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

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl

Nieuwe en gebruikte auto’s
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makelaardij

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

DE HOOGSTE 
PRIJS VOOR UW 

WONING?

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

Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

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

In 2020 is alles anders dan bij menigeen in de planning stond...

Gedenken en vieren 
op 4 en 5 mei
Het lijkt een vanzelfspre-
kendheid elk jaar: Konings-
dag met vrijmarkten en spel-
len, de Dodenherdenking op 
4 mei, 5 Mei festiviteiten zo-
als de Libertytour en elke vijf 
jaar een bevrijdingsbrunch of 
gewoon de kermis. 

Bijzondere gebeurtenissen in 
onze dorpen, georganiseerd 
door lokale verenigingen, die 
vele inwoners aanspreken. 
2020 zou een bijzonder jaar 
worden: het jaar waarin we vie-
ren dat Nederland 75 jaar gele-
den haar vrijheid terug kreeg. 
2020 is een bijzonder jaar, maar 
dan heel anders dan we ons 
voorgesteld hadden. Het on-
voorstelbare is gebeurd.
Juist nu ervaren we aan den lij-
ve, dat we beperkt zijn in ons 
doen en laten. Geen groots ge-
vierde Koningsdag, geen extra 
aandacht voor de mensen die 
het leven lieten tijdens de Twee-
de Wereldoorlog en geen grote 
feesten om de bevrijding te vie-
ren. Het afgelasten van feesten 
is niet leuk, maar het niet door-
gaan van de lokale dodenher-
denkingen doet pijn.

De boodschap van het herden-
ken op 4 mei en het vieren op 
5 mei heeft nog niets aan kracht 
ingeboet. Daarom is gekeken 
naar wat wel kan. Welke ver-
trouwde elementen van beide 
dagen kunnen ‘gewoon’ of ‘an-
ders dan gewoon’ doorgaan.

4 mei
Elk element op deze dag heeft 
een bijzondere lading. Helaas 
kunnen grote bijeenkomsten, 
zoals de herdenkingsdienst in 
de Brugkerk en de stille tochten, 
niet doorgaan. Maar wat kan er 
wel? 
Wij vragen u de gehele dag de 
vlag halfstok te hangen. Het ge-
meentebestuur zal op deze dag 
op een niet nader bekend te 

maken moment een krans leg-
gen bij de monumenten in onze 
dorpen. Beeldmateriaal hiervan 
zal later die dag op Studio Alp-
hen te zien zijn.
Het staat u vrij in de dagen rond 
4 mei zelf bloemen neer te leg-
gen bij de monumenten. Doe 

dit veilig: niet in groepen (max. 
drie personen) en op afstand 
van anderhalve meter van an-
deren. Dit hoeft niet perse op 4 
mei.
Vanaf half 6 zal via Studio Alp-
hen ook de kranslegging bij het 
monument aan het Burgemees-
ter Visserpark door de burge-
meester met de gebruikelijke 
toespraak te zien zijn. Deze op-
namen zullen eerder die dag 
worden opgenomen. 
Van 10 voor 8 tot 2 voor 8 zul-
len de klokken van de Bernar-
duskerk in de Groenendijk, de 

om de nationale herdenking op 
de televisie te volgen.
Benthuizenaren worden op-
geroepen om op 4 mei om 
20:00 uur tijdens de twee mi-
nuten stilte voor de eigen wo-
ning in de tuin of op het balkon 
te gaan staan. Zoals al eerder via 
de Facebookpagina van de ECB 
is vermeld en in navolging op 
het verzoek van het Nationaal 
Comité, worden trompettisten 
gevraagd de taptoe (Last post) 
te blazen, voorafgaande aan de 
twee minuten stilte. Ook dit 
weer vanuit de deuropening, de 
tuin of het balkon.

5 mei
Geen feesten, maar een oproep 
aan allen om de gehele dag uit-
bundig te vlaggen! ’s Avonds 
kunt u voor de televisie mee-
zingen bij het 5 Mei-concert in 
Amsterdam. Till we meet again!

Mocht u nog vragen hebben dan 
kunt u terecht bij de lokale ver-
enigingen.
Oranjevereniging 
Koudekerk aan den Rijn
Comité 4 mei Hazerswoude
Evenementen Commissie 
Benthuizen

Ontmoetingskerk en de Brug-
kerk in Koudekerk luiden.
Het Nationaal Comité 4 en 5 
mei roept alle Nederlanders op 
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Familieberichten

 “Bij ons op de sociëteit praten 
we nog wel eens over ons leven en 
de dood. Over de manier waarop we 
afscheid willen nemen en begraven 
willen worden. 
 Ik heb daar pas, samen met 
mijn dochter en met een begrafenis-
ondernemer, over gesproken. Ik wil 
namelijk in de nacht worden begra-
ven. ‘s Avonds laat een dienst in onze 
kerk en als de stad stil en uitgestor-
ven is, in een lange stoet naar de 
begraafplaats. 
 Ik ben altijd al een beetje een 
buitenbeentje geweest en zo wil ik 
ook wel worden herinnerd.”
 Martijn Swaan

 Ik ben altijd al een beetje een 
buitenbeentje geweest en zo wil ik 
ook wel worden herinnerd.”
 Martijn Swaan

Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Steenhouwerij de Gedenkgroep
Verbreepark 21 • 2731 BR Benthuizen

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

GEDENKTEKENS • INSCRIPTIES
URNEN • RESTAURATIES

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

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

500 m2
showroom

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

24 uur per dag 
bereikbaar! 

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

Ik loods je er 
graag doorheen 
Saskia Wester

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

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

Uitvaartzorg Verkleij

respectvol 
en 

betrokken

Denk aan mij terug,
maar niet in dagen van pijn

en verdriet.
Denk aan mij terug in de 

stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon.

“De Heer is mijn Herder”

Na een lang en mooi leven is op 87-jarige 
leeftijd overleden onze lieve, zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma

Anna Maria 
Vonk - van Ommering

Ank
Sinds 5 januari 2004 weduwe van 

Leendert Vonk

Hazerswoude-Rijndijk,
Marieke
    Dylan

Gouda, 
Lineke
    Mila en Maarten
    Alex en Kim
    Esmée

Gouda,
Irene en Bas
    Daan
    Jens

Koudekerk aan den Rijn,
Gerard Jan en Jeannette
    Bente
    Siebe
    Ids

Correspondentieadres: 
Marieke Vonk  
Potgieterlaan 36
2396 VH  Hazerswoude-Rijndijk

In kleine familiekring hebben wij afscheid 
van haar genomen.

Onze speciale dank gaat uit naar het 
personeel en de vrijwilligers van 
verpleeghuis Rhijndael voor de liefdevolle 
verzorging van onze moeder.

Sinds 5 januari 2004 weduwe van 
Leendert Vonk

Hazerswoude-Rijndijk,
Marieke
    Dylan

Gouda, 
Lineke
    Mila en Maarten
    Alex en Kim
    Esmée

Gouda,
Irene en Bas

Koudekerk aan den Rijn,
Gerard Jan en Jeannette

    Daan
    Jens

Kleine advertenties
TE KOOP

CARONA BEUGELZAAGMACHINE tot 240 mm 

Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken,
u allen die op de HEERE hoopt!
Psalm 31 vers 25

Verdrietig, maar met fijne herinneringen 
aan zijn liefde en zorgzaamheid, laten wij u 
weten dat door zijn hemelse Vader is Thuis 
gehaald mijn man, onze vader, schoonvader 
en opa

Jan van Aalst
in de leeftijd van 84 jaar.

 W. van Aalst-Zegwaard
  Kees en Heleen
   Ilze
   Jarno
  Cobie
  Edward en Lianne
  Nelleke

26 april 2020
Voorweg 1c
2391 AA Hazerswoude-Dorp

In verband met het coronavirus zal er geen 
persoonlijke condoleance worden gehouden. 
Wij stellen uw schriftelijk medeleven op prijs 
door middel van een kaartje of door gebruik te 
maken van het online condoleanceregister op 
www.noahurb.nl/condoleanceregister.
De rouwdienst zal worden gehouden op D.V. 
vrijdag 1 mei om 11.00 uur in de Hervormde 
Kerk, Dorpsstraat 64 in Hazerswoude-Dorp. 
Deze zal in familiekring plaatsvinden.
De dienst is te beluisteren via kerkomroep.nl.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op 
de Algemene Begraafplaats, Provincialeweg 2 
in Hazerswoude-Dorp.

Geen bloemen.

zaaglengte, € 150,00 tel. 06-39103332 of 06-
39104159.

DIVERSEN 

Ben jij je tamme leuke VALKPARKIET kwijt? 
Hij is bij ons aan komen vliegen! Bel je even? 
06-28474551.

GEVONDEN: MOBIELE TELEFOON op 24-4 

bij de Groene Kathe-
draal. Bel om af te 
halen: 06-40955421  

GEVRAAGD 

OUDE SPEELGOED-
AUTOOTJES, jaren 
50/60/70, antiek speel-
goed. Oud Lego, blikken 
speelgoed. Ik koop het 
graag van u over!  Tel. 
0640022896
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’75 jaar vrijheid in 75 beelden 1940-1945’
Alphen aan den Rijn in al haar kernen

Dit jaar staat in Nederland in het teken van 75 jaar vrijheid. Ook in Alphen aan den Rijn is 
een projectgroep twee jaar bezig geweest met de organisatie van een groot aantal activitei-
ten om dit jubileum te vieren. In de projectgroep zijn alle zeven historische verenigingen 
uit de verschillende kernen vertegenwoordigd. 

Burgemeester Liesbeth Spies mocht het eerste exemplaar onlangs in ontvangst nemen.

Als gevolg van de uitbraak van 
het coronavirus gaan de activi-
teiten niet door en de bedoe-
ling is om deze door te schui-
ven naar volgend jaar. Dat wordt 
dan het jaar waarin we 75+1 
jaar vrijheid vieren.

Boek over bijzondere periode
Een van de activiteiten kon ech-
ter wel doorgaan. Deze week 
verscheen een bijzonder boek 
over de periode van oorlog, be-
zetting en bevrijding (1940-
1945) in Alphen aan den Rijn. 
Het is geen traditioneel leer- en 
leesboek geworden over ‘de ge-
schiedenis’ van deze periode. 
Het boek is getiteld ’75 jaar vrij-

heid in 75 beelden’ en met de ti-
tel wordt direct de opbouw van 
het boek aangegeven. 

Informatievensters
Aan de hand van 75 ‘vensters’ 
over evenzovele onderwerpen 
wordt aandacht geschonken 
aan bijzondere gebeurtenissen, 
bijzondere voorwerpen en bij-
zondere foto’s of documenten. 
Elk venster geeft extra informa-
tie in de vorm van een bijbeho-
rend ‘verhaal’. De vensters heb-
ben betrekking op een van de 
dorpskernen, maar leggen ook 
de verbinding met het wereld-
gebeuren. Elke dorpskern krijgt 
aandacht in het boek.

’75 jaar vrijheid in 75 vensters’ 
geeft een blijvend beeld met 
unieke illustraties over een be-
wogen periode in onze geschie-
denis.

Het boek bevat 144 pagina’s, 
is rijk geïllustreerd en is uitge-
voerd in full-color. De prijs be-
draagt 15 euro.
Het ‘eerste’ exemplaar van het 
boek is op 14 april aangeboden 
aan burgemeester Spies. Dat kon 
uiteraard alleen ‘op afstand’.
Het boek is verkrijgbaar bij de 
verschillende historische ver-
enigingen.  Ook kan het per 
email besteld worden via

project@75jaaralphenaandenrijn.nl

Inzameling voedsel-- en verzorgende 
producten voor de voedselbank. Helpt u mee?
De afgelopen vier weken heeft de Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken het uitdelen 
van voedselpakketten vanwege het coronavirus noodgedwongen moeten stopzetten. Uiteraard 
zijn de klanten in die tijd niet aan hun lot overgelaten, maar werden zij op een andere manier 
vanuit de voedselbank geholpen (bijvoorbeeld met waardebonnen).

Inmiddels is de voedselbank 
deze week weer begonnen met 
het uitdelen van de pakketten, 
alleen niet via de gebruikelijke 
uitdeellocaties, maar worden 
zij bij de mensen thuisbezorgd. 
Een omvangrijke operatie, maar 
wel veilig voor klant én vrijwil-
liger.

