. Maar dat 
gaat niet zomaar. We zoeken 
vrijwilligers die één of meerde-
re dagen kunnen komen helpen 
met bouwen, knutselen, spellen 
begeleiden of toezicht houden. 
Als je in het bezit bent van een 
BHV en/of EHBO diploma kun-
nen we je hulp extra goed ge-
bruiken! Heb je interesse stuur 

dan een mailtje naar hutten-
bouw@jeugdwerk-hazerswou-
de.nl

Sponsoren of doneren
Daarnaast is er geld nodig om 
dit evenement gratis te kunnen 
aanbieden aan alle kinderen. Je 
kunt  tegen betaling adverteren 
in het programmaboekje of een 
donatie overmaken. 

Voor meer informatie mail naar 
huttenbouw@jeugdwerk-ha-
zerswoude.nl. En na de meiva-
kantie beginnen we weer met 
de statiegeld actie op de lagere 
scholen in Hazerswoude Rijn-
dijk dus verzamel al je statie-
geldflessen! 

Meer informatie en het in-
schrijfformulier staat op https://
www.jeugdwerk-hazerswou-
de.nl/jeugdvakantieweek. Wij 
zijn er klaar voor om er weer 
de leukste week van de zomer-
vakantie van te maken! Kom jij 
ook? 

De initiatiefnemers en vrijwilligers. Ze kunnen er nog meer gebruiken!

Afhaal- / bezorgservice 
’t Haasje groot succes
Nadat op 15 maart j.l. de restaurants werden gedwongen te sluiten, is er in ’t Haas-
je veel gebeurd. Na de eerste shock-dag verwerkt te hebben, heeft eigenaar Gabri 
Hoogenboom de knop omgezet. 

in. Bellen, mailen de bestel-
lingen bleven binnen komen. 
De verf had ik nog niet aange-
schaft, want er moest snel een 
logistiek op touw gezet worden. 
Mijn ritme van tot laat werken 
en uitslapen tot 10 uur was af-
gelopen. Het was duidelijk. ’s 
Morgens "mise en place" draai-
en en ‘s middags inpakken met 
het personeel. Aan ruimte heb-
ben we geen gebrek. In onze ei-
gen keuken doen we de voor-
bereidingen en in het magazijn 
alle dozen en schalen genum-
merd plaatsen". 

Gunfactor.
"De drukte is waarschijnlijk te 
danken om de plaatselijke on-
dernemers door de Corona-
virus een hart onder de riem 
te steken. De reacties van zo-
wel vóór als na de levering zijn 
enorm. En positief. Dat geeft 
ons wel een enorme boost en 
vertrouwen".

Cadeau.
Gabri: "Ook had ik niet gedacht 
dat er veel verjaardagen in deze 
periode vielen. Het valt namelijk 
op dat er veel mannen bestellen. 
Die geven hun vrouw dit menu 
als cadeau. Waarschijnlijk hoeft 
zij dan niet te koken en is hij ge-
vrijwaard van de afwas".

Menuwisseling
"Er is nu ook al veel reactie ge-
komen, nadat er thuis heerlijk 
is gegeten, om dit nogmaals te 
doen. Daarom hebben we be-
sloten om dit keuzemenu re-
gelmatig te wisselen. Om de 2 
à 3 weken. Zolang er nog geen 
zicht is om het restaurant weer 
te openen, wordt de afhaal- be-
zorgservice door ’ons voortge-
zet", zo besluit Gabri het verslag 
van zijn aanpassing aan de ont-
stane situatie.
Wij bewonderen de spontane actie 
van Gabri Hoogenboom zeer en wen-
sen hem veel succes met deze speci-
ale service! 

Eerst dacht hij het pand te gaan 
schilderen, om zo de kosten te 
besparen. Maar met hulp van 
de Alphense Restaurantweek, 
die vanaf 19 maart van start zou 
gaan, werd besloten om te gaan 
cateren. De organisatie Alphens.
nl gooide het op een andere 
koers: “de Alphense Restaurant-
week bij u thuis”. De beslissing 
werd door Gabri snel genomen. 
Een aktie-keuzemenu maar ook 
voor zijn eigen relaties. Een 

mailing ging de deur uit. Socia-
le media werd in werking gezet 
en een bord met spandoek ge-
maakt en geplaatst vóór het res-
taurant aan de weg.

