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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19

INLOOPSPREEKUUR NOTARIS
In verband met het coronavirus

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

worden gehouden

Voor inlichtingen :
Telefoonnummer 0172 213848

Huren worden voor elk gelijk en betaalbaar!

Vijf buurthuizen komen straks 
in aanmerking voor subsidie!

door Diana Baak 

Vijf dorpshuizen in de 
voormalige Rijnwoude 
dorpen krijgen voortaan 
subsidie van de gemeente 
als het beleidsplan ‘Her-
ijking buurt- en dorps-
huizen Fase 3’ wordt aan-
genomen. Binnenkort 
besluit de gemeenteraad 
over dit plan. 

Omdat contact met de raadsle-
den via de raadsvergadering op 
dit moment lastig is, is aan be-
langhebbenden zoals de dorps-
overleggen, gevraagd om schrif-
telijk te reageren op het plan. 
We hebben het traject tot op he-
den nog even op een rij gezet en 
dorpsoverleggen om een korte 
reactie gevraagd op hoe het plan 
uitpakt voor hun dorpshuis. 

Overal dezelfde basis
Omdat het oude, van elkaar 
verschillende, beleid van de 
voormalige gemeentes Bos-
koop, Rijnwoude en Alphen 
nog steeds van kracht was, was 
het noodzakelijk om een ge-
lijk speelveld voor alle wijken 
en kernen te creëren. Het be-
leid heeft tot doel dat er voor ie-
dereen een kwalitatief buurt- of 
dorpshuis in de nabijheid komt, 
met dezelfde huurtarieven voor 
hetzelfde soort sociaal-maat-
schappelijke activiteiten. Elk 

buurthuis voldoet straks aan de-
zelfde uitgangspunten en speelt 
in op de behoeftes van de wijk 
waar deze staat.  De gemeente 
telt straks 16 buurt- en dorps-
huizen die op deze wijze als 
‘huiskamer van de buurt’ fun-
geren. 

Gelijke tarieven
Overal zullen dezelfde huurta-
rieven worden gehanteerd en 
betaalt men hetzelfde, betaalba-
re, tarief voor een kopje koffie. 

Ook kunnen - ter aanvulling op 
de maatschappelijke activiteiten 
- commerciële activiteiten wor-
den aangeboden tegen com-
merciële tarieven. De gemeente 
ondersteunt de buurt- en dorps-
huizen met een subsidie om het 
geheel betaalbaar en financieel 
gezond te houden. In de praktijk 
betekent dit dat subsidie, huur- 
en consumptietarieven voor 
sommige buurthuizen omlaag 
en in andere juist omhooggaan. 

Gefaseerde aanpak
In fase 1 van het traject (voor-
jaar 2019) is door de gemeente-
raad een startnotitie vastgesteld 
waarin is aangegeven aan wel-
ke eisen ‘een dorpshuis van de 
toekomst’ zou moeten voldoen. 
Daarin is een lijst van 13 uit-
gangspunten opgesteld. In fase 
2 (najaar 2019) is beoordeeld 
welke buurt- en dorpshuizen 
aan deze eisen voldoen en wat 
eventueel nodig is om op het 
dorpshuis op het gewenste ni-
veau te brengen. In het plan 
voor fase 3 dat nu voorligt wor-
den de dorps- en buurthuizen 
per gebied aangewezen en gaat 
het om de methode van finan-
ciering en om het vervolg van 
het traject voor buurt- en dorps-

huizen die niet langer financi-
eel ondersteund zullen wor-
den.  De Juffrouw, De Tas en 
De Ridderhof zijn aangewe-
zen als dorpshuizen voor Ha-
zerswoude-Dorp, Benthuizen 
en Koudekerk aan den Rijn. In 
Hazerswoude-Rijndijk zal Het 
Anker als dorpshuis sluiten en 
wordt een nieuw dorpshuis ge-
bouwd. De Rhynenburchschool 
zal voorlopig dienstdoen als tij-
delijk dorpshuis. Pleyn’68 wordt 
als 2e dorpshuis aangemerkt. 
 

Het tijdelijke dorpshuis in Hazerswoude-Rijndijk waarin de Bibliotheek al is gehuisvest.

De Ridderhof in Koudekerk aan den Rijn

Benthuizen
De Tas is gekozen als het dorps-
huis van de toekomst. In fase 3 
wordt een eerste uitwerking ge-
maakt van de benodigde inves-
teringen om het dorpshuis te 
laten voldoen aan de uitgangs-
punten. De gemeente is eigenaar 
van het pand en sinds begin dit 
jaar is de sociaal-maatschappe-
lijke en commerciële exploita-
tie in handen van VOF De Tas 
en doet de gemeente het beheer. 
De openingstijden zijn beperkt. 
Er wordt gewerkt naar een nieu-
we organisatiestructuur met 
ruime openingstijden voor so-
ciaal-maatschappelijke activitei-
ten. 

Het vervolg van dit artikel kunt u 
lezen op pagina 7
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Familieberichten Voorofscheweg 15a
2771 MA  Boskoop
harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

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

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

Uitvaartzorg Verkleij

respectvol 
en 

betrokken

Na een periode van afnemende gezondheid
 is rustig ingeslapen

Arie Hofman Sr.
Hazerswoude-Dorp,  Leiden, 
4 maart 1935  15 april 2020

Uit aller naam:
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkind

De begrafenis heeft, in besloten kring, 
plaatsgevonden op de Algemene 

Begraafplaats van Hazerswoude-Dorp.

Correspondentieadres: 
Familie van Vliet-Hofman

Noordvaartlaan 10
2391 CS  Hazerswoude-Dorp

    Ze sprak wijze woorden,
    wat ze zei, waren liefdevolle lessen.
       

Verdrietig delen wij u mede dat onze lieve zus

NEL RADEMAKER-MAASKANT
 op 98-jarige leeftijd is overleden. 

Wij hielden erg veel van haar en wij zullen haar missen.

Wij denken aan haar kinderen en kleinkinderen die afscheid 
moeten nemen van een moeder en oma die voor elk van hen een 
warme liefde koesterde.

   Jur en Willemien Windhorst-Oppelaar
   Bram Voets
   John Windhorst
   Gert Jan en Wil Windhorst-Slappendel

Hazerswoude
17 april 2020

Iedere moeder is uniek
Zij was dat; heel speciaal.

We gaan je missen
 

 Na zeven jaar alleen, nu weer samen

Leni van Stam - Teeuw
3 september 1943                  6 april 2020

Weduwe van Ruud van Stam

 Ronald en Nicole 
 Mika en Jari 

 Hans en Anja 
 Elize, Thijs en Niels 

 Alexander en Masja 
 Mats 

 Marjolein en Ed 

Correspondentieadres: 
R. van Stam 
Albert Verweijstraat 2, 
2394 TM Hazerswoude-Rijndijk 

De begrafenis heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Een persoonlijke herinnering of condole-
ance kunt u achterlaten in het online con-
doleanceregister op www.keurenkeur.nl 

Zij was voor ons
gewoon bijzonder, bijzonder gewoon

Met deze woorden hebben wij 
afscheid genomen van

Lia de Geus - de Boer
1947-2020

Na haar overlijden hebben wij 
ondervonden hoe velen met ons meeleven.
Het doet ons goed zoveel warme reacties,

in welke vorm dan ook, te hebben 
mogen ontvangen.

Hiervoor bedanken wij je hartelijk.

Jac, kinderen en kleinkinderen

Hazerswoude-Dorp, april 2020

Maria, je hebt veel moeten lijden, 
het was soms niet om aan te zien; 
dan bad ik God, je te bevrijden,

genadig naar je om te zien.
En nu Hij je heeft weggenomen,

zijn wij pas weer tot rust gekomen.

In het bijzijn van je dierbaren ben
 je rustig van ons heengegaan.

Wij zijn dankbaar voor het goede 
dat je ons hebt gegeven.

Maria van Heyningen
~ Ria ~

4 oktober 1948 17 april 2020

Jan van der Toorn
    Jacqueline en Job
    Celine, Britt
    Patrick en Karen
    Angelique en Mike
    Louise, Tommy, River
    Joyce en Marcel
    Tim, Paris, Lieke

De Deel 27
2396 EV  Koudekerk aan den Rijn

De crematie vindt in 
besloten kring plaats.

“Ik ga terug naar 
mijn Schepper ...”

Verdrietig, maar met veel mooie 
herinneringen, nemen wij afscheid van 
mijn zus, schoonzus en onze tante Mien.

Willemina Windhorst
- Mien -

Hazerswoude, Vianen,
28 april 1925  17 april 2020

Sam Windhorst en Ans Millenaar
Liesbeth en Ruud 
Silvia en Johan, Sarah, Lotte, Marjolein, 
Marijn, Jorrit, Robbert
Cora en Martin
Ingrid, Hester en Pieter, Thomas, Ilse en 
David
Jur en Cisca
Mariëlle en Matthijs, James, Erwin, 
Carlijn en Mark 
Gert en Christine 
Mathieu, Sarah, Sophie en Romain, Théo 
Elly en André
Laura en Gerco, Trevor, Olav, Judith en 
Vincent, Pilou, Fride, Marthe en Tom, Tobias
Piet en Wilma 
Eva en Bas, Mare, Jula, Ebe, Dafna en 
Richard, Lize, Rosa, Wouter
Anja en Kees 
Wilma en Harry
Rens, Daan
Margreet en Peterpaul
Hannah, Sarah, Jonas
Riek

Op donderdag 23 april vinden de 
afscheidsdienst en de begrafenis in besloten 
kring plaats in Hazerswoude-Dorp. De 
afscheidsdienst wordt om 10.30 uur 
gehouden in De Korenaar. U kunt deze 
thuis volgen via www.kerkomroep.nl.

Correspondentieadres:
Van Beethovenlaan 99
2394 HB  Hazerswoude
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 “Als schilder blijf je altijd geïn-
spireerd door licht. Licht is beweging, 
vreugde, licht is leven. En hoe belang-
rijk licht is ervaar ik iedere dag. Licht 
in huis, in mijn hoofd en licht in mijn 
schilderijen. 
 Ik zie soms ook licht in mensen. 
In hun ogen. Dat is de reden dat mensen 
altijd het hoofdonderwerp zijn in mijn 
schilderijen. 
 Als ik ooit afscheid van dit leven 
neem, wil ik graag door een laan van 
fakkels worden gedragen. Ik hoop dan 
dat al mijn vrienden erbij zullen zijn. 
Leven is licht.
 Mathieu Booms 

dat al mijn vrienden erbij zullen zijn. 

