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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

74 Nederlandse oorlogsgedenkplaatsen uitgekozen....

Bloemenzee voor oorlogsmonu-
ment in Hazerswoude-Rijndijk

De tulpenstaan klaar om op 5 mei verdeeld te gaan worden in verzorgingshuizen en inwoners van Hazerswoude-RijndijkmFoto Diana Baak

“Sla je slag met 
een slagzin”
Activiteit/oproep bedoeld voor basisschoolleerlingen

Heb je zin in meedoen met een leuke activiteit in je eigen 
omgeving? En zou je kans willen maken op een waardevolle 
prijs, te besteden bij de lokale snackbar?

Kijk dan gauw op pagina 15 met de grote advertentie in deze 
Groene Hart Koerier “Sla je slag met een slagzin”. 
Misschien ga jij wel een “lekkere” prijs winnen.

Veel plezier en succes

GOED 
NIEUWS?
Op 4 mei j.l. heeft het bestuur 
van de Stichting Groene Hart 
Koerier een offerte mogen in-
dienen voor de kosten van het 
eventueel plaatsen van het ge-
meentenieuws in de GHK!

Dat betekent niet dat de op-
dracht doorgaat, maar er wordt 

wèl aan ons en u! gedacht!
door Diana Baak

Zondagavond is het oor-
logsmonument aan de 

rood, wit en blauw. Het 
monument is één van 74 
Nederlandse oorlogsge-
denkplaatsen die hier-
voor door het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei is uit-
gekozen.  

Op 4 mei herdenken we in Ne-
derland de oorlogsslachtoffers. 
Vanwege de coronamaatrege-
len was het dit jaar niet moge-
lijk voor mensen om persoon-
lijk bloemen bij een van de 
3.900 oorlogsmonumenten te 
brengen.  Om toch ‘vanuit huis’ 
bloemen te kunnen leggen bij 
de oorlogsmonumenten heeft 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
samen met betaalservice Tikkie 
en het duurzame collectief SEA-
VENTS de actie ‘Bloemen voor 
4 mei’ opgezet. Via Tikkie kon 
men de bloemen kopen. 
Er zijn op deze wijze zo’n 
15.000 bossen bloemen gedo-
neerd. Deze (biologische en in 
Nederland geteelde tulpen) zijn 
op 3 mei bij geselecteerde oor-
logsmonumenten in ons land 

gebracht, waaronder het oor-
logsmonument in Hazerswou-
de-Rijndijk. 
De tulpen staan in emmers met 
water. Op 5 mei aan het einde 
van de dag worden de bloemen 
verdeeld onder verzorgingshui-
zen in de regio en inwoners van 
Hazerswoude-Rijndijk. 

Maandag heeft wethouder Gert-

Jan Schotanus een krans bij het 
monument in Hazerswoude-
Rijndijk gelegd namens de ge-
meente. Wethouder Kees van 
Velzen verzorgde de kransleg-
ging bij het monument op de 
begraafplaats in Koudekerk aan 
den Rijn. 

Bilderdijklaan in de 
bloemen gezet met 2800 
tulpen in de kleuren 



2 Groene Hart Koerier
woensdag 6 mei 2020

Familieberichten

 “Dood ga ik nog lang niet, 
althans dat was ik niet van plan. Toch 
ben ik het laatste jaar regelmatig bezig 
met tijd en vergankelijkheid. Ik maak 
namelijk een historisch document over 
onze familie. 
 Het wordt een fi lm waarin je zes 
generaties ontmoet. Prachtig! De eerste 
opnamen dateren uit 1961. Daarop zie 
je mijn opa - zeilend - op het Tjeuke-
meer in Friesland. 
 Ik ben nu de oudste in de lijn en 
dat zet je wel aan het denken. Ik wil 
iets meer nalaten dan een urn. Daarom 
maak ik samen met mijn vrouw al plan-
nen over onze uitvaart.”
 Johannus Wiersma 

maak ik samen met mijn vrouw al plan-
nen over onze uitvaart.”
 Johannus Wiersma 

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

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

Voorofscheweg 15a
2771 MA  Boskoop
harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

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

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

Uitvaartzorg Verkleij

respectvol 
en 

betrokken

Er is niets dat voorgoed verdwijnt als je de herinnering bewaart.

