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

UW WONING
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VERKOPEN?

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
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de
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dokter

Van 
Elswijk
Auto’s

Van 
Elswijk
Auto’s

| zonnepanelen | LED verlichting | www.mastop.nl |

Hulde voor leerkrachten, ouders en kinderen!

Megaprestatie in het onderwijs
door Diana Baak

Binnen enkele dagen heb-
ben scholen thuisonder-
wijs uit de grond moe-
ten stampen. Dat is goed 
gelukt dankzij grote in-
zet van de leerkrachten en 
goede samenwerking met 
ouders en ondersteunen-
de partijen. 

De basis is gelegd om zo no-
dig nog langer thuisonderwijs 
aan te bieden. We kijken terug 
en vooruit met de directeuren 
van de basisscholen in Hazers-
woude-Rijndijk, Carlie de Bak-
ker van KBS De Tweeklank en 
Judith van Opstal van OBS J.P.F. 
Steijaert. “Het is een hectische 
tijd, maar ook een heel bijzon-
dere tijd”, geven beide school-
directeuren aan. “Dat we samen 
zo sterk zijn, met onze collega’s, 
met de ouders en de kinderen, is 
iets waar we heel trots op zijn. 
Dat geldt niet alleen voor onze 
scholen, maar ook voor de an-
dere scholen in de regio en het 
hele Nederlandse onderwijs.”

Het onderwijsproces moet 
doorgaan

“Ik vind het heel bijzonder dat 
we in staat zijn gebleken met 

     “De kinderen hebben hier in de dorpen vergeleken met 
stadskinderen veel meer bewegingsruimte. We moeten onze 
zegeningen tellen en goed met elkaar in contact blijven. 
Dan kunnen we dit, zo lang als nodig zal zijn, volhouden”.

ons team in enkele dagen tijd 
een groot deel van het onder-
wijs anders vorm te geven”, 
geeft Judith van Opstal aan.  
“Want dat het onderwijs moet 
doorgaan - en op een kwalitatief 
hoogstaand niveau - staat voor-
op”. De ouders halen nu - één 
voor één - een tasje met lesma-
teriaal en de taken voor een hele 
week op. Dat takenpakket wordt 
in belangrijke mate digitaal on-
dersteund. Beide scholen heb-
ben er met man en macht aan 
gewerkt om een goede digitale 
leeromgeving aan te bieden, zo-
wel voor de kleuters (met leuke 
en leerzame filmpjes) als voor 
de midden- en bovenbouw (met 
lesmateriaal).  Daarbij wordt ge-

bruik gemaakt van iPad-onder-
wijs, de leeromgeving Snappet 
en speciaal voor het doel in-
gerichte websites. “Onze leer-

krachten hebben ook lessen in 
de basisvakken op video opge-
nomen en die lessen worden nu 
online aangeboden. Voordeel is 
dat de kinderen dan hun eigen 
juf of meester zien,” aldus het 
schoolhoofd van De Steijaert. 

Individueel ondersteund
“De leerkrachten kijken niet al-
leen hoe ze lessen digitaal kun-
nen geven, maar hebben ook 
aandacht voor het welbevin-
den van de kinderen”, vult Car-
lie van de Tweeklank aan.  Elke 
dag zijn de leerkrachten van 
10.00 – 14.00 uur bereikbaar 
voor de ouders en kinderen 
voor het stellen van vragen via 
chat, mail of (beeld)telefoon.” 

Judith: “Met alle ouders is ook 
wekelijks contact om vinger aan 
de pols te houden en te bekijken 
of er in hun situatie wellicht iets 

speciaals geregeld moet wor-
den. In uitzonderingsgevallen 
bezoeken leerkrachten de kin-

deren thuis.”  De schooldirec-
teuren zijn ook heel blij met de 
samenwerking met de gemeen-
te, het CJG, Go!voorjeugd en de 
Ambulante Educatieve Dienst. 
“Die ondersteunen ons goed in 
die situaties dat er problemen 
zijn in een gezin, of als er spe-
ciale leer- of gedragsproblemen 
zijn bij kinderen.” Op de scho-
len wordt ook een beperkt aan-
tal kinderen op school zelf op-
gevangen van ouders die beide 
in een vitaal beroep werkzaam 
zijn. 

Het vervolg van dit artikel 
vindt u op pagina 

Ook in het schoolgebouw zelf laten ze er geen misverstand over bestaan....
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Familieberichten

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

 “Het strand bij Noordwijkerhout is 
de plek waar ik al mijn hele leven kom. 
Bij de Langevelderslag is het altijd gezellig 
rustig. Ik ken er ieder duin op mijn duim-
pje en kom er helemaal tot rust. 
 In de winterperiode kun je er 
heerlijk wandelen en ‘s zomers ga ik er 
sinds mijn man dood is - met vriendinnen 
regelmatig picknicken. Ik zit er ook graag 
in m’n eentje. Dan stop ik mijn voeten 
onder het zand en tuur zo uren over de 
zee. 
Straks wil ik - net als nu - onderdeel zijn 
van dit landschap. Ik heb mijn vriendin-
nen al gevraagd of ze mijn as over de 
eerste duinrij willen uitstrooien.”
 Sjaan Sanders 

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

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

Vaders sterven niet,
ze glijden hooguit naar de overkant.

Ze blijven leven in wie blijft,
in woorden en gedachten,

in verhalen, gevoel en tederheid.
Vaders sterven niet,

ze blijven altijd in de buurt.
Je ziet hen in de spiegel,
in een stukje van jezelf.

Je voelt hen in de pracht dat leven heet.
Vaders sterven niet,

ze worden bewaarders van de tijd…

“Degenen die ik liefheb verlaat ik,
om diegenen die ik liefhad terug te vinden”

Bedroefd, maar dankbaar voor wie hij voor 
ons was, hebben wij toch nog onverwacht 
afscheid moeten nemen van onze allerliefste 
(schoon)vader, onze altijd belangstellende 
en betrokken opa en “ouwe”opa

Johannus Gerardus 
van Dijk

Jan

Weduwnaar van Nel van Dijk - van Dam

* 11 februari 1925 † 29 maart 2020

Gemma en Barend
Niels, José & Lars

Marit, Ruud, Fien & Tijn
Mats en Marie
Marcel en Astrid

Jelle en Yara
Geke
Hidde

Pedro (in liefdevolle herinnering) en Karin
Eva

Bente
Gerco en Sandra
Carola en Frank

Fenne
Kjeld

Zijn humor en positiviteit 
zullen wij enorm missen.

Wij hebben op 2 april in besloten kring 
afscheid van (o)pa genomen.

Correspondentieadres:
Marsstraat 6

2394 ND  Hazerswoude

Onze bijzondere dank gaat uit naar de 
medewerkers van verpleeghuis Lakenhof,

afdeling de Hofjes te Leiden, voor de 
liefdevolle verzorging van (o)pa.

 
Wat was jij sterk en arbeidzaam.
Wat heb je voor ons allen klaargestaan.
Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het eind gebleven.
Flink wil je nu dat ook wij zullen zijn
maar afscheid van jou nemen doet ons zo'n pijn.

 
Ondanks haar intense wil om samen met ons te leven en
voor ons te zorgen is van ons heengegaan mijn lieve vrouw,
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Wilhelmina Clasina 
Grootendorst - Flinterman

Wil
Den Haag, 3 juni 1939 Zoetermeer, 2 april 2020

 
Gerrit Grootendorst
Paul
Ingrid en Pascal
        Sven en Femke
John en Ahu
        Ivy, Noa
Pascalle en Stef
        Sanne, Kai, Puck

Rubenslaan 44
2391 HG  Hazerswoude-Dorp
 
In verband met de huidige situatie vindt de begrafenis in
besloten kring plaats op de Algemene Begraafplaats te
Hazerswoude-Dorp.

Leer mij Uw weg te wandelen

Mijn allerliefste is niet meer  

Nelly van Meeteren  
1 maart 1950 2 april 2020

Gert
Miriam en Epi
    Merel, Iris
Marieke
    Sanne, Ruben
Annelies en Danny
    Noa, Mika

Dinsdag 7 april hebben we in besloten kring 
afscheid genomen van Nelly, onze lieve mama 
en trotse oma.
We hebben haar vanaf de Hondsdijksemolen 
via de Ontmoetingskerk naar de begraafplaats 
in Koudekerk aan den Rijn gebracht.

Alle kaarten, bloemen, al het lekkers en 
bezoekjes in de afgelopen maanden 

zijn hartverwarmend geweest.

Correspondentieadres: 
Dorpsstraat 65, 2396 HD  Koudekerk aan den Rijn 

Rommelmarkt Herv Gemeente 
Hazerswoude afgelast
Helaas hebben wij als rommelmarktcommissie moeten 
besluiten om de rommelmarkt dit jaar, gepland voor a.s.6 
juni NIET door te laten gaan. 

Het is ten eerste al niet mogelijk om de ophaalavond (die op 11 mei zou 
plaatsvinden) door te laten gaan door de corona crisis op dit moment. 
Ten tweede verwachten wij dat het ook niet verantwoord is om op 6 
juni de rommelmarkt door te laten gaan. Ondanks dat wij het allen ont-
zettend spijtig vinden, denken we dat dit het verstandigste besluit is. 

Wij wensen u en jullie goede gezondheid en het beste toe in deze onzekere tijd.

Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen. De rubrieken te koop en gevraagd kunt u per 
mail, per post en in de kopijbus versturen/inleveren. De rubriek diversen kunt u ALLEEN PER MAIL 
 inleveren! Dit i.v.m misbruik in het verleden (we zijn daarom ook gestopt hiermee) maar door een 
afspraak met de provider hebben we de rubriek diversen weer kunnen opstarten.

Kleine advertenties
Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de exploitatie van de Groene Hart 

Koerier verschuldigd. Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op  

Iban nr. NL37INGB0006259928

DIVERSEN
Bent u opzoek naar een betrouwbare OPPAS-
SER dan bent u bij mij aan het juiste adres.
Voor meer informatie telefoon 0685555754 

Vind u het fijn om in een schoon en opge-
ruimde woning thuis te komen. Ervaren en 
betrouwbare SCHOONMAAKSTER is opzoek 
naar een adresje. voor meer informatie kunt 
u bellen naar 0658796628.

GEVRAAGD :

OUDE SPEELGOED-
AUTOOTJES, jaren 
50/60/70, antiek 
speelgoed. Oud Lego, 
blikken speelgoed. 

Ik koop het graag van 
u over! 
Tel. 0640022896
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Thuis in uw dorp!2020

Zo gaat Habeko wonen om  
met het coronavirus

De komende tijd doen we ons werk anders dan u van ons gewend bent. 
Op onze site leest u meer over de maatregelen die we hebben getroffen. Ons kantoor 
in Hazerswoude-Dorp is gesloten. Onze medewerkers werken waar mogelijk vanuit huis. 
Wel zijn we gewoon per telefoon en e-mail bereikbaar. We doen er alles aan om er ook in 
deze uitzonderlijke tijd voor u te zijn. Wij volgen het nieuws op de voet en houden ons in 
alle gevallen aan de maatregelen van het RIVM en de overheid. 

Heeft u vragen of wilt u contact opnemen? 
Kijk dan eerst op onze website voor de geldende maatregelen en de meest actuele informatie. 
Verder verwijzen wij u ook graag naar de websites van de overheid en het RIVM. 

Tot slot wensen wij u veel sterkte toe en blijf gezond!

Uw bezittingen goed verzekerd?
Met een inboedelverzekering voor een huurwoning bent u verzekerd voor schade aan 
uw spullen bij bijvoorbeeld brand of diefstal. Zoals de tv, meubels, kleding en andere 
kostbare of dierbare spullen. Deze verzekering moet u wel zelf afsluiten. 

Als huurder hoeft u géén opstalverzekering af te sluiten. Die valt onder de verantwoorde-
lijkheid van de woningeigenaar en dat is Habeko wonen. Tot slot kunt u via Habeko 
een glasverzekering afsluiten. Dit kost € 1,40 per maand. Wilt u meer weten over 
verzekeringen? Neem dan contact met ons op.

Storing aan cv-ketel
Heeft u een storing aan uw cv-ketel die echt 
niet kan wachten? Neem dan contact op met 
uw installateur.

Voor Koudekerk aan den Rijn: 
De Leeuw, telefoonnummer (071) 341 25 08.
Voor Hazerswoude Dorp, -Rijndijk of 
Benthuizen: Energiewacht, telefoonnummer 
(088) 555 3000.

Geplaatste  
systemen

Besparing (€)

Opgewekt  
vermogen (Kwh)

500

1.330.000 

292.600

CO2 besparing (Kg) 472.826 

Habeko wonen
     Zonnepanelen in cijfers

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl
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In de bestrijding van het coronavirus zijn veel maatregelen nodig. Habeko wonen heeft daarom haar werkwijze aangepast om verdere  
verspreiding van het virus te voorkomen. Uw gezondheid en die van onze medewerkers staan hierbij voorop. 