 Mathieu Booms 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

Help uw Groene Hart 
Koerier te overleven!

Stort 5 euro (of meer) op 
NL37INGB0006259928

DAAR GAAN WE: 'ALLE 
RUGZAKJES VERZAMELEN'!
Rianne Rop maakte ons via de mail attent op een mooie 
actie. Voor ons ver van huis, maar voor de kinderen 
daar een horrorscenario waar elke hulp welkom is. 

Rianne: "Via Facebook kwam ik in contact met de organisatie ‘be-
cause we carry’. Een organisatie die zich inzet in het vluchtelingen-
kamp op Lesbos. Met liefde, compassie en daadkracht. Ook daar 
moeten de kinderen ‘thuis’ blijven vanwege het coronavirus. Thuis 
betekent in een tent, de hele dag, avond, nacht en de volgende dag 
weer... En waar wij nog speelgoed, lesstof, meetings met de juffen 
of meesters hebben en kunnen buiten spelen, hebben en kunnen 
zij dit allemaal niet. 
‘Because we carry’ organiseert een inzamelingsactie voor deze kin-
deren. Voor alle kinderen (8000) een rugzakje met 4 of 5 speeltjes. 
In deze link vind je alle informatie: https://www.becausewecar-
ry.org/2020/04/daar-gaan-we-alle-rugzakjes-verzamelen/ Dit idee, 
deze inzet, deze liefde, daar maakt mijn hart een sprongetje van". 

Op de landkaart op de website zijn alle inzamelpunten te vin-
den: https://www.becausewecarry.org/2020/04/landkaart-
met-ruim-250-inzamelaars/
 

Hoop en Troost voor Benthuizen 

Trots op 
onze jongeren!
“De jeugd van tegenwoordig” is iets wat met regelmaat 
wordt gezegd en dan helaas meestal als er een keer iets is 
gebeurd met een negatieve impact. Vaak gevoed door be-
richten op het landelijke nieuws met een grotendeels nega-
tieve nieuwswaarde. 

Daarom is het zo goed om te laten horen dat er zoveel mooie din-
gen gebeuren en met name door jongeren uit ons dorp. 
Toen de crisis net uitbrak en we begonnen met het opzetten van 
zorgteams waren het vele jongeren uit onze dorpskerk die zich di-
rect spontaan aanmelden om een helpende hand te bieden. De ap-
pjes kwamen binnen: “ik sta klaar om boodschappen of anderen 
dingen te doen voor ouderen”. 

Inmiddels zijn ze breed ingezet en hebben op allerlei manieren een 
helpende hand kunnen bieden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
-  Oppassen bij gezinnen, zodat één van de ouders even bood-

schappen kan doen.
-  Kinderen van de basisschool helpen met huiswerk .
-  Met kinderen lopen of naar een speeltuintje in de buurt om ou-

ders te ontlasten.
-  Boodschappen voor ouderen doen. 
-  Ouderen helpen met techniek, om te zorgen dat ze online con-

tact kunnen houden.

Geweldig dat jongeren hier uit naastenliefde geheel belangeloos 
tijd voor vrijmaken! Dus als we het hebben over “de jeugd van te-
genwoordig”, denk dan vooral aan deze positieve inzet!  Jongeren 
bedankt. We zijn trots op jullie!
Aanmelden voor een helpende hand of gesprek is mogelijk via: 
zorgteam@hervormdbenthuizen.nl     

Een dierbare groet voor het hele dorp vanuit de Hervormde Gemeente 
in de oude dorpskerk van Benthuizen.

 Actief Rijnwoude 
helpt waar nodig!
Eén van de “Corona” projecten van Actief Rijnwoude is het “maaltijdproject”. Bedoeld voor:
- Mensen die financieel het (steeds) lastig(er) hebben.
- Alleenstaanden die het lastig vinden om een gezonde maaltijd voor zichzelf te maken.
- Mensen die moeilijk hun huis uit gaan / boodschappen doen.
- Mensen die graag eens een praatje willen maken.
Denkt u van: Daar val ik ook onder, dan is het misschien een goed idee om ook 1x per week (op vrij-
dag) gebruik te maken van deze dienst.  Om een indruk te geven hoe dit werkt kunt u onderstaande 
brief lezen die iedereen ontvangt bij het afgeven van de maaltijd:

Geachte inwoner van Rijnwoude,
Hierbij kunnen wij u met trots een heerlijke maaltijd aanbieden. Zolang de Corona crisis

 er is gaan wij proberen u 1x per week op vrijdag een maaltijd aan te bieden.

Het “menu” van vandaag (vrijdag 24 april)
Heerlijke sperzieboontjes met puree en een balletje gehakt en een toetje 

Deze maaltijd is vanmorgen gemaakt en direct daarna de koeling in gegaan. 
Verser dan dit kan dus bijna niet. U hoeft deze maaltijd vandaag alleen maar 

op te warmen in de magnetron, oven of koekenpan. 

Menu komende weken:
Vrijdag 1 mei:  Macaroni incl. een toetje.

Vrijdag 8 mei: Nasi Goreng incl. een toetje.

Het “Culinair” team: Cisca, Christine, Anneke en Jolande.

Wilt u genieten van al deze maaltijden (of van specifieke) dan kunt u dat laten weten aan:
Joke de Vries, 06-23987974 / vriesjo56@gmail.com Uiterlijk tot en met donderdagavond kunt u be-
stellen voor de vrijdag erop. De kosten van iedere maaltijd bedraagt € 3,00, graag te overhandigen in 
een plastic zakje.

Met dank aan Actief Rijnwoude voor de ondersteuning en bezorging
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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!

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/BEZORGMENU 
KEUZEMENU à 27,50 t/m 26 april
• 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

Nieuw keuzemenuvanaf woensdag 29 aprilMET ASPERGES
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Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: 
Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, 
beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk / 
Samenstellers:  R. Kuiper - Reijneveld (Prot. Gem.), Beneluxstraat 1, 
Koudekerk a/d Rijn;  M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Parochiekern), 
tel. 071 341 42 10,  mailadres: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
Websites: www.heiligethomas.nl en www.pknkoudekerk.nl

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente Zondag 26 april   09.30 uur Ds P.J. Krijgsman; 

18.00 uur Ds M.A. van den Berg.  

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 26 april 
 Diensten vervallen zie www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 26 april  09.30 uur Leesdienst;18.30 uur 

Leesdienst. Internetuitzending! 
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk 9.30 - 10.30 uur Geen liturgische viering, wel 

openstelling kerk voor persoonlijk gebed en evt. 

aansteken van een kaars. 

 Meer informatie: www.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 26 april: 09.30 uur Ds Carla Melgers. 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 26 april: 09.00 uur Ds C.H. Bax, Ede, 

internetdienst. 

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 

IN DE ONTMOETINGS-
KERK EN DE BRUGKERK 
worden tot nader bericht, 
geen diensten gehouden. 
Er wordt op zondagmorgen 
om 10.00 uur een alterna-
tieve kerkdienst uitgezon-
den via www.kerkomroep.
nl Tik op “Vind uw kerk” de 
plaatsnaam Koudekerk in en 
klik rechts op het vergroot-
glaasje. U krijgt nu de resul-
taten, waaronder Koudekerk 
a/d Rijn. Klik hierop. Nu krijgt 
u de lijst van uitzendingen op 
datum gesorteerd. Zoek naar 
de datum die u wilt beluis-
teren en klik dan op luiste-
ren. Onderaan op de blauwe 
balk kunt u zien of de dienst 
“loopt”. U kunt de dienst pau-
zeren door helemaal links op 
de twee balkjes te klikken 
en weer starten door hele-
maal links op het driehoekje 
te klikken. Omdat in deze tijd 
veel meer men¬sen dan nor-
maal inloggen op www.kerk-
omroep.nl is het goed moge-
lijk dat u er om 10.00 uur niet 
tussen komt. Maar na ruim 
een uur, als de hele dienst is 
opgenomen, kunt u de dienst 
alsnog terugluisteren.

BIJ HET EVANGELIE VAN 
DE DERDE ZONDAG VAN 
PASEN LUCAS 24:13-35 

Zij die wij liefhebben en ver-
liezen zijn nooit meer waar 
zij waren maar altijd waar wij 
zijn. 
Zij die wij liefhebben en ons 
dierbaar zijn willen we graag 
dichtbij houden maar toch 
moeten we loslaten. Mis-
schien heb je er ervaring 
mee: zitten aan het bed van 
een geliefde die gaat ster-
ven. Je houdt een hand vast, 
je strijkt eens door haren en 
je weet dat je moet loslaten 
en soms zomaar opeens zie 
je, voel je dat iemand gaat. 
Dat is het begin van het gro-
te loslaten een nieuw begin 
mogen we in gelovig vertrou-
wen zeggen voor wie gaat 
maar ook voor wie achter-
blijft. Soms komt de dood 
met de deur in huis vallen 
bij een ongeluk of een hart-
stilstand en dan is alles bij-
na nog heftiger. Afscheid ne-
men dat valt niet mee. Ik ken 

men, dan is het toch voor 
iedereen een teken van pre-
sentie: God is aanwezig, ook 
nu en je bent bij Hem wel-
kom. De Bernarduskerk is 
open op zondagmorgen van 
11.00 tot 12.00 uur

COLLECTE
Nu we niet bij elkaar komen 
in de vieringen vervalt ook al 
weken de collecte. We we-
ten dat het voor velen, ook 
financieel, een moeilijke tijd 
is maar vragen we of u mis-
schien een bijdrage in de col-
lecte wilt geven want ook 
voor de parochie lopen de 
vastenlasten door.  Als u iets 
wilt overmaken heel graag. 
Dit kan naar NL73RABO0325 
9081 68 t.n.v. Parochie Heili-
ge Thomas.
Ook tijdens de openstel-
ling van de kerk zal er een 
bus achter in de kerk staan 
waarin u een collecte bijdra-
ge kunt doen. Hartelijk dank 
voor wat u geeft.

KAARSJE AANSTEKEN
Er worden in deze weken 
vele kaarsjes gebrand, kaars-
jes zijn als een gebed om 
steun en kracht. Dat kunt u 
thuis doen maar als u graag 
een kaarsje in de kerk wilt 
laten branden en u kunt of 
wilt er zelf niet komen mag 
u natuurlijk altijd even met 
het secretariaat bellen 071 
3424210 dan dat steken wij 
voor u een kaarsje aan.