Topdrukte.
Gabri: "Eerst dacht ik mijn pand 
als opknapbeurt te gaan ver-
ven en dat er tussen het schil-
derwerk enkele schalen klaarge-
zet moesten worden, maar daar 
kwam heel snel verandering 
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Vervangen vogel-
flappen uitgesteld
Transmissienetbeheerder TenneT had voor eind maart 
werkzaamheden vanuit een helikopter aangekondigd om 
de vogelbescherming van de hoogspanningsmasten bij Ha-
zerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan 
den Rijn te vervangen.  Deze werkzaamheden zijn vanwege 
de coronacrisis uitgesteld.

Schroom niet er gebruik van te maken. Ze zijn er voor u!

Boodschappen- en 
hondenuitlaat service
Onder het motto ‘anticiperen en participeren’ heeft Actief Rijnwoude een aantal 
acties opgezet samen met Tom in de Buurt om mensen bij te staan die in deze on-
werkelijke en verwarrende tijd een steuntje nodig hebben. 

Velen bieden hulp aan
“Er hebben zich meer dan 70 
vrijwilligers aangemeld voor de 
diverse activiteiten en daar zijn 
we natuurlijk heel blij mee”, 
vertelt Actief Rijnwoude voor-
man Jos Timmermans. Voor de 
boodschappenlijn zijn de eer-
ste matches gemaakt en dat be-
gint al aardig te lopen. Maar we 
kunnen nog veel meer aan. We 
zijn er voor ouderen, alleen-
staanden en gezinnen die van-
wege kwetsbare gezondheid be-
ter niet buiten kunnen komen, 
of die in thuisquarantaine zijn. 
Schroom niet en bel ons. Daar 
zijn we voor”, drukt Jos Tim-

mermans ons allen op het hart! 
Hetzelfde geldt voor de eind vo-
rige week, samen met de jonge-
renwerkers van BOOST opge-
richte hondenuitlaat service. 

Vraag en aanbod samenbrengen
Ook van de luisterlijn wordt al 
aardig gebruik gemaakt. Verder 
is het initiatief genomen om de 
‘Opkikkertjes app’ in het leven 
te roepen. Daarop worden be-
richten gedeeld om elkaar voor-
al op te vrolijken als je even wat 
positiefs wilt horen tussen alle 
ellende door. Maar de vrijwil-
ligers kunnen ook ander klus-
sen opknappen die opkomen, 

zoals medicijnen rondbrengen. 
Timmermans: “We weten op 
dit moment nog niet exact waar 
de behoefte ligt en proberen 
nu de meest voor de hand lig-
gende diensten uit en zien van-
zelf waaraan het meeste behoef-
te is. Dat zal in de loop van de 
tijd ook veranderen. Zie Actief 
Rijnwoude maar als expert in 
het samenbrengen van vraag en 
aanbod. 

Dus zoekt u ondersteuning voor 
een bepaalde activiteit, benader 
ons en wij kunnen snel regelen 
dat er vrijwilligers aan vragers 
worden gekoppeld”.   

De aanwezige vogelflappen, be-
doeld als vogelbeschermings-
middel voor vogels die 's nachts 
vliegen moeten worden vervan-
gen vanwege een fabricagefout 
die op termijn een onveilige si-
tuatie en beschadigingen aan de 
geleiders (stroomdraden) kan 
opleveren.  

Zodra duidelijk is wanneer de 
werkzaamheden wel kunnen 

plaatsvinden, vermeldt TenneT 
dit via de projectwebsite www.
randstad380kV-noordring.nl

Op berenjacht 
in Benthuizen
In heel Nederland, maar ook in andere landen, wor-
den er beren op de vensterbank gezet. Het doel hier-
van is dat kinderen bij het halen van een frisse neus op 
berenjacht kunnen. 