Normaal gesproken zorgen de 
tweewekelijkse inzamelingsac-
ties bij lokale supermarkten er 
mede voor dat wij gezonde en 
gevarieerde pakketten kunnen 
uitdelen aan de gezinnen die 
door de voedselbank worden 
ondersteund. Deze acties zullen 
naar verwachting de komende 
tijd nog niet worden gehouden, 
waardoor onze beperkte voor-
raad snel slinkt.

Om dit verlies op te kunnen 

vangen hebben gelukkig de 
PKN Hazerswoude-Koudekerk 
en de RK Bernarduskerk de han-
den ineen geslagen om bood-
schappen in te zamelen, terwijl 
ook de drie kerken in Hazers-
woude-Dorp aan dit initiatief 
deelnemen.   

Het doneren van de produc-
ten kan op de volgende adres-
sen, waarbij de veiligheid van 
2 meter afstand natuurlijk in 
acht wordt genomen:

• Koudekerk aan den Rijn: Rid-
derhoflaan 97 – u kunt aan-
bellen of gewoon voor de 
deur zetten

• Hazerswoude-Rijndijk: Schu-
bertplantsoen 44 – u kunt 
aanbellen of gewoon voor de 
deur zetten

In Hazerswoude-Dorp:
• op zondag in de H.H. Engel-

bewaarderkerk, Dorpsstraat 
248 tussen 09.30 – 10.30 uur 
(achterin de kerk)

• dinsdagochtend tussen 10.00 
– 11.00 uur bij het Parochie-
centrum, Dorpsstraat 248 – 
u kunt aanbellen of voor de 
deur neerzetten

• van dinsdag t/m zaterdag 
bij Huisman Wonen, Dorps-
straat 95 – hier staan kratten 
bij de ingang waarin u uw 
donaties kunt doen

Wat wij goed zouden kun-
nen gebruiken is: rijst, macaro-
ni, houdbare melk, mayonaise, 
pannenkoekenmix, jam, was-
middel, toiletpapier, groente-
conserven, blikjes tonijn en ver-
der alles wat lang houdbaar is. 
Dus géén verse producten zoals 
groenten, melk, boter, etc. om-
dat dit niet ter plekke kan wor-
den gekoeld. 

U komt toch ook langs om uw 
bijdrage af te geven? Alvast be-
dankt!

De voedselbank Alphen 
aan den Rijn en Omstreken 
ondersteunt op dit moment 

215 gezinnen. Een aantal dat 
de komende tijd door de 

crisissituatie naar verwachting 
sterk zal oplopen. 

Zonnebloemloterij 2020, 
anders dan andere jaren
Ieder jaar wordt eind april, begin mei, de loterij voor 
de Zonnebloem gehouden. Vrijwilligers in Benthuizen 
en Hazerswoude-Dorp van de afdeling Zonnebloem 
Rijnwoude-Zuid gaan dan langs de deuren om loten te 
verkopen. 

Met de opbrengst van die loterij kunnen vele activiteiten voor men-
sen met een lichamelijke beperking georganiseerd worden.

Echter zoals bij veel dingen gaat deze verkoop van loten dit jaar ook 
anders. De vrijwilligers mogen niet langs de deur, vanwege het co-
ronavirus. Wel hopen zij dat dit vanaf juni wel weer kan.
Intussen is het wel mogelijk om online loten te bestellen. Als u het 
werk van de zonnebloem in uw dorp wilt steunen klik dan op: 
https://www.zonnebloem.nl/loten/p/mariskakerkvliet . Zo kunt u 
toch meespelen en het mooie werk van de Zonnebloem steunen.
Voor slechts 2 euro kunt u al een lot kopen. Daarvan gaat € 1,50 
naar de kas van de eigen afdeling, die daarmee weer activiteiten 
voor haar gasten kan organiseren.

Door mee te spelen maakt u ook nog eens kans op een van de vele 
prijzen, waaronder een elektrische fiets, leuke cadeaubon of zelfs 
€ 15000,-

Helpt u ook mee?
Vrijwilligers van de Zonnebloem Rijnwoude-Zuid.
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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!

Maaandag gesloten
Dinsdag: 10.00 t/m 17.00 uur
Woensdag: 10.00 t/m 17.00 uur
Donderdag: 10.00 t/m 17.00 uur
Vrijdag: 10.00 t/m 17.00 uur
Zaterdag: 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!

Wees loyaal, koop lokaal

D
e lokale winkelier krijgt het door de opmars van online ketens 
steeds zwaarder. Zeker nu door de coronamaatregelen winke-
lend publiek vaker thuis blijft. In deze tijd en in de tijd die komen 
gaat, is het de moeite waard om de winkelier op de hoek te steu-

nen. ‘Lokaal winkelen heeft een bredere uitwerking door de hele regio.’ 

‘Het winkelcentrum is het kloppend hart van 
elke stad en elk dorp. Stel je eens voor dat er 
geen winkel is om nieuwe schoenen te kopen, je 
nergens terecht kunt voor vers brood, kapsalons 
gesloten blijven en een drankje doen op het 
terras niet meer kan.’ Aan het woord is marke-
teer Sander van den Brink, als lid van het lokale 
centrummanagement van een middelgrote ge-
meente is hij verantwoordelijk voor de promotie 
van het winkelcentrum. Daarnaast volgt hij het 

aanbod in andere winkelcentra op de voet. 

De juiste mix
In tijden waarin iedereen meer en meer online 
bestelt, benadrukt hij het belang van een lokaal 
fysiek aanbod. In combinatie met het aanbod 
van grote ketens. ‘Daarmee is er voor elke 
smaak en portemonnee een optie en spreekt 
een centrum een brede doelgroep aan. Je kunt 
voor een unieke outfit bij de lokale ondernemer 

terecht, of bij een keten binnenstappen voor de 
basics.’ 

Leven in de brouwerij
Hij geeft als voorbeeld: ‘Als 80% van de winkels 
min of meer hetzelfde aanbiedt, ben je snel 
klaar. Mensen willen echt een dagje uit zijn 
en dan maakt het vaak niet eens of je kleding, 
woonartikelen of accessoires verkoopt. Men-
sen komen zelden voor één winkel naar een 
centrum toe. Wel voor een gevarieerd en uniek 
winkelaanbod afgewisseld met gezellige winkel-
straten, vriendelijke medewerkers en entertain-
ment. Als klant heb je daar rechtstreeks invloed 
op door het centrum - financieel - te steunen.’ 
In die samenwerking ziet hij een belangrijke 
rol weggelegd voor de lokale ondernemer. ‘De 
gevestigde namen geven wellicht bekendheid 
aan een winkelcentrum, maar de lokale mid-
denstand geeft kleur en zorgt voor leven in de 
brouwerij.’ 

Die beleving proeft en ervaart een klant meest-
al niet wanneer hij online winkelt. Hoewel 
online weer andere voordelen biedt, zoals het 
gemak. ‘Met een paar klikken is alles online te 
bestellen. Het is aan de lokale ondernemers de 
taak om dat gedrag minder vanzelfsprekend te 
maken. Met een moeilijk verkrijgbaar product 
wat jij wel kunt leveren, een winkel met een 
onderscheidend aanbod of de gezelligheid van 
ons-kent-ons.’ Daarnaast speelt service een 
belangrijke rol. ‘Neem witgoed. Vaak is een 
wasmachine online goedkoper, maar stopt de 
service ook bij aflevering. Als lokale onderne-
mer kun je van meerwaarde zijn door langer 
garantie te bieden en problemen sneller op te 
lossen.’ 

Bredere stempel
Zonder een bruisend winkelcentrum wordt een 
woonplaats een stuk minder aantrekkelijker, 
maar er is in Van den Brinks ogen nog een ander 
belangrijk bestaansrecht. ‘Lokaal winkelen heeft 
een veel bredere uitwerking door de hele regio. 
Lokale ondernemers bekostigen de evenemen-
ten, sponsoren de plaatselijke sportclubs, laten 
hun reclame-uitingen in de buurt verzorgen 
en drukken nog op veel meer manieren hun 
stempel op de maatschappij. Kortom, lokaal 
winkelen zet de hele woonplaats op de kaart.’

Steun juist nu
Van den Brink roept dan ook op om de loka-
le middenstand te steunen. Juist nu, nu veel 
winkeliers het door de coronamaatregelen extra 
zwaar hebben. ‘Houd natuurlijk rekening met 
de richtlijnen van het RIVM, maar probeer toch 
wanneer het verantwoord is je boodschappen 
te blijven doen op de hoek. Ik begrijp heel goed 
dat mensen momenteel niet onnodig naar bui-
ten gaan. Maar er zijn tal van lokale winkeliers 
die ook nu hun diensten graag inzetten. Winke-
liers kunnen echt elke cent gebruiken en komen 
je graag tegemoet waar mogelijk. Bijvoorbeeld 
door je aankoop gratis langs te brengen of via 
FaceTime het assortiment te laten zien. Juist 
de lokale middenstand toont zich nu van zijn 
meest creatieve kant.’

N
u Nederland in de ban is van het coronavirus, neemt de detail-
handel ook gepaste maatregelen. Veel gevestigde namen in 
de winkelstraten hebben besloten om voorlopig de deuren te 
sluiten of openingstijden in te korten. Met name lokale midden-

standers houden vooralsnog de deuren open, mét de benodigde maatre-
gelen om klanten en medewerkers te beschermen. Zodat mensen wel de 
boodschappen kunnen doen die nodig zijn.   

Hoofd boven water
Van plexiglas platen voor de kassa’s, alleen onli-
ne betalen tot desinfecteren van winkelmandjes 
na elk klantenbezoek. En van vloerstickers die 
de afstand van 1,5 meter aanduiden tot maatre-
gelenposters met daarop de richtlijnen van het 
RIVM. Of zelfs toegangsregelingen: een beperkt 
aantal klanten tegelijkertijd binnen of ‘eenrich-
tingsverkeer’). Lokale winkeliers die - genood-
zaakt - zijn de deuren open te houden, hebben 
in de afgelopen weken massaal maatregelen 
getroffen om te voldoen aan de overheidsricht-
lijnen. Om zo de klanten die nog wel komen 
winkelen te kunnen blijven helpen, maar vooral 
om het hoofd boven water te kunnen houden en 

straks het winkelgebied aantrekkelijk te kunnen 
houden.  

Nieuwe initiatieven
De coronacrisis dwingt ondernemers ook in te 
zetten op nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld bezor-
ging. ‘Het zijn lastige tijden, maar zo proberen we 
toch wat omzet te draaien’, vertelt een eigenaresse 
van een koffiebar’. Er zijn ook voorbeelden van 
ondernemers die hun dienstverlening aanpassen. 
Zo maakt een kledingmaker mondkapjes in plaats 
van kleding. Omdat het nu een moeilijke tijd is 
en er weinig klussen zijn voor kleding worden er 
mondkapjes gemaakt. Zo helpt iedereen elkaar 
een beetje en dat is juist nu heel erg belangrijk. 
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kleur aan het centrum’ 
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in coronatijd 

‘Een afwisselend winkelcentrum trekt aan’
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‘De lokale winkelier geeft
kleur aan het centrum’

Sander van den Brink

Lokale winkeliers 
ondernemen actie 
in coronatijd

De lokale winkelier krijgt het door de opmars van online ketens-
steeds zwaarder. Zeker nu door de coronamaatregelen win-
kelend publiek vaker thuis blijft. In deze tijd en in de tijd die 

komen gaat, is het de moeite waard om de winkelier op de hoek te 
steunen. ‘Lokaal winkelen heeft een bredere uitwerking door de hele 
regio.’

‘Het winkelcentrum is het klop-
pend hart van elke stad en elk dorp. 
Stel je eens voor dat er geen winkel 
is om nieuwe schoenen te kopen, 
je nergens terecht kunt voor vers 
brood, kapsalons gesloten blijven 
en een drankje doen op het terras 
niet meer kan.’ Aan het woord is 
marketeer Sander van den Brink, 
als lid van het lokale centrumma-
nagement van een middelgrote 
gemeente is hij verantwoordelijk 

voor de promotie van het winkel-
centrum. Daarnaast volgt hij het 
aanbod in andere winkelcentra op 
de voet.

De juiste mix 
In tijden waarin iedereen meer en 
meer online bestelt, benadrukt hij 
het belang van een lokaal fysiek 
aanbod. In combinatie met het aan-
bod van grote ketens. ‘Daarmee is 
er voor elke smaak en portemon-

nee een optie en spreekt een cen-
trum een brede doelgroep aan. Je 
kunt voor een unieke outfi t bij de 
lokale ondernemer terecht, of bij 
een keten binnenstappen voor de 
basics.’