HANDEN OP ELKAAR
Bij de vier kerkgebouwen van 
onze parochie hangt sinds 
het afgelopen weekend een 
vlag te wapperen. Een rode 
vlag met een groot hart en 
handen die klappen erop af-
gebeeld: “met elkaar, voor el-
kaar” staat erop.  Het is een 
teken van ‘dank-je-wel-zeg-
gen’ aan allen die zich in-
zetten om de ellende van 
de besmetting door het co-
ronavirus te verlichten. Een 
‘dank-je-wel’ aan de mensen 
die werken in de ziekenhui-
zen, in de zorg, in de opvang, 
verpleegkundigen alsook 
schoonmakers, en ook aan al 
diegenen die particulier met 
een idee komen en ten uit-
voer brengen om  tot steun 
te zijn voor iemand uit de ei-
gen omgeving. De vlag wap-
pert er niet voor niets; wij 
eren deze mensen van harte.                                    

(RK) PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT

In deze, nog steeds zorgelij-
ke tijd over gezondheid, werk 
en economie, willen wij u als 
parochie, nu er geen kerk-
diensten zijn en geen be-
zoekjes aan huis, toch een 
gevoel van verbondenheid 
geven met deze berichtge-
ving. Het secretariaat aan 

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

eigenlijk niemand die er goed 
in is. In het evangelie verhaal 
van de Emmaüsgangers dat 
we komende zondag horen 
zijn twee verdrietige mannen 
op weg naar huis nadat ze 
hun vriend Jezus gestorven 
is. Ze hadden verwachtingen 
van Jezus ze hoopten net als 
veel van zijn vrienden dat er 
met Jezus een nieuw tijd zou 
ontstaan. Het ging niet door 
Jezus werd aan het kruis ge-
nageld en alles leek over en 
voorbij. Maar de man die met 
hun meeloopt laat hun zien 
dat alles niet over en voor-
bij is dat zij nog iets kunnen 
met het goede voorbeeld van 
Jezus. Daar putten ze kracht 
uit daar kunnen ze mee ver-
der. Eigenlijk hoop je en gun 
je iedereen die met dood en 
verdriet te maken heeft men-
sen die met hen meelopen 
en door een luisterend oor of 
een goed gesprek weer ver-
der kunnen.

LITURGIE VIEREN VIA 
LIVESTREAM

Door de enthousiaste reac-
ties van parochianen tijdens 
de vieringen van de goede 
week en Pasen heeft het pas-
toraal team doen besluiten 
om door te gaan met de uit-
zending van de zondagslitur-
gie. Het pastoraal team gaat 
daarin gezamenlijk voor en 
tot nader orde zal dat de ko-
mende zondagen steeds het 
geval zijn. Op zondagmor-
gen van 9.00 – 10.00 uur is 
de mogelijkheid om de litur-
gie via een livestream mee te 
vieren. De livestreamverbin-
ding is te vinden op de web-
site van onze parochie www.
heiligethomas.nl Het pasto-
raal team.

OPENSTELLEN
 KERKGEBOUW

Iedere zondag maakt een 
aantal parochianen dankbaar 
gebruik van de openstelling 
van hun kerk. Je kan er een 
kaarsje voor iemand opste-
ken, je kan er even bidden 
en mijmeren. Sommigen ne-
men er in dat uur even de tijd 
voor, anderen hebben aan 
een kort, intens moment ge-
noeg. En zou er niemand ko-

de Chopinlaan 10 is in deze 
weken niet, zoals gebruike-
lijk, geopend op donderdag-
middag. Voor vragen kunt u 
altijd mailen naar: Secretari-
aat hh.michael-bernardus@
heiligethomas.nl  en natuur-
lijk bellen 071 3414210, want 

gelukkig neemt Annie van 
Dijk altijd de telefoon op. Het 
is een doorgeschakeld num-
mer dus even geduld en de 
telefoon een aantal keren la-
ten overgaan om contact te 
maken.

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:
Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisart-
sendiensten Rijnland (SHR),  Alrijne Ziekenhuis, Meteoorlaan 4 te Alphen aan 
den Rijn. Tel. 088-427 47 00.  Let op eerst bellen, dan komen!

Benthuizen: 
Avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsen zorg: 
Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Zieken huis, Tel. 079-3431600. 
Uitsluitend bereikbaar via de achterzijde van ’t Lange Land Ziekenhuis. Ingang 
Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hiervoor geldt: 
eerst bellen, dan komen!

Tandartsen: 
Patiënten van TP Rhynenburch: Kijk op www.tandartsenalphenadrijn.nl
Voor de patiënten van tandarts Ketting: tel. 0172 - 587227
Voor de patiënten van tandartspraktijk Zandbergen: tel. 071 - 5661400
Voor de patiënten van tandarts v.d. Aa: tel. 079 - 3425559

Apotheken:
• Benthuizen, Dienstapotheek Zoetermeer, Toneellaan 1 (ingang Brecht-

zijde), 2725 NA Zoetermeer. Tel: 079-3319192. Openingstijden: Maandag t/m 
vrijdag: 17.00-8.00 uur. Weekend en feestdagen: 24 uur per dag.

•  Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Maandag, dinsdag, woensdag 
en vrijdag geopend van 8.00-17.30 uur. Op donderdagavond is de apotheek, 
samen met Huisartsen praktijk Hazerswoude-Dorp tot 20.00 uur  geopend.  
Zaterdag is de apotheek geopend van 9.00 - 12.00 uur.

• Hazerswoude-Rijndijk, Apotheek  Rijnwoude, Rhynenburcher laan 2. 
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag  
gesloten. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  
let op: beperkt assortiment).

•  Koudekerk a/d Rijn, Apotheek Koudekerk, Prins Bernhardstraat 48, 2396 
GM Koudekerk a/d Rijn. Tel. 071-7630848. Apotheek Koudekerk is dagelijks  
geopend van 9.00-12.30 en van 13.30-17.30 uur. Zaterdag geopend van 10.00-
12.00 uur. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  
let op: beperkt assortiment).

KERKELIJKE VIERINGEN in RHIJNDAEL   
Vanwege de zorg om besmetting met het corona-

virus kunnen er tot nader bericht 
GEEN kerkdiensten in Rhijndael zijn. 
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Food & Fruit afhaal-
punt in Hazerswoude
Iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 16.00 tot 20.00 uur is de Vitaminebar ge-
opend om zelf snacks en fruit af te halen. Arnold Westmaas heeft achter zijn huis 
aan de Dorpsstraat nummer 76 in Hazerswoude-Dorp, twee kramen opgezet waar 
liefhebbers patat en snacks, verse poffertjes, fruit, smoothies en gechocolateerde 
aardbeien kunnen afhalen. “Een stukje catering aan huis” noemt Arnold dat.

Gedwongen door de corona-
maatregelen ligt het bedrijf van 
Westmaas nu stil. “Ik heb twee 
toko’s en die staan allebei op 
nul” legt Westmaas uit. De ene 
is de Vitaminebar, waarmee hij 
normaal met zijn fruitwagens 
op festivals en braderieën staat. 
Maar alle bijeenkomsten waar 
veel mensen bijeen zijn, zijn nu 
afgeblazen, dus dat ligt stil. “Het 
afgelopen weekend hadden 
wij op een festival in Schijn-
del moeten staan, daar komen 
normaal gesproken, meer dan 
30000 bezoekers. Wij komen 
op bijna honderd evenementen 
in een jaar en is het stil.”

De Juffrouw ook gesloten
Het andere ‘bedrijf’ van West-
maas is het dorpshuis De Juf-
frouw. Dat gebouw is nu ook 
door alle maatregelen gesloten, 
terwijl Arnold nog niet zo lang 
geleden daar het beheer op zich 
heeft genomen.

“Stilzitten is niet zo mijn ding” 
zegt Arnold en daarom bedacht 
hij wat hij vanuit huis nu kan 
doen. Afgelopen week was deze 
catering al open en kwamen 
mensen al langs. Voor bedrijven 
heeft hij folders gemaakt, zodat 
men kan bestellen op donder-
dag of vrijdag.

“ Ook wanneer mensen een 
flinke bestelling willen doen 
dan kunnen ze beter even te-
voren bellen, maar verder kan 
men gewoon langskomen. Voor 
het huis is voldoende parkeerge-
legenheid en bij de wagen heb-
ben we alles zo opgesteld dat ie-
der op 1,5 meter van elkaar kan 
staan”

Om meer te weten over deze 
Food & Fruit Catering kan men 
kijken op www.vitaminbar.nl  
of zie de advertentie in de vo-
rige Groen Hart Koerier. Daar-
naast is de Vitaminebar ook nog 
actief op facebook en Instagram.

Arnold Westmaas heeft van de nood een deugd gemaakt!

Ook afhaalmaaltijden bij 
"Gewoon bij Winny"
Gewoon bij Winny bied naast de overheerlijke taarten 
nu ook Gambiaanse afhaal maaltijden aan.

Ria Switzar:"Precies toen het seizoen ging beginnen en het weer 
ons gunstig was kwam de corona crisis waardoor ook wij onze 
deuren voorlopig moesten sluiten.
Om U toch van onze heerlijke eigengemaakte taarten te kunnen la-
ten genieten zijn we er bezorg service bij gaan aan bieden.
Via whatsap 06-51630831 kunt u onze taarten bestellen voor 10,00 
per stuk en komen wij ze thuisbrengen voor 1,00 in Hazerswoude-
dorp. Omliggende gemeentes kost het bezorgen 2,50"

Aparte - lekkere - keuken in Gambia
Ria:"Om toch wat meer werk te creëren bieden wij nu ook heerlij-
ke Gambiaanse maaltijden aan. De Gambiaanse keuken zijn vooral 
gerechten met rijst en kip, soms met rundvlees. De gerechten zijn 
niet heet van smaak maar is een geurige kruiden gerecht wat niet 
scherp is. Kinderen kunnen deze gerechten ook prima eten.

Ook deze kunt u bestellen via Whatsap en contactloos betalen via 
betaalverzoek. Elke dag koken wij een vers gerecht voor U, ze zijn 
allemaal even lekker De maaltijden kosten 5,00 per persoon.
Wij hopen U zo een extra service te kunnen bieden en een lekkere 
maaltijd te kunnen aanbieden en het gemak van niet zelf te hoe-
ven koken".

Nog nooit geprobeerd? 
Ria:"Ik zou zeggen probeer het eens, ik weet zeker dat U terug 
komt. U kunt tot 12 uur dezelfde dag nog uw bestelling doorgeven 
en afhalen kan in Hazerswoude-Dorp. Wilt u alvast vooruit bestel-
len dat kan natuurlijk altijd. Graag zien we uw bestelling verschij-
nen".