Ga lekker de tuin in!
Terwijl wij onze dagen zoveel mogelijk binnen doorbrengen, gaat de natuur gewoon 
door. Het voorjaar komt eraan en struiken, bomen en planten komen weer tot leven. 
Maak van de nood een deugd: dit is dé kans om met planten en potten aan de slag te 
gaan. Het is nog verre van tropisch, maar u kunt wel al wat klusjes oppakken in de tuin 
of op het balkon. Neem de kinderen mee naar buiten. Even weg bij hun schoolwerk, 
hun tablet of gamecomputer en laat ze kliederen met potgrond en plantjes. De frisse 
buitenlucht en de vrolijke voorjaarsbloeiers doen alles even vergeten.

Verbondenheid 
De vreemde tijd waarin we zitten maakt dat verbonden blijven met familie, vrienden en 
buren nog belangrijker wordt. ‘Let een beetje op elkaar’, is de boodschap. Dat kan op 
veel manieren: stuur eens een kaartje, klap voor zorgverleners, brand een kaarsje, bel 
oma en opa, koop een tegoedbon van een lokale ondernemer, neem boodschappen 
mee voor de buurvrouw, of laat een mooi boeket bezorgen bij iemand die het kan 
gebruiken. Samen komen we er wel!

Heeft u onze website 
al bezocht?
www.sbhw.nl

Stichting Bewonersbelangen 
Habeko wonen in coronatijd
In verband met het coronavirus liggen alle werkzaamheden van Stichting 
Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHw) stil. De huurdersbelangenorganisatie kan 
voorlopig niet vergaderen. Ook zijn allerlei bijeenkomsten uitgesteld tot nader orde. 
Persoonlijk contact met huurders is niet mogelijk.

Het bestuur van SBHw houdt onderling contact via e-mail of telefonisch. Ook bij 
dringende zaken overleggen de bestuursleden met Habeko wonen. Heeft u een 
dringende vraag voor SBHw? Gebruik dan het formulier op de website: www.sbhw.nl.
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Paasgroet van de Raad van Kerken
Een groet van de Raad van Kerken, nu de Stille Week ook voor de kerken een zeer stille week wordt. 
Onze verbondenheid gaat via internet en er is veel contact op afstand. Dat is bijzonder want we zijn 
toch gewend om samen te komen in de Stille of Goede Week.  Het coronavirus legt veel beperkingen 
op.  Mensen zijn angstig, bang om ziek te worden of zijn het al. Door het coronavirus kun je je werk 
kwijtraken, geen werk of inkomen hebben. Kinderen gaan niet naar school, ouderen blijven in huis, 
ontvangen geen bezoek. Je mag niet op bezoek bij mensen die je lief zijn zoals kinderen en ouderen 
die in een zorginstelling wonen. Met dit gedicht wil de Raad van Kerken van Koudekerk aan den Rijn 
en Hazerswoude laten merken dat wij, in deze week voor Pasen, uw zorgen met u delen.

Wakend nabij blijven
Konden jullie dan niet een uur met Mij wakker blijven 
( Mattheus 26, 14) 
Er wordt vaak niet om één uur gevraagd,  Je durft niet naar iemand toe te gaan.
maar om de lange duur vol te houden.  Je vindt jezelf laf.
De weg van het verdriet is langdurig.  Toch is drempel te hoog.
Je wilt soms praten over je verdriet,  Je weet niet wat je zou moeten zeggen. 
maar niemand heeft nog interesse.  Je weet geen raad met je onmacht.

Je hebt de zorg op je genomen voor iemand. Een mens kan zich in de steek gelaten voelen.
Je hebt de zorg voor een gehandicapt kind. Vrienden verlaten je na een echtscheiding.
Je kunt je er alleen mee voelen.   Je wordt gemeden,
Is er dan niemand die jouw pijn en moeite ziet? er wordt over je geroddeld.
Op wiens steun mag je rekenen?   Wie neemt je verhaal serieus? 

Samen de lange weg gaan van moeite en pijn.
Niet vluchten, niet vermijden.
Wakker blijven in de nacht van de ander.
Marinus van den Berg (Als verdriet en rouw je weg kruisen) 

De basis van ons geloof is het nieuwe begin…
Christus die na drie dagen uit het graf opstond, een verhaal dat ongelooflijk lijkt. Toch zie je steeds 
mensen opstaan uit moeilijke omstandigheden. Als het ware opnieuw tot leven komen.  Pasen is ei-
genlijk het feest van het nieuwe begin. In onze omgeving  ontwaakt de natuur uit de winterslaap. Uit 
schijnbaar dode takken komen bloemen en bladeren tevoorschijn. Schijnbaar is alles dood. Maar diep 
onder de grond en in het verborgene bloeit nieuw leven op: overwinning op de dood, nieuwe schep-
ping.  Pasen feest van nieuw leven. 
De Raad van Kerken wenst u gezegende Paasdagen

Pasen in jouw leven
Er is in het verhaal van ons leven soms een knik.
Het gaat anders dan je gedacht had: een verlies treft je,
een vriend gaat van je heen, je huwelijk valt uit elkaar, contacten lopen dood.
Je eigen levensverwachting loopt vast, je vindt geen werk of raakt het kwijt,
je komt alleen te staan. Je moet op je oude dag je huis verlaten.
Je meest geliefde wordt dodelijk ziek.
Op de weg van je leven ligt een steen die onverzettelijk lijkt. Wie zal de steen wegrollen?

Op diezelfde weg kun je iemand ontmoeten: iemand spreekt je aan,
iemand tikt je op de  schouders, een woord raakt je hart.
De steen komt in beweging. Je kijkt niet in een donker gat, maar je ziet licht.
Je voelt je uitgenodigd, je voelt nieuwe kracht komen.
Het litteken blijft, maar de wond heelt.

Je bent opnieuw aanwezig.

Marinus van den Berg “Om levensmoed”

Hoop en Troost met muziek 
voor Benthuizen
We zijn op weg naar Pasen en dat is een van de meest indrukwek-
kende momenten van het jaar. 
Op Goede vrijdag gedenken we dat de Heere Jezus voor onze zonden ge-
storven is, maar we mogen op eerste paasdag zien dat Hij is opgestaan en 
de dood heeft overwonnen. Voor ons! Deze bijzondere gebeurtenissen zijn 
vertaald in vele indrukwekkende muziekstukken en liederen over Zijn lijden, 
Zijn dood en Zijn opstanding. En juist de muziek en de teksten geven ons 
veel mee in deze tijd. Het lijkt wel of het extra binnenkomt. Zeker nu met Pa-
sen! Voor ons als kerk een reden om iedere woensdagavond live vanuit de 
kerk een muziekavond met korte overdenkingen uit te zenden. Deze avon-
den beginnen om 20 uur en zijn ook later terug te luisteren. De avonden 
kunnen worden gevolgd via kerkomroep.nl (alleen geluid) of via YouTube. 
Het meest eenvoudig is om hiervoor de link te gebruiken op onze internet-
site Hervormdbenthuizen.nl Vorige week hebben we bericht over de zorg-
teams van de Hervormde Gemeente Benthuizen. Inmiddels zijn er meerdere 
hulpvragers en hulpaanbieders bij elkaar gebracht en zo mogen we in deze 
tijd van crisis een stuk verbondenheid voelen. Mocht u/jij een hulpvraag 
hebben voor een helpende hand of een gesprek, laat het ons weten via: 
zorgteam@hervormdbenthuizen.nl  Onze kerkdiensten worden iedere zon-
dag nu alleen online uitgezonden om 9.30 en 18.00 uur.
Wij wensen u gezegende paasdagen toe.

De diensten voor komend Paasweekeinde zijn:
Vrijdag 10 april     19:30     ds. P.J. Krijgsman
Zondag 12 april     09.30    ds. P.J. Krijgsman
                             18.00     ds. C.M .van Loon
Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl

PAASBRIEF VAN DE 
GEZAMENLIJKE KERKEN
Beste dorpsgenoten,
We leven in grote onzekerheid. Het coronavirus 
heeft ons leven op zijn kop gezet. Scholen, hore-
ca, musea, buurthuizen, sportclubs, alles is geslo-
ten. We kunnen zelfs niet zomaar meer even bij 
elkaar op bezoek. Bewoners van Driehof mogen 
geen familie meer ontvangen; hoe schrijnend. De 
gevolgen van het virus raken ons allemaal. 
Kwetsbare ouderen, ernstig zieken die zorgen 
hebben of behandelingen wel doorgaan, gezin-
nen waarvan de kinderen niet naar school kunnen. Hoe bewaar je de 
goede sfeer als iedereen thuis is. Mensen die werken in de vitale be-
roepen; hoe houd je het vol?  Alles wat zo vanzelfsprekend was, waar 
je naar uitkeek, ligt stil: uitgaan met vrienden, familiebezoek, kerk-
diensten, even naar het café. Hoe zal het verder gaan? Het ziet ernaar 
uit dat we nog lang niet over de crisis heen zijn. Tegelijkertijd roepen 
deze tijden ook allerlei bijzondere dingen op. De saamhorigheid is 
misschien wel groter dan ooit. We zijn alleen en beseffen hoe we op 
elkaar zijn aangewezen en niet zonder elkaar kunnen.                                                                                                                   
Het is ook een tijd van bezinning. Er is het verlangen om onze nood 
uit te spreken voor God. De afgelopen drie weken luidden de klokken 
van de drie kerken in ons dorp, als teken van verbondenheid en als 
een schreeuw naar God. Meer dan ooit worden we erbij bepaald hoe 
kwetsbaar we zijn als mens.
Over een aantal dagen is het Pasen. Maar de weg naar Pasen is een 
donkere weg. Het ergste moet nog komen. We horen dat ook in 
deze tijd, als het gaat over het coronavirus: het ergste moet nog ko-
men. We zijn ons nu dus extra bewust: het licht is er niet zomaar.                                                                                                                                  
Het is opvallend dat als het in de Bijbel gaat over een dag, het bij de 
nacht begint. Eerst de nacht, en dan de dag. In Israël rekent men nog 
steeds op deze wijze met de dagen. Van het donker naar het licht. Op 
die weg gaat Jezus ons voor                                                                              
Hij die op de derde dag is opgestaan uit de doden, als eerste van ons 
allen. Hij die altijd sprak over het leven als een Godsgeschenk werd 
zelf dat Godsgeschenk. Hij zal ons wijzen op de kostbare momen-
ten die vrienden maken om de tijd voor elkaar te nemen. Hij zal ons 
meenemen naar mensen die aan het einde van hun krachten zijn, Hij 
zal ons brengen op plekken waar met eindeloos geduld en zonder 
vooroordeel weerloze mensen worden verpleegd, opgevangen of be-
moedigd. Wat Hij ons leert is altijd weer de immense kostbaarheid 
van elke kwetsbare mens. Wat Hij ons geeft is liefde, leven, sterker 
dan de dood.

 Wij wensen u en jullie allen Gods zegen toe in deze tijd 
en een vreugdevol Paasfeest.
Mede namens pastor Sjoerd Zuidersma en ds Arnold van Campen.
Ds Carla Melgers

PASEN MEER DAN OOIT
PASEN MEER DAN EEN CHOCOLADE HAAS

MEER DAN EEN BOS GELE TULPEN IN EEN GLAZEN VAAS
MEER DAN EEN EITJE TIKKEN BIJ HET ONTBIJT

MEER DAN EEN PAASKAARS DIE WAT LICHT VERSPREIDT
PASEN MEER DAN OOIT EN ZEKER NIET MINDER
IN ANGST EN VERDRIET, GEMIS EN VEEL HINDER
PASEN IS NIET DOOD, PASEN IS LEVENSGROOT

GOEDE VRIJDAG IS DE SMART VAN GOD
TRANEN SCHREIEND OM HET LIJDEN VAN ZIJN ZOON

AAN HET KRUIS DROEG HIJ ONS ZONDENLOON
PASEN IS HET HART VAN GOD 

EN WIJST DE OVERWINNAAR AAN
JEZUS CHRISTUS, HIJ, DIE UIT DE DOOD IS OPGESTAAN

ER GAAT EEN EEUWIG LIED DOOR ALLE LANDEN
OVER ROTSEN EN LANGS STILLE STRANDEN

OVER BERGEN EN DOOR DALEN OM STEEDS WEER TE HERHALEN
MENSENKIND BEKEERT U, GOD BIEDT U HET EEUWIG LEVEN AAN

GELOOF IN JEZUS CHRISTUS, HIJ, DIE UIT DE DOOD IS OPGESTAAN
VOOR ELK MENS, VOOR ELK VOLK EN ELK LAND

STAAT GESCHREVEN, GODS WOORD HOUDT EEUWIG STAND.
(WWW.WAAROMJEZUS.NL)     JACQUES VERTEGAAL.
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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 Vrijdag 10 april 19.30 uur Ds P.J. Krijgsman; 

Zondag 12 april   09.30 uur Ds P.J. Krijgsman; 

18.30 uur Ds C.M. van Loon.  

 Diensten zijn online

P.G. De Hoeksteen  Vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 april 

 Diensten vervallen zie www.pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente Vrijdag 10 april  19.30 uur Leesdienst Internet-

uitzending! Zondag 12 april  09.30 en 18.30 uur 

Leesdienst. Internetuitzending! Maandag 13 

april  09.30 uur Leesdienst. Internetuitzending! 