Op facebook zijn verschillende berenjacht-facebookgroepen. Men-
sen plaatsen foto’s van hun beren met #berenjacht. Er is ook een 
speciale berenkaart op Google. Nieuwe beren kunnen niet meer 
worden aangemeld (de kaart is vol). Je kunt wel een foto van je 
beer op social media plaatsen met #berenjacht #Benthuizen.

Heb je geen knuffelbeer in huis om voor het raam te zetten, kun je 
ook altijd een kleurplaat printen (https://www.ecb-benthuizen.nl/
images/Beren.pdf) en deze voor het raam hangen.
Mocht je de speurtocht nog iets leuker willen maken, type dan in 
facebook in het zoekveld ‘’berenbingo” en je vindt verschillende 
berenbingo- en berentelkaarten 

Houd je wel te allen tijde aan de maatregelen van het kabinet en het RIVM, 
zodat het voor iedereen leuk en veilig blijft.

Word  ook Vriend van de roene 
Hart  Koerier 

Stort 5 euro of meer op: NL37INGB0006259928
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Vanaf a.s. donderdag 2 april 
GEOPEND VOOR AFHAAL EN BEZORGEN! 

Graag bestellen via www.egelantier.com

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

 'WE GEVEN HET 
BUURTHUIS TERUG 
AAN DE WIJK'
Voor elke wijk en ieder dorp een ‘huiskamer van de wijk’, waar iedereen kan bin-
nenlopen voor koffie, maatschappelijke activiteiten en hulp. Een plek die niet voor, 
maar van de buurt is. De Alphense wethouder Kees van Velzen denkt dat met het 
plan dat er nu ligt, de buurt- en dorpshuizen stuk voor stuk kunnen floreren. 

Deze week besluit het college 
van B&W over het beleidsvoor-
stel voor een nieuw dorps- en 
buurthuizenbeleid. Wethouder 
Kees van Velzen vertelt over het 
waarom en het belang van een 
andere aanpak voor alle buurt- 
en dorpshuizen in de gemeente 
Alphen. 

Laagdrempelig
 en kostendekkend

Elk gebied krijgt, als het aan het 
college van B&W ligt, een uit-
nodigend buurt- of dorpshuis 
dat maatschappelijke activiteiten 
ondersteuning biedt, passend 
bij de specifieke behoeften van 
de inwoners in die buurt. Inwo-
ners denken in een programma-
raad mee over de invulling van 
het programma. De locaties zijn 
bovendien ook geschikt voor 
kostendekkende activiteiten, die 
extra inkomsten kunnen ople-
veren. De sociaal-maatschappe-
lijke huurtarieven zullen daarbij 
in elk buurt- en dorpshuis gelijk 
zijn voor hetzelfde soort activi-
teiten. Naar verwachting wordt 
voor de zomer duidelijk of de 
gemeenteraad akkoord gaat.

Waarom besloot u 
dat het anders moest? 

“Na de gemeentelijke herin-
deling in 2014 hadden we nog 
steeds te maken met oud beleid 
van drie voormalige gemeen-
ten. Dat zorgde voor ongelijk-
heid in met name de financie-
ring. Als gevolg van het oude 
beleid hebben de buurt- en 
dorpshuizen bovendien moei-
te om financieel het hoofd bo-
ven water te houden. Ook vol-
doen lang niet alle buurthuizen 
aan de eisen die wij stellen wat 
betreft duurzaamheid, professi-
onaliteit en het zijn van huiska-
mer van de wijk.  

Waarom is het wegnemen van 
die ongelijkheid belangrijk?

“We willen een gelijk speelveld 
voor iedereen. We investeren 
daarom ook eenmalig een klein 
miljoen om een aantal van die 
dorps- en buurthuizen aan te 
passen, zodat ze ook echt kun-
nen fungeren als huiskamer van 
de wijk. Denk bijvoorbeeld aan 
een goede keuken, betere sa-
nitaire voorzieningen en met 

name aan een gezellige inrich-
ting. Zo creëren we in iede-
re buurt en elke wijk een plek 
waar mensen terecht kunnen 
en saamhorigheid ervaren. Deze 
aanpassingen maken de dorps- 
en buurthuizen ook geschikt als 
locatie voor kostendekkende ac-
tiviteiten. Hiermee kunnen ze 
extra inkomsten voor het beheer 
en de exploitatie genereren. Wel 
hebben de maatschappelijke ac-
tiviteiten altijd voorrang.”