Vriendelijke groetjes het Team Gewoon bij Winny,

Rozen voor Zauan
Dit jaar is er geen koningsmarkt in Benthuizen. U mist de gezelligheid en u mist ook onze 
mooie rozen. Ook in Roemenië is het Coronavirus. Er zijn zieken en mensen moeten thuis 
blijven. Voor veel mensen brengt dit grote problemen met zich mee. 

Geen inkomen, geen vangnet. 
Gelukkig draait de gaarkeuken 
wel, en kunnen de ouderen en 

zieken in Zauan van een maal-
tijd voorzien worden. Door alle 
Corona-maatregelen lopen wij 

als Zauan-commissie sponsor-
geld mis. Het is toch superbe-
langrijk, juist in deze tijd, om 
de gaarkeuken te blijven onder-
steunen. Helpt u ons daarbij?

Wilt u toch het gevoel van Ko-
ningsdag in huis? Dat kan! We 
hebben dit jaar rode rozen te 
koop. U kunt de rozen bij ons 
bestellen voor €6 per bos. Op 
25 april kunt u ze dan opha-
len tussen 9.30 – 12.00 uur bij 
de Landwinkel aan de Bent-
woudlaan in Benthuizen. Het 
geld kunt u vooraf overmaken, 
of gepast betalen. 

Bestel de rozen voor 
woensdag 22 april via 

rozen.voorzauan@
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Subsidie voor vijf 
buurthuizen

Vervolg van de voorpagina 

Voor De Tas wordt een bedrag 
van 30.000 euro aan subsi-
die toegekend en eenzelfde be-
drag eenmalig voor aanpassin-
gen. “Het plan fase 3 vinden 
wij een goed fundament voor 
het Dorpshuis de Tas, maar er 
moet wel tempo in het proces 
blijven wil het dorpshuis over-
eind kunnen blijven”, is de reac-
tie van John Jespers namens het 
dorpsoverleg Benthuizen. “Als 
Dorpsoverleg hebben wij echter 
ook zorgen omdat De Tas van-

wege de coronamaatregelen is 
gesloten. Dit is voor de pachters 
die net begonnen zijn behoor-
lijk zwaar, want er zijn geen in-
komsten en de overige kosten, 
zoals bijvoorbeeld de pacht, lo-
pen gewoon door. Wij vertrou-
wen erop dat de gemeente hier-
voor een tegemoetkoming in de 
kosten kan bieden.”

Hazerswoude-Dorp
Dorpshuis de Juffrouw is eigen-
dom van en wordt beheerd en 

geëxploiteerd door Stichting ge-
meenschapsvoorzieningen Ha-
zerswoude-Dorp. Omdat het 
geen gemeente-eigendom is zal 
de accommodatie op eigen kos-
ten moeten worden aangepast 
om aan alle 13 uitgangspunten 
te voldoen. De gemeente is hier-
over in gesprek met de stich-
ting. Het multifunctioneler ma-
ken van de locatie waar Het Stek 
nu exclusief gebruik van maakt 
ziet de gemeente als een kans 
om het gebouw beter bruikbaar 
te maken. De Juffrouw ontvangt 
vanaf 1 januari a.s. 60.000 euro 
subsidie per jaar. Het Dorps-
overleg is blij met de erkenning 
van het prachtig oud school-
gebouw als dorpshuis en de te 
ontvangen subsidie. “Wij hopen 
nog wel op een incidentele bij-

drage aan het groot onderhoud 
van dit gemeentelijke monu-
ment. Wij doen veel onderhoud 
nu met vrijwilligers, maar voor 
zaken als het dak is dat niet toe-
reikend”, geeft Jos Dresden na-
mens het dorpsoverleg aan. 
“Wij vinden het ook belangrijk 
dat er zo snel mogelijk een pro-
grammaraad komt, zodat inwo-
ners worden betrokken bij het 
pakket aan activiteiten dat in 
het dorpshuis wordt georgani-
seerd.” 
 
Hazerswoude-Rijndijk
In Hazerswoude-Rijndijk wordt 
Het Anker per 1 juli 2020 als 
Dorpshuis gesloten en de Rhy-
nenburchschool wordt, voor 
een periode van ongeveer 5 jaar, 
aangewezen als tijdelijk dorps-
huis. Voor het nieuwe dorps-
huis wordt de opdracht gege-
ven om te onderzoeken of een 
brede combinatie van onder-
wijs, sport en dorpshuisfunctie 
(incl. huisvesting maatschappe-
lijke organisaties) mogelijk is. 
Voor deze zoekopdracht wordt 
een periode van maximaal 1,5 
jaar uitgetrokken.  De Rhynen-
burchschool wordt opgeknapt 
en de toegankelijkheid verbe-
terd. Hiervoor wordt een in-

cidenteel bedrag beschikbaar 
gesteld van 250.000 euro. De 
subsidiebijdrage is 40.000 euro. 
Ook Pleyn ’68 wordt aange-
merkt als dorpshuis, maar is al-
leen open als er activiteiten zijn. 
Zij ontvangen 10.000 euro ge-
meentesubsidie. Het Dorpsover-
leg Groenendijk is heel tevreden 
met deze formele erkenning als 
dorpshuis. “Jammer is wel dat 
wij met de gemeente nog niet 
tot een oplossing zijn geko-
men voor de geluidsoverlast van 
Pleyn’68 voor de nieuwbouw 
ernaast. Zonder oplossing daar-
voor kunnen we niet echt als 
dorpshuis functioneren,” aldus 
voorzitter Jan Wesselingh. 

Koudekerk aan den Rijn
In Koudekerk is De Ridderhof 

het Dorpshuis van de Toekomst. 
De functie ontmoeting heeft 
al een deel invulling gekregen 
doordat het Inloophuis Koude-
kerk er gehuisvest is. Deze ver-
andering past uitstekend bij de 
uitgangpunten van het nieu-
we beleid. Qua gebouw zijn er 
wel investeringen nodig om het 
dorpshuis beter te laten aanslui-
ten bij de uitgangspunten. 

Een start is gemaakt met het be-
schikbaar stellen van een bijdra-
ge van de gemeente aan De Rid-
derhof voor vervangen van het 
dak en andere duurzaamheids-
ingrepen. Voor de verdere aan-
passingen wordt het gesprek ge-
voerd met de stichting die het 
gebouw exploiteert en beheert. 
De Ridderhof gaat 60.000 euro 
per jaar aan subsidie krijgen. 

Reageren?
Belanghebbenden kunnen tot 
uiterlijk 30 april hun vragen 
en op- en aanmerkingen op 
de plannen schriftelijk kenbaar 
maken aan de gemeenteraad via 
griffie@alphenaandenrijn.nl. 

De stukken zijn op te vragen 
via www.alphenaandenrijn.nl/
raad.

Dorpshuis van de toekomst 
Het dorpshuis van de toekomst 
is een plek waar buurt- en 
dorpsbewoners naartoe kunnen 
om elkaar te ontmoeten en mee 
te doen aan activiteiten. 

Het is een laagdrempelige plek 
waar men binnen kan lopen 
voor een kop koffie en het geeft 
de buurt- en dorpsbewoners de 
mogelijkheid om actief te blij-
ven en hun sociale netwerk in 
stand te houden. Werken aan 
ontmoeten, ontplooiing en ont-
wikkeling kan er worden aan-
geboden. 
Voor het gebruik van de buurt- 
en dorpshuizen denken de in-
woners mee: elk dorps- of 
buurthuis krijgt hiervoor een 
programmaraad. 

Dorpshuis "De Tas" in Benthuizen

Pleyn 68, het tweede dorpshuis van Rijndijk staat in Groenendijk

Dorpshuis "de Juffrouw" in Hazerswoude-Dorp
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www.bakkerammerlaan.nl

Oranje gebak voor                  
Koningsdag

Oranje petit four                                                                                       
Aanbieding  geldt van 23 t/m 27 april

JanHagel    200 gram                                                                                       
Aanbieding  geldt van 23 t/m 29 april

Onze winkels zijn op maandag 27 april 
tot 15.00 uur geopend.

                                                            

1,50
                                                            

2,50
Ambacaca htsplein 3,lein 3,lein 3  23 23 2 91 BD  Hazersrsr wsws owow ude de de orp,rp,rp TelTelT efoofoof n 0172-72-7 585858

info@devrifo@devrif esslessle ageriageria jgerijgeri .nl,.nl,.nl  www www ww .dw.dw evrievrie esslessle agaga erijrijri .nl

Ambacaca htelijtelijt kekek slagerijagerija De VriesVriesV

 
 

Aanbiedingen zijn geldig van 7 t/m 12 oktober 2019.

elijk sl gerij

Verse kipfiletVerse kipfilet VeVeV rse kirse kir pfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio:

Grillham
Boterham-

worst
Cervelaat

4.49

Vlugklaarpakket:

4  Room-
schijven

4  Katen-
vinken

7.98
Weektopper!

1 pond 
Rundergehakt

1 pond 
Hamlappen

3.988.98

10.00

Uit eigen keuken:

Verse 
Erwtensoep 

2 liter

Altijd lekker!

Oosterse 
wraps 
2 stuks 

Weekendtip!

Diverse 
Braadsleetjes 

per stuk

5.001.69
100 gram

Tartaar 
au Poivre
Lekker malse tartaar die we hebben 
gevuld met een milde pepersaus. 
Een lekkere variatie 
op een klassieker. 

Ambachtsplein 3, 2391 BD  Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858
info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De VriesAmbachtelijke slagerij De Vries

Aanbiedingen zijn geldig van 
20 t/m 25 april 2020.

Verse kipfiletVerse kipfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio:

Gebraden 
Gehakt

Schouderham
Kiprollade

4.49

Vlugklaarpakket

4 Stroganoff
burgers

4 Gehakt
ballen

7.98
Altijd lekker!

Kippedij
filet 
1 kilo

3.008.98

5.98

Lekker op de BBQ

Gem. 
Varkens
oesters 

4 stuks

Weektopper!

Kipsaté 
4 stuks

3.98

Uit eigen keuken!

Deense 
broodjes 

2 stuks

Spaanse furie
Smakelijke mix van kippen
dijenvlees, rode en groene 
paprika, rode ui en Spaanse 
marinade. Erg lekker!