Leven in de brouwerij 
Hij geeft als voorbeeld: ‘Als 80% 
van de winkels min of meer het-
zelfde aanbiedt, ben je snel klaar. 
Mensen willen echt een dagje uit 
zijn en dan maakt het vaak niet 
eens of je kleding, woonartikelen 
of accessoires verkoopt. Mensen 
komen zelden voor één winkel naar 
een centrum toe. Wel voor een ge-
varieerd en uniek winkelaanbod 
afgewisseld met gezellige winkel-
straten, vriendelijke medewerkers 
en entertainment.
Als klant heb je daar rechtstreeks 
invloed op door het centrum - fi -
nancieel - te steunen.’
In die samenwerking ziet hij een 
belangrijke rol weggelegd voor de 
lokale ondernemer. ‘De gevestigde 
namen geven wellicht bekendheid 
aan een winkelcentrum, maar de 
lokale middenstand geeft kleur en 
zorgt voor leven in de brouwerij.’

Die beleving proeft en ervaart een 
klant meestal niet wanneer hij on-

line winkelt. Hoewel online weer 
andere voordelen biedt, zoals het 
gemak. ‘Met een paar klikken is al-
les online te bestellen. Het is aan de 
lokale ondernemers de taak om dat 
gedrag minder vanzelfsprekend 
te maken. Met een moeilijk ver-
krijgbaar product wat jij wel kunt 
leveren, een winkel met een onder-
scheidend aanbod of de gezellig-
heid van ons-kent-ons.’ Daarnaast 
speelt service een belangrijke rol. 
‘Neem witgoed. Vaak is een was-
machine online goedkoper, maar 
stopt de service ook bij afl evering. 
Als lokale ondernemer kun je van 
meerwaarde zijn door langer ga-
rantie te bieden en problemen snel-
ler op te lossen.’

Bredere stempel
Zonder een bruisend winkelcen-
trum wordt een woonplaats een 
stuk minder aantrekkelijker, maar 
er is in Van den Brinks ogen nog 
een ander belangrijk bestaans-
recht. ‘Lokaal winkelen heeft een 
veel bredere uitwerking door de 
hele regio.
Lokale ondernemers bekostigen 
de evenementen, sponsoren de 
plaatselijke sportclubs, laten hun 
reclame-uitingen in de buurt ver-
zorgen en drukken nog op veel 

meer manieren hun stempel op de 
maatschappij. Kortom, lokaal win-
kelen zet de hele woonplaats op de 
kaart.’

Steun juist nu
Van den Brink roept dan ook op 
om de lokale middenstand te steu-
nen. Juist nu, nu veel winkeliers 
het door de coronamaatregelen 
extra zwaar hebben. ‘Houd na-
tuurlijk rekening met de richtlij-
nen van het RIVM, maar probeer 
toch wanneer het verantwoord is 
je boodschappen te blijven doen 
op de hoek. Ik begrijp heel goed 
dat mensen momenteel niet onno-
dig naar buiten gaan. Maar er zijn 
tal van lokale winkeliers die ook 
nu hun diensten graag inzetten. 
Winkeliers kunnen echt elke cent 
gebruiken en komen je graag tege-
moet waar mogelijk. Bijvoorbeeld 
door je aankoop gratis langs te 
brengen of via FaceTime het assor-
timent te laten zien. Juist de loka-
le middenstand toont zich nu van 
zijn meest creatieve kant.’

Wees loyaal, koop lokaal

D
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winkelaanbod afgewisseld met gezellige winkel-
straten, vriendelijke medewerkers en entertain-
ment. Als klant heb je daar rechtstreeks invloed 
op door het centrum - financieel - te steunen.’ 
In die samenwerking ziet hij een belangrijke 
rol weggelegd voor de lokale ondernemer. ‘De 
gevestigde namen geven wellicht bekendheid 
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sluiten of openingstijden in te korten. Met name lokale midden-

standers houden vooralsnog de deuren open, mét de benodigde maatre-
gelen om klanten en medewerkers te beschermen. Zodat mensen wel de 
boodschappen kunnen doen die nodig zijn.   

Hoofd boven water
Van plexiglas platen voor de kassa’s, alleen onli-
ne betalen tot desinfecteren van winkelmandjes 
na elk klantenbezoek. En van vloerstickers die 
de afstand van 1,5 meter aanduiden tot maatre-
gelenposters met daarop de richtlijnen van het 
RIVM. Of zelfs toegangsregelingen: een beperkt 
aantal klanten tegelijkertijd binnen of ‘eenrich-
tingsverkeer’). Lokale winkeliers die - genood-
zaakt - zijn de deuren open te houden, hebben 
in de afgelopen weken massaal maatregelen 
getroffen om te voldoen aan de overheidsricht-
lijnen. Om zo de klanten die nog wel komen 
winkelen te kunnen blijven helpen, maar vooral 
om het hoofd boven water te kunnen houden en 

straks het winkelgebied aantrekkelijk te kunnen 
houden.  

Nieuwe initiatieven
De coronacrisis dwingt ondernemers ook in te 
zetten op nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld bezor-
ging. ‘Het zijn lastige tijden, maar zo proberen we 
toch wat omzet te draaien’, vertelt een eigenaresse 
van een koffiebar’. Er zijn ook voorbeelden van 
ondernemers die hun dienstverlening aanpassen. 
Zo maakt een kledingmaker mondkapjes in plaats 
van kleding. Omdat het nu een moeilijke tijd is 
en er weinig klussen zijn voor kleding worden er 
mondkapjes gemaakt. Zo helpt iedereen elkaar 
een beetje en dat is juist nu heel erg belangrijk. 

‘De lokale winkelier geeft 
kleur aan het centrum’ 

Lokale winkeliers 
ondernemen actie 
in coronatijd 

‘Een afwisselend winkelcentrum trekt aan’

Sander van den Brink

Nu Nederland in de ban is van het coronavirus, neemt de detail-
handel ook gepaste maatregelen. Veel gevestigde namen in de 
winkelstraten hebben besloten om voorlopig de deuren te slui-

ten of openingstijden in te korten. Met name lokale middenstanders 
houden vooralsnog de deuren open, mét de benodigde maatregelen 
om klanten en medewerkers te beschermen. Zodat mensen wel de 
boodschappen kunnen doen die nodig zijn.

Hoofd boven water
Van plexiglas platen voor de kas-
sa’s, alleen online betalen tot 
desinfecteren van winkelmand-
jes na elk klantenbezoek. En van 
vloerstickers die de afstand van 1,5 
meter aanduiden tot maatregelen-
posters met daarop de richtlijnen 
van het RIVM. Of zelfs toegangsre-
gelingen: een beperkt aantal klan-
ten tegelijkertijd binnen of ‘een-
richtingsverkeer’).
Lokale winkeliers die - genood-
zaakt - zijn de deuren open te hou-
den, hebben in de afgelopen weken 
massaal maatregelen getroffen om 
te voldoen aan de overheidsrichtlij-
nen. Om zo de klanten die nog wel 
komen winkelen te kunnen blijven 
helpen, maar vooral om het hoofd 
boven water te kunnen houden en 
straks het winkelgebied aantrek-
kelijk te kunnen houden.

Nieuwe initiatieven
De coronacrisis dwingt onderne-
mers ook in te zetten op nieuwe ini-
tiatieven. Bijvoorbeeld bezorging.
‘Het zijn lastige tijden, maar zo pro-

beren we toch wat omzet te draai-
en’, vertelt een eigenaresse van een 
koffi ebar’. Er zijn ook voorbeelden 
van ondernemers die hun dienst-
verlening aanpassen. 
Zo maakt een kledingmaker mond-
kapjes in plaats van kleding. Om-
dat het nu een moeilijke tijd is en 
er weinig klussen zijn voor kleding 
worden er mondkapjes gemaakt. 
Zo helpt iedereen elkaar een beetje 
en dat is juist nu heel erg belang-
rijk.

Onderstaande 
MICO winkeliers 
zijn 5 mei open:

• Trendie Wendie
• Bakkerij van Noort

• Autobedrijf Bos
• Van der Linde Mode en Interieur

• Slagerij de Vries
• Theo van Zanten Tweewielers

• Dreamz
• Albert Heijn Onno Beugelsdijk

• Verf- en behangspeciaalzaak Bogerman 
(alleen de ochtend)

• De Egelantier bezorgt vanaf 16.00 uur op 5 mei
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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 3 mei   09.30 uur Prop A. Vonk 

Noordergraaf; 18.00 uur Ds E. van der Ham  

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 3 mei 
 Diensten vervallen zie www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 3 mei  09.30 en 18.30 uur Stud. J. Beens 

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 3 mei: 09.30 uur Ds P. van Veen 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 3 mei: 09.00 uur Ds A.B. van Campen, 

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 ONTMOETINGS-
KERK EN DE BRUGKERK 
worden tot nader bericht, geen 
diensten gehouden. Er wordt 
op zondagmorgen om 10.00 
uur een alternatieve kerkdienst 
uitgezonden via www.kerkom-
roep.nl Tik op “Vind uw kerk” de 
plaatsnaam Koudekerk in en klik 
rechts op het vergrootglaasje. 
U krijgt nu de resultaten, waar-
onder Koudekerk a/d Rijn. Klik 
hierop. Nu krijgt u de lijst van 
uitzendingen op datum gesor-
teerd. Zoek naar de datum die 
u wilt beluisteren en klik dan op 
luisteren. Onderaan op de blau-
we balk kunt u zien of de dienst 
“loopt”. U kunt de dienst pauze-
ren door helemaal links op de 
twee balkjes te klikken en weer 
starten door helemaal links op 
het driehoekje te klikken. Omdat 
in deze tijd veel meer men¬sen 
dan normaal inloggen op www.
kerkomroep.nl is het goed mo-
gelijk dat u er om 10.00 uur niet 
tussen komt. Maar na ruim een 
uur, als de hele dienst is opge-
nomen, kunt u de dienst alsnog 
terugluisteren.

UITZENDING Zondag 3 
mei 10.00 uur: Dominee 
W. Biesheuvel  

KERKELIJKE VIERINGEN 
in RHIJNDAEL   
Vanwege de zorg om be-
smetting met het coronavi-
rus kunnen er tot nader be-
richt GEEN kerkdiensten in 
Rhijndael zijn. 

BIJ HET EVANGELIE van de 
VIERDE ZONDAG VAN PA-
SEN JOHANNUS 10:1- 10                           

De goede Herder. Misschien 
kent u het nog van vroe-
ger bij mensen in de kamer 
een schilderij van Jezus als 
de goede herder. Een beet-
je een angstig schilderij. Al-
les was zo donker net als-
of het bijna ging onweren. 
Misschien was het ook wel 
zo bedoeld. Jezus, de goe-
de Herder is er om voor zijn 
schapen, voor ons dus te 
zorgen, ook in donkere tij-
den. Misschien wel juist in 
donkere tijden. Juist als al-
les tegenzit kun je kwetsbaar 
voelen en dan heb je hulp 
nodig.  U bent denk ik alle-
maal weleens flink ziek ge-
weest en wat ben je dan blij 
als er een aardig iemand aan 
je bed staat die even naar je 

de aankondiging van haar 
overlijden staat een gedeel-
te uit Psalm 146 “Een loflied 
voor de Heer heel mijn leven. 
Een psalm tot het laatst voor 
mijn God.”     

EERSTE COMMUNIE VIE-
RINGEN doorgeschoven 
NAAR VOLGEND JAAR 

Vanwege de Corona crisis is 
het dit jaar niet mogelijk om 
de eerste Communievierin-
gen te laten doorgaan. De 
vieringen die zowel in de En-
gelbewaarderskerk en de 
Bernarduskerk op 10 mei ge-
pland stonden, kunnen he-
laas niet worden gehouden. 
De kinderen die dit jaar al be-
gonnen waren aan de voor-
bereiding zullen aansluiten 
bij de eerste Communievie-
ringen volgend jaar. In over-
leg met de ouders zal worden 
gekeken naar een passende 
voorbereiding. Pastor Sjoerd 
Zuidersma.