Hazerswoude-Dorp

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

Meer informatie: www.heiligethomas.nl

De Korenaar  Donderdag 9 april, witte donderdag: Dienst in 

de kerk vervalt. De dienst is wel online te volgen 

via kerkomroep.nl Vrijdag 10 april, goede 

vrijdag:Dienst in de kerk vervalt. De dienst is wel 

online te volgen via kerkomroep.nl ; Zaterdag 

11 april, stille zaterdag: Geen dienst.Zondag 12 

april, Pasen: Dienst in de kerk vervalt. De dienst 

is wel online te volgen via kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Vrijdag 10 april, goede vrijdag: 1930 uur Ds 

A.B. van Campen, internetdienst ; Zondag 12 

april, Pasen: 09.30 uur Ds A.B. van Campen, 

internetdienst; 18.30 uur Ds B.F. Bakelaar, 

Krimpen a/d Lek, internetdienst. Maandag 13 

april, Pasen: 09.30 uur Ds A.B. van Campen, 

internetoverdenking

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 

                                    
IN DE 

ONTMOETINGSKERK EN 
DE BRUGKERK 
Hier worden tot nader be-
richt, geen diensten gehou-
den. Er wordt op zondag-
morgen om 10.00 uur een 
alternatieve kerkdienst uit-
gezonden via www.kerkom-
roep.nl Tik op “Vind uw kerk” 
de plaatsnaam Koudekerk 
in en klik rechts op het ver-
grootglaasje. U krijgt nu de 
resultaten waaronder Kou-
dekerk a/d Rijn. Klik hierop. 
Nu krijgt u de lijst van uitzen-
dingen op datum gesorteerd. 
Zoek naar de datum die u 
wilt beluisteren en klik dan 
op luisteren. Onderaan op de 
blauwe balk kunt u zien of 
de dienst “loopt”. U kunt de 
dienst pauzeren door hele-
maal links op de twee balk-
jes te klikken en weer star-
ten door helemaal links op 
het driehoekje te klikken. 
Omdat in deze tijd veel meer 
men¬sen dan normaal inlog-
gen op www.kerkomroep.nl 
is het goed mogelijk dat u er 
om 10.00 uur (of in de Stille 
Week op de voor dan aan-
gekondigde tijdstippen) niet 
tussen komt. Maar na ruim 
een uur, als de hele dienst is 
opgenomen, kunt u de dienst 
alsnog terugluisteren.

(PG) VIERINGEN IN DE 
STILLE WEEK
Donderdag 9 april: Wit-
te Donderdag 19.30 uur: Ds. 
W. Biesheuvel. Viering Heilig 
Avondmaal
Vrijdag 10 april: Goede 
Vrijdag 19.30 uur: Ds. W. Bies-
heuvel
Zaterdag 11 april: Stille Za-
terdag 21.30 uur: Ds. W. Bies-
heuvel
Zondag 12 april: Eerste 
Paasdag 10.00 uur: Ds. W. 
Biesheuvel/Pastor L.J. Hoog-
erwerf

(RK) PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT

In deze, nog steeds zorgelij-
ke tijd over gezondheid, werk 
en economie, willen wij u als 

paro-
chie, nu er geen kerkdien-
sten zijn en geen bezoekjes 
aan huis, toch een gevoel van 
verbondenheid geven met 
deze berichtgeving. Het se-
cretariaat aan de Chopinlaan 
10 is in deze weken niet, zo-
als gebruikelijk, geopend op 
donderdagmiddag. Voor vra-
gen kunt u altijd mailen naar: 
Secretariaat hh.michael-ber-
nardus@heiligethomas.nl  en 
natuurlijk bellen 071 3414210, 
want gelukkig neemt Annie 
van Dijk altijd de telefoon op. 
Het is een doorgeschakeld 
nummer dus even geduld en 
de telefoon een aantal keren 
laten overgaan om contact 
te maken.

KERKELIJKE VIE-
RINGEN in RHIJNDAEL   

Vanwege de zorg om be-
smetting met het corona-
virus kunnen er voorlopig 
GEEN kerkdiensten in Rhijn-
dael zijn. 

EN VERLOS ONS VAN HET 
KWADE…

Nooit in mijn leven heb ik 
deze laatste regel van het 
Onze Vader zo intens gebe-
den als de laatste weken. 
Om verlossing uit de greep 
van het coronavirus. Heel 
ons bestaan wordt er mo-
menteel door bepaald. Hoop 
is er wel, maar perspectief 
nog slechts weinig. Zo leven 
wij ons leven onder de druk 
van aanhoudend slechte be-
richten. Zo gaan we dit jaar 
de Goede Week in. Gelukkig 
dat die week ‘goed’ genoemd 
wordt, besef ik me. Want wat 
van deze week blijft hangen 
is eigenlijk ook weerzinwek-
kend - een kruisiging - , maar 
uiteindelijk winnen barmhar-
tigheid en liefde het. Daarom 
mag deze week terecht de 
‘Goede Week’ genoemd wor-
den. Ook al kunnen we onze 
kerkdeuren niet openzetten 
voor een gezamenlijke vie-
ring van de Goede Week, ik 
hoop van harte dat u allen 

e e n 

moment - misschien wel mo-
menten - vindt om stil te zijn 
in uzelf, en de barmhartig-
heid en liefde te voelen. Dat 
kan een ogenblik zijn in het 
eigen kerkgebouw, of bij een 
kerkdienst of meditatief pro-
gramma op de TV. Of ik no-
dig u uit bij de viering van de 
Goede Week en Pasen door 
pastor Lâm, pastor Sjoerd en 
mijzelf via de livestream die 
aangelegd wordt. Nadere ge-
gevens vindt u hieronder ver-
meld. Laat de komende week 
ondanks de overheersing van 
het coronavirus toch vooral 
een ‘Goede Week’ worden. 
Barmhartigheid en liefde zul-
len ons verlossen van het 
kwade. Pastoor Ruud Visser  

(RK) LIVESTREAM-
VERBINDING met de 

EIGEN PAROCHIE.
De pastores van de parochie 
zullen gezamenlijk Palmzon-
dag, de dagen van de Goede 
Week en Eerste Paasdag vie-
ren in de Bonifaciuskerk. Al-
leen de pastores van de pa-
rochie en een koster zullen 
bij deze viering van de Goe-
de Week en Pasen rond het 
altaar staan en dat uiteraard 
op gepaste afstand van el-
kaar. Dus geen lector, geen 
organist en zangers, geen 
misdienaars. De parochieli-
turgie van deze dagen kun-
nen de parochianen thuis 
wel meevieren via de Kerk-
omroep  - www.kerkomroep.
nl/#/kerken/10155 - (alleen 
geluid) en via een livestream-
verbinding, te vinden op de 
website van onze parochie 
- www.heiligethomas.nl - 
(beeld en geluid). U kunt ook 
rechtstreeks naar de Face-
bookpagina toe: www.face-
book.com/thomasparochie .

De tijden van de vieringen die 
op deze wijze vanuit de Bo-
nifaciuskerk worden uitge-
zonden zijn:     
Witte Donderdag 
19.00 – 20.00 uur
Goede Vrijdag   
19.00 – 20.00 uur
Paaswake   
19.00 – 20.00 uur
Paasmorgen  9.00 – 
10.00 uur.
De teksten van elke viering 
zullen via de website van de 
parochie voor de meevieren-
de parochianen beschikbaar 
zijn. De dag vóór de viering 
zijn deze teksten van liede-
ren, van gebeden en van 
schriftlezingen te downloa-
den vanaf deze website. 

Iedere zondag op NPO 2 is 

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

een eucharistieviering om 
10.00 uur op rkk te zien.

OPENSTELLING van de 
BERNARDUSKERK

Goede Vrijdag: De kerk van 
onze parochiekern is op de 
middag van Goede Vrijdag 
een uur open, van 14.30 – 
15.30 uur. In deze weken van 
beperkende maatregelen is 
er ook op Goede Vrijdag geen 
kerkdienst, geen gezamenlij-
ke kruisweg, er klinkt geen 
muziek, het altaar is kaal en 
leeg. Wel staat centraal het 
kruis opgesteld; daarbij kun-
nen kaarsen worden aange-

stoken en bloemen worden 
neergelegd. Eerste paas-
dag: Op zondagmorgen van 
11.00-12.00 uur is de Bernar-
duskerk open om even rus-
tig te bidden, te zitten of een 
kaarsje aan te steken. 

SAMENLOOP 
VOOR HOOP

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

Jeugdvakantieweek 2020 
Hazerswoude Rijndijk
Onlangs was te lezen dat het vrijwilligers-team van 
de huttenbouw Hazerswoude-Rijndijk bezig is  met de 
voorbereidingen voor de jeugdvakantieweek 2020. 

Deze voorbereidingen gaan ge-
woon door, al is het wel op een 
lager pitje. We hopen van harte 
dat de jeugdvakantieweek door 
kan en mag gaan dit jaar maar 
het is nog even afwachten. 

We houden jullie op de hoogte 
via facebook en 
www.jeugdwerk-hazerswoude.
nl/jeugdvakantieweek. 
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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

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

0172 - 422 490 - www.kringloopalphen.nl 
www.kringloophazerswoude.nl

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

Energieweg 13
A l p h e n  a a n  d e n  R i j n
tegenover  de Zendtoren

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m
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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 

Die kinderen doen dezelfde les-
sen als de kinderen thuis. 
 

Structuur in de dag 
“Wij hebben veel positieve re-
acties gekregen van de ouders 
over hoe het nu loopt”, geven 
beide schooldirecteuren aan. 
“Zij voelen zich door ons on-
dersteund. Want onderschat 
niet hoe zwaar het ook voor 
de ouders is om opeens thuis 
te werken en thuisonderwijs te 
moeten begeleiden. We helpen 
hen via het onderwijs ook om 
structuur in de dag voor het ge-
zin aan te brengen.” Gaan jullie 
in de meivakantie ook door met 
school nu men niet op vakan-
tie kan gaan? “We beraden ons 
daarop. Aan de ene kant gun-
nen we onze leerkrachten ook 
even een rustpauze, maar aan 
de andere kant is het goed om 
de structuur vast te houden. Dan 
kan het meegeven van een be-
perkt aantal taken nuttig zijn.” 
Ook aandacht voor elkaar
Ook wordt op de scholen gepro-
beerd om alternatieve vormen 
te vinden voor activiteiten waar 
normaal altijd aandacht aan 
wordt besteed. Een voorbeeld 
daarvan op de Tweeklank is 
Palmpasen. Carlie: “Het met el-
kaar maken van Palmpaasstok-

Megaprestatie in het onderwijs
vervolg van de voorpagina

Het digitale lesonderwqijs wordt gezamenlijk voorbereid

      “Het is stil in school. We missen de kinderen en de kinderen missen elkaar. 
Ik hoop dat we voor de meivakantie een keer met alle kinderen per klas tegelijk 
kunnen beeldbellen, zodat we allemaal even naar elkaar kunnen zwaaien.”

ken lukt nu niet. Wel zorgen we ervoor 
dat er materialen klaarliggen zodat kin-
deren juist in deze tijd een Palmpaasstok 
kunnen maken en geven aan iemand die 
ziek of eenzaam is (rekening houdend 
met de 1,5 meter afstand natuurlijk). 
Lukt een Palmpaasstok niet, dan kunnen 
de kinderen een kaart maken en opstu-
ren. Want aandacht en zorg voor elkaar 
vinden we heel belangrijk.”
 
“We hebben inmiddels een goed basis 
gelegd waarop we nu kunnen voortbor-

Nu geen verjaardagsfeest voor de jarige kinderen op school. Maar 
ze worden door het team van De Tweeklank niet vergeten. Ieder ja-
rig kind krijgt een verjaardagskaart thuis gestuurd. 
Op de foto een blije Liz Vondeling!

duren. We kijken in etappes vooruit, ook 
al naar de situatie dat we dit schooljaar 
helemaal niet meer bij elkaar kunnen ko-
men op school.  Zolang we zo goed blij-
ven samenwerken en korte lijntjes hou-
den met het netwerk, vinden we steeds 
oplossingen voor nieuwe uitdagingen 
die op ons pad komen”.  Judith en Car-
lie hebben er alle vertrouwen in dat men 
het met elkaar voor elkaar krijgt: “Dat 
geldt niet alleen voor ons, maar voor alle 
scholen in de regio en in heel Nederland. 
Wij zijn trots op onderwijsland!”

 

Ook een 'beweegvlog' wordt bijgehouden

Seniorenreis Hazerswoude Dorp verplaatst 
naar 9 september.
Actief Rijnwoude heeft de seniorenreis Hazerswoude Dorp van 5 juni verplaatst naar 9 september. 
De reden zal voor iedereen wel duidelijk zijn. Wanneer de inschrijfmomenten zijn, kunnen we op dit 
moment nog niet zeggen. Wanneer dit duidelijk is zullen we dit zo snel mogelijk via de Groene Hart 
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Aan de lezers  van de Groene Hart Koerier

Beste lezers van de Groene Hart Koerier in decgroene kernen van Alphen aan den Rijn.

Door de omslag in ons aller dagelijks leven vanwege de Coronacrisis ziet u ook een verandering 
in de gebruikelijke opmaak van ons aller Groene Hart Koerier. Natuurlijk beheersen de berichten 
daarover onze kolommen in plaats van de vrolijke berichten over plaatsgevonden gebeurtenissen 
en nog komende evenementen.