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

Als u even geen zin hebt om 
te koken, bel de Egelantier!!
“Als u even geen zin hebt om te koken, klik dan op deze balk” staat er dwars over de webpa-
gina van café de Egelantier in Hazerswoude-Dorp. Verder klikkend kom je dan de heerlijkste 
maaltijden tegen. Van satéschotels tot Griekse salade en van heerlijke asperges tot spareribs.

Toen alle eetgelegenheden van-
wege de Coronamaatregelen 
moesten sluiten, was het ook 
in de Egelantier aan het Raad-
huisplein opeens heel erg stil. 
Geen mensen meer aan de bar, 
geen groepjes eters meer en ook 
geen bezoekers meer op het ter-
ras. “We hebben het even aan-
gekeken” zegt eigenaar Clemens 
Timmermans, “maar niks doen 
is ook een gedoe en dus hebben 
we ons menu maar aangepast 
en kunnen mensen dat nu af-
halen of thuis laten bezorgen.” 
En gelukkig heeft de Egelantier 
een bekende naam en weten 
vele mensen dit eetcafé te vin-
den, ook in deze tijd nu ieder-
een thuis moet blijven.

Café de Egelantier heeft een aan-
tal heerlijke maaltijden geselec-
teerd, die telefonisch te bestel-
len zijn en keurig thuisbezorgd 

worden, maar ook afgehaald 
kunnen worden.
Op donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag is het mogelijk een 
bestelling te doen bij de Ege-
lantier. “Als middenstanders in 
dit dorp ondersteunen we el-
kaar ook in deze tijd” zegt Cle-
mens. “Theo van Zanten heeft 
een elektrische fiets beschikbaar 
gesteld, zodat we snel de maal-
tijden thuis kunnen bezorgen.” 
Maar de bestellingen komen 
niet alleen uit het dorp maar uit 
heel Rijnwoude. Van Koudekerk 
tot Benthuizen toe. 
Er kunnen volledige menu’s be-
steld worden en zelfs de wijn 
kan erbij uitgekozen worden.
“En we leren ook nog bij” legt 
Clemens uit. “Hadden we eerst 
nog soep als voorafje staan, dat 
hebben we nu maar even weg-
gelaten, want om alles dan 
warm te houden is dan niet een-

voudig.”  De bekende satéscho-
tel is nu ook bij de thuisbezorg-
de maaltijden een topper. “En 
sinds kort staan ook de asperges 
op het menu. En dat is ook een 
echte trekker.”

Dus even geen zin in koken? 
Van donderdag tot en met zon-
dag bent u welkom bij de Ege-
lantier. Helaas niet op het Raad-
huisplein, maar wel op de 
website www.egelantier.com 
Telefonisch bestellen kan via 
0172-588650. Bestellingen kun-
nen tot 16.30 uur gedaan wor-
den en afgehaald tussen 17.00 
en 19.30 uur.  

KONINGSDAG 
BIJZONDER

De Egelantier gaat graag 
voor u aan het werk op 

Koningsdag!
Ook voor koningsdag is 

bestellen mogelijk en afhalen 
tot 21.00 uur. De bezorgservice van de Egelantier met de bezorgfiets beschikbaar gesteld 

door Theo van Zanten Tweewielers
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Voorbij....

Het gaat te ver te stellen dat het leven van - laten we het voorzichtig 

formuleren - iemand van gevorderde leeftijd overloopt van activi-

teiten. Het is echter ook absurd te beweren dat het plekje achter die 

wederom ontbottende geraniums voor hem of haar de enige vaste 

stek is. Zeker is wel dat de actieradius van de ‘kwetsbare oudere’ 

in de huidige situatie vrij pittig beperkt is en dat is niet altijd even 

prettig. Maar de mogelijkheid ‘ergens langer bij stil te staan’ heeft 

ook haar charme.

Ik werd voor de vierde maal in vrij korte tijd geconfronteerd met 

het verlies van een dierbaar familielid. Ditmaal betrof het mijn zus 

met wie ik een sterke band had en van wie ik zielsveel hield. Ik ont-

ving het bericht in de vroege ochtend en ogenblikkelijk denderden 

er twee herinneringen mijn hoofd binnen.

Ze was met vier zusjes en een broertje in korte tijd wees geworden: 

beide ouders geveld door een ongeneeslijke ziekte. Grotere rampen 

bestaan er bijna niet. De familie ontfermde zich over de kinderen: 

lief en leed. Enerzijds een liefdevolle ontvangst in een nieuw gezin, 

maar anderzijds ook het leed: op jonge leeftijd je ouders moe-ten 

missen en ook nog gescheiden worden van je broertje en zusjes.

Mijn broer had de kinderen - inmiddels volwassenen - ooit uit-

genodigd hun ouderlijk huis nog eens te bezoeken. En niet alleen 

het huis, ook de timmermanswerkplaats (van hun vader) met in de 

balken nog de schroeven waar vroeger de schommels aan beves-

tigd waren... De herinneringen kwamen... wat zeg ik, een niet te 

stuiten waterval.

Één zusje vertelde dat ze bij haar ‘nieuwe ouders’ met een puzzel 

bezig was. Op een bepaald moment kreeg ze te horen: ‘nou, zo kan 

het wel weer, nu maar eens aan de slag in de huishouding!’ Een 

ander vertelde dat ze zich wekenlang had verheugd op een nieu-

we jas, maar het nieuwe en zo vurig gewenste kledingstuk zou 

lang op zich laten wachten. Haar ‘nieuwe moeder’ was wederom 

in verwach-ting geraakt en was ‘voorlopig’ niet in staat een reisje 

naar de stad te ondernemen.

Natuurlijk - het was mooi weer en de koffie met appeltaart smaakte 

uitstekend - kwamen er ook allerlei vrolijke en hilarische voor-

vallen aan bod. Die schrijnende verhalen over die meisjes die in 

die ‘liefdevolle omgeving’ plotseling die arm van die echte moeder 

moesten missen, kerfden zich echter in mijn geheugen. Ik hoefde - 

later - maar één regel te lezen over het lot van ontheemde kinderen 

of de puzzel en de jas stoven weer uit de onderbewuste krochten 

naar het heden.

Mijn zus is overleden. Waarom die herinnering openbaar gemaakt 

en niet in het hart gekoesterd? Sorry, ik moest het gewoon op-

schrij-ven:
‘ik hoor nog steeds haar lieve stem,
vandaar dit kleine requiem.’
Ik weet het ‘van oude mensen de dingen die voorbijgaan’, maar af 

en toe even (inderdaad, maar even) stilstaan bij de dingen die er 

toe doen, bij de mensen van wie je hield... daar moet je de tijd voor 

nemen. Ik ben blij dat ik het heb gedaan.

Wist

CursiefjeBelangrijke 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.
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Digitaal in contact 
met de Bibliotheek
De Bibliotheek gaat op 21 april van start met een wekelijkse service om kwetsbare ouderen en in-
woners die niet super vaardig zijn op de computer of moeite hebben met de Nederlandse taal on-
line te ondersteunen. 
Door de coronamaatregelen hebben mensen een grotere kans om in een isolement te raken. Het ge-
bruik van digitale hulpmiddelen kan dan helpen in contacten met anderen, zoals beeldbellen of chat-
ten met je (klein)kinderen. Normaal is er elke dinsdagochtend een DigiCafé in de bibliotheek in Alp-
hen, waar iedereen met vragen over de computer, tablet of telefoon terecht kan. Vanaf dinsdag 21 
april zal deze gelegenheid om met je vragen terecht te kunnen niet meer IN de Bibliotheek maar MET 
de Bibliotheek plaatsvinden. Tussen 11.00 en 13.00 is namelijk de DigiLijn actief. Vrijwilligers van sa-
menwerkingspartner ’t Gilde zitten klaar om telefonisch hulp te bieden bij technische problemen en 
vragen.

Hulp bij taal en media via Digilijn en Webinars
Vanaf donderdag 23 april kan men tussen 11.00 en 13.00 uur - naast het stellen van vragen - ook tips 
en hulp krijgen in het ontdekken van de mogelijkheden om ‘digitaal contact te maken’. Het eerste 
kwartier van 11.00 tot 11.15 uur is er een online lezing (Webinar) waarin de Bibliotheek live een on-
derwerp bespreekt rond het thema ‘digitaal contact maken’. Deelnemen kan eenvoudig via de link: bit.
ly/digitaalincontact of door een belafspraak te maken via de DigiLijn voor individuele begeleiding. Het 
Webinar is ook op een later moment nog terug te kijken. Er zijn drie thema’s gepland: 
23 april om 11.00 uur - Videobellen
30 april om 11.00 uur - Digitaal winkelen 
7 mei om 11.00 uur    - Gebruik van Social Media 

Aanmelden
Een belafspraak - voor jezelf of iemand anders - maken voor het DigiCafé/DigiLijn kan via 06 - 131 404 16 of digitaal@biblio-
theekrijnenvenen.nl. Deelnemers worden teruggebeld op het afgesproken tijdstip om hun vragen te stellen.  