AFBLAZEN ACTIVITEITEN 
in de PAROCHIE                                                                              

Wanneer u weleens op de 
site van de parochie kijkt 
zult u achter activiteiten zien 
staan: gaat niet door. Dat zal 
nog wel even zo blijven want 
niet alleen de eerste Commu-
nieviering wordt verzet maar 
er zal ook geen weilandvie-
ring zijn op Hemelvaartsdag, 
geen Pinksternoveen, geen 
zomerzangavonden deze 
zomer. Dat is allemaal jam-
mer want waar zien we el-
kaar nog? Misschien op af-
stand bij het aansteken van 
een kaarsje in de kerk, bij de 
winkels als u daar nog komt, 
misschien tijdens een wan-
deling of fietstochtje. Als je 
langs de Herbergier komt, 
of langs Rhijndael dan kun 
je zwaaien. Een kaart stu-
ren, even de telefoon pakken 
voor een praatje of ergens 
een bloemetje voor de deur 
zetten doet mensen goed. 
Gelukkig houden veel men-
sen op deze manier contact 
en dat is mooi. Als u vindt 
dat u of iemand zorg en aan-
dacht vanuit de parochie no-
dig heeft wilt u dit dan aub 
melden. Bel met Annie van 
Dijk van het secretariaat van 
onze kern 071 314210. 

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 
vaste lasten door. Als u iets 
wilt overmaken heel graag. 
Dit kan naar NL73RABO0325 
9081 68 t.n.v. Parochie Hei-
lige Thomas. Ook tijdens de 

luistert of gewoon je hand 
even vast houdt. Iemand die 
naast je staat in moeilijke tij-
den. Die als een herder voor 
je zorgt zo wil God voor ons 
zijn. Maar dat vraagt God ook 
van ons.  Een herder met 
schapen komen we hier niet 
zo snel tegen, maar aardige 
herders, zorgzame mensen 
gelukkig wel.

LIVESTREAMVERBINDING 
en OPENSTELLEN         

Ook komende zondagoch-
tend zal er een livestream-
verbinding zijn met de Bonifa-
ciuskerk. Daar wordt om 9.00 
uur de eucharistie van de 
derde paaszondag gevierd. 
Kerkgangers kunnen om de 
inmiddels bekende reden 
niet worden toegelaten,wel 
is het mogelijk via het inter-
net een verbinding te maken 
met deze viering. Dit kan via 
de site van de parochie. De 
drie pastores van de paro-
chie gaan gezamenlijk voor. 
In dit weekend zullen ook de 
deuren van de kerkgebou-
wen van onze parochie op 
de vaste tijden geopend zijn 
voor een persoonlijk gebed, 
voor persoonlijke bezinning.                          

Het overzicht van de ope-
ningstijden:

zaterdagavond: 
Bonifaciuskerk

18.45 – 19.45 uur
zondagmorgen:
Bonifaciuskerk 

10.00 – 11.00 uur
 zondagmorgen  De Bron 

10.30 – 12.00 uur
zondagmorgen

Engelbewaarderskerk 
9.30 – 10.30 uur

zondagmorgen Bernardus-
kerk 11.00 – 12.00 uur

BERICHT van OVERLIJDEN                                                                                                           
Deze week bereikte ons het 
bericht van overlijden van 
Zuster Gertrudis Wesselingh. 
Zij werd geboren in de Groe-
nendijk als Rie Wesselingh 
op 28 april 1928. In 1953 trad 
zij in bij Benedictinessen van 
heilig Sacrament. Zij heeft 
veel betekend voor de kloos-
tergemeenschap en had zorg 
voor de zang in de vieringen. 
Vanaf 1986 tot 2004 gaf zij als 
priorin leiding aan de orde. 
Zuster Gertrudis overleed in 
het klooster in Teteringen en 
is ook daar begraven. Boven 

openstelling van de kerk zal 
er een bus achter in de kerk 
staan waarin u een collecte 
bijdrage 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 en dan steken wij 
voor u een kaarsje aan.

VASTENACTIE                                                                                                                              
In de weken voor Pasen was 

er de gebruikelijke vastenac-
tie en dit jaar op een wat on-
gebruikelijke manier. De vas-
tenzakjes zijn rondgebracht 
maar niet opgehaald. Maar 
wat heel aardig is velen van u 
hebben zelf het gevulde vas-
ten zakje in een van de aan-
gegeven brievenbussen ge-
daan. Daardoor kwam er in 
onze kern al ruim € 800,- bin-
nen. Er wordt zeker nog geld 
overgemaakt maar wat daar-
van het resultaat is weten we 
nog niet we houden u op de 
hoogte. 

Hartelijk dank voor al uw goe-
de gaven voor de scholing en 
de toekomst van jonge men-
sen in derdewereldlanden. 

Hoop en Troost voor 
Benthuizen – Onze Koning!
We zitten midden in een periode waar veel stil geval-
len is. Een periode van onzekerheid over veel dingen; 
blijven we zelf of onze familie gezond? hoe gaat het 
met ons bedrijf? met ons werk? met ons gezin? met….. 

Teveel vragen om op te noemen. Een onzekerheid waar we eigen-
lijk bijna allemaal in zitten of heel dichtbij mee te maken hebben. 
En te midden van al die onzekerheid, mogen we ook heel dank-
baar zijn!  
Dankbaar dat we in Nederland wonen met alle goede voorzienin-
gen en we een overheid hebben, die zich volledig inzet om ons 
door deze crisis heen te leiden. 
Zien we dat ook? Ook hebben we een koning en koningin die in-
tens meeleven en spontaan contact opnemen met o.a. kwetsbare 
ouderen, mensen met een beperking, zorgverleners en mensen in 
vitale beroepen. Ook de organisatie van nietalleen.nl kreeg een te-
lefoontje van de Koning om hen een hart onder de riem te steken!
Ons koningspaar staat midden in de maatschappij en geven hier-
door een voorbeeld wat breed wordt overgenomen door vele Ne-
derlanders, die zich inzetten voor de naasten. Daarom hulde: Lang 
leve onze koning en koningin!

Zondags in de kerk en thuis bidden we tot onze Hemelse Koning 
voor hulp en bijstand in deze crisis en kracht en wijsheid voor onze 
lokale en landelijke overheid en voor ons koningspaar. Zij hebben 
deze steun van ons nodig. Bid u mee?

Aanmelden voor een helpende hand of gesprek blijft mogelijk voor 
iedereen in Benthuizen. Neem contact op met: zorgteam@her-
vormdbenthuizen.nl of nietalleen.nl
Een dierbare groet voor het hele dorp vanuit de Hervormde Ge-
meente in de oude dorpskerk van Benthuizen.
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Dorpsgenoot Marijke Verbree – Kruijs 
'Docent Duits van het jaar 2020'!
In deze moeilijke tijden, waar de kranten dagelijks vol staan over status van het co-
ronavirus, is het nu even tijd voor een positief bericht.

Marijke Verbree woont in Kou-
dekerk en is als docent Duits 
werkzaam op het Antoniuscol-
lege in Gouda. Haar taalassis-
tent aldaar heeft Marijke in de-
cember 2019  aangemeld voor 
de wedstrijd ‘Docent Duits van 
het jaar 2020 ‘. Nadat Marijke 
hierover bericht ontving, moest 
zij een (deel)les inleveren. Haar 
keus was gevallen op een op-
dracht uit het Letterkundepro-
ject ‘das Parfum’. Het feit dat 
een collega van haar een wijn-
cursus had gevolgd en voor deze 
prestatie een grote doos met al-
lemaal kleine gevulde flesjes 
ontving, bracht Marijke op ‘n 
idee: ”Zoiets kan ik ook wellicht 
proberen! 

Leuk voorbeeld bij de hand
Als mijn collega als attentie fles-
jes met fruit-geuren, kruiden, 
zoetigheden, e.a. snuisterijen 
krijgt toegestuurd, kan ik vast 
wel een opdracht maken met 
deze diverse geuren. Heerlijke 
geuren, die de zintuigen prikke-
len, is volgens mij zeker een ac-
tueel onderwerp en sluit aan bij 
Das  Parfum”. Zo gezegd zo ge-
daan. Marijke heeft hierbij een 
opdracht ‘wat geur met je doet’ 
gemaakt en deze door haar leer-
lingen laten uitvoeren in de 
klas. Dat sloeg zo geweldig goed 
aan dat er zelfs een aantal leer-
lingen hun eigen parfum gin-
gen maken. Deze opdracht heeft 
zij vervolgens ingestuurd en 

was de basis voor de nominatie. 
Eind januari kreeg ze te horen, 
dat ze een van de drie genomi-
neerde docenten was. Dat was 
voor haar ontzettend leuk! Tot 
eind februari kon er gestemd 
worden en op 3 april jl. zou de 
winnaar bekend gemaakt wor-
den tijdens het congres Duits in 
Amsterdam. Echter, door alle 
maatregelen tgv. het coronavi-
rus is het congres afgelast. Des-
ondanks is Marijke door de or-
ganisatie op de hoogte gebracht 
dat zij als winnaar uit de bus is 
gekomen.

Mooie prijs aan verbonden
De uitreiking van deze speciale 
prijs (een nascholingsweek bij 
een van de Goethe-Instituten in 
Duitsland)  en het fotomoment 
zal waarschijnlijk na de zomer-
vakantie plaats vinden.
“Het is al een hele eer om ge-
nomineerd te worden en nu ik 
gewonnen heb is dat een hele 
waardering, waar je even bij 
stilstaat”, aldus de winnaar. 
Van familie, vrienden, collega’s, 
ouders en leerlingen kreeg ze al 
een groot aantal lieve bericht-
jes. Zij mag zich hiermee een 
jaar lang Docent Duits van het 
jaar noemen. 
Marijke is inmiddels 32 jaar 
werkzaam in het onderwijs en 
gaat nog steeds elke dag met 
heel veel plezier naar haar werk. 
Momenteel werkt zij online 
thuis; voor haar zijn de live les-

sen gelukkig goed te doen. Zij 
is werkzaam in de bovenbouw 
havo/vwo, gebruikt geen les-
methode maar maakt eigen 
projecten, waarin alle vereis-
te vaardigheden en zoveel mo-
gelijk actualiteit zijn verwerkt; 
haar leerlingen kunnen hier 
ook online goed mee overweg. 
In deze weken werken de leer-
lingen ook online aan het Coro-
navirus project, wat zij speciaal 
heeft gemaakt. De opdrachten 
worden door haar leerlingen in-
geleverd zodat deze van com-
mentaar kunnen worden voor-
zien en tijdens de live lessen is 
er gelegenheid voor uitleg en 
vragen te stellen. Tijdens de be-
perkingen van het coronavirus 
heeft Marijke met haar mentor 
leerlingen wekelijks even tele-
fonisch contact. Ook de verga-
deringen van de docenten zijn 
live, dan wel middels de team-
app. 

Als de scholen weer open 
gaan, wordt deze mijlpaal op 
het Antoniuscollege ook zeker 
uitgebreid gevierd.
Hoe kom je aan interessante on-
derwerpen voor de projecten, 
welke ook de leerlingen aan-
spreken? Ik zoek rondom de 
thema’s van de projecten zoveel 
mogelijk actueel materiaal dat ik 
dan verwerk tot een opdracht.  
De ‘ basis’ staat en elk jaar kan 
ik dan bepaalde opdrachten 
vervangen met actueler materi-

aal. Ik gebruik hiervoor Duitse 
kranten, tijdschriften en Duitse 
nieuwsbrieven. Ook verwerk ik 
soms in projecten een boek of 
film en de Duitse geschiedenis 
zoals het National Sozialismus, 
Hitler en de DDR wordt niet 
vergeten. 

Dit schooljaar heb ik een nieuw 
project over klimaatactivisme 
gemaakt: “Klimawandel” in 
combinatie met het boek ‘die 
Wolke’, waarbij de nodige vaar-

digheden ruim aan bod komen 
en worden afgesloten met een  
eindopdracht. 
Actuele onderwerpen worden 
tevens dikwijls door de leerlin-
gen zelf naar voren gebracht. 
Kortom: Een gebrek aan lesstof 
is er zeker niet! 
Een gewaardeerde prijs, die wij 
haar allemaal van harte gun-
nen!  Chapeau!  oftewel:  “Hut 
ab!”  Marijke sluit haar verhaal 
zelf af met: “Bleib Gesund und 
pass bitte gut auf dich auf!”

Marijke Verbree

CDA zet vraagtekens bij toren-
hoge geluidswal Pleyn ‘68
De Stichting Buurthuis Groenendijk krijgt steun van het CDA als het gaat om af-
keuring van de optie om een hoge geluidswal te plaatsen tussen Pleyn’68 en de 
nieuwe woningen die ernaast worden gebouwd. 