Toch blijven niet alle buurt-
huizen open…

“Ons doel was dat elke buurt 
en ieder dorp een eigen ont-
moetingsplek heeft. We heb-
ben afgelopen jaren dan ook 
gesproken met inwoners en ge-
bruikers, om de behoefte en 
vraag te peilen. Niet alle oude 
locaties passen bij het nieuwe 
concept. Daarom hebben we be-
sloten die niet langer te finan-
cieren. De Wielewaal en Wes-
terhove sluiten vanaf 1 januari 
volgend jaar. Ook Wijkcentrum 
Ridderveld gaat na maart 2021 
dicht. Het Anker, in Hazerswou-
de-Rijndijk sluit al in juli van 

dit jaar. De huidige gebruikers 
zijn al zoveel mogelijk onderge-
bracht in de tijdelijke voorzie-
ning Rhynenburch.”

Wat verandert er met de 
buurthuizen van de toekomst? 
“Het wordt de huiskamer van de 
wijk, dé plek waar sociaal-maat-
schappelijke activiteiten plaats-
vinden die aansluiten bij de be-
hoefte in de dorpen en wijken. 
Een warme, gezellige ruim-
te waar altijd iemand is, je je 
krantje kan lezen, waar je komt 
voor de biljartclub of de logope-

Gaan de huurtarieven 
omhoog?

“We willen voor alle buurthui-
zen dezelfde tarieven gaan han-
teren voor sociaal-maatschappe-
lijke activiteiten. Nu zijn die nog 
niet gelijk. In de praktijk zal het 
verschil voor de een merkbaar-
der zijn dan voor de ander. Soci-
aal-maatschappelijke activiteiten 
worden in veel gevallen groten-
deels gesubsidieerd. We gaan 
werken met een maatschap-
pelijk tarief waar je, afhanke-
lijk van het soort activiteit, tot 
maximaal 100% korting op het 

mige organisaties en mensen 
aanpassing. Als je naar één be-
leid gaat, kan dat niet zon-
der verandering. Ik snap dat de 
buurthuizen die moeten slui-
ten of die we niet meer financi-
eel ondersteunen, verdrietig of 
boos zijn. Samen met de huidi-
ge gebruikers proberen we voor 
hen goede, andere locaties te 
vinden.” 

De bedoeling is dat het 
buurthuis ook aansluit op 

de behoefte in de wijk. 
Hoe gaat u dat organiseren?  

“Elk dorps- of buurthuis krijgt 
op termijn een programmaraad 
die meedenkt over activiteiten. 
De programmaraad kan zo een 
eigen stempel drukken op het 
aanbod en hoe het buurthuis 
gebruikt wordt. Die ruimte wil-
len we bewust geven. Hoe klei-
ner de rol is die wij daar als ge-
meente in spelen, hoe beter het 
is. 

We geven het buurthuis 
daarmee eigenlijk terug 

aan de wijk.”

“We willen een gelijk 
speelveld voor iedereen"

dist. Die voorbeelden bestaan al, 
zoals De Tas in Benthuizen. Er 
zijn er ook buurthuizen die dat 
nog helemaal moeten organise-
ren. Dat kan ook niet met één 
druk op de knop geregeld zijn 
op 1 januari. We gaan daarin als 
gemeente de buurthuizen actief 
begeleiden.” 

huurtarief kan krijgen. We wil-
len de activiteiten die door vrij-
willigers worden uitgevoerd en 
zelfstandig kunnen functione-
ren op deze manier optimaal fa-
ciliteren.” 

Niet iedereen is blij met de 
nieuwe situatie

“Natuurlijk vergt het voor som-
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Ook hamsteren kán 
sociaal gedrag zijn

Door Maarten Muns, bron: Nieuwsbrief LUMC, maart 2020

Het coronavirus SARS-CoV-2 eist ook in Nederland uitzonderlijke maatregelen. Die zor-
gen soms voor bedenkelijk gedrag, zoals hamsteren en woekerprijzen voor mondkapjes. 
Maar ook dit op het eerste gezicht minder sociaal gedrag komt niet altijd voort uit slechte 
bedoelingen, nuanceert hoogleraar psychologie Carsten de Dreu.