 
 Het estafettestokjeHet estafettestokje

van Rijnwoude!van Rijnwoude!
Deze week: Piet van Bostelen

Mijn naam is Piet van Bostelen en ik ben 67 jaar. 
Ik ben geboren in Koudekerk aan den Rijn.  Ik kom 
uit een groot gezin van 13 kinderen, 2 zussen en 
10 broers. Één broer is helaas overleden. Mijn 
oudste broer is 84 en mijn jongste broer is 63. 
Mijn geboorte huis stond aan de Hoogewaard 
tegenover kwekerij Lekx. Nadat wij daar zijn 
vertrokken is dat huis gesloopt. Ik ben getrouwd 
met Els van Hattem en samen hebben we 4 
kinderen en 4 kleinkinderen. Tot mijn 22ste heb 
ik in Koudekerk gewoond. Mijn eerste “werkgever 
was Café de Witte Hen. Daar mocht ik op 12 
jarige leeftijd na schooltijd wat komen helpen met 
flessen uit het café naar het magazijn brengen en 
daar moesten de flessen gesorteerd worden. In 
de eigen distilleerderij van dhr. Veenhuizen mocht 
ik helpen flessen advocaat en jenever vullen. Met 
de dochter van Veenhuizen, Ada mocht ik mee om stoelen en tafels bij klanten te brengen. Dat was in die 
tijd een hele belevenis. Door een ongeval ben ik daar toen gestopt en heb ik 6 jaar bij anjerkwekerij Lekx 
gewerkt. Op mijn 22ste ben ik bij de Agrarische Bedrijfsverzorging (AB) begonnen als bedrijfsverzorger. 
Als bedrijfsverzorger kon je ingezet worden bij zieke bloemenkwekers of als hij op vakantie wilde of 
gewoon bij drukte. Een mooie en afwisselende baan. Door rugklachten moest ik in 1983 die functie 
opgeven en kon ik toen als coördinator/werkverdeler aan de slag. De organisatie groeide en er kwamen 
steeds meer medewerkers. Het bestuur zocht iemand die de organisatie wilde gaan leiden. Daar heb 
ik toen op gesolliciteerd en ben ik benoemd als directeur. Vanaf die tijd is de organisatie gegroeid tot 
een coöperatie met ruim 800 medewerkers, waarvan het merendeel oost Europees was. AB verzorgde 
huisvesting, vervoer enz. Ik heb 40 jaar gewerkt bij deze werkgever, iets wat vandaag aan de dag 
ondenkbaar zou zijn. Sinds 17 jaar woon ik samen met mijn vrouw weer in Koudekerk aan den Rijn en 
ook weer aan de Hoogewaard, 300 m van mijn geboortehuis. Het wonen aan de Hoogewaard is wel 
anders geworden dan 55 jaar geleden. Speelden we toen gewoon op de weg, dat hoef je nu niet meer 
te doen. Toen we  nadat het huis was verbouwd in gingen wonen denderden er veel zwaar verkeer over 
de Hoogewaard. Door de komst van de maximabrug is het gelukkig een heel stuk rustiger geworden, 
bijna geen zwaar verkeer meer. Wat jammer is dat er veel te snel gereden wordt en dat de gemeente er 
geen snelheidscamera wil plaatsen, die zou zijn geld dubbel en dwars terugverdienen en de veiligheid 
ten goede komen.  Ondanks mijn pensionering ben ik nog erg druk met onze bloementuin, genieten we 
van alles wat er groeit en bloeit in de tuin en van onze sierkippen. Eerst hadden we ook nog een stukje 
moestuin, maar daar zijn we mee gestopt. We hebben een motorbootje en bij mooi weer laten we die te 
water een gaan we een rondje Braassemermeer varen. Ik zit in het bestuur van de PKN Kerk en ben daar 
voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en alle dingen die daaromheen komen kijken. Ik zit dus 
nog niet achter de geraniums, alhoewel ik zoals op de foto staat ik wel een assortiment aan Fuchsia’s 
heb die we in ons tuinhuisje laat overwinteren. Sinds 2 jaar hebben we een vouwwagen en daar hopen 
we, nu mijn vrouw ook met pensioen gaat regelmatig mee te gaan reizen. Onze favoriete bestemming is 
midden en zuid Frankrijk, in ieder geval moet er water zijn.
Ik draag het stokje over aan Johan Vergunst, hij doet veel vrijwilligerswerk en is ook de (on)bekende 
vriend van vele kinderen in sinterklaas tijd. Succes Johan.

Kids sturen kaartjes en 
tekeningen naar ouderen. 
Zo doen we dat in Rijnwoude!
Actief Rijnwoude is een organisatie die “verbinden” erg belangrijk 
vindt. Zo willen wij nu graag kinderen verbinden met bewoners 
van Rhijndael / Driehof en de Herbergier. 

Hier wonen allemaal oude mensen die helaas geen bezoek mogen ontvangen. Voor 
hun natuurlijk een enorme verdrietige situatie. Wat zou het mooi zijn wanneer ze 
de komende tijd overstelpt worden met kaarten of tekeningen die door kinderen 
gemaakt/geschreven/verstuurd zijn (plaksels – enveloppes zijn niet wenselijk i.v.m. 
mogelijk speeksel overdracht).

Een aantal scholen in Rijnwoude hebben al speciale acties opgezet naar een speci-
fieke ouderen groep. De komende tijd gaan een aantal andere scholen speciale aan-
dacht schenken aan deze oproep. 

Helaas kunnen kinderen niet “op naam” iets versturen ( in verband met de wet op 
de privacy). Daarom hebben we met Wijdezorg  (Driehof en Rhijndael) en de Her-
bergier afgesproken dat de aanhef zou kunnen zijn: “Lieve Oma” of “Lieve Opa”. 
Bij ontvangst van de kaarten en/of tekeningen gaan medewerkers van Wijdezorg en 
de Herbergier voor een verdeling zorgen. Vervolgens zorgen ze ervoor dat dit bij 
de Opa’s en Oma’s terecht komt, dat hun eigen achternaam erop geschreven wordt 
en zullen zij e.e.a. voorlezen. Tot slot krijgen de kaarten en tekeningen een mooi 
plekje in hun kamers.

Kinderen kunnen kaarten / tekeningen versturen naar:

Rhijndael, Europasingel 2, 
2396 EM Koudekerk aan den Rijn.

Driehof, Dorpsstraat 27, 
2391 BB Hazerswoude.

Herbergier, Frederik van Eedenplein 4b, 
2394 EB Hazerswoude Rijndijk

Je kan dit natuurlijk versturen via de post, maar je kan het ook zelf in de brievenbus deponeren.
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Beter Bereikbaar Gouwe  onderzoekt 
nieuwe ideeën van bewoners
De komende jaren wordt er meer verkeer verwacht over de weg en het water in het 
gebied rondom de Gouwe. Om daar een antwoord op te hebben werken de overhe-
den in BBG aan een plan van aanpak om de regio bereikbaar te houden. 

In BBG zitten gemeenten Al-
phen aan den Rijn, Bodegra-
ven-Reeuwijk, Waddinxveen, 
het hoogheemraadschap van 
Rijnland, het gemeentelijke sa-
menwerkingsverband Regio 
Midden-Holland en provincie 
Zuid-Holland. 

De samenwerkende overhe-
den in Beter Bereikbaar Gouwe 
(BBG) hebben 77 nieuwe ideeën 
ontvangen van bewoners voor 
het oplossen van verkeers- en 
leefbaarheidsknelpunten in het 
gebied rondom de Gouwe. De 
bestuurders van deze overhe-
den adviseren daarvan veertien 
nieuwe ideeën te onderzoeken, 
als aanvulling op de 26 die be-
gin vorig jaar in beeld werden 
gebracht. Daarnaast worden ook 
ideeën onderzocht die op korte 
termijn uit te voeren zijn. De re-
sultaten worden in samenhang 
bekeken.

In de 14 nieuwe ideeën komen 

vooral oplossingen naar vo-
ren voor wegen, fietsroutes en 
bruggen. Zoals een ongelijk-
vloerse verbinding en westelijke 
randweg in Hazerswoude-Dorp, 
een noordelijke verbinding met 
de N11, een brug in een noord-
westelijke randweg bij Bos-
koop, een nieuwe ontsluiting in 
Reeuwijk, parallelstructuur A12 
en een aantal fietsroutes. 

Naast de lange termijn maatre-
gelen, tien jaar en langer, zien 
bestuurders ook kansen voor 
maatregelen die mogelijk op 
korte termijn, binnen vijf jaar, 
zijn waar te maken. Hierbij valt 
te denken aan bewegwijzerings-
borden en veiligheidsmaatrege-
len op de Gouwe.

Een overzicht van de 14 nieu-
we ideeën en kortetermijnmaat-
regelen staan op www.beterbe-
reikbaargouwe.nl.

Uit de totale set van 40 maat-

regelen wordt uiteindelijk een 
keuze gemaakt voor een sa-
menhangend pakket. De samen-
werkende partners streven er-
naar rond de zomer een concept 
maatregelenpakket te presente-
ren en in het najaar een besluit 
te laten nemen door gemeente-

raden, waterschap en provinci-
ale staten. 

In 2021 is naar verwachting de 
definitieve besluitvorming over 
de schetsontwerpen en een uit-
voeringsprogramma. 

Ingezonden bijdrage

Geluidsdiscussie tussen nieuwbouw-
wijk Nieuw Rein en buurthuis Pleyn 68 
nog steeds niet opgelost 
Bestuurders van buurthuis Pleyn 68 in Groenendijk roepen de gemeenteraad 
van Alphen aan de Rijn op om komende zomer nog géén nieuw bestemmings-
plan voor de nieuwbouwwijk Nieuw Rein vast te stellen. 

Zonder dat er een oplos-
sing is voor de geluiddis-
cussie veroorzaakt door de 
komst van de nieuwbouw-
wijk op het voormalig Ave-
ry Dennison-terrein naast 
het buurthuis is het ont-
werp bestemmingsplan 
vorige week ter inzage ge-
publiceerd. Dit tot grote 
teleurstelling van de twee 
stichtingen van Pleyn 68 
die met ruim 80 vrijwil-
ligers al 50 jaar het buurt-
huis runnen en bovendien 
gezamenlijk eigenaar zijn 
van het buurthuis. 

Potentieel geluids-
probleem erkend door 

alle partijen
Toen begin 2018 duide-
lijk werd dat ontwikkelaar 
Wilma Wonen het terrein 
van de voormalige sticker-
fabriek Avery Dennison in 
Groenendijk had gekocht 

zijn de bestuurders van Pleyn 
68 direct in overleg getreden 
met de gemeente en Wilma 
Wonen. De bestuurders van 
Pleyn 68 vermoedden een po-
tentieel geluidsprobleem bij 
disco-avonden en bandoptre-
dens als de stickerfabriek ver-
vangen zou worden voor een 
woonwijk. Al snel werd door 
alle betrokken partijen -inclu-
sief gemeente- onderkend dat 
er maatregelen nodig zouden 
zijn om de woningen naast 
Pleyn 68 te kunnen bouwen 
zonder dat er overlast wordt 
ervaren. 

De schok was daarom groot 
voor de twee stichtingen van 
Pleyn 68 om uit het ontwerp 
bestemmingsplan van de ge-
meente te moeten lezen dat er 
mogelijk wordt gedacht aan 
een zes meter hoog geluids-
scherm naast het buurthuis 
om zo het geluidsprobleem 

‘op te lossen’. De twee stich-
tingen van Pleyn 68, gesteund 
door Dorpsoverleg Groenen-
dijk vinden het onbegrijpelijk 
dat een bestemmingsplan met 
dergelijke conclusie en zonder 
goede oplossing voor Pleyn 68 
publiekelijk ter inzage wordt 
gelegd. Dit terwijl de gemeen-
te zelf aangeeft dat er nog een 
onderzoek loopt naar de te ne-
men geluidmaatregelen aan 
het pand zelf, zodat Pleyn 68 
niet gehinderd wordt in zijn 
bedrijfsvoering.