Het ontwerp bestemmingsplan 
voor woningbouw op het oude 
terrein van Avery Dennisson 
in Groenendijk (Hazerswoude-
Rijndijk) wordt ter inzage ge-
legd op het gemeentehuis. “Een 
van de maatregelen die worden 
voorgesteld om geluid van het 
naastgelegen Pleyn ’68 tegen te 
houden, is een geluidswal van 
maar liefst 5,6 meter hoog. De 
vraag is of dit uiteindelijk wel 
echt helpt bij het voortbestaan 
van de activiteiten van Pleyn 
’68. Het CDA vreest van niet”, 
vertelt Jeroen van Gool van de 
CDA-fractie. 
“Pleyn ’68 is een voorziening 
die bij de huidige inwoners 
sinds jaar en dag deel uitmaakt 
van de samenleving. Daarmee 
is het voor Groenendijk een be-

langrijke voorziening en buurt-
huis. Omdat de geluidsnormen 
voor nieuw te bouwen wonin-
gen strenger zijn dan voor de 
bestaande woningen, de wo-
ningen zeer nabij Pleyn ’68 wor-
den gebouwd én de geluidswal 
slechts beperkt tegemoet lijkt te 
komen in de beperking van ge-
luidshinder, lijkt het straks on-
houdbaar voor Pleyn ’68 om 
haar activiteiten voort te kun-
nen zetten. Dit kan en mag niet 
de bedoeling zijn”, aldus het 
CDA. 
Om die reden heeft Van Gool 
vragen aan het college van B&W 
gesteld: “Met de bedoeling om 
snel met alle betrokkenen om de 
tafel te gaan en te zoeken naar 
een écht goede oplossing.”

 Pleyn ’68 tijdens een drukbezocht evenement in 2018
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Lintje voor mevr. Rijnbeek uit 
Koudekerk aan den Rijn
In totaal kregen 120 inwoners in het Groene Hart vrijdag te 
horen dat het Zijne Majesteit had behaagd hen te onderschei-
den. De Alphense regio was met 49 lintjes het best bedeeld. 
Een van hen was Dorpsgenote Corrie Rijnbeek – Sulkers; zij 
werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Corrie 
is reeds vanaf 1982 actief als vrijwilliger. Als begeleider be-
gon zij tijdens een van de jaarlijkse vakantieweken voor ge-
handicapten en/of ouderen voor de Stichting Vakantieweek 
- West-Brabant. Aan deze Vakantieweek werkte zij maar liefst 
36 keer mee. Corrie werd geboren in Brabant, in Dinteloord 
en door de werkzaamheden van haar echtgenoot kwam zij in 
Koudekerk terecht. Vanaf 1994 is Corrie als vrijwilliger actief 
voor De Zonnebloem, afdeling Rijnwoude – Noord. Dit jaar is 
zij 25 jaar verbonden aan deze organisatie. Sinds vijf jaar is zij 
een van de wekelijkse kassamedewerkers bij het Prins Willem 
Alexanderbad in Koudekerk. Daarbuiten doet zij nog steeds 
diverse andere werkzaamheden. Kortom: een welverdiende 
onderscheiding. Corrie: namens de inwoners van voormalig 
Rijnwoude van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding. 

Echtpaar Van Klaveren blij 
verrast met onderscheiding
Teun en Tini van Klaveren waren bijzonder verrast toen zij vo-
rige week donderdag door burgemeester Spies werden gebeld 
en te horen kregen dat zij beiden een onderscheiding hadden 
ontvangen. 

“En opeens stonden die middag onze jongens ook op de stoep,” 
vertelt Van Klaveren. Met de nodige afstand hebben ze het toen 
samen even gevierd. De oudste zoon is de ‘aandrager’ geweest 
en heeft gezorgd dat alle gegevens bij de gemeente terecht kwa-
men. “Maar de echte uitreiking volgt in het najaar misschien,” 
zegt het echtpaar. 

“Intussen gaan we gewoon door hoor” zegt Tini. Ze geeft aan 
dat ze het een bijzondere tijd vindt en dat het zo raar is dat je 
bijna geen mensen ziet. En dat zijn zij heel anders gewend. De 
rommelmarkt komt dit jaar door alle maatregelen ook te verval-
len. Daar is nu geen werk voor te doen en dan wordt het toch 
wel een beetje stil voor dit actieve echtpaar. 

Feestelijke Oranje Tompouce 
Drive Thru in plaats van 
de officiële Lintjesceremonie.!
Op vrijdagmorgen 24 april draait Burgemeester Spies van de gemeente Alphen aan den 
Rijn het telefoonnummer van Erik Rozenbrand. Die zat op dat moment niets vermoedend 
te werken in zijn kantoor aan huis. “Zit u stevig? Want ik denk dat ik een hele mooie ver-
rassing voor u heb”. 

Ze spreekt de bekende woorden 
‘het heeft de koning behaagd’. 
Erik is met stomheid geslagen 
en kan op dat moment alleen 
‘wow’ uitbrengen. Een echte 
verrassing. Naast zijn fulltime 
baan bij de Inspectie Leefomge-
ving en Transport is Erik al vele 
jaren een actieve vrijwilliger. 
Dat zijn inzet wordt gewaar-
deerd blijkt uit de motivatie die 
is geschreven bij de toekenning 
van zijn lintje: 

Op dit moment is de heer Ro-
zenbrand als vrijwilliger actief 
voor vier verschillende organi-
saties. Al vanaf 1993 is hij toe-
zichthouder bij Stichting PWA-
bad in Koudekerk aan den Rijn, 
zodat zwemmers veilig kunnen 
zwemmen. Tot 2001 hield hij 
wekelijks toezicht, na die tijd is 
het aantal diensten afgenomen. 
Vanaf 1999 is de decorandus als 
gecertificeerd eerste hulp verle-
ner werkzaam voor de EHBO-
vereniging Koudekerk aan den 

Rijn. Deze vereniging wordt tij-
dens verschillende evenemen-
ten ingezet. Naast zijn inzet als 
EHBO’er, is Erik ook belast met 
het plannen van de aanvragen 
voor assistentie tijdens evene-
menten. Van 2004-2013 was 
hij voorzitter van deze vereni-
ging. Vanaf 2012 is de heer Ro-
zenbrand publieksmedewerker 
gastontvangst en assistent van 
de conservator bij het Natio-
naal Glasmuseum te Leerdam. 
Hij ontvangt gasten, maar geeft 
ook rondleidingen. Ook werkt 
hij mee aan de halfjaarlijkse 
expositiewisselingen, waar hij 
een onmisbare collega is tij-
dens hectische weken. Erik is 
een onmisbare schakel binnen 
het gezelschap mensen die het 
rijksmonument de Rijnenbur-
germolen in Hazerswoude Rijn-
dijk in stand te houden. Van-
af 2015 is de heer Rozenbrand 
actief als molengids. Daarnaast 
neemt de decorandus inciden-
teel de verhuur van het nabijge-

legen molenaarshuisje (vakan-
tiewoning) op zich.

Oranje Tompouce Drive Thru
Onder normale omstandighe-
den had de uitreiking van het 
Lintje plaatsgevonden op het 
Gemeentehuis. Helaas kan door 
de Covid-19 maatregelen nog 
geen fysieke uitreiking plaats-
vinden, die is uitgesteld tot dit 
najaar. Maar zo’n bijzonder mo-
ment mocht natuurlijk niet on-
opgemerkt voorbij gaan en 
daarom waren familie, vrien-
den, buren en collega’s uitgeno-
digd voor de Oranje Tompouce 
Drive Thru. Een gelegenheid om 
Erik Rozenbrand op gepaste af-
stand te feliciteren. En wie feest 
viert trakteert, dus overhandig-
de de decorandus aan iedereen 
die kwam een oranje-tompouce 
om thuis op te eten. 
De feestelijke avond werd ge-
opend met een samenzang van 
‘Lang zal hij leven’ door bu-
ren. Sommige buurtgenoten die 
aanliepen, maakten een buiging 
bij het begroeten van het nieu-
we Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Bij de huizen rondom 
de feesteling wapperde vrolijk 
de vlag buiten. Terwijl de au-
to’s met felicitaties voorbij trok-
ken genoot de buurt, onder het 
genot van een oranje tompou-
ce, van dit amusante schouw-
spel in hun voortuin. De co-
lonne dienstauto’s met collega’s 
van de Inspectie Leefomgeving 
en Transport was de meest op-
zienbarende stoet die door de 
Van Beethovenlaan trok. Een 
onvergetelijke dag voor Erik Ro-

zenbrand, die hij dit najaar nog 
eens feestelijk en officieel mag 
over doen op het gemeentehuis. 
Hij kijkt er naar uit!

Marleen Rozenbrand  -  dochter van Erik. 
Erik, namens de inwoners van 
voormalig Rijnwoude van harte 
gefeliciteerd met deze welver-
diende onderscheiding. 
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www.bakkerammerlaan.nl

Aardbeiengebak

Aardbeienschnitte                                                                                       

Lange sprits  200 gram                                                                                       

                                                            

5,95
                                                            

2,50
De aanbiedingen  gelden van 30 april t/m 6 mei

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 
27 april t/m 2 mei 2020.

Verse kipfiletVerse kipfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio:

Boeren-
achterham

Boterhamworst
Snijworst

4.49

Vlugklaarpakket

4  Verse 
Worsten 
4  Blinde 

Vinken

7.98
Altijd lekker!

Kippedij 
Pesto 

2 stuks

5.985.98

4.98

Meepakker

Gemarineerde 

Kipfilet 
500 gram

Weektopper!

Schnitzels
4 stuks 

5.00

Uit eigen keuken!

Mexicaanse 
Tortilla's 

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

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 204 02 39

Loop bij ons binnen van ma. t/m vr. tussen 8.30-17.00 uur

Stap ééns binnen bij:
Loopcentrum Rijnland

DEUR BELEID
Maximaal 3 klanten tegelijk binnen, 

houd 1,5 meter afstand van elkaar, je 

mag zelf de schoenen passen, indien er 

een wachtrij is 1,5 meter tussenruimte 

aanhouden en buiten wachten.  

Loopcentrum Rijnland zal allen te 

verwachten hygiëne maatregelen in 

acht houden. Voetonderzoek, scans ed. 

zijn momenteel niet mogelijk.

Benieuwd hoe uw nieuwe schoen 
lopen? 

Kom naar het loopcentrum en test 
onze loopbrug (binnen/buiten).

Gratis parkeren voor de deur!

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

Loopcentrum Rijnland 
powered by

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

Loopcentrum Rijnland 
powered by

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

Loopcentrum Rijnland 
powered by

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

Loopcentrum Rijnland 
powered by

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

Loopcentrum Rijnland 
powered by

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

Loopcentrum Rijnland 
powered by

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

10% korting
oP LoWA SCHoEnEn

tot Eind APriL 2020

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Aanbiedingen geldig t/m 31 mei 2020

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1,0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 17,99

€ 13,99 € 13,99

€ 7,99 € 16,99

Hankey 
Banister 
Scotch 
Whisky 

1,0L

Martini 
Bellini 
0,75L

Licor 43 
Spaanse 

likeur 
1,0L

Tomatin 
Legacy 
Single 
Malt 
0,7L

Chocovine 
Chocolade 

wijn 
0,75L

€ 8,99

Smirnoff 
Vodka 

1,0L

Luxardo 
Limoncello 

0,7L

€ 10,99 € 19,99

Voor de lekkerste 
mojito’s!