Alvorens wij daar enige toelichting op geven willen we ons medeleven, respect en verwondering ui-
ten voor alle mensen die de dagelijkse zorg, verpleging en hulpverlening verzorgen en blijven volhouden. 
Wat een talent en ook ( liefdevolle ) gedrevenheid wordt er getoond. En ons medeleven gaat uit naar 

allen die een geliefde moeten missen.  Er zijn zeer ernstig zieke mensen (ook in ons verspreidingsgebied) 
die moeten nu vechten voor hun leven. En de prognose na begin mei is nog zeer onduidelijk over hoeveel 

benauwende weken dit nog zal aanhouden.

Uit de berichten van de laatste Groene Hart Koeriers heeft u kunnen lezen hoeveel inwoners hun 
diensten en ondersteuning aan de zieken, maar ook de eenzame/ ouderen graag aanbieden. Dat 
een verschrikkelijke ziekte de aanleiding is en blijkbaar daardoor er ongekende talenten in de 
mensen worden opgeroepen. Die kunnen variëren van 'de boodschappen doen', het omzien naar 
elkaar, tot daadwerkelijke ondersteuning bij 'het overleven' !Dat is fijn en bemoedigend om te er-
varen !

Vanwege de omwenteling/omslag in ons aller dagelijks leven zal de wekelijkse verschijning van de 
Groene Hart Koerier ook veranderen..  De krant gaat er iets anders uit zien.

1.  Ons streven is, gezien het enigszins teruglopende advertentie aanbod een andere indeling te 
gaan invoeren.

2.  Natuurlijk hopen we op dat onze trouwe adverteerders kunnen volhouden en dat ook nieuwe 
advertenties en bekendmakingen er nog aan toegevoegd kunnen worden.

3.  Om de grote klappen in de bedrijfsvoering van de lokale bedrijven mee te helpen opvangen 
gaan we voor de trouwe klanten en iedere adverteerder uit ons verspreidingsgebied vanaf 1 
april tot 1 oktober a.s.  een aanzienlijke korting calculeren.

4.  Wij blijven uitgebreid aandacht besteden, en nog meer dan dat, voor alle activiteiten, veran-
deringen, annuleringen van al de geplande evenementen.

En vooral over de lokale kern gebeurtenissen van de komende maanden in ons Groene Hart.

De Groene Hart Koerier geeft nog meer toegevoegde waarde voor u als lezers over hoe we met z'n allen 
deze Coronacrisis te boven komen!

Wij willen ook een bijdrage leveren aan de betalende zakelijke klanten d.m.v. de kortingen. Als be-
stuur vertrouwen we er weer op dat u ook als vriend van de Groene Hart Koerier  zoveel moge-
lijk ( al vanaf € 5,00 ) bij kan dragen voor de door al onze vrijwilligers geleverde prestaties voor 
het  'maken van de krant'. Uw donatie zien wij graag op NL37INGB0006259928 want de 'nood is 
hoog'. Wij zijn u bij voorbaat heel erkentelijk voor uw steun in deze lastige tijd!

En wij hopen van harte dat ons gemeentebestuur gaat beslissen om NU de 'Week in Beeld' weer 
in de Groene Hart Koerier te gaan plaatsen. In de afgelopen maanden is hier binnen de "politiek" 
al unaniem(!) veel steun voor gegeven! Dat geeft u als lezer ook weer informatie van 'Hogerhand' 
En het helpt zeker de Groene Hart Koerier als uw geliefde krant te overleven. 

Namens het bestuur Stichting Groene Hart Koerier   
Piet Bos, voorzitter

Mantelzorg en het coronavirus
Beste mantelzorger,
Als mantelzorger wil je weten waar je rekening mee moet houden in 
de zorg voor jouw kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet? Voor 
informatie hierover kunt u kijken op de website www.mantelzorg.nl

Zit de informatie die u zoekt er niet bij, kunt u niet op internet, of wilt u 
meer weten? Neem dan contact op met de Mantelzorglijn 030 – 7606055.
De lijst met veelgestelde vragen zal worden uitgebreid, als er nieuwe vragen komen. Ook is het moge-
lijk dat de antwoorden aangepast worden aan nieuwe inzichten. Check dus regelmatig de website en/
of bel de Mantelzorglijn.

Als u vragen heeft hoe Tom in de buurt Rijnwoude u kan ondersteunen als mantelzorger of wilt u ge-
woon even uw verhaal kwijt, dan kunt u bellen naar Elly van Doijewaard, tel. 06-42339181 of Saskia 
Posthuma, 06-81256668

We wensen u heel veel sterkte in deze pittige tijd. 
Tom in de buurt, Team Rijnwoude

Ingezonden bijdrage
"Lekkere Aardbeien"
Je hoort ouderen, waar ik er één van ben, nog wel eens zeg-
gen: " vroegerwas alles beter". Eigenlijk is dat maar zelden 
waar, we zitten nu in de Coronacrisis, maar 75 jaar geleden 
zaten we in de hongerwinter, met circa 25.000 doden extra in 
het westen, hoofdzakelijk Noord- en Zuid-Holland. Dat maakt 
de Coronacrisis natuurlijk niet beter, het zal je maar treffen en 
een echte oplossing zien we nog niet. De oplossing voor de 
honger kwam uit de lucht vallen. We stonden als kinderen op 
de Soestdijksekade in Den Haag met open mond te kijken naar 
de laagovervliegende bommenwerpers die hun lading deels 
voor het vliegveld Ypenburg dropten om er zeker van te zijn 
dat het goed terecht kwam, iets wat bij een eerdere dropping 
niet het geval was. Je zag de schutters in hun plexiglazen koe-
pels zitten. 

Ruim twee maanden later kreeg ik mijn eerste aardbei, zo lek-
ker kom je ze nu niet meer tegen. Dat zou kunnen komen om-
dat het de eerste was, maar ook de volgende jaren waren ze 
nog steeds lekker zoet, de zomerkoninkjes, maar gaande weg 
verdween de reuk en de smaak. Tussen 1990 en 2020 heb ik 
drie keer lekkere aardbeien geroken en geproefd, en ik weet 
nog precies waar dat was. Makkelijk te verleiden heb ik diverse 
malen aardbeien vroeg in het jaar uit Mexico of Spanje gepro-
beerd. Iedere keer was dat een klap in het gezicht. Nog onlangs 
had onze Plus Supermarkt een heel verleidelijke aanbieding 1 
kilo verse aardbeien voor 3 €. Maar ze roken niet en dan kun 
je ze maar beter laten staan. Voor aardbeien was het vroeger 
een betere tijd, of toch niet?

Om af te vallen kreeg ik de aanwijzing om een koolhydraat 
arm dieet te gaan volgen. Het fruit dat je dan nog mag nutti-
gen zijn allerlei soorten bessen, de Engelse term berries. Dus 
ook aardbeien. In sommige supermarkten hebben ze ook zak-
ken van een kilo, schoongemaakte aardbeien, voor 4 €. Wie 
schetst mijn verbazing dat ik bij het openen van de zak de volle 
geur van rijpe aardbeien rook. Als je ze in de magnetron ont-
dooit komt de lucht nog duidelijker tot uitdrukking. Die lucht 
is zo overtuigend dat ik thans de aardbeien moet delen met 
mijn vrouw. Maar ook als je verse aardbeien wat verwarmt 
wordt de reuk sterker en de smaak beter. Het wonder was he-
lemaal compleet toen we een paar weken op Gran Canaria 
verbleven en daar in de supermarkten ook, naast blauwe bes-
sen en frambozen, aardbeien in de diepvries zagen liggen. On-
danks de vele slechte ervaringen met Spaanse aardbeien toch 
maar een keer proberen en ja hoor bij het openen van de zak 
diepvries aardbeien was de lucht zo mogelijk nog sterker dan 
die van Nederlandse oorsprong. Hoe kan dat nou, aardbeien 
die bij ons niet te genieten zijn, komen ineens tot volle reuk 
en smaak.

Toen herinnerde me ik ineens de scheikunde lessen van meer 
dan 65 jaar geleden. Twee organische stoffen, een alcohol en 
een zuur reageren tot een andere organische stof, een ester en 
water. Het zijn die esters die de smaak en de reuk geven. Als de 
aardbei aan het rijpen is komt deze reactie op gang. Maar het 
is niet een reactie die direct van A naar B gaat, hij blijft ergens 
hangen in een evenwicht. Je kunt dat evenwicht wel beïnvloe-
den. Als je wat zuur bij de aardbeien doet (citroen) wordt er 
relatief meer ester gevormd. Als je er wat alcohol bij doet,  bij-
voorbeeld port, wordt er meer ester gevormd. Als je het warm 
maakt gaat de reactie wat versnellen en wordt ook meer ester 
gevormd. Tot zover lijkt het simpel maar hoe zit het nou met 
die diepvries aardbei. Wel ik denk, geen proefondervindelijk 
bewijs, dat als het water bevriest het ook onttrokken wordt aan 
het evenwicht en het zuur en alcohol volledig omgezet worden 
in de ester. Bij die lage temperaturen gaat dat wel langzaam, 
maar in een half jaar zou het wel kunnen lukken.

Probeer het maar eens een havermout of kwark of yoghurt 
ontbijt met ontdooide aardbeien, de zomerkoninkjes verdie-
nen echt die naam. Ik ga Spaanse aardbeien in het vriesvak op-
slaan en kijken of ze na een half jaar lekker zijn. Als de proef 
slaagt zal ik het door geven.

Jan Medema
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Corona en dienstverlening 
 
 
YVONNE SEGAAR makelaars past haar dienstverlening aan.  
  
 

 
  
Zoals iedereen hebben wij als kantoor te maken met de huidige corona-crisis en om onze 
dienstverlening op en top te houden, heeft ons kantoor Yvonne Segaar Makelaars haar 
dienstverlening helaas enigszins moeten aanpassen. 
  
Wat betekent dat voor u als u ons kantoor wilt bezoeken, uw woning wilt verkopen, woningen 
bezichtigen, ons als aankoopmakelaar en of taxeren etc.de volgende:  

• U bent welkom echter het handen schudden laten we voor nu achterwegen   
• Op kantoor, bezichtiging, in verkoop name en afspraken voor een (gratis) 

waardebepaling etc. houden we 1.5 meter afstand  
• U heeft uw droomhuis op onze site gezien, dan adviseren wij u eerst de video van de 

woning goed te bekijken om zo een goed beeld te krijgen of de woning aan uw 
woonwensen voldoet 

• Bezichtigingen, op afspraak, met maximaal 2 personen, exclusief de makelaar. De 
verkopers zijn niet aanwezig  

• Voor aanvang van de bezichtiging en na afloop worden de deurklinken 
gedesinfecteerd  

• Bij de overdracht van de woning zijn de genomen maatregelen van de betreffende 
notaris van toepassing 

• Heeft u ziekteverschijnselen zoals benoemd door het RIVM, neem dan telefonisch 
contact met ons op zodat we in overleg kunnen om een oplossing te zoeken u toch 
zo goed als mogelijk van dienst te zijn. 

www.bakkerammerlaan.nl

# wij blijven bakkenFijne Paasdagen

Paas petit four
Bleiswijks                                 
paasbroodje                   
Spiegeleitjes 200 gram

                                                            

1,50
                                                            

4,95                                                            

3,-
De aanbiedingen  gelden van  9 t/m 11 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 
6 t/m 11 april 2020.

Verse kipfiletVerse kipfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio
Boerenham

Varkens-
rollade

Lunchworst

4.49

Vlugklaarpakket

4 Hamburgers

4 BBQ
worstjes

7.98
Paastopper!

Kippedij
rollade

1 kilo

7.989.98

5.98

Meepakker!

Kip
schnitzels 

4 stuks 

Weektopper!

Varkens
haas 

500 gram 

7.95

Uit eigen keuken!

Pasta
salade 
500 gram

Parijse steak 
Supermalse varkensfilet 
die we met smakelijke 
grillkruiden hebben 
gemarineerd. Een aanrader!

I.v.m. het coronavirus zijn wij 
zaterdag voor de Pasen open van 
7.00 uur t/m 17.00 uur!

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

Corona en dienstverlening

YVONNE SEGAAR makelaars past haar dienstverlening aan.

YVONNE SEGAAR makelaars telefoon 071-3416636  • www.yvonnesegaar.nl

‘Zorg goed voor elkaar’
Sinds enige tijd krijgen de redactie van de Groene Hart Koerier re-
gelmatig een bericht uit Benthuizen, van onze lezer, de heer Bas van 
Vliet. Deze week wil hij de mensen van Hora Plaza bedanken. 

Vanwege gezondheidsredenen kon hijzelf geen plantjes halen om de zorgverleners 
van Alcura te bedanken. Spontaan boden de mensen van Hora Plaza aan dit voor 
hem te doen. “Een compliment voor jullie bedrijf”.

Een ander compliment wil Bas van Vliet geven aan Joke de Vries die namens Actief 
Rijnwoude het initiatief nam om elke vrijdag een maaltijd te bezorgen voor maar 3 
euro. Voor alleenstaanden is dat een dankbare traktatie. Actief Rijnwoude doet nog 
meer. Zo heeft zij een hondenuitlaatservice opgestart en dat is voor sommige men-
sen in deze tijd een verademing.