De bestuurders en vrijwilligers 
van Pleyn 68 betreuren het dat 
er nog steeds geen structure-
le en passende oplossing is en 
er nu via gemeentelijke proce-
dures een zienswijze tegen de 
plannen ingediend moet wor-
den. Graag hadden zij in over-
leg gebleven tot er een goe-
de en gezamenlijke oplossing 
was gekomen. Daarom roepen 

de bestuurders van Pleyn 68 de 
gemeenteraad van Alphen aan 
de Rijn op om komende zo-
mer nog géén nieuw defini-
tief bestemmingsplan voor de 
nieuwbouwwijk Nieuw Rein 
vast te stellen en opnieuw in 
gezamenlijkheid na te denken 
over een passende oplossing 
voor alle partijen.

 
Op verzoek van Pleyn 68 is 
in 2018 al een geluidmeting 
uitgevoerd door de Omge-
vingsdienst van de gemeen-
te Alphen aan den Rijn, om te 
bepalen wat het geluidsniveau 
was tijdens disco-avonden en 
bandoptredens. Al snel werd 
door iedereen onderkend dat 
de er forse en kostbare maat-
regelen nodig  zijn wanneer de 
woningen zo dicht tegen Pleyn 
68 gebouwd zouden worden. 
Op 12 februari 2019 ontving 
Pleyn 68 een brief van wet-
houder Van As met daarin de 
belofte “dat het college zich 
maximaal in zal spannen voor 
de belangen van Pleyn 68 en 
dat de gemeente samen met de 
ontwikkelaar instaat voor de 
isolatiekosten van Pleyn 68”. 
In een brief van burgemeester 
Spies van 25 maart van dit jaar 
werd deze stellingname nog-
maals onderschreven.

Onlangs werden de be-
stuurders van Pleyn 68 ge-
informeerd middels een 
concept geluidrapport met 
een schokkende uitkomst. 
Na doormeting van de ge-
luiddichtheid van Pleyn 68 
blijkt nu middels theoreti-
sche berekeningen slechts 
een veel beperkter geluid-
niveau wettelijk toelaatbaar.  
Een rumoerige kaartavond 
zou het maximaal toelaat-
bare zijn volgens de nieuw-
ste regels. Daarmee wordt 
Pleyn 68 zwaar gedupeerd 
en komt het voortbestaan 
in direct gevaar, omdat de 
exploitatie vooral draait op 
de druk bezochte muziek-
avonden. Verder blijkt dat 
zelfs bij die rumoerige kaar-
tavond nog een 5,6 meter 
hoog geluidscherm nodig is 
tussen Pleyn 68 en de wo-
ningen, om op een accep-
tabel geluidniveau uit te 
komen voor de nieuwe wo-
ningen. 

Voor meer informatie:
Contactpersoon: Ben Oost-
dam, voorzitter Stichting 
Buurthuis Groenendijk
Mobiel: 06-53686148
E-mail:. oostdam.ben@
gmail.com 
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De drie andere kastelen van Koudekerk aan den Rijn
Door Albert Dorrestein, Historisch Genootschap Koudekerk 

Naast kasteel Groot Poelgeest had de heerlijkheid Poelgeest en Koudekerk nog drie 
kastelen in de middeleeuwen, namelijk Klein Poelgeest, De Toll en Foreest. Van 
deze kastelen is niet zo heel veel over behalve afbeeldingen, voorwerpen en histo-
rie. 

Het voormalige kasteel Foreest is helemaal een groot raadsel door het ontbreken van afbeeldingen en 
gegevens over de bouwgeschiedenis en de bewoners. De ligging van de drie kastelen aan de  voorma-
lige Luttike Rijn en de Lagewaardse Wetering maakt de omgeving van de huidige Lagewaard en Land-
lustweg nog meer bijzonder dan deze al is.
Het huis Klein Poelgeest werd rond 1350 gebouwd door Jan van Poelgeest, een broer van Gerrit die 
op Groot Poelgeest woonde. Uit documenten blijkt dat dit kasteel in 1386 opgedragen werd aan graaf 
Willem IV. De bekendste bewoner van Klein Poelgeest was de dochter van Jan van Poelgeest, Aleid. 

Zij kreeg een verhouding met Albrecht van Beieren, graaf 
van Holland en Zeeland. Het liep niet goed af met Aleid, 
want in 1392 werd zij in Den Haag om onduidelijke rede-
nen vermoord. De familie van de ogenschijnlijke moor-
denaars  moest betalen aan de bouw van een kapel ter ere 
van Aleid. Deze Aleidkapel bestaat nog steeds  en is onder-
deel van de huidige Brugkerk. 
             

prent A. Rademaker 

Het kasteel, meer een woonkasteel dan een verdedigingsgebouw, is in de middeleeuwen verschillen-
de keren verwoest en daarna weer opgebouwd. In de 18e eeuw bleek het vier grote zalen te bezitten 
en het lag in een park. Na het overlijden van de laatste bewoner stond het tijden leeg en de opstallen 
werden daarom in 1832 gesloopt. Het terrein werd afgekleid en voor de aanleg van de latere voetbal-

velden werden de fundamenten verwijderd. 
Kasteel Klein Poelgeest lag ongeveer op de plek van het huidige Burg. 
Swaanplantsoen. Daar staat behalve een informatiebord nog een sokkel 
met een beeld van Aleid en ligt een opgemetselde muur met stenen die bij 
de opgravingen in 1988 tevoorschijn zijn gekomen.  

Ridderhofstad Den Toll                                                                                                                                         

Even verderop in de nieuwbouwwijk ligt in het z.g. Hofstedepark Ridderhofstad Den Toll als herin-
nering aan het middeleeuwse kasteel De Toll. De naamgeving heeft geen relatie met tolheffing, wel 
met de familie  Toll uit Rijswijk die hier 1306 kwam wonen. Ook dit kasteel werd verschillende keren 
verwoest, o.a. in de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten en tijdens het  Beleg van Leiden. Van 
verdedigingswerk werd het in de loop van de eeuwen een woonkasteel en later na het nodige verval 
een herenhuis in de 19e eeuw. Aan het einde van die eeuw werd het woonhuis verbouwd tot boerde-
rij, die na allerlei verbouwingen in het huidige landhuis vorm kreeg. In 1977 kwam het in het bezit 
van de familie Vreugdenhil die zorgde voor een prachtig gerestaureerd gebouw in het Hofstedepark, 
genaamd Ridderhofstad Den Toll.  
 
Het vierde kasteel in Koudekerk: Foreest 
Het voormalige kasteel moet gelegen hebben, zoals bijgaand kaartje (zie pijl) ook duidelijk maakt, wat 
zijdelings van de Lagewaard, mogelijk langs de Luttike Rijn. Het kasteel werd gebouwd in opdracht 
van telgen van het geslacht Van Foreest, waarschijnlijk rond 1350. Deze familie bestuurde de nabijge-

legen Rijnlandse ambachtsheerlijkheden Middel-
burg, Spoelwijk, Nieuwkoop en Foreest. Het kas-
teel werd volledig verwoest tijdens de Hoekse en 
Kabeljauwse twisten in 1440 en is daarna nooit 
herbouwd. Er zijn geen tekeningen of afbeeldin-
gen van het kasteel, wel twee plattegronden en 
een paar z.g. kloostermoppen dankzij de betrok-
kenheid van boer De Jong. Uit een van de platte-
gronden is op te maken dat het kasteel een afme-
ting van 30 bij 40 meter gehad moet hebben. 

                 
Plattegrond gebied kasteel Foreest   bron: dhr. De Jong 

  

kloostermop, waarmee kastelen werden gebouwd.

Ondanks dat wij nog veel meer willen weten van de kastelen in 
Koudekerk, is er al het nodige bekend dat zorgt voor een bepaald 
beeld van de betekenis van Koudekerk in de middeleeuwen. Dit 

geldt speciaal voor het landschappelijk lint Lagewaard/Landlustweg.  Met vier kastelen en een centrale 
ligging in het graafschap Holland kan Koudekerk niet anders dan van  grote betekenis zijn geweest. 
Een fantasierijk en mooi idee voor de huidige inwoners van Koudekerk en Alphen aan den Rijn.
 
Wij ontvangen leuke reacties op de inzendingen, soms rectificaties, aanvullingen of bedankjes. Wij reageren op alle 
reacties, en vinden het leuk dat u meedenkt. Samen weten we tenslotte meer. Mail naar:  onslint028@gmail.com.

Volgende week meer over de Luttike Rijn in Koudekerk

Aspasia start online gymles!

Stoelen aan de kant 
en gymmen maar!
Deze bijzondere tijden vragen om bijzondere lessen. 
Daarom is Aspasia gestart met online gymlessen. De 
leiding moest er even aan wennen, want hoe geef je nu 
online gymles?! 

Ze hebben hun creatieve brein aan het werk gezet en dat was te zien 
afgelopen week. Het was erg leuk om iedereen weer te zien. Zelfs 
de turnpakjes werden uit de kast gehaald om het net echt te maken. 
De reacties van de gymnasten: “Wat een leuk experiment de on-
linetraining, mijn dochter is erg enthousiast”, “Wat leuk om mijn 
gymmaatjes weer te zien en te spreken” en “Ik heb in 1 uur tijd al 
meer gedaan, dan de afgelopen vier weken.” 

Zien we jou volgende week ook bij de online gymles? Check hiervoor je e-
mail. We hopen dat iedereen gezond blijft en dat we elkaar weer snel kun-
nen zien in de Cirkel.  

GEEF GELD AAN DE
VOEDSELBANK

doneer via staysafeengeef.nl
#staysafeengeef

Een moeilijke tijd is aangebroken voor iedereen, ook voor de voedselbank. De coronacrisis 
maakt het nog moeilijker voor de huidige klanten van de voedselbanken die “tijdelijk” niet in 
hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook merken we, in deze tijd van crisis, dat meer 

mensen onze hulp juist nu extra hard nodig hebben. En daar is geld voor nodig, veel geld.

Check op de website van jouw voedselbank hoe je ook kunt helpen.
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Blauw Helpt
Blauw Helpt heeft afgelopen week het personeel van verzorgingshuis Rhijndael in 
Koudekerk aan den Rijn verrast met mooie bossen gerbera’s van kwekerij Koolhaas 
Natuurlijk uit Bleiswijk.