Havana Club 
3 años 

1,0L
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Affaires

U kent ze wel die spreekwoorden die - bij nonchalant gebruik - do-
delijk kunnen zijn: geen rook zonder vuur, geen koe zo bont of er 
zit wel een vlekje aan... Er zullen nog wel meer uitdrukkingen zijn 
die vraagtekens plaatsen bij dat (quasi) onschuldige gezicht. Als je 
quasi echter moet veranderen in ‘echt’, inderdaad dodelijk. Je raakt 
een negatief stempel nl. nooit meer kwijt.
Het woord ‘bonnetjesaffaire’ is nog niet zo lang geleden in onze 
taal opgenomen, maar iedereen kent het. En iedereen weet dat het 
onafscheidelijk verbonden is met ‘declaratie’. Declareren betekent 
dat de indiener van een declaratie duidelijk maakt dat hij bepaalde 
kosten heeft gemaakt die noodzakelijk waren om de hem of haar 
opgedragen werkzaamheden te verrichten. In ‘declaratie’ zit het 
Latijnse ‘clarus’ en dat impliceert helderheid; vgl ons woord ‘klaar’.
Het vervelende is echter dat sommige burgers zich een zeer eigen en 
discutabele interpretatie van ‘klaarheid’ durven te permitteren en 
dan bedoel ik de burgers die bij de overheid werken of bij de door 
de overheid gefinancierde instellingen. Hoeveel (Tweede-Kamer)
declaratie-schlemieltjes zijn er intussen niet betrapt op het vrij du-
bieus hanteren van de reis- en verblijfskostenvergoeding; we la-
ten het gesjoemel met de wachtgeldregeling maar even buiten be-
schouwing. En altijd speelt dat boerenverstand-regeltje ‘het klopt 
wel, maar het deugt niet’ een vileine rol.
Nu is er in Groningen een wethouder (ex-Tweede-Kamerlid) be-
noemd - let wel: iemand die letterlijk de wet moet handhaven - die 
de nodige affaires achter de rug heeft: wachtgeld, verblijfskosten... 
En heel erg leuk - d.w.z. voor de mensen die over een apart gevoel 
van humor beschikken - is wel dat de aan de schandpaal genagelde 
wethouderlijke graaister het afdoet met: ‘streep onder de ophef, een 
mens kan een fout maken!’
Uiteraard spelen de op de vingers getikte fraudeurs altijd de ver-
moorde onschuld, maar als er in de pers gewag wordt gemaakt van 
mogelijke onzorgvuldigheden, lees je steevast in het slot van het ar-
tikel dat de betrokkene een bepaald bedrag heeft teruggestort. Nou, 
dan weet je het wel.
Ik wil niet opperen dat er voor bestuurders andere normen gelden 
dan voor gewone burgers: integendeel, integriteit geldt voor ieder-
een. Het is echter wel duidelijk dat de man of vrouw die heel goed 
weet dat hij in aanmerking komt voor een antecedentenonderzoek 
omdat hij een bepaalde functie ambieert, een ongelooflijke oen is 
als hij essentiële fatsoensregels bagatelliseert. En de sollicitatiecom-
missie die niet-integer gedrag door de vingers ziet...brevet van stui-
tend onvermogen!
Men spreekt in sommige groepen - natuurlijk t.g.v. rancuneuze 
overwegingen - over de Haagse Banencarrousel of ook wel over 
kartelpartijen. Ik verkeer niet in de positie om daar een helder com-
mentaar op te geven. Soms denk ik echter wel: het zal toch niet zo 
zijn, dat...
Even iets anders. Ik zocht naar uitdrukkingen die synoniem zijn 
aan ‘geen rook zonder vuur’. Toen begreep ik plotseling het woord 
serendipiteit: het vinden van iets bruikbaars terwijl je op zoek bent 
naar iets totaal anders. ‘Zonder dit of zonder dat’ leidde me naar de 
uitdrukking: een kus zonder baard is een ei zonder zout. En dat in 

een tijd van wrede en oeverloze quarantaine. Waarvan akte!

Wist

Cursiefje

10 mei 
Moederdag.
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Openingstijden winkel
wo t/m vr.:09.00u – 18.00u
zaterdag :09.00u – 16.00u

Verwen moeder met een
sieraad van Idesign

sieraden.
Kom naar de winkel

(wel even aanbellen) of 
kijk in onze webshop.

www.idesignsieraden.nl

Van saaie groene grasstrook 
naar prachtige tuin.... 

Familie van mevrouw Gräper vond het niet leuk dat zij vanuit haar appartement uit- 
keek op een saaie groene grasstrook. Voor zij verhuisde naar Driehof had zij een prach-
tige tuin bij haar woning. Dit gunde haar zoon zijn moeder weer. Zij hebben samen 
met kwekers uit Boskoop ervoor gezorgd dat de bewoners van Driehof die uitkijken op 
dit stuk groen nu kunnen genieten van prachtige planten. Chapeau!!!
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DE TWEEDE WERELDOORLOG IN ONZE KERNEN
Voor de trouwe lezers van de Groene Hart Koerier 

1. Hoe heette de Boskoopse veldwachter die per abuis door de Hazerswoudse ondergrondse werd doodgeschoten 
 na een geschil om een uitgeworpen vliegtuigtank? (voor- en achternaam)
2. Hoe heette het lokale illegale krantje dat in onze dorpen werd verspreid? (5 woorden)
3. Wat trof in de middag van 14 mei 1940 zowel Koudekerk aan den Rijn als Hazerswoude-Rijndijk?
4. Welke vogel moest ter voorkoming van spionage op bevel van de Duitsers werden gedood?
5. Welke dominee, geboren in Hazerswoude-Dorp, kwam in 1942 om in Kamp Amersfoort? (voor- en achternaam)
6. Deze had je nodig om voedsel, kleding, schoeisel etc. te kunnen kopen?
7. Welk document moet iedere Nederlander vanaf 15 jaar bij zich dragen?
8. Waar staat het herdenkingsmonument in Hazerswoude-Rijndijk? (straatnaam)
9. Wat is onlosmakend verbonden aan de Hongerwinter?
10. Wat deden mensen om uit handen van de Duitse bezetter te blijven?
11. Vanaf het begin van de bezetting moesten mensen dit doen met hun huis en zelfs hun fietslamp op straffe van een hoge boete?
12. Naar deze verzetsheld is in Boskoop een scoutinggroep vernoemd? (titel en achternaam)
13. Uit welk land kwamen de meeste bevrijders die op 8 mei 1945 door onze dorpen trokken?
14. Naar deze verzetsheld is een basisschool in Benthuizen vernoemd? (voor- en achternaam)
15. Hoe heette het Joodse meisje dat naar dezelfde school als Anne Frank ging en anders dan zij de oorlog wel overleefde, 
 doordat zij een veilig onderkomen had gevonden bij Grietje Bogaerds in Hazerswoude-Dorp? (voor- en achternaam)
16. Hoe noemt men het grootscheeps vorderen van mensen of voorwerpen zoals fietsen?

"Even tijd voor .... een 'historische'puzzel!
DE TWEEDE WERELDOORLOG Een puzzel met een plaatselijke historische achtergrond. 

Bernadette Verhoef en Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost zetten 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 voor de winnaar 
stelt Bernadette Verhoef één exemplaar van haar boek "75 jaar vrijheid in 75 beelden" beschikbaar. U mailt de 

oplossing 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 = B; 2 = S; 3 = M; 4 = W; 5 = K; 6 = C; 7 = U; 8 = T. 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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Veilig wandelschoenen kopen 
in de Beter Lopen Winkel
De Beter Lopen Winkels in Leiderdorp zijn in coronatijd gewoon open met alle maatrege-
len voor het veilig passen van schoenen. Vooral wandelschoenen zijn op dit moment ge-
wild. Even erop uit in de natuur is immers een aangename en gezonde afwisseling voor 
het binnenleven. 

Paul Tap van de Beter Lopen winkel tussen zijn grote collectie wandelschoenen

nen is dan een investering waar 
je veel plezier van zult hebben. 
Het verhoogt het wandelplezier 
en je voorkomt klachten in het 
bewegingsapparaat.”

Voor elk type voet veel keus
Tap: “Wij hebben een grote col-
lectie speciale wandelschoenen, 
maar ook sportschoenen en 
sandalen die geschikt zijn om 
een wandeling mee te maken. 
Onze voetspecialisten scannen 
de voeten en adviseren zo over 
de optimale pasvorm en maat 
om uw voet te ondersteunen. 
Plat, hol, smal of breed voor 
elk type voet zijn er schoenen 
op maat.” In onze nieuwe win-
kel ‘Het Loopcentrum’ aan de 
Rietschans in Leiderdorp bieden 
we ook een extra service om de 
schoenen uit te proberen. Bin-
nen hebben we daarvoor een 
loopbrug en buiten een loopcir-
cuit.”

Veilig schoenadvies
Zowel de winkel op de Splinter-
laan als die op de Rietschans zijn 
zo ingericht dat medewerkers 
en klanten voldoende afstand 
kunnen houden. Mochten er op 
enig moment te veel klanten te-
gelijkertijd naar binnen willen, 
dan is er buiten de mogelijk-
heid om even te wachten. Ver-
der wordt alles wat aangeraakt 
is tussendoor steeds schoonge-

maakt. Tap: “De klanten moe-
ten wel zelf de schoenen aan-
trekken en wij kunnen alleen 
op gepaste afstand met ons er-
varen oog en in samenspraak 
met de klant beoordelen of de 
schoenen goed passen. Wij had-
den gehoopt onze nieuwe plexi-
glas passchermen vanaf deze 
week te kunnen inzetten en te 
kunnen starten met ‘het nieuwe 
normaal’ in onze branche.  Met 
de passchermen kunnen we de 
voeten namelijk weer scannen, 
schoenen zelf bij de klant aan-
doen en met de handen voelen 
hoe de schoen zit. Op de pers-
conferentie van afgelopen dins-
dag is voor de contactberoepen 
echter besloten dat wij voorlo-
pig tot 20 mei nog geen fysiek 
contact met de klanten mogen 
maken.”

Informatie of 
een afspraak maken?
Meer informatie vindt u op 
www.beterlopenwinkel.nl. De 
winkel in Leiderdorp is geves-
tigd aan de Splinterlaan 158 en 
het Loopcentrum aan de Riet-
schans 72. Kijk voor de ope-
ningstijden op de website. U 
kunt ook bellen voor een af-
spraak naar 071-5422765. De 
winkel op de Splinterlaan is 
voor wandelschoenen gespeci-
aliseerd in het merk Meindl en 
Het Loopcentrum in Lowa. 

Klaar voor het wandelseizoen
Eigenaar van de filialen in Lei-
derdorp Paul Tap is in zijn win-
kels helemaal klaar voor een 
voorjaar- en zomerseizoen 

waarin veel wordt gewandeld. 
“Onderdeel van het leven in co-
ronatijd is dat vakantie vieren 
op verre bestemmingen deze 
zomer niet aan de orde is. In de 

eigen omgeving, of in elk geval 
in eigen land er met de fiets op 
uit, of wandelingen maken is 
een goed alternatief”, aldus Tap. 
“Een paar goede wandelschoe-

Alles begint met ploegen!
De afgelopen weken is de agrarische sector in Het Groene Hart rondom Hazerswoude 
druk en koortsachtig bezig met het grond bewerken en voorbereiden  van de landerijen 
voor de nieuwe oogst. Er is = geplant = gezaaid= en op de boomkwekerijen gepoot. 

Een prachtig gezicht hoe 'Onze 
boeren en kwekers' investeren 
in de natuur en voedsel voor-
ziening voor de komende tijd. 
Want in deze corona tijd is des 
te meer gebleken dat wij ons 
'Kleine stukje aarde ' voor die 'Ze-
ventien miljoen mensen'  koesteren 
en er zorgvuldig mee om moe-
ten gaan.

Zo kwam de gepensioneer-
de Piet Bos een perceel ' nog te 
ploegen maisland'  in het oog, 

Vader en zoon Bos onder een stralend blauwe hemel op de Fordsons...

Niks GPS besturing, gewoon op het oog en wel recht hoor!

aan de Voorweg nr. 28a  van 
Boerderij Sparnaaij. Specialiteit: 
Melk+Kaas+Zorg. Gevestigd in 
de gastvrije omgeving van de 
Boterpolder.

Aparte hobby!
Piet en zoon Pieter zijn lid van de 
hobby club O.T.M.V.  en die gaan 
meestal  4 keer per seizoen met 
een 20 tal clubleden met hun 
'vintage' historische tractoren en 
werktuigen ploegen. Dit gebeurt 
ook in wedstrijdverband op div. 

plaatsen in Nederland.  Bijvor-
beeld op 17 oktober in Alphen 
aan den Rijn achter het afval in-
leverstation. Vanwege corona dit 
jaar is ook die hobby activiteit 
onder voorbehoud afgelast.

Piet en Pieter hebben zodoende 
van de gastvrije familie Sparnaa-
ij gelegenheid gekregen om de 
2.5 Ha. bouwland waar nu nog 

een 'groenbemester' op stond op 
professionele wijze op ca 22 cm 
diep onder te ploegen. Met su-
per mooie weersomstandighe-
den en het ploegland op steen-
worp afstand van het woonadres 
was dat voor voor vader Piet 

op de Fordson Dexta met Cor-
mick 42 E ploeg ( 63 jaar oud ) 
en zoon Pieter met de Fordson 
Major ( 67 jaar oud) een twee-
tal dagen genieten van de lente, 
op het land waar de natuur met 
vogels zoals kievieten, scholek-
sters, grutto's, waterhoen, een-
den, zwanen en zowaar de ooi-
evaar hen gezelschap hielden.