De kerken doen ook prachtig werk in deze 
bijzondere tijd. Zij benaderen ouderen via 
de telefoon en proberen hen zo te onder-
steunen. Velen krijgen daardoor het gevoel 
dat zij er niet alleen voor staan.
Ook is er een boodschappenlijn. Dat is ook 
een mooie oplossing en een zorg minder.

“Elke dinsdag kijken we uit naar het meest 
gelezen weekblad van Benthuizen, De 
Groene Hart Koerier, die ons zoveel mo-
gelijk op de hoogte houdt van het plaatse-
lijke nieuws.

We moeten beseffen dat iedereen in de 
weer is om het leven in deze tijd zo draag-
lijk mogelijk te maken. Als we zo door-
gaan met elkaar te helpen en luisteren naar 
de experts dan verdienen we allemaal een 
compliment” aldus Bas van Vliet, die ie-
dereen veel sterkte en gezondheid toe-
wenst. 
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Nevenschade

Iets in een ander perspectief zien.
Het is altijd een vrolijke en kleurrijke bende. De kinderen van de 
basisschool die wekelijks om een of andere voor mij duistere re-
den van Dorpsstraat-Oost naar Dorpsstraat-west fiets(t)en en wel 
via het tunneltje onder de Provincialeweg. ’t Is een plezier naar al 
die oma-fietsen, die mandjes, die gele hesjes en vooral die geani-
meerde gesprekken te kijken en te luisteren. 

Ooit heb ik leerlingen kennis laten maken met die belerende en 
hypocriete kinderpoëzie uit de 18de en 19de eeuw:
 ‘Hoe zalig, als de jongenskiel
 Nog om de schouders glijdt!
 Dan is het hemel in de ziel,
 En alles even blijd.’
Ja, kom d’r eens om! Toen(!) kreeg ik ze al stevig om de oren... 
‘geklets van de bovenste plank, meneer, bullshit!’ Ze hadden geli-
jk. Sinds we in het corona-tijdperk verkeren, blijkt steeds duidelijk-
er én navranter dat er achter menige voordeur heel veel kwetsbare 
kinderen door een hel gaan. Niet alleen missen ze de structuur die 
ze zo nodig hebben om in hun prille bestaan overeind te blijven, 
ze worden ook nog eens geconfronteerd met vaders die het niet 
gewend zijn al te lang in quarantaine te zitten en dat via huiselijk 
geweld afreageren. Ik heb natuurlijk wel eens gehoord van afschu-
welijke huiskamergevechten, maar dat ik nu - als ik een troep kin-
deren zie spelen of fietsen - steevast denk ‘wie van hen zal met de 
nodige angst na het speelkwartier naar huis gaan?’ nee, dat per-
spectief is nieuw voor me.
En zelfs bij dat horrorscenario blijft het niet. Die legendarische spil 
van de familie, die door elk gezinslid aanbeden Italiaanse Mamma 
Mia, blijkt in de Lombardijse corona-regio ook de nodige klappen 
op te vangen: gebroken neuzen, blauwe ogen, gezwollen lippen en 
geteisterde ledematen... die Italiaanse macho’s kunnen er een hout-
je van. En ervan uitgaan dat alleen het Italiaanse plebs de handen 
uit de mouwen steekt... lijkt me vrij onnozel. Wat dat betreft is de 
globalisering al jarenlang (eeuwenlang) bezig.
We worden overstelpt met berichten waarin allerlei helpers - op 
wat voor gebied dan ook - heel veel lof toegezwaaid krijgen, om-
dat ze zo liefdevol de gedupeerde medemens terzijde staan en dan 
blijkt dat de medaille een keerzijde heeft. Ik dacht even aan het 
boek van Gerard Aalders over Bernhard (Niets was wat het leek), 
maar dat vind ik een al te boude bewering. Maar toch...We leven 
weliswaar in één van de welvarendste landen ter wereld, maar of 
het in dat idyllische Nederland overal ‘botertje tot aan de boom’ is, 
laat zich raden.
Het is al rampzalig dat vooral kinderen en vrouwen slachtoffer 
worden van louche types die ze in wezen niet kunnen ontlopen, 
het is echter even desastreus dat je er zo weinig aan kunt doen.
Pijnlijk, het virus maakt je niet alleen duidelijk dat één ongecon-
troleerd kuchje je over een dodelijke grens kan tillen, het toont je 
eveneens dat onder die al mooie gazonnetjes voetangels en klem-
men en zelfs venijnige addertjes schuilgaan. Collateral damage... we 
denken aan bijkomende narigheid bij bommen uitgeworpen boven 
exotische gebieden. Dicht bij huis is ook een optie.
P.S. In botertje tot aan de boom, betekent boom niet anders dan bodem

Wist

Belangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

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

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

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

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

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

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

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

& Stichting Welzijn Ouderen Bent hui-

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

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

& Verloskundige Praktijk Hazers-

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

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

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

& Praktijk voor Remedial Teaching, 

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

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

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio – 

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

& Praktijk v. Fysiotherapie en 

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

& Praktijk voor fysiotherapie: 

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

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

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

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

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

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

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

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

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

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

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

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

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

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

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

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

Uitgave: 
Stichting Rijnwoude Koerier

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

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

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

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

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

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 11.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.

Cursiefje
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HOOGVLIET.COM

Paaskoek, -chocolade 
of -snoep
 Alle soorten
Van /1.18 - /8.98
Voor 0.59 - 4.49
M.u.v. producten van de broodafdeling
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40%
KORTING

 Melkan kaasstukken 
 Jong, jong belegen 
of belegen
Alle pakken 
van 910 - 960 gram 
Van /8.83 - /9.07

 Gourmet mini’s  

 PER PAK 

 5.49 

 2 HALEN
1 BETALEN 

 NU 
 Martini Prosecco
of Asti spumante  
2 fl essen van 0.75 liter 
Van /16.16 - /18.78
 Voor 8.08 - 9.39 

DIT JAAR 
VIEREN WE 
PASEN KLEIN.

HOOGVLIET.COM

Luxe vruchtenstol 
met amandelspijs 
Rijkgevuld met rozijnen, 
krenten, noten en echte amandelspijs
750 gram

PER STUK

2.99  NU 

 2+1
GRATIS 

 Blue Band of 
Becel met 
roomboter 
 2 kuipen van 225 gram
Van /3.64 - /4.68
 Voor 1.82 - 2.34 
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 1+1
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Met de hand gemaakt door onze bakkers
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RECENT IN HET NIEUWS!
Voor de trouwe lezers van de Groene Hart Koerier 

1.  Welke club zamelde met hun traditionele kerstbrodenactie dit jaar geld in om kwetsbare aidsslachtsoffers te helpen? (3 woorden)
2.  Welk architectonisch gebouw staat al sinds september vorig jaar te koop? (2 woorden)    
3.  Welke nationale feestdag van 18 maart is in Alphen a/d Rijn verplaatst naar het najaar? (2 woorden) 
4.  Wat is de naam van de oudheidkamer behorend tot de Historische Kring Benthuizen? (3 woorden) 
5.  Welk verkeerscirculatieplan wordt opnieuw onderzocht in Hazerswoude-Dorp?   
6.  Voor welke tocht op de Weissensee stapten 25 VIJK-leden dit jaar het ijs op? (2 woorden) 
7.  Waar kunnen kinderen óók in Benthuizen naar op zoek als ze even een frisse neus willen halen?  
8.  Welk zwembad wil door middel van nieuwbouw energieneutraal worden? (2 woorden)
9.  Welke lokale energiecoörporatie geeft in samenwerking met onder andere de dorpsoverleggen kosteloos advies voor energiebesparing? 
 (5 woorden) 
10.  Welke sport beoefent de uit Rijnwoude afkomstige Alphense sportvrouw van 2019?   
11.  Welke woningcorporatie vierde het afgelopen jaar hun 100-jarige bestaan? (2 woorden)  
12.  Bij welk zorgcentrum werd begin vorige maand een gesponsorde bus onthuld? (2 woorden)   
13.  Omtrent het voortbestaan van wat kwamen kinderen in de verschillende kernen in opstand tegen het nieuwe gemeentelijke beleid? 
14.  Welk mannenkoor vierde afgelopen maand hun 15-jarige bestaan in de De Juffrouw? (2 woorden)  
15.  Bij welke publieke organisatie werden er medio januari in Koudekerk a/d Rijn veelvuldig lintjes uitgereikt? (2 woorden)
16.  Welke Rijnwoudse welzijnsorganisatie daagt momenteel jongeren uit om voor de kwetsbare groep bewoners zich op te geven 
 voor de hondenuitlaatdienst? (2 woorden)
17. Hoe heet de ophaalbrug die in februari stuk werd gereden door een vrachtwagen? (2 woorden)

"Even tijd voor .... een 'plaatselijke'puzzel!
Hoe goed kent u uw dorp en regio. Wat leeft er? Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost zette een 

aantal vragen op een rijtje in een puzzel een zgn. Filippine!

Natuurlijk gaat het u in eerste instantie om de gezelligheid en de narigheid even vergeten.... maar toch heeft 
de Groene Hart Koerier 2 cadeaubonnen van 50 euro klaarliggen voor de goede oplossing. U mailt hem naar 

info@groenehartkoerier.nl en we zetten de oplossing uiteraard volgende week in de krant!

Gelijke cijfers = gelijke letters, dat is het principe van de Filippine. 
Om u een klein beetje op weg te helpen geven we u de letters die bij de cijfers horen:
1 = D; 2 = I; 3 = L; 4 = E; 5 = K; 6 = B; 7 = G; 8 = T; 9 = H; 10 = S. Veel puzzelplezier

Bedankt voor het samenstellen van deze puzzel!

Let op!
De letter IJ wordt verdeeld over twee hokjes i en j

Geen spaties tussen de woorden gebruiken!

De oplossing vindt u in de groene kolom
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Familie Boon 'even' 
terug uit Afrika

door Jan Luuk van Dijk

Ze zijn even terug in Nederland, net voordat alle grenzen dicht gingen vanwege het Coro-
navirus. Gerben en Dorien Boon met hun twee kinderen. Het plan was om een week later 
te komen en hier te blijven voor de bevalling van hun derde kind, eind mei. 

Zorg voor dieren gaat (on)gewoon door 
Als er iets mis is met je huisdier, wil je die natuurlijk kunnen laten onderzoeken bij de dieren-
arts. Maar kan dat eigenlijk nog wel in deze tijden van corona? Gelukkig is dit nog steeds mogelijk. 

Help mee en houd Koudekerk 
rollator- en wandelwagenproof!
Om als gebruiker van rollator, wandelwagen of rolstoel overal in 
Koudekerk makkelijk te kunnen komen, is een groep bewoners 
in het voorjaar van 2019 samen met het Dorpsoverleg Koudekerk 
het project ‘Rollator- en wandelwagenproof Koudekerk’ gestart. 
Samen met de gemeente zijn scheve trottoirs opgeknapt en zijn 
onlogische op- en afritten en paaltjes verplaatst. 
Dit project komt nu tot een einde, maar de werkzaamheden zijn 
nog niet klaar. Om u te informeren en een vinger aan de pols te 
houden, heeft de gemeente een website gemaakt waar iedereen 
de plannen in de gaten kan houden en nieuwe meldingen door 
kan geven:  https://tinyurl.com/tonxrf8 
Op deze site is te zien dat er flink wat werk is verzet en nog 
wordt verzet, maar waarschijnlijk is het menig Koudekerker niet 
ontgaan dat er heel wat is gebeurd. Zo zijn de opritjes bij Poel-
geestlaan verbeterd, zijn losse stoeptegels vastgelegd en uiteraard 
verbeteringen bij de bomen op de Hoogewaard ter hoogte van de 
bushalte Weidedreef gedaan.

Het project is misschien afgerond, maar we blijven alert. En hier-
bij rekenen wij u op uw hulp. Als u nog verbeterpunten in Kou-
dekerk aan den Rijn tegenkomt, vermeldt die dan vooral aan de 
gemeente. U vindt het formulier ‘melding openbare ruimte’ via 
bovengenoemde site of rechtstreeks via de site van de gemeente. 
Geen internet of computer? Geen nood! Loop op vrijdagen langs 
bij het wijkteam op de Bernardlaan/Middenwaard (na het Co-
ronavirus) of bel met de gemeente via het makkelijke nummer 
140172. Blijven melden is belangrijk want op die manier houden 
we met zijn allen Koudekerk rollator- en wandelwagenproof. 

Gelukkig boekten zij hun reis 
op tijd om. Nu verblijven zij in 
Hazerswoude-Dorp en later zul-
len ze zich bij hun (schoon)ou-
ders in Koudekerk aan den Rijn 
voegen.
 
De Familie Boon woont en 
werkt nu vier jaar in Ghana. 
(Gerben is tropenarts en Dorien 
verpleegkundige. Sinds 2016 
zetten zij hun medische vaar-
digheden in dit Afrikaanse land 
in voor mensen die in armoede 
leven. Op die manier willen zij 
praktisch vormgeven aan hun 
geloof en de roeping van Jezus, 
om te zien naar onze naasten.
Beiden hebben in het bijzonder 
een passie om goede zorg te ge-
ven aan zwangere vrouwen en 
baby’s. “Nadat we de eerste ja-
ren bezig geweest zijn met de 
taal en cultuur van dit land en 
daarbij ook in ziekenhuizen 
hebben gewerkt, willen we nu 
graag een kliniek voor zwan-
gere vrouwen oprichten” ver-
telt Gerben. Sinds 2018 hebben 
ze daarom onderzoek en inter-
views gedaan onder de mensen 
om te kijken hoe zij de zorg voor 
moeder en kind kunnen verbe-
teren. “Nu bevallen vrouwen 
thuis of soms in een ziekenhuis, 
maar de verzorging is beneden 

niveau en de vrouwen worden 
vaak slecht behandeld. Daarom 
willen we graag een veilige plek 
bieden voor die vrouwen om te 
kunnen bevallen.”