Blauw Helpt Is een initiatief van medewerkers die voor KLM (Cityhopper) 
werken. "Op het moment dat duidelijk werd dat er de komende maanden 
drastisch minder zou worden gevlogen, wilden we onze tijd toch graag 
nuttig besteden en hebben we een stickeractie opgezet via onze blauw 
helpt stickeractie ❤ Facebookpagina. Met het opgehaalde geld doneren 
wij aan verschillende instanties producten waaraan extra behoefte is, of 
iets waarmee wij hen een hart onder de riem kunnen steken." 

Zo was het vorige week de beurt aan het personeel van verzorgings-
huis Rhijndael in Koudekerk aan den Rijn. In samenwerking met Kool-
haas Natuurlijk uit Bleiswijk werden daar zo’n 160 bosjes gerbera’s uit-
gedeeld. Voor het vrijwilligerswerk is een website opgezet als platform 
om enthousiaste KLM’ers en hulpvragenden bij elkaar te brengen: www.
Blauwhelpt.nl.

Gistermiddag hadden we ook een muzikaal optreden van Eel-
co van der Aar. Normaal is de derde donderdag van de maand 
muziekmiddag in Rhijndael maar omdat hij niet naar binnen 
mocht, wilde hij wel buiten optreden. 

Hij zong liedjes uit de jaren 50 en 60 en het was een feestje op de balkons 
en huiskamers. Zoveel herkenbare liedjes. Er werd meegezongen en ge-
danst. Er kwamen ook bewoners van de Albrechtstaete naar buiten, veilig 
op 1,5 meter afstand van elkaar. Heel fijn om met elkaar te kunnen genie-
ten van muziek en het mooie weer en Corona even te vergeten.

Verras-
sings-
concert 
Rhijndael

Eelco van der Aar
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Help uw Groene 
Hart Koerier te 

overleven
Stort 5 euro of meer op: 
NL37INGB0006259928

AFHAAL EN BEZORGEN! 
Van donderdag t/m zondag van 17.00 - 19.30 uur.

Regelmatig vernieuwde gerechten!
Vanaf heden tot einde coronacrisis.

Kijk op www.egelantier.com
HOUD AFSTAND EN BLIJF GEZOND!

KONINGSDAGKONINGSDAG
IN VERBAND MET KONINGSDAG KUNT U OOK 

OP MAANDAG 27 APRIL 
van 17.00 tot 21.00 uur UW MAALTIJDEN 
BESTELLEN VOOR AFHAAL EN BEZORGEN!

 

* 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

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 

Kleine advertenties
GEVRAAGD 

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

GEBRUIKT TUINGEREEDSCHAP, zoals hark, 
schep, riek, zeis, sikkel, schoffel, e.d. Graag 
even bellen met elli: 0643910472.

DIVERSEN

Hartelijk bedankt, iedereen die een KAART 
heeft gestuurd voor mijn 90E VERJAARDAG.  
Ik was blij verrast. Groetjes Tilly van Schie.

Puzzelruil en boekenruil 
plekken in Supermarkten. Zo 

doen we dat in Rijnwoude!
In deze tijd lezen en puzzelen we wat af. Wellicht wel zo veel 
dat we alle boeken uit hebben, dat we alle puzzels af hebben. 
Om aan nieuw materiaal te komen valt op dit moment niet al-
tijd mee. En………….. is vaak nog prijzig ook. 

Daarom heeft Actief Rijnwoude, samen met de lokale supermarkten 
(Albert Heijn Hazerswoude Dorp / Jumbo  Hazerswoude Rijndijk 
/ Plusmarkt Benthuizen en ) het initiatief genomen om te komen 
tot “ruilbeurzen puzzels” . In Koudekerk staat de ruilbeurs voor 
puzzels in de ruilboekenkast van Albrechtstaete (vlak bij het win-
kelcentrum)

Een nieuwe “ruilbeurzen boeken” is alleen geopend bij de Plus-
markt in Benthuizen (in de andere kernen bestond dit al).
De ruilbeurzen zijn inmiddels geopend

Hoe werkt zo’n beurs?                                                                                                                                            
Op een tafel / of in een kast liggen puzzels/boeken. U zoekt iets 
voor uzelf uit en laat vervolgens ook iets achter. Zo blijft de voor-
raad voldoende en hebben volgende bezoekers ook voldoende keu-
ze mogelijkheden. 

Minibieb in 
Benthuizen wordt 
steeds vaker bezocht
Nu veel grote bibliotheken dicht zijn 
worden in deze tijd minibiebs nog vaker 
bezocht, zo ook in Benthuizen.

In Benthuizen heeft de minibieb vanaf het jaar 2016 
al drie metamorfoses ondergaan. Het is een initia-
tief van Dorien van Bavel en begon klein als een 
kleine plastic minibieb op de grond. Dit groeide 
als snel uit naar nu een goed bezochte houten mi-
nibieb op ooghoogte. Een bibliotheek die nu voor 
iedereen beschikbaar is. 
Bij een minibieb ruil je een boek voor een boek! 
Niet kopen, niet meenemen, maar gewoon ruilen.  
Volwassen boeken, kinderboeken, hobbyboeken, 
reisboeken, recepten en Woonmagazines. Er is een 
hele variatie aanwezig en alles is gratis.

Meer lezen over dit initiatief? Kijk op: https://
www.bijcreado.nl/minibieb-benthuizen/. 

Heeft u een boek die u graag wilt ruilen voor een ander 
boek? U bent van harte welkom in Benthuizen.

Heel eenvoudig dus, waarbij het vol-
gende ook belangrijk is:
- Zorg dat u op gepaste afstand blijft 

van andere mensen.
- Zorg ervoor dat de spullen die u zelf 

achterlaat, in goede staat, schoon en 
compleet zijn.

- Zorg ervoor dat de ruilplek netjes 
blijft.  
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Prettig Ouder worden in Rijnwoude
ook in deze Corona-tijd

Ook in Rijnwoude worden we natuurlijk hard getro� en door het Corona Virus. Heel veel activiteiten en diensten gaan op dit 
moment niet door. Gelukkig zijn er ook heel veel nieuwe initiatieven die door verschillende organisaties worden aangeboden aan 
de inwoners van Rijnwoude. Hopelijk kunt u hiervan gebruik maken zodat het leven, ook in Rijnwoude, een beetje prettig blij� . 
Hieronder vindt u een overzicht van deze activiteiten met verwijzingen als u hier meer informatie over wilt hebben.

Boodschappendienst 06-23517778 Yvonne Zaat info@actief-rijnwoude.nl
  Ans Nijkamp
 06-23328302 Jos Timmermans 

Honden Uitlaat Service 06-45094267 Linda Timmermans linda@actief-rijnwoude.nl

Luisterlijn  06-42339181 Tom in de Buurt Maandag
(van 9.00 – 12.00 uur) 06-15130774 Tom in de Buurt Dinsdag
 06-81256668 Tom in de Buurt Woensdag
 06-28194476 Tom in de Buurt Donderdag
 06-23328302 Actief Rijnwoude Vrijdag

Opkikkertjes App 06-29508442 Bernard de Vries bernard@actief-rijnwoude.nl

Mantelzorglijn 06-81256668 Saskia Posthuma Tom in de Buurt
 06-42339181 Elly van Doijewaard

Oplopende spanningen  06-40157826 Philipp Horn Tom in de Buurt
in gezinnen? 06-36344825 Jolanda Goede

Kaarten/tekening actie  Speciaal voor kinderen Stuur een kaart / tekening Rhijndael, Europasingel 2,
naar ouderen  naar een Opa of Oma in… 2396 EM Koudekerk aan den Rijn.
   Driehof, Dorpsstraat 27, 
   2391 BB Hazerswoude.
   Herbergier, Frederik van Eedenplein 4b, 
   2394 EB Hazerswoude Rijndijk

Teken jij ook mee Kinderen kunnen tekeningen  Stuur een tekening naar: 0172-583111
 maken voor oudere bewoners  Habeko Wonen,
 van Habeko Wonen Antwoordnummer 10174, 
  2300 VB Hazerswoude Dorp

Belactie Habeko Wonen Alle huurders boven de 75 jaar  Om te horen of het allemaal
 worden gebeld goed gaat/of dat u iets nodig hee�  

Puzzel ruilbeurs Voor iedereen die van Actief Rijnwoude i.s.m.  Jumbo Haz. Rijndijk
 puzzelen houdt de supermarkten Plusmarkt Benthuizen
   AlbertHeijn Haz. Dorp
   AlbertHeijn Koudekerk.

Boeken ruilbeurs Voor iedereen die van  Actief Rijnwoude i.s.m. Jumbo Haz. Rijndijk
 lezen houdt de supermarkten Plusmarkt Benthuizen
   AlbertHeijn Haz. Dorp

Maaltijdlijn  06-23987974 Joke de Vries vriesjo56@gmail.com
(bestellen tot vrijdag)
Menu van vrijdag 24 april: En dat voor maar € 3,00
sperziebonen puree / 
balletje gehakt en een 
heerlijk toetje
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

Oranje tompouce 
Doos met 4 stuks 
Van /2.99

HOOGVLIET.COM
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 GOEDKOOPSTE

Oranje tompouce 
Doos met 4 stuks 
Van 

6.-
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TOT 

MEER DAN 

60%
KORTING
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KLEURBOEK
BOEK

9.99 
PER KRAT

 CêlaVíta 
 Alle soorten 
 2 stuks  
Van /2.18 - /5.88
Voor 1.09 - 2.94

3.99 
 PER EMMER

 The Cup Factory
Emmer met 50 koffi ecups 
Geschikt voor Nespresso® 
koffi emachines

 Lipton Ice Tea 
3 fl essen of pakken van 0.5 - 1.5 liter 
 Van /3.51 - /6.72
Voor 2.34 - 4.48

 Hertog Jan 
 Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter 
 Van /16.39
Maximaal 6 kratten per klant

 Wagner Big City pizza 
Alle soorten 
 Van /8.16 - /9.87

 2.99 
4 REPEN

 Milka  
 4 repen van 
87 - 100 gram 
 Van /3.56 - /4.82

 Andrélon Perfecte krul, Anti Roos,
Volume & Care, Zomerblond,  
of 2 in 1 shampoo of conditioner
 2 fl essen van 300 ml
 Van /6.78 - /8.24

3 STUKS

 4.99 

 Goudse kaas  
 Jong of jong belegen 
Alle stukken van 
circa 925 gram

 PER STUK

6.-  2.99 
 2 FLESSEN

CENT

PER KOPJE

8

 NU 

 2+1
GRATIS 

PER DOOS

1.99 

ACTIE

NU 

 1+1
GRATIS 

VERKRIJGBAAR 

 VAN 24 T/M 27 APRIL