‘Ook in normale omstandighe-
den botsen individueel belang 
en groepsbelang constant met 
elkaar. Maar in deze uitzonder-
lijke situatie is dat heel scherp 
zichtbaar.’ Deze spanning tus-
sen belangen is precies waar 
Carsten De Dreu, hoogleraar So-
ciale en Organisatiepsycholo-
gie aan de Universiteit Leiden, 
onderzoek naar doet. Hij kreeg 
er in 2018 een Spinozapremie 
voor, de hoogste onderschei-
ding in de Nederlandse weten-
schap.

Angst
Gedrag dat we in deze coronatijd 
als niet-sociaal aanmerken zoals 
hamsteren in de supermarkt, 
komt volgens De Dreu meestal 
niet voort uit hebzucht maar uit 
angst. ‘In crisissituaties willen 
veel mensen in eerste instantie 
goed voor hun naasten zorgen, 
voor hun kinderen en (groot)
ouders. Mensen zien anderen 
hamsteren, ze worden bang dat 
er straks voor hun gezin niets 
meer is en acteren daarop. Dat is 
heel sociaal naar de eigen groep 
toe. Zelfs het proberen te verko-
pen van mondkapjes voor woe-
kerprijzen kan voortkomen uit 
angst om straks niet meer voor 
het eigen gezin te kunnen zor-
gen. Hoewel het ook pure heb-
zucht kan zijn.’

Kleine collectieven
Iets vergelijkbaars is volgens De 
Dreu te zien in de internatio-
nale politiek. Bijvoorbeeld toen 
president Trump probeerde een 
Duits bedrijf over te halen om 
een vaccin tegen het coronavi-
rus exclusief voor de VS te ma-
ken. ‘Trump probeert goed voor 
zijn eigen collectief - namelijk 

Amerika - te zorgen. Dat botst 
duidelijk met het belang van het 
grotere collectief van de wereld 
als geheel, maar je kan niet zo-
maar zeggen dat dit uit slechte 
bedoelingen voortkomt.’
Zoiets als ‘het collectief’ bestaat 
dus altijd op verschillende ni-
veaus, wil De Dreu maar zeg-
gen. ‘Een collectief belang kan 
het belang van de wereld zijn, 
maar ook dat van een land, een 
gezin of een vriendengroep. De 
belangen van de verschillende 
niveaus lopen bijna nooit hele-
maal parallel. ‘Als mensen on-
der druk komen te staan zijn 
ze eerder geneigd om voor het 
kleinere collectief te kiezen. 
Dit blijkt duidelijk uit de expe-
rimenten en lab-simulaties die 
we hebben gedaan.’
‘Dat kan heel lang goed gaan, 
zeker zo lang er tussen die col-
lectieven geen competitie ont-
staat. Maar door schaarste zie 
je nu wel spanningen ontstaan, 
bijvoorbeeld nu Frankrijk nog 
voldoende mondkapjes heeft 
maar die niet meer wil expor-
teren naar bijvoorbeeld Neder-
land dat ze keihard nodig heeft. 
Niet omdat ze ons niet aardig 
vinden, maar omdat ze voor 
hun eigen collectief willen kun-
nen blijven zorgen.’

Tijd nodig
In het geval een wereldwijde 
pandemie is dit een groot pro-
bleem. Een virus houdt zich niet 
aan landsgrenzen en heeft ma-
ling aan het bestaan van ver-
schillende collectieven. ‘Als we 
mensen ertoe willen aanzetten 
om zich meer voor het grotere 
collectief in te zetten in plaats 
van voor het kleine, dan moeten 
we in feite onnatuurlijk gedrag 