Die kliniek is de grote droom 
van Gerben en Dorien, maar er 
moet nog veel gebeuren. Wel is 
er een stichting opgericht: ‘The 
Queen of Sheba Health Servi-
ces’, maar er moet nog precies 
gekeken worden wat de kosten 
zullen zijn en hoe een en an-
der opgezet gaat worden. Hier 
in Nederland wil het echtpaar 
overleggen met een architect 
en met bedrijven om het ge-
heel praktisch vorm te gaan ge-
ven. “We werken nu hard aan 
het definitieve projectvoor-
stel en begroting en zijn dank-
baar voor de support die we nu 
al hier ontvangen.” Zij noemen 
daarbij de mensen van de Her-
vormde kerk van Hazerswoude, 
door wie zij oorspronkelijk zijn 
uitgezonden. Maar ook familie, 
vrienden, bekenden en allen die 
hun werk een goed hart toedra-
gen. Voor de realisatie van de 
nieuwe kraamkliniek hopen zij 
op de steun van fondsen, stich-
tingen, bedrijven etc. 
“Normaal gesproken hadden 
wij nu hier in Nederland graag 

werk kennen, maar door de hele 
situatie met het coronavirus is 
dat nu niet mogelijk” vertellen 
Gerben en Dorien.  Ze leggen 
uit dat ze graag verslag willen 
doen van hun werkzaamheden 
en van hun verblijf in Ghana. 
“Dat kan wel, maar dat moet 
dan maar met digitale midde-
len” zegt Gerben.

Als alles normaal verloopt hoopt 
de familie Boon eind juli weer 
terug te gaan naar Ghana. Maar 

het blijft spannend hoe dat nu 
gaat verlopen. “We hebben daar 
geleerd om flexibel met tijd en 
afspraken om te gaan,” zeggen 
zij, “dus dan moet dat hier ook 
gaan lukken.” 

Wilt u meer weten over het 
werk van de familie Boon, dan 
is dat te vinden op de website 
booninafrika.com en er is ook 
een facebooksite met dezelfde 
naam.

de mensen ontmoet, die ons 

Er zijn nog geen gevallen be-
kend dat het coronavirus van 
mens op huisdier wordt over-
gebracht, dus dat vormt geen 
belemmering om huisdieren te 
behandelen. “Zowel voor inen-
tingen, als voor behandelingen 
kunnen mensen nog steeds met 
hun huisdier terecht in onze 
praktijk”, vertelt dierenarts 
Oran Marvan van dierenkliniek 
Marvan-Kroll in Hazerswoude-

Rijndijk. “We hebben natuur-
lijk maatregelen genomen om te 
voorkomen dat onze medewer-
kers besmet raken. We werken 
nu met minder medewerkers 
in dezelfde tijd. Per dier mag 
er maar 1 baasje in de wacht-
kamer en maar 2 personen met 
hun huisdier op afstand van el-
kaar.  Anderen moeten buiten 
wachten en ook daar voldoende 
afstand van elkaar houden. Dat 

loopt tot op heden goed. We 
merken dat het rustiger is en er 
vooral minder mensen komen 
voor katten- en hondenvoer”, 
aldus Marvan. Dus is er echt iets 
aan de hand met een dier, dan 
komen baasjes gewoon naar de 
praktijk met hun geliefde huis-
dieren Max, Pip, Bella, Coco, 
Nala, Luna, of naar welke ande-
re mooie naam ze tegenwoordig 
ook mogen luisteren. 
 



14 Groene Hart Koerier
woensdag 8 april 2020

De lekkerste Boerenkaas!
Stichting Landschappelijk Lint Lagewaard en Landlustweg (LLLL)

Voor de echte kaas kenners is het natuurlijk oud nieuws; bij Lagewaard 47 staat een 
heuse kaasautomaat. Hier kun je dag en nacht een stukje heerlijke en ambachtelijke 
boerenkaas kopen. Zelfs pinnen kan! 

En helemaal aan het einde van ons 
mooie lint, bij de Landlustwinkel, 
zijn al jaren bijzondere kazen uit 
de iets wijdere omstreken te ver-
krijgen. We zijn dan ook werke-
lijk verwend hier: niet alleen de 
kaas is heerlijk, maar het leuke 
uitzicht op de koeien in de zo-
merse wei mag er zeker ook zijn. 

Vroeger maar liefst meer dan 
15 kaasboerderijen
En wat blijkt? Lekkere kaas kon je 
hier altijd al krijgen, zo weten een 
aantal van onze oudste lintbewo-
ners nog heel levendig te vertel-
len. Vroeger werd namelijk zo’n 
beetje op bijna elke boerderij aan 
de Lagewaard en de Landlustweg 
volop kaas gemaakt. Er zaten hier 
op een gegeven moment zelfs 
meer dan 15 kaasboerderijen. 

tenkaas wat minder voor de hand.

Speciale kazen
Uiteraard werd hier ook voor ei-
gen gebruik kaas gemaakt, al was 
dat op kleine schaal. Dan ging het 

onze Koudekerkse boeren wist 
daar wel raad mee: prikkeldraad 
spannen achter op de brik, en 
nergens last meer van!

De kaasmarkt
Eenmaal aangekomen op de 
markt was het goed zaken doen 
met de kaashandelaren: per hand-
slag wel te verstaan. Men kende 
elkaar goed, en iedere veehou-
der had zo zijn vaste handelaren 
in Bodegraven. Je zou denken dat 
er best veel onderlinge concur-
rentie moet zijn geweest, met al 
die kaasboeren hier aan het lint. 
Maar niets van dit alles: iedere 
kaas smaakte namelijk gewoon 
echt anders! De een proefde wat 
zachter, de ander wat zoeter of 
krachtiger. Dat had voornamelijk 
te maken met de aanzienlijke ver-
schillen in de weidegrond langs 
het lint: die kon klei- of veenach-
tig zijn bijvoorbeeld, en natter of 
juist droger.

Ambachtelijke kaas maken is en 
blijft een bijzonder mooi vak, dat 
veel tijd kost en liefde voor de 
zaak vooropstelt. Leuk om te we-
ten dus dat wij hier aan het lint 
van de Lagewaard en de Landlust-
weg een lange traditie hebben van 
heerlijke kaas maken, en daar ook 
vandaag de dag nog van kunnen 
genieten. Hebben jullie na het le-
zen van dit artikel ook zo’n trek 
in een lekker blokje Boerenkaas?
Volgende week een bijdrage van 
het Historisch Genootschap over: 
Groot Poelgeest

Contact: onslint028@gmail.com.

De kaasautomaat bij Lagewaard 47

Boerenkaas van rauwe melk
Kaas wordt gemaakt van rauwe 
melk. Dat is onbewerkte melk die 
rechtstreeks en dus vers van de 
koe komt. Voor 1 kilo kaas heb 
je maar liefst 10 liter melk nodig. 
Het duurt ongeveer 2 tot 4 we-
ken voordat je jonge kaas hebt, en 
als je de kaas 2 maanden laat rij-
pen heb je jong belegen kaas. Be-
legen kaas heb je na 16 tot 18  we-
ken, en na 10 tot 12 maanden kun 
je genieten van een heerlijk stuk 
oude kaas. Geduld is dus ook hier 
een schone zaak. De kazen lig-
gen namelijk rustig op planken 
te rijpen. Het is echt een vak om 
de heerlijke smaak te krijgen, die 
onder andere is gebaseerd op de 
perfecte tijd van rijping. 

Arbeiders koe
Het ging in Koudekerk trouwens 
om Boerenkaas, gemaakt van rau-
we koeienmelk. Schapen- of gei-
tenkaas werd eigenlijk niet gepro-
duceerd langs het Lint. Vroeger 
hielpen veel loonwerkers bij de 
veehouders, en die hielden soms 
een of twee geiten langs de weg. 
De geit is de arbeiders koe, werd 
toen ook wel gezegd. Misschien 
lag daarom het maken van gei-

vooral om de meer speciale soor-
ten, zoals Leidse kaas, met komijn 
erin en bereid met afgeroomde 
melk. Maar het leeuwendeel van 
de kaasproductie was voor de ver-
koop bestemd. En destijds - vanaf 
1882 om precies te zijn - was de 
kaasmarkt in Bodegraven dé plek 
waar je moest zijn om je kaas aan 
de man te brengen. Elke dinsdag, 
vroeg in de ochtend na het mel-
ken, vertrokken de boeren van-
uit Koudekerk met hun paard en 
kaasbrik van hout (de platte wa-
gen) richting de markt in Bode-
graven. En dat was toch zo’n ruim 
20 km verderop! Onderweg pro-
beerden jongens een ritje te ma-
ken, door stiekem achterop een 
kaasbrik te springen. Een van 

Een kaasbrik. Bron: Misset

  

Koudekerkse kaasboer met de kaaskoningin op de kaasmarkt in Bodegraven

Dorpsgenote uit Koudekerk 
Nederlands Kampioen 
Schoonrijden!
Het is onze dorpsgenote uit Koudekerk Thea den Hollander – 
Straathof wederom gelukt om op 14 maart jl. in Hoorn voor de 
derde keer individueel Nederlands kampioene te worden. 

Thea ‘zwierde’ letterlijk en figuurlijk haar concurrenten van het ijs 
en behaalde met haar technische en vrije kür de eerste podium-
plaats. In twee ronden verzamelde Thea 544,5 punten bij elkaar; 
een verschil van ruim 15 punten met nummer twee. Dat is een on-
gekend hoge score! Wij feliciteren Thea van harte met deze prijs! 
Een échte topprestatie om weer deze prijs in de wacht te slepen!! 
En dat voor de derde keer! Maar dat was nog niet alles, want Thea 
ging met haar schaatspartner Johan Westerbeek uit Dordrecht ook 
nog de 2e prijs bij het schoonrijden voor paren naar huis. Een dub-
bele mijlpaal; een echte, super prestatie voor deze TOPPERS! Nog-
maals proficiat!

Wat is nu precies schoonrijden? en: Hoe is het ontstaan? 
Het schoonrijden is in Nederland de kleinste schaatsdiscipline bin-
nen de KNSB. Het is een hele oude discipline die wereldwijd alleen 
in Nederland wordt beoefend. Schoonrijden is recentelijk, mede 
door de inzet van ambassadeur Ard Schenk, geplaatst op de Natio-
nale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Schoonrijden is een vorm van voorwaarts schaatsen waarbij de 
schaatser beurtelings op één schaats op de binnen- en buitenkant 
van het schaatsijzer rijdt. De schaatser kan hierdoor in een vloeien-
de beweging grote bogen over de volle breedte van de baan maken.
Het schoonrijden is een zeer oude schaatstechniek, die stamt uit de 
Gouden (17e) eeuw. Om  deze techniek te beheersen, is de nodige 
oefening op  het ijs een must.
Het schoonrijden wordt niet overal in het land identiek beoefend; 
elke streek heeft zijn specifieke houding en tempo. 

De Landelijke Vereniging van Schoonrijders zoekt nog steeds actief 
op naar nieuwe, meer gevarieerde vormen van het schoonrijden. 
Heeft u belangstelling en wilt u wat weten over het schoonrijden, 
surf dan eens even rond de site van de Landelijke Vereniging van 
Schoonrijders (LVS); https://www.schoonrijden.nu/.  
Tevens kunt u een film op YouTube bekijken van oud Olympisch 
kampioen en ambassadeur Ard Schenk  
https://www.youtube.com/watch?v=MRK_Jw_a748.  

Wilt u eens zien hoe het schoonrijden op het ijs wordt beoefend, 
woon dan een training bij in het SilverDome in Zoetermeer. Deze 
zijn op dinsdags van 13:00 uur tot 14:30 uur. Daar kunt u met eigen 
ogen bewonderen hoe ‘schoon & mooi’ het schoonrijden is. Een 
goed advies van olympisch en wereldkampioen Ard Schenk luidt: 
“Ga schoonrijden als je goed wil schaatsen”.

Thea den Hollander stijlvol aan het "werk".....
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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.