Het gezegde:     Alles begint met 
ploegen  heeft uiteraard de be-
tekenis dat na het ploegen het 
Zaaien komt en daarna het ver-
hakselen/oogsten, en het eten 
van de mais door de koeien, 
die worden dan gemolken door 

Martijn Sparnaaij en daarna ma-
ken Maaike en Martijn Sparnaaij  
er die super gezonde overheer-
lijk boeren KAAS en andere zui-
vel producten van !    
          

Te koop in het 
Boterpolderland waar het 

leven goed is !
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Het grote misverstand over de Luttike Rijn en de 
Lagewaardse wetering

Door Albert Dorrestein, Historisch Genootschap Koudekerk 
Nog steeds zijn er veel mensen die het water langs het landschappelijk lint Lagewaard en 
Landlustweg, genaamd de Lagewaardse Wetering als de andere naam voor de Luttike Rijn 
zien. Ondergetekende had dat idee ook een tijdje, maar is zich daarin gaan verdiepen toen 
er informatie van het tegendeel beschikbaar bleek te zijn. 

De Luttike Rijn heeft een andere loop gehad dan de Lagewaardse Wetering, maar de vraag is welke. 
Natuurlijk komt dan de vraag naar voren of er nog iets van de Luttike Rijn te zien is. Daarbij wordt 
dankbaar gebruik gemaakt van het artikel van  E. van der Most in De Viersprong van november 1992, 
het blad van de Historisch Vereniging Alphen.  
De juiste ligging van de Luttike Rijn is volgens dat artikel een stuk zuidelijker dan die van de Lage-
waardse Wetering. Dat is te bepalen aan de landsbegrenzingen van de 12e en 13e eeuw in het gebied. 
Pas vanaf de 15e eeuw is de ligging van de Lagewaardse Wetering bepalend geweest voor de inrichting 
van het landschap.  Zo dateert de Lagewaardse polder uit 1549 en de Hogewaardse polder uit 1651. Die 
polders zijn ontstaan na 1400 toen de Lagewaardse Wetering werd aangelegd. De landeigenaren moes-
ten daarvoor een smalle strook land afstaan om de aanleg van de wetering mogelijk te maken. Dat had 
wel tot gevolg dat percelen in twee stukken verdeeld werden: een klein stuk ten zuiden van de wete-
ring en een groot deel ten noorden daarvan. 
De ligging van de Luttike Rijn hangt samen met een nederzetting in de Karolingische tijd (rond de 
8e/9e eeuw), waarbij een veenwetering in een noordelijke Rijnarm, de Luttike Rijn, stroomt. De Lut-
tike Rijn vormt de zuidelijke begrenzing van die nederzetting. In de 12e eeuw werden de gebieden ten 
noorden en ten zuiden van de Luttike Rijn in langgerekte stroken verkaveld. In dat gebied vindt geen 
veenontginning, maar wel kleiafgraving plaats. In de 13e eeuw wordt op het samenvloeiings-punt van 
Luttike Rijn en Oude Rijn kasteel Groot Poelgeest (in leen gegeven in 1326) gebouwd. Dit kasteel werd 
eerder “te Horne” genoemd, maar daarover is heel weinig bekend. 
In de 14e eeuw werden direct ten noorden van de Luttike Rijn de kastelen Klein Poelgeest (1386) en 
Den Toll (ca. 1250) en ten zuiden van deze Rijnarm Foreest (ca. 1250 of eerder) gebouwd. De strook 
grond die lag tussen de voormalige Luttike Rijn en de net aangelegd Lagewaardse Wetering, wordt 
vanaf ca. 1400 gerekend tot het gebied van de Hogewaardse polder. De situatie is na de stichting van de 
Hondsdijkse polder in grote lijnen onveranderd gebleven. Nieuwe boerderijen ontstonden vooral aan 
de noordzijde van de Lagewaardse Wetering. Zo verloor de Luttike Rijn zijn functie voor de scheep-
vaart en de waterhuishouding. Deze wordt dan ook niet langer onderhouden, waardoor een proces 
van dichtslibben en dichtgooien op gang kwam. Dat maakt het nu heel lastig om de loop van de Lut-
tike Rijn in deze tijd in beeld te krijgen.

 
Op de kaart links - uit het Caertboeck van 
Rijnland -, gemaakt door Balthasar Floris-
zoon van Berckenrode in 1615, zijn nog 
resten te zien van de Luttike Rijn die min 
of meer parallel loopt aan de Lagewaard-
se Wetering. Bij Klein Poelgeest loopt deze 
noordelijker dan feitelijk het geval moet 
zijn geweest, terwijl de wetering ten noor-
den in plaats van ten zuiden van Den Toll 
loopt. De afstand tussen de Lagewaardse 
Wetering en de Luttike Rijn komt wel weer 
overeen met  de eerdere beschrijvingen. Bij 

de huidige Landlustweg loopt een deel van de Luttike Rijn vanuit de gelijknamige boerderij richting 
het zuidoosten. Die Luttike Rijn met wat eilandjes voor geriefhout komt ook in de Oude Rijn uit.
Tegenwoordig is de loop van de vroegere Luttike Rijn  moeilijk in het landschap te zien. Ook in do-
cumenten en archieven is hier heel weinig van te vinden, omdat die pas bijgehouden werden bij de 
stichting van de polders. Uit kaarten van kerkelijke bezittingen kan wel opgemaakt worden dat er 
sprake was van gesplitste percelen, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen de Lagewaardse Wete-
ring en de Luttike Rijn. Bij de opgravingen van Klein Poelgeest zijn een paar kuilen met 12e/13e eeuws 
aardewerk enkele tientallen meters ten noorden van de huidige Kerklaan gevonden. Deze wijzen op 
de eerste kleiontginning ten zuiden van de Luttike Rijn.  Het stroomgebied van de voormalige Luttike 
Rijn bevat waarschijnlijk nog interessante vondsten die een nieuw licht kunnen werpen op de ontwik-

kelingen in het gebied. Uit de Romeinse tijd, aan 
het begin van onze jaartelling, schijnt er volgens 
een bepaald onderzoek een wachttoren gestaan te 
hebben tegenover waar nu de ingang van boer-
derij Poelgeest is. Dat zou ook kunnen duiden op 
de locatie bij de tweesprong van Luttike Rijn en 
Oude Rijn die door de Romeinen als noordgrens 
van hun gebied ter plaatse werd beschouwd. Te-
gelijk is dan ook duidelijk waar de loop van de 
Luttike Rijn is begonnen. Het zou goed zijn als 
daar nader onderzoek naar wordt gedaan.
 

De Lagewaardse wetering ter hoogte van Lagewaard nr 62

Wij ontvangen leuke reacties op de inzendingen, soms rectificaties, aanvullingen of be-
dankjes. Wij reageren op alle reacties, en vinden het leuk dat u meedenkt. Samen weten 
we tenslotte meer. Mail naar:  onslint028@gmail.com.

Volgende week gaat onze bijdrage over de natuur in ons landschappelijke lint

Stichting TESS kan uw 
hulp goed gebruiken
Beste inwoners van Rijnwoude, Zit u door de Corona maatregelen 
ook thuis?? Een mooie gelegenheid om uw kledingkast eens goed 
op te ruimen en stichting Tess te helpen. 

Stichting Tess zamelt geld in om voor kinderen met een beper-
king dolfijnondersteunde therapie bij het Curacao Dolphin Therapy 
& Research Center (CDTC) mogelijk te maken. Deze dolfijnonder-
steunde therapie heeft bewezen een belangrijke aanvulling te zijn 
op de dagelijkse ontwikkeling van kinderen met een beperkingen 
en voor een hogere kwaliteit van leven voor kind, ouders en hun 
omgeving te zorgen. 

Op de wachtlijst van Stichting Tess staan ongeveer 35 kinderen met 
een beperking variërend van het syndroom van Down, autisme tot 
een andere al dan niet aangeboren verstandelijke en/ of motorische 
beperking. Op de wachtlijst staan is voor ouders niet vrijblijvend: 
ouders moeten helpen om geld in te zamelen voor alle kinderen op 
de wachtlijst. Bestuursleden, ouders en vrijwilligers verbonden aan 
de stichting krijgen voor hun inzet geen enkele vergoeding. 

Omdat Nederlandse zorgverzekeraars deze therapie van $ 7.500,= 
niet vergoeden, is Stichting Tess honderd procent afhankelijk van 
donaties. Wilt u Stichting Tess helpen? Dat kan bijvoorbeeld al door 
uw oude linnengoed bij ons in te leveren, maar geen dekbedden 
en kussens.

Wat mag u bij ons inleveren:
* Onder- en bovenkleding, shirts, broeken, kousen etc.
* Dames-heren- en kinderschoenen, laarzen, gympen, slippers etc
* Handdoeken, theedoeken, washandjes, beddengoed
* Jassen, jacks en riemen
* Dassen, hoeden, petten, tassen
* Gordijnen, vitrage (mits heel en zonder haken)
* Oude mobiele telefoons.

Inleveren kan bij Joke Sol
Prinses Marijkestraat 4, Koudekerk aan den Rijn
Voor vragen en meer informatie 071-3414990

Mocht er niemand thuis zijn dan mag u de oude kleding in gesloten 
zakken voor de deur neerzetten.

De Zonnebloem maakt men-
sen blij in een bijzondere tijd
De vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Rijnwoude-Noord 
verrasten vorige week op een zonnige dag al hun gasten met een 
kort bezoekje op gepaste afstand. Zij brachten voorafgaand aan Ko-
ningsdag, dat dit jaar “Woningsdag” werd genoemd, iedereen een 
prachtige orchidee plant en een zakje met koninklijke chocolaadjes. 
Zowel de gasten als de vrijwilligers genoten van het moment waar-
op zij elkaar weer even zagen en hoorden hoe het met hen ging.
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Koudekerk aan den Rijn, april 2020.
Zoals u ongetwijfeld hebt gehoord of gelezen zijn we in verband 
met de door de regering getroffen maatregelen tegen het Co-
vid-19 virus erg beperkt in onze bewegingsvrijheid. 

De wekelijkse activiteiten zijn voor onbepaalde tijd reeds opge-
schort, maar het betekent nu ook dat de 
Bootreis die we jaarlijks organiseren rond midden augustus dit jaar geen doorgang kan vinden. Dat 
vinden we heel  erg jammer, maar de organisatoren Tiny Molenaar en Janny Peters hopen u volgend 
jaar weer op de boot te mogen begroeten.  

Ook de overige activiteiten van de Stichting staan dus nog een tijdje op een (veel te !) laag pitje. We 

Al voorbereiden voor de winter 2020/2021

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 contact via mail en whatsapp. 

Het dooiweekend, een weekend 
weg vol spel en plezier, wat al-
tijd tussen het winterprogram-
ma en zomerprogramma ge-
organiseerd wordt door onze 
jeugd-commissie hebben we 
helaas al moeten afgelasten. 
Dat is zeer spijtig, want we we-
ten hoezeer de kinderen hier 
naar uitkijken. Ook de geplan-
de reünie van de schaatsers die 
de Weissensee dit jaar gereden 
hebben kon niet doorgaan. 

Voorbereiden
Wat wel doorgaat zijn de voor-
bereidingen voor het nieuwe 
zomerseizoen. Dit jaar willen 
we weer de gebruikelijke acti-

viteiten aanbieden. Fietsen op 
zondagochtend voor de jeugd, 
skeeleren (inline-skaten) in 
Leiderdorp op maandagavond 
en droogtraining op donder-
dagavond. Ook kan een duin-
training niet ontbreken op het 
programma. Maar wat de start-
datum van deze activiteiten zal 
zijn is uiteraard afhankelijk van 
de maatregelen die overheid en 
de sportbonden hanteren. De 
KNSB heeft in ieder geval de 
wedstrijden voor het skeele-
ren uitgesteld tot na 1 Mei. Ook 
de sportverenigingen moeten 
hun verantwoordelijkheid ne-
men 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 stuk-
je energie kwijt te raken. Ook 
nu het niet mogelijk is om bij 
een vereniging of sportschool 
deel te nemen aan een groep-
straining is het best moge-
lijk om in beweging te blijven. 
Thuis kan je best heel wat oe-
feningen doen en ook worden 
er online trainingen en lessen 
aangeboden door sportscholen( 
Sport2Bfit). En je kan ook best 
alleen of met een gezinslid bui-
ten gaan sporten. Voorwaarde is 
wel dat de regels van de Over-
heid opgevolgd worden.