stimuleren, en dat is best moei-
lijk. Mensen hebben tijd nodig 
om te veranderen. Als je de be-
volking zomaar in hun huizen 
opsluit zoals in Spanje en Frank-
rijk gebeurde, begrijpt men dat 
niet. Zodra de politie niet meer 
handhaaft komen mensen ge-
woon weer massaal naar buiten 
en is er niets veranderd.’
Zo lang het verantwoord is, is 
rustig sturen op verandering 
van gedrag dus veel beter. Je 
ziet dat sommige mensen eer-
der van de urgentie zijn door-
drongen dan anderen. Maar dat 
is niet heel erg. Na verloop van 
tijd zal er een nieuwe norm ont-
staan. Dan zien mensen ook in 
dat bijvoorbeeld hamsteren to-
taal onnodig is.’
 

Karakter en toekomst 
Het Anker blijven behouden 
met woningbouwplan
Omdat het gebouw het Anker in Hazerswoude-Rijndijk niet meer 
gebruikt zal worden als dorpshuis, doet gemeente Alphen aan 
den Rijn haar ‘stinkende’ best dit bijzondere gebouw te behou-
den. Wethouders Leo Maat en Gerard van As zien toekomst in een 
zorgfunctie met aanvullende woningbouw. 

Hazerswoude-Rijndijk kent Het Anker vooral als kerk en buurthuis, 
maar lang niet iedereen weet hoe bijzonder het pand is dat ze dage-
lijks passeren. “Een monumentaal waardig gebouw”, zegt wethou-
der Leo Maat (cultuur). Het gebouw uit 1977 is een vroeg ontwerp 
van de bekende Nederlandse architect Ton Alberts en valt op door de 
‘organische’ vormgeving. “Geen rechte hoeken en kubussen, maar 
een ontwerp dat mensen aanspreekt en waarbij de gebruiker cen-
traal staat”, legt Maat uit. Eén van de bekendste ontwerpen van Ton 
Alberts is die van de Gasunie in Groningen, in 2007 gekozen tot 
mooiste gebouw van Nederland. 

Behoud van het Anker
Maat is trots een van Alberts ontwerpen op gemeentegrond te heb-
ben staan. Hij wil dan ook niets liever dan Het Anker behouden. 
“Maar dan moet je het wel een functie geven.” Vandaar dat de ge-
meente het pand onder strikte voorwaarden in de etalage zette, toen 
besloten werd dat het als dorpshuis niet langer geschikt was. Behoud 
van interieur en exterieur stond bovenaan de verlanglijst. Geen van 
de biedingen voldeed aan alle eisen.

Sociale woningbouw
Toch gloort er nog steeds hoop voor het Anker. Een architect die sa-
mengewerkt heeft met Alberts, schetste een plan om -met behoud 
van de bestaande architectuur- het pand geschikt te maken voor een 
zorgfunctie en aanvullende woningbouw. Een aanbouw in dezelf-
de stijl behoort daarbij. Wethouder Gerard van As (woningbouw en 
vastgoed) is net als Maat enthousiast over het idee. “Het gaat hier om 
sociale woningbouw”, benadrukt Van As. “We kunnen hiermee in-
spelen op een grote behoefte. Voor senioren, maar ook jongeren is 
er een groot tekort aan geschikte woningen.” 

Onderzoek naar haalbaarheid
Onderzoek moet de haalbaarheid van het plan uitwijzen. Hierbij 
wordt onder meer gekeken naar de stedenbouwkundige inpassing 
en de financiële haalbaarheid van het voorstel. Van As: “Ook gaan 
we in gesprek met partijen die hier wellicht uitvoering aan kunnen 
geven, zoals zorgpartijen en woningbouwcorporaties.” De uitkom-
sten van dit onderzoek worden in juni verwacht.

Toekomst voor Het Anker
De wethouders zijn ervan overtuigd dat met het plan zowel het ka-
rakter als de toekomst van Het Anker behouden blijven. Van As: “We 
doen onze stinkende best om met iets goeds te komen, waar de ge-
meenschap ook echt wat aan heeft.”  
 
 

Gebouw van de Gasunie in Groningen: Hét voorbeeld van organische bouwkunst 
door architect Ton Alberts, die ook Het Anker heeft ontworpen

Lege schappen in de supermarkt!