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!
Deze week: Paulien de Bruin

Mijn Mijn naam is Paulien de Bruin. In 1985 ben 
ik geboren in Roelofarendsveen, waar ik tot mijn 
24ste heb gewoond.
In 2009 ben ik gaan samenwonen in Hazers-
woude Rijndijk.
Inmiddels ben ik getrouwd en hebben we een 
druk gezinsleven met 2 kinderen, een dochter 
van 6 een zoon van 3 en de poes Simba.
Ik woon hier erg naar mijn zin, het is een fijne 
buurt waar 1 keer per jaar de burendag uitbundig 
wordt gevierd.
Al van jongs af aan wist ik wat ik wilde worden, 
kapster met een mooi woord nu hairstyliste. De 
kappersopleiding vond ik geweldig, 4 dagen 
werken en 1 dag school. In avonden knip-
kleur trainingen. Het was druk maar je hobby 
kunnen uitvoeren tijdens je werk, mooier kon 
niet, inmiddels heb ik een leuk draaiende kleine 
kapsalon
Voor hobby’s heb ik nu weinig tijd met jonge kinderen, het heen en weer brengen naar school en 
sportclubjes en zelf ga ik ook graag 2 keer per week sporten.
Als er tijd over is Netflixen we heerlijk een paar uurtjes.
Zomers kamperen we graag, daar kijken we als gezin erg naar uit.
Het estafettestokje draag ik op aan Piet van Bostelen. Wij wensen u 

gezellige Paasdagen.
Hou afstand en blijf gezond!
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Donatieknop AH
Op de flessenautomaat van Albert Heijn in het dorp een 
speciale knop op de automaat zelf. Hoe werkt het: Flessen 
en kratten in de automaat en dan de keuze maken. 

Bibliotheek brengt lees-
plezier in zorginstellingen
Verpleeg- en zorginstellingen zijn ‘op slot’ om zo de kwetsbare ouderen te bescher-
men tegen het coronavirus.  Om de bewoners een hart onder de riem te steken, do-
neert Bibliotheek Rijn en Venen boeken en tijdschriften. Met zo’n pakket vol lees-
plezier kan men even afleiding zoeken. 

De pakketten bestaan uit een 
collectie van (afgeschreven) 
boeken en/of andere passende 
producten zoals tijdschriften en 
luisterboeken. De Bibliotheek 
heeft al diverse zorginstellin-
gen in Alphen aan den Rijn een 
plezier gedaan met zo’n pakket. 
De pakketten worden 24 uur in 
quarantaine gehouden voordat 
ze worden uitgedeeld. 

Boekenpakket aanvragen
Woensdag 8 april wordt een 
collectie grootletterboeken naar 
de ruilboekenkast gebracht die 
bij Rhijndael in Koudekerk aan 
den Rijn staat.  Wilt u ook een 
boekenpakket voor uw zorgin-
stelling ontvangen, stuur dan 
een e-mail naar info@biblio-
theekrijnenvenen.nl. 

Onlinebibliotheek
De onlinebibliotheek is 7 x 24 
uur bereikbaar met handige 
tips, bibliotheekcast, oefenen.
nl en e-books en luisterboeken 
die u kunt lenen. Ook voor niet-
leden is er een groot aanbod. 
Kinderen kunnen eens een kijk-
je nemen bij De Voorleeshoek, 
met honderden voorleesfilmpjes 
voor kinderen van 0 tot 10 jaar! 
Ook voor scholen en kinderopvang zijn 
diverse hulpmiddelen aanwezig.  Kijk op onlinebibliotheek.nl

De groene knop is een embal-
lagebon, de gele knop betekent 
een donatie aan het goede doel 
van het moment. Met één druk 
op de knop maakt ook u het 
verschil bij Appie!

Als gevolg van de Coronacri-
sis zijn er helaas diverse eve-
nementen afgelast. Ongeloof-
lijk jammer van alle uren en 
voorbereidingen die er door al 
die vrijwilligers in zijn gestopt. 
Maar volgend jaar doen we het 
dunnetjes over!

Dit betekent dat er een gat viel 
in de planning rond de dona-
tieknop van Albert Heijn. Een 
mooie gelegenheid om iets te 
kunnen doen voor de kwets-

bare groepen in ons dorp die 
door Corona geraakt zijn. Met 
uw donatie steunt u m.i.v. he-
den de bewoners van Ons Huis 
(Philadelphia) en Driehof (Wij-
dezorg)! 

Het zijn voor iedereen ver-
warrende en bizarre tijden. 

Dit geldt zeker ook voor deze 
bewoners! Sommige zullen de 
situatie niet begrijpen en/of 
mogen geen bezoek ontvangen. 
Of er zijn grote zorgen om-
dat ze in de risicogroep vallen. 
Met uw donatie zullen we deze 
kwetsbare groep na afloop -of 
misschien al tijdens- de Coron-
acrisis, voorzien van een hart 
onder de riem. Van het dorp, 
voor het dorp…

Gratis 'shoots' in Hazerswoude-Rijndijk
Speeltuin “De Rode Wip” en Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk organiseren samen met 
Jasmijn van Noort Fotografie de komende weken een fotoshoot waarvoor inwoners van Hazers-
woude-Rijndijk zich kunnen aanmelden. 

Deze fotoshoot wordt gemaakt bij u buiten voor de deur. Uiteraard wordt hierbij gepaste afstand genomen. Dit kan een 
leuke gezinsfoto zijn, een foto in het kader van #berenjacht of, ook heel leuk, een zogenaamde color-shooting, waar-
bij met kleurenpoeder prachtige effecten worden gecreëerd. De poeder is veilig, uitwasbaar en biologisch afbreekbaar.
Jasmijn, moeder van 3 kinderen en sinds oktober woonachtig in Hazerswoude-Rijndijk, is in het dagelijks leven profes-
sioneel fotograaf en wil zich inzetten om de inwoners een hart onder de riem te steken tijdens de buitengewone situ-
atie die nu speelt. 

Hoe werkt het?
Je kunt aanmelden voor de fotoshoot via foto@derodewip.nl en vermeld daarbij je woonadres, je telefoonnummer en of 
je voor een normale fotoshoot gaat of een color-shooting (let op, OP = OP). Geef aan of je graag op een woensdag, don-
derdag of een vrijdag de shoot wilt doen (andere dagen is alleen in overleg). Aan de hand van de aanmeldingen wordt 
een planning gemaakt en krijg je een reactie terug via telefoon of e-mail. De foto wordt later via een beveiligde omgeving 
naar je toegestuurd, conform de 
geldende AVG-regels. Zowel aan 
de fotoshoot als ontvangst van de 
foto zijn geen kosten verbonden!

Vind je het leuk om je foto later 
te delen met het grote publiek? 
Hiervoor kan je terecht op onze 
Facebook “Shoots in Hazerswou-
de-Rijndijk” waar je straks mooie 
voorbeelden kunt zien. www.
facebook.com/shootshazerswou-
de

Alvast andere voorbeelden van 
color-shooting bekijken? Check 

de website van Jasmijn van 
Noort Fotografie www.facebook.

com/coloryourmemories
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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
CORONA KEUZEMENU à 27,50

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

 of
• Rundercarpaccio  met balsamico-crème, tomaat, pijnboompitten 

en Parmezaanse kaaskoekje 
of

• Roomzachte mosterdsoep met brie 

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

• Warm gerookte zalmfi let met witte wijn sabayon
 of

• Gebakken biefstuk met romige pepersaus 
of

• Gevulde Waardse kipfi let met champignon-boletensaus

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

• Soesjes gevuld met Zwitserse room, 
overgoten met chocoladesaus en vanilleroomijs  

of
• Passievruchten-bavaroisetaart 

met bosvruchtensorbetijs in amandelbakje

Mooie initiatieven voor bewoners en 
medewerkers van WIJdezorg
We hoeven niemand meer uit te leggen hoe groot de gevolgen zijn van het corona-
virus.  Het virus treft ons allemaal.

rust heen, er ook flexibiliteit en 
creativiteit doorbreekt. Colle-
ga’s, familieleden, lokale bedrij-
ven, kinderen uit de buurt, en 
nog heel veel lieve mensen be-
denken allerlei hartverwarmen-
de acties en initiatieven om toch 
met elkaar in contact te blijven 
en onze bewoners en medewer-
kers een hart onder de riem te 
steken! 

Bijvoorbeeld tekeningen van 

kinderen uit de buurt, stoep-
krijttekeningen buiten op straat, 
gratis bossen bloemen voor be-
woners en medewerkers, gratis 
ijs van een lokale ijssalon, colle-
ga’s die kapperstalenten blijken 
te hebben, beeldbellen en sky-
pen binnen een paar dagen fa-
ciliteren op alle locaties, en zo 
kunnen we nog wel even door-
gaan. 
En dat is echt heel mooi om te 
zien!!

In onze huizen wonen mensen 
met een kwetsbare gezondheid. 
Daarom zijn er vergaande maat-
regelen getroffen om te voor-
komen dat het virus zich onder 

onze bewoners en medewerkers 
verspreidt en zijn alle locaties 
vanaf 19 maart voor alle bezoek 
gesloten.
Dit is een ingrijpende maatre-

gel, dat realiseren wij ons heel 
goed.
Maar ook goed om te zien en 
ook te benoemen is dat dwars 
door alle bezorgdheid en on-

Nieuw keuzemenu vanaf 

woensdag 8 april!
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Schroom niet er gebruik van te maken. Ze zijn er voor u!

Boodschappen- en 
hondenuitlaat service
Specifiek voor inwoners van Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijn-
dijk en Koudekerk aan den Rijn hebben Actief Rijnwoude, Tom in de buurt en 
Boost initiatieven ontwikkeld om inwoners van alle leeftijden zo goed mogelijk bij 
te staan in deze pittige tijd.

Overal in de gemeente ontstaan 
spontaan mooie initiatieven. Er 
wordt eten gemaakt en rond-
gebracht voor zorgmedewer-
kers en mensen in quarantaine. 
Er worden boodschappen ge-
haald, corona buurtappgroepen 
opgericht en men kan een luis-
terlijn bellen. Daarnaast treffen 
verschillende organisaties maat-
regelen, zoals een aangepaste 
dienstverlening of het annule-
ren van activiteiten. Op www.
allesinalphen.nl/coronavirus 
staat nu een overzicht van alle 
(bewoners)initiatieven en be-

richtgeving van maatschappelij-
ke organisaties in de gemeente 
Alphen aan den Rijn. Naast ini-
tiatieven leest u ook informatie 
over bijvoorbeeld de genomen 
maatregelen in verzorgingshui-
zen of wijzigingen in dienstver-
lening van zorgpartners. Met als 
doel deze informatie verder te 
verspreiden.

Zelf een goed idee?
Heeft u een goed idee maar 
weet u niet hoe u dit verder 
kunt brengen? Tom in de buurt 
en Actief Rijnwoude ondersteu-

nen bewoners- en buurtinitia-
tieven. Denk daarbij aan advies, 
het koppelen van bewoners met 
ideeën of gewoon even sparren. 
Stuur een email aan info@ac-
tiefrijnwoude.nl en u wordt ver-
der geholpen. 

Initiatief aanmelden 
Heeft u zelf nieuws of wilt u 
graag uw initiatief onder de 
aandacht brengen? Stuur dan 
uw bericht in via een van de 
formulieren links op de pagina 
op www.allesinalphen.nl/coro-
navirus. 

Word  ook Vriend van de 
Groene Hart  Koerier 

Stort 5 euro of meer op: NL37INGB0006259928

“WE MOETEN VOORAL 
NU CREATIEF ZIJN”
Door het Coronavirus is Nederland plat komen te lig-
gen. Veel activiteiten in het land zijn afgeblazen of 
worden verplaatst naar een ander moment. Zo ook 
hebben Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk en 
speeltuin “De Rode Wip” de schaar moeten zetten in 
evenementen. 
“Het klopt dat we heel veel activiteiten hebben moeten laten verval-
len dit jaar,” vertelt Richard Brommers, voorzitter van Jeugdwerk 
en speeltuin De Rode Wip. “We hadden een bomvol programma 
staan en de activiteitenflyers lagen al klaar om huis-aan-huis ver-
spreid te worden. En dan opeens wordt alles anders. Gezondheid 
staat uiteraard voorop, daarom hebben we besloten dat we activi-
teiten waarbij mensen samenkomen te cancelen of te verplaatsen 
naar een later moment in het jaar.

Avondvierdaagse en Jeugdvakantieweek
Jaarlijks wordt vanuit Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk 
de Avondvierdaagse en de Jeugdvakantieweek / Huttenbouw ge-
organiseerd. Dit gaat nu ook niet door? “De Avondvierdaagse gaat 
dit jaar inderdaad niet door,” licht de voorzitter toe. “Deze stond 
gepland voor 9 t/m 12 juni. Op een bepaald moment moet je de 
knoop doorhakken en besluiten een jaartje over te slaan. Er zit veel 
voorbereiding in en dan moet je afwegen of je dit gaat doen met de 
kans dat het voor niets is. En dus gaan we ons gewoon weer con-
centreren op editie 2021. Wel proberen we in het najaar nog een 
Avondvierdaagse Lichtjesparade op te zetten. Dan gaan we met el-
kaar één avond in het donker een route lopen. De Jeugdvakantie-
week en Huttenbouw hebben we on-hold gezet. Dat wil zeggen, 
we blazen dit evenement nog niet af, maar wachten even hoe de 
situatie met het Coronavirus zich gaat ontwikkelen. De vergunning 
is wel al binnen, maar inschrijven is nog niet mogelijk voorlopig.”