Rijndijk 177, 2394 CB  Hazerswoude-Rijndijk
info@t-haasje.nl - www.t-haasje.nl

Telefoon 071 3414730

NOODGEDWONGEN GESLOTEN
Graag willen we u een speciaal keuzemenu aanbieden.

Kunnen we elkaar helpen om deze crisis door te komen?

AFHAAL/BEZORG
 KEUZEMENU à 27,50

VANAF WOENSDAG 29 APRIL
• Saladetaartje van gerookte zalm met raapstelen en rucola-bearnaisesaus  

of
• Pulled chicken à la turkey met pomodori-tomatensalade 

of
• Romige aspergesoep met kervel 

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

• Kabeljauwfi let met zuurkool, stamppot en kruidenpanade
 of

• Zacht gegaarde lamsprocureur in zijn jus met jerry en gebraiseerde andijvie 
of

• Asperges met ham, ei, gepofte aardappelen en boterjus 

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

• Chocolademousse met mango en mangosorbetijs
of

• Yoghurt-panna cotta met roodfruit en honingroomijs

Nieuw keuzemenuvanaf woensdag 29 aprilMET ASPERGES

hopen dat er na 1 september weer wat meer mogelijkheden zijn. 
Zodra daar sprake van is, zullen we u via de Groene Hart Koerier 
en via onze website, oudereninkoudekerk.nl, daarover informeren. 

Namens het bestuur en de vrijwilligers van SWOK hopen we van 
harte dat u deze zomer  toch –met wat improvisatie misschien- een 
fijne tijd kunt beleven,  maar vooral dat u allen goed gezond blijft.
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Wilt u  in deze lastige tijd 
nog een  beetje plezier,

Laat dan Uw maaltijden verzorgen 
door Café de Egelantier

Dinsdag t/m zondag
Iedere week zolang de crisis duurt
open  voor afhalen en bezorgen.

Zie www.egelantier.com

Op dinsdag 5 mei kunt u eveneens een 
maaltijd bestellen. Wij bezorgen die vanaf 

16.00 uur bij u thuis!

 Clown Toet voor de 
ramen van de Driehof
Ze is een bekende verschijning bij bewoners van zorginstellingen. Clown Toet. 
Regelmatig komt zij bewoners vermaken en zorgt dat ieder de rest van de dag met 
een glimlach rondloopt. Ook in de Driehof is zij een bekende verschijning.

Nu alle tehuizen op slot zitten vanwege het coronavirus, moeten de bewoners de clown met de zon-
nige lach missen. Maar voor ieder probleem is een oplossing en zo verscheen maandag 20 april op-
eens een hoogwerker voor de ramen van de Driehof met in het bakje clown Toet. 

Of ze de even de ramen mocht 
zemen? 
In plaats van schoonmaken 
schilderde zij, met veel ge-
doe en gelach, een hart op het 
raam.
Vervolgens werden de bewo-
ners ook nog vermaakt met 
muziek.
Ze trok van raam tot raam en 
overal waar zij kwam liet ze 
lachende mensen achter. Een 
prachtig initiatief voor de be-
woners van dit zorgcentrum. 
Of, zoals clown Toet het zelf 
zegt: ”Wat de zon doet voor 
een bloem, doet een glimlach 
voor een mens!

Scouting Rheijnewoud 
Scout Thuis!
 
Vanaf 12 maart 2020 zijn er geen opkomsten meer op ons clubhuis “Ons Honk”. Ie-
dereen mist elkaar verschrikkelijk en er zijn vele leuke grote evenementen afgelast 
waar wij als scoutingvereniging ons steentje aan zouden bijdragen. Onder het moto 
#Ikscoutthuis maken de leidingteams sinds 18 maart diverse onlineprogramma’s.

GEEN jeugdvakantieweek en huttenbouw 
deze zomervakantie.
Op de persconferentie van 21 april vertelde premier Rutte dat er tot 1 september 2020 geen eve-
nementen mogen plaatsvinden in verband met de verspreiding van het coronavirus. Dat betekent 
dat het jaarlijkse evenement voor de jeugd, de huttenbouw/jeugdvakantieweek, in alle dorpen 
ook komt te vervallen.
“Met pijn in ons hart moeten we dit melden” zegt de leiding van de huttenbouw in Benthuizen
“We hadden zo gehoopt dat het toch nog kon, maar jullie gezondheid gaat voor” aldus de organisa-

Zo zijn er bij de scouts al een quiz, mini E-scout, point-rush en een online Cluedo gespeeld. Ook de 
Welpen hebben een bingokaart gekregen waarvan ze een foto mochten insturen. Via de post hebben 
ze een opdrachtboekje gekregen waar nog meer uitdagingen in staan. De Explorers quizzen zich ook 
een slag in de rondte en kijken online (dus een toch een beetje samen) films.

Verveel jij je en wil je ook zo een leuke uitdaging meedoen? 
Neem dan contact met ons op. Alle informatie is te vinden op onze site. www.scouting-rheijnewoud.nl  
    
                

Bingokaart    Resultaat van een Welp

tie van de jeugdvakan-
tieweek Rijndijk.

In Hazerswoude-Dorp 
proberen ze toch de 
lichtpuntjes te zoeken: 
“Positivo's als we zijn, 
denken we na over 
mogelijke alternatie-
ven. Mocht dat haal-
baar zijn, dan melden 
we ons weer.” Dus wie 
weet komt er nog een 
creatieve vervanging?

Maar een echte jeugd-
vakantieweek zit er dit 
jaar niet in. Daarom 
een groet van alle lei-
ders. “Wij zullen jullie 
gezelligheid, creaties, 
grappen en plezier ont-
zettend missen dit jaar en zien jullie graag natuurlijk volgend jaar 
2021!” meldt de Benthuizense leiding.
En de huttenbouw Rijndijk sluit af met: “Zorg de komende tijd 
goed voor jezelf en voor elkaar en blijf gezond. Volgend jaar or-
ganiseren wij weer een supergave Jeugdvakantieweek en Hutten-
bouw voor jullie.” 

Ook het bestuur van de Jeugdvakantieweek in Koudekerk vindt dat 
gezondheid en veiligheid voor alles gaan. “Wat in het vat zit ver-
zuurt echter niet, en wij zullen het volledige jubileumprogramma 
dan ook verplaatsen naar 2021” aldus de mensen uit Koudekerk 
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SSllaa  jjee  ssllaagg  
mmeett  eeeenn  ssllaaggzziinn  

Activiteit voor basisschoolleerlingen / 
ook oproep aan bewoners!

Ook voor kinderen is de Coronatijd een heel lastige tijd: niet naar school / niet naar club of vereniging /  
nauwelijks buiten kunnen spelen; verveling natuurlijk alom. Hier willen wij de komende tijd iets aan doen.

In iedere kern (Groenendijk / Hazerswoude Rijndijk / Hazerswoude Dorp / Koudekerk aan den Rijn en 
Benthuizen) komt er een wedstrijd waar kinderen leuke prijzen mee kunnen winnen. 

Wat is de bedoeling?
1. In iedere kern worden bewoners (binnen de bebouwde kom) 

gevraagd mee te doen met het plaatsen van een letter in de 
voortuin of op het voorraam van het huis (moet redelijk te vinden 
zijn, maar niet te makkelijk)

2. Al deze letters vormen met elkaar een slogan (iedere kern een 
andere slogan).

3. Kinderen gaan in teams van 2 kids op zoek naar al deze letters en 
gaan hiermee de slogan oplossen.

4. Met deze slogan kunnen de kinderen leuke prijzen winnen; voor 
iedere kern 3 prijzen, waardebonnen van € 25,- / € 15,- en € 10,- 
te besteden bij de lokale snackbar.

Om te komen tot deze wedstrijd hebben we de hulp nodig van heel 
veel bewoners en gaan we het volgende schema volgen:
1. Inwoners van Rijnwoude (worden hiertoe opgeroepen in Groene  

Hart Koerier van 28/29 april) die mee willen doen met het  plaatsen 
van een letter, melden zich aan bij de contactpersoon van iedere 
kern (zie onderaan dit artikel), waarbij vermeld wordt:

 - Naam
 - Adres
 - Email en telefoonnummer

AANMELDEN VAN 28 APRIL TOT 2 MEI.
2. Al deze adressen krijgen van de organisatie vervolgens een letter 

toebedeeld (2 / 3 mei)
3. Vervolgens wordt er een overzicht gemaakt van adressen waar de 

letters te vinden zijn. Dit overzicht wordt geplaatst in de Groene 
Hart Koerier van dinsdag 5 / woensdag 6 mei. Tevens is 
dit overzicht op te vragen bij de contactpersoon van iedere kern 
(makkelijk als je mee wilt doen, krijg je het overzicht via de mail 
toegestuurd) en terug te vinden op de website van www.actief- 
rijnwoude.nl waar je per kern het overzicht kan downloaden.

4. Op 4 mei worden de letters geplaatst in de voortuin of aan het 
voorraam.

5. Kinderen hebben vervolgens vanaf 5 mei de tijd om de letters 
te gaan zoeken. Tot woensdag 13 mei kunnen de kinderen 
de slagzin inleveren bij de contactpersoon van iedere kern  
(zie hieronder)

6. Vervolgens zullen uit de goede antwoorden prijswinnaars worden 
getrokken. We proberen van de prijswinnaars een mooie foto 
te maken die we uiteindelijk gaan publiceren in de Groene Hart 
Koerier. 

Wij denken hiermee kinderen een leuke activiteit aan te bieden 
waarbij je ook misschien je eigen kern weer beter gaat leren 
kennen. Maar denk eraan: je mag dit maximaal met z’n tweeën 
doen en natuurlijk belangrijk dat je verder afstand blijft houden van  
elkaar en van anderen.

Contactpersonen per kern:
Groenendijk: 
Michaela de Jong: activiteit@pleyn68.nl  
Benthuizen: 
Bernard de Vries: bernard@actief-rijnwoude.nl / 0629508442
Hazerswoude Dorp:
Linda Timmermans: Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267
Hazerswoude Rijndijk: 
Richard Brommers: info@derodewip.nl / 06-83428041
Koudekerk aan den Rijn: 
Hetty Visser: actiefrijnwoude@gmail.com / 06-82743927

Dit is een project waarbij samengewerkt wordt tussen Stichting 
Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk / Actief Rijnwoude / Pleyn 68 / 
en mede mogelijk gemaakt door Stichting Beheer de Hoek.
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Turbana bananen
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Let op! Afwijkende openingstijden:
4 mei: 8:00 - 19:00 uur 
5 mei: 8:00 - 18:00 uur

Turbana bananen

7
fris en
fruitig

5
vol en
rond

2
soepel
en rond

Amstel, Bud, Grolsch, Hertog Jan, 
Jupiler of Kornuit pils
2 pakken met 6 blikjes van 0.33 liter 
Van /8.30 - /11.68
 Voor 4.15 - 5.84

 Ariel of Lenor 
 Alle soorten 
 2 stuks 
 Van /4.86 - /16.90
 Voor 2.43 - 8.45 

 Dreft Platinum plus 
vaatwastabletten
Doos met 90 stuks 
 Van /42.70 

 0.99 
PER STUK

 Campina yoghurt of kwark 
 Alle bekers van 500 gram 
of pakken van 1 liter 
Van /1.09 - /1.69
M.u.v. Griekse yoghurt

 Park Villa  
 6 fl essen van 0.75 liter  
 Van /32.94
Voor 16.47 

 First Choice cola 
 Alle soorten
2 stuks 
 Van /0.78 - /9.98 
 Voor 0.39 - 4.99 

2 SCHALEN

4.-

 Pick&mix BBQ 
assortiment 
 3 pakken van 
200 - 390 gram 
Van /9.87 - /10.47

3 PAKKEN

9.-

 1+1
GRATIS 

Grill assortiment
 Alle schalen met 
een 2 voor 4.- sticker 

KILO

 0.99 

NU NU

 2 HALEN
1 BETALEN 

PER DOOS

14.99 

NU

 6 HALEN
3 BETALEN  1+1

GRATIS 

STUNT

ACTIE