Geen activiteiten meer?
Dus dit jaar geen activiteiten meer? “Nou, dat is zeker niet waar,” 
vertelt activiteitencoördinator Chantal Brommers. “We gaan ze-
ker door met het organiseren met activiteiten, maar we moeten nu 
vooral creatief zijn hierin. In ieder geval komen er voorlopig geen 
activiteiten waar mensen bij elkaar komen. Maar we kunnen wel 
iets aanbieden wat kinderen thuis kunnen gaan doen. Zo hebben 
we een 30 daagse tekenchallenge, waarbij kinderen een dagelijkse 
opdracht kunnen uitvoeren en mailen, appen of in de bus doen in 
de speeltuin of bij ons thuis. De tekeningen worden gedoneerd aan 
de verzorgingstehuizen in de buurt. Na een leuke tip vorige week 
zijn we begonnen met de #berenjacht. Inwoners in Hazerswoude-
Rijndijk zetten dan een beer voor het raam, zodat kinderen die bui-
ten een luchtje gaan scheppen beren kunnen spotten en een actieve 
opdracht kunnen doen. En samen met Jasmijn van Noort Fotogra-
fie gaan we fotoshoots organiseren bij mensen thuis voor de deur 
(op gepaste afstand natuurlijk). Op die manier blijven we toch ac-
tief in het dorp, maar dan eventjes op een andere manier. En in-
middels hebben we ook al wat andere leuke dingen bedacht om te 
doen.”

Alternatief Paasfeest
“Hoewel we eerst hadden besloten het jaarlijkse paasfeest te schrap-
pen, hebben we toch een manier gevonden om hier een andere 
vorm aan te geven,” merkt Chantal op. We gaan geen paaseieren 
zoeken in de speeltuin of een puzzeltocht door het dorp zoals vorig 
jaar, maar kinderen kunnen thuis een paasmandje downloaden en 
in elkaar zetten en inkleuren. Die kunnen ze dan laten vullen met 
paaseitjes bij de speeltuin. Echter, dit jaar is het alleen via aanmel-
ding van tevoren en met de regels van de overheid in acht geno-
men. We maken een plan om te voorkomen dat het druk wordt. Zo 
vieren we toch nog Pasen, maar dan een keertje anders.”

Meer informatie kan je vinden op www.derodewip.nl en www.
facebook.com/derodewip. Voor de Berenjacht kan je terecht op 
www.facebook.com/berenjachthazerswouderijndijk en voor de fo-
toshoot op www.facebook.com/shootshazerswoude

AAN ALLE OUDEREN DIE DEELNEMEN AAN ACTIVITEITEN VOOR OUDEREN IN 
HAZERSWOUDE-DORP EN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK EN HUN DOCENTEN.

Vanwege de coronacrisis moesten we plotseling stoppen met alle activiteiten waaraan u zo graag 
mee doet! Natuurlijk gaat onze eerste zorg uit naar de gezondheid van u allen en al onze mede-
burgers. Nu de maatregelen verlengd zijn is het niet mogelijk om dit seizoen feestelijk af te sluiten.
De periode zonder de gezelligheid van de soos, de gym, de knutselclub, de tekenles en de wereld-
dans zal hierdoor langer dan gebruikelijk zijn.

Na de vakantieperiode zien wij u graag weer terug en zijn ook nieuwe deelnemers hartelijk wel-
kom. In Hazerswoude-Rijndijk zal de gemeente Alphen aan den Rijn, volgens hun toezegging, het 
nieuwe tijdelijke buurthuis renoveren en toegankelijk maken voor minder-validen. Wij houden de 
gemeente aan de toezegging om het Anker te mogen gebruiken tot de activiteiten voor Hazerswou-
de-Rijndijk naar dat buurthuis kunnen worden verplaatst.

Het zijn verwarrende tijden, juist bij de herdenking van 4 mei en de viering van 75 jaar bevrijding 
op 5 mei. Velen zullen met elkaar herinneringen willen delen. Nu eens temeer beseffen we allen 
wat vrijheid van bewegen en samenkomen voor ons betekent.

Het ga u allen goed, met vriendelijke groet, 
Alie, Martien, Cécile en Gé, het bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen Hazerswoude.
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BASICS & TRENDS
- 15 jaar Trendie Wendie -

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

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

Wij zijn open! 
Maar we hanteren voor nu even 

gewijzigde openingstijden!

Ma & Di: gesloten
Wo: 10.00 t/m 17.00 uur
Do: 10.00 t/m 17.00 uur
Vrij: 10.00 t/m 17.00 uur
Zat: 10.00 t/m 16.00 uur

Maximaal 4 klanten in de winkel 
en houd afstand alsjeblieft. 

Wil je privé shoppen? Neem contact met ons op 
om een afspraak in te plannen! 

Whatsapp service: 06-28476737
Heb je interesse in een item stuur ons even een 
bericht via WHATSAPP! Of bekijk & bestel op 

www.trendiewendie.nl

Blijf gezond en hou vol! 
Liefs Team Trendie Wendie!

VIJK in de zomer
Normaal komen in deze periode de trainers samen om 
het programma voor het zomerseizoen door te nemen de 
winter te evalueren. Maar inmiddels zijn de maatregelen 
door het coronavirus aangescherpt en verloopt dit con-
tact via mail en whatsapp. 

Het dooiweekend, een weekend weg vol spel en plezier, wat al-
tijd tussen het winterprogramma en zomerprogramma georga-
niseerd wordt door onze jeugd-commissie hebben we helaas al 
moeten afgelasten. Dat is zeer spijtig, want we weten hoezeer 
de kinderen hier naar uitkijken. Ook de geplande reünie van de 
schaatsers die de Weissensee dit jaar gereden hebben kon niet 
doorgaan. 
Wat wel doorgaat zijn de voorbereidingen voor het nieuwe zo-
merseizoen. Dit jaar willen we weer de gebruikelijke activiteiten 
aanbieden. Fietsen op zondagochtend voor de jeugd, skeeleren 
(inline-skaten) in Leiderdorp op maandagavond en droogtrai-
ning op donderdagavond. Ook kan een duintraining niet ont-
breken op het programma. Maar wat de startdatum van deze ac-
tiviteiten zal zijn is uiteraard afhankelijk van de maatregelen die 
overheid en de sportbonden hanteren. De KNSB heeft in ieder 
geval de wedstrijden voor het skeeleren uitgesteld tot na 1 Mei. 

Ook de sportverenigingen moeten hun verantwoordelijkheid 
nemen en de opgelegde regels in acht nemen. Sport is voor ve-
len een vorm van ontspanning en vermaak. En voor sommigen 
is sporten ook belangrijk om in conditie te blijven en een stukje 
energie kwijt te raken. Ook nu het niet mogelijk is om bij een 
vereniging of sportschool deel te nemen aan een groepstraining 
is het best mogelijk om in beweging te blijven. Thuis kan je best 
heel wat oefeningen doen en ook worden er online trainingen 
en lessen aangeboden door sportscholen( Sport2Bfit). 

En je kan ook best alleen of met een gezinslid buiten gaan sporten. 
Voorwaarde is wel dat de regels van de Overheid opgevolgd worden.

Kleuren maar, met een mooi gebaar!
 

Wat een moeilijke, onzekere en bijzondere tijd is dit. Ook voor alle kinderen die 
niet naar school kunnen en thuis hun schoolwerk moeten maken. Het is moeilijk, 
je klasgenootjes moeten missen, zo min mogelijk  op pad, veel in en om het huis.  

op jullie zijn!
 
Vorige week kregen jullie, van 
de kleuters tot groep 8, allemaal 
dezelfde opdracht: maak, als je 
dat leuk, vindt een tekening / 
knutselwerkje voor iemand die 
op dit moment geen bezoek 
mag ontvangen.
 
Wat waren we blij verrast om te 
zien dat ontzettend veel kinde-
ren hier gehoor aan hebben ge-
geven! De brievenbus zat iedere 
keer vol met post. Jullie hebben 
ontzettend je best gedaan om 
mooie tekeningen, brieven en 
knutsels te maken voor mensen 
die in de Driehof wonen. Wat 
zullen ze er blij mee zijn.

Voor Driehof
Een moeder van één van onze 
leerlingen neemt alle kaarten, 
knutsels en brieven mee naar de 
Driehof. Daar zullen ze eerst be-
waard worden in een afgeslo-
ten zak, zodat we zeker weten 
dat alles veilig verloopt. En dan 
wordt alles uitgedeeld aan de 
bewoners. We hopen zo dat wij 
als school kunnen zorgen voor 
een glimlach op hun gezicht.
 

Als team van de St. Michaël 
school willen we alle kinderen 

en ouders vertellen dat we jullie 
heel erg missen! En dat we trots 
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15-jarig jubileum Logopedie-
praktijk Hazerswoude-Dorp
In deze tijd van het coronavirus valt weinig te vieren. Het is voor veel mensen een 
onzekere en moeilijke tijd. Toch is het goed om stil te staan bij mooie momenten. 
Zo ook bij het 15-jarig bestaan van Logopediepraktijk Hazerswoude-Dorp.

Esther 't Jong houdt al 15 jaar praktijk in Hazerswoude-Dorp

Al 15 jaar is Esther ’t Jong, als 
logopedist, het vertrouwde ge-
zicht in Hazerswoude-Dorp en 

omgeving. Met toewijding en 
enthousiasme helpt ze jong en 
oud met problemen op het ge-

bied van taal, spraak, stem, 
ademhaling en slikken. 

En toen kwam er een abrupt einde aan een mooi sei-
zoen. Het was de oproep van de overheid om geen eve-
nementen te houden met meer dan 100 deelnemers. 

In april 2005 startte Esther ‘t 
Jong op het Ambachtsplein in 
Hazerswoude-Dorp. Dat was 
destijds boven de apotheek. 
Daar heeft ze tot 2012 met veel 
plezier gewerkt. Vervolgens 
heeft de praktijk zich gevestigd 
in Gezondheidscentrum Lin-
dehof. Wat is het fijn om daar 
multidisciplinair te werken met 
collega’s. In 2014 is er een twee-
de locatie bijgekomen in Bent-
huizen.

De ontwikkelingen hebben de 
afgelopen jaren niet stilgestaan. 
Zo neemt de praktijk met suc-
ces deel aan de Kwaliteitstoets 
Logopedie (audit) en wordt de 
cliënttevredenheid al jarenlang 
in kaart gebracht. De logope-
diepraktijk wordt daarbij zeer 
positief beoordeeld.

De afgelopen weken is het werk 
sterk veranderd vanwege het 
coronavirus. De praktijk is ge-
opend, maar werkt volledig on-
line, met een beveiligde beeld-
verbinding. Het is fijn om de 
zorg op deze wijze te kunnen 
continueren. De afspraken gaan 
door en nieuwe cliënten zijn 
van harte welkom.

Esther ’t Jong bedankt alle cli-
enten voor het gestelde vertrou-
wen in de afgelopen 15 jaar. 
Ook gaat haar dank uit naar alle 
samenwerkingspartners binnen 
o.a. de zorg en scholen. 

Bezoek voor meer informatie 
de website: 

logopediehazerswoude.nl 

Clubkampioen-
schappen VIJK..... 

Voor de schaatsers van VIJK be-
tekende dat geen wedstrijd om 
de Andrieskwik-bokaal en geen 
recordwedstrijden op Den Haag. 
Dit zijn de echte afsluiters van 
het ijs-seizoen. Uiteraard erg 
jammer, we hadden graag onze 
titel verdedigd en tijdens de re-
cordweek nog een poging ge-
daan om een scherpe tijd te no-
teren. 

Geluk bij een ongeluk
VIJK had nog wel het geluk dat, 
een dag voordat deze maatregel 
inging, zij de clubkampioen-
schappen konden organiseren. 
Dit is altijd één van de mooi-
ste avonden van het seizoen. 
Alle schaatsende leden komen 
in actie en kunnen laten zien 
hoeveel progressie ze dit sei-
zoen gemaakt hebben. Zelfs op 
deze avond wisten velen hun 
persoonlijk beste tijd nog wat 
scherper te zetten. 

Benjamins jongens
Kasper Hogenboom

Mini meisjes
Lara van Kleef

Meisjes Welpen
River van Staveren

Jongens Welpen
Stan de Graaf

Meisjes Pupillen
Nora de Graaf

Jongens Pupillen
Kevin Roosendaal

Meisjes Junioren C
Linda van Driel

Jongens Junioren C.
Tygo Kompier

Bijzondere prestatie voor Tygo 
Kompier op deze avond. Tygo 
Kompier wist met een specta-
culaire tijd van 1:05,96 beslag te 
leggen op de eerste plek in zijn 
categorie. Maar dit is de snelste 
ooit, gereden door een VIJK-er.

Bijzonder evenement
De familie-estafette werd, net 
als verleden jaar, het snelst ver-
reden door de Familie de Graaf. 
Ze bleven de Familie Kuper net 
voor. Alleen hadden die een on-
reglementaire wissel waardoor 
ze uit de uitslag zijn geschrapt. 
De tweede plek ging zo naar 
de nieuwkomers, de Familie 
de Ruiter. De familie Pennings 
eindigde als derde. 4e Fam van 
Driel, 5e Fam Harting, 6e Fam 
Ebbink, 7e Fam Beukeboom, 
8e Fam Warmerdam, 9e Fam 
Hoogenboom.

DE KAMPIOENEN 2019/2020 ZIJN:

Meisjes Junioren B
Jessica Ebbink

Jongens Junioren B
Jim Beukeboom 

Meisjes junioren A
Merel Menken

Jongens Junioren A
Ruben Randeraat

Dames Masters
Marion Kuper

Heren Masters
Ronald de Graaf

Alle kampioenen 
van harte 

gefeliciteerd