Gerardus Hendrikus Steenbergen
Gerard

                      3 mei 2016  3 mei 2020 

Daarom zeg Ik u: 
Weest niet bezorgd over uw leven, 

wat gij zult eten [of drinken], 
of over uw lichaam, 

waarmede gij het zult kleden. 
Is het leven niet meer 

dan het voedsel en het lichaam 
meer dan de kleding?

Matteüs 6:25-34

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede 
dat hij mij heeft gegeven, heb ik na een nood-
lottig ongeval afscheid moeten nemen van 
mijn liefhebbende man en maatje

Arie Steenwijk
* 8 november 1935 † 23 april 2020
Haarlemmermeer Leiden

Jannie Steenwijk - Grit

Mevr. J. Steenwijk - Grit
Rietveld 15a
2391 NJ Hazerswoude

De uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.

Mijn dank gaat uit naar huisarts van der Meij 
en de thuiszorg voor de liefdevolle zorg voor Arie.

dood van daad en gedachten
stof van verlies en verval
dood maar niet hier
niet dit
niet de liefde 

Ellen Warmond

warm, liefdevol en eerlijk
onbevangen en vol vertrouwen trad je het leven tegemoet 

met een groot hart voor de wereld om je heen
wat hebben we genoten van je aanstekelijke lach, 

spitsvondigheid en spontaniteit 
wat zullen we je blijven missen

in de armen van haar geliefde is ingeslapen

Alida Cornelia van Wendel de Joode
13 mei 1940  -  27 april 2020

Jan 
Marit & Niek 

Quinten en Justus
Roeland & Marije 
Olivier en Roos

Arnout & Carolien 
Dion, Jari en Dimah

-we hebben in kleine kring afscheid genomen-

correspondentie: Jan Draaisma
Tollensplantsoen 10, 2394 TP  Hazerswoude-Rijndijk

Jongerendienst
Aanstaande zondag 10 mei zal er weer 
jongerendienst zijn. Voorganger in deze 
dienst is ds. C van den Berg en de muzika-
le begeleiding zal worden verzorgd door 
TOV. 

Door de huidige situatie rondom het coronavi-
rus wordt de dienst live uitgezonden worden 
via de kerkomroep en op YouTube onder de 
naam ''jongerendienst 10 mei 2020 - Hervorm-
de gemeente Hazerswoude''. 

Er wordt gestart met zingen op de gebruike-
lijke tijd om 18:20 en vervolgens starten we de 
dienst om 18:30 uur. We nodig jullie allen on-
line van harte uit voor het beluisteren en vol-
gen van deze dienst! 

De jeugddienstcommissie

Vermist sinds 21 april

Rode kater

Celtic
3 jaar oud

omgeving Breitnerlaan, Hazerswoude-Dorp

Informatie? 06 20211907

Elkaar moed Elkaar moed 
inspreken is mooi..inspreken is mooi..

Frank Rosema uit Benthuizen stuurde deze 
foto die hij op een lekker wandelingetje spot-
te in de Prins Bernhardstraat.

Zoals de kop al luidt:"Elkaar moed inspreken is 
mooi!" Maar er een speciale vlag voor laten ma-
ken en deze vervolgens uitsteken is natuurlijk 
een hart onder de riem voor velen! Chapeau !!!
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Thuis in uw dorp!2020

Huurverhoging per 1 juli 2020

‘Huren betaalbaar, ook tijdens coronacrisis’

‘Hoe gaat het met u?’
De coronamaatregelen hebben een grote impact op het dagelijks leven van ouderen.  
Hoe is het om vooral thuis te moeten blijven? Geen familie op bezoek, niet even op de 
koffie bij de buren of samen iets leuks doen. Een deel van onze huurders hoort tot de 
risicogroep. Daarom bellen we huurders van 75 jaar en ouder met de vraag: ‘Hoe gaat  
het met u?’ 

Jolanda Kerkvliet, directiesecretaresse van Habeko, belt ook mee. “De meeste mensen zijn 
verrast dat ze ons aan de telefoon krijgen. Ze stellen de belangstelling zeker op prijs. Onze 
huurders gaan over het algemeen goed om met de situatie. Ze krijgen hulp van buren of 
familie voor de boodschappen en hebben contact met andere familieleden en vrienden. 
Sommigen voelen zich wel eenzamer. Voor hen is ons telefoontje een fijn moment om 
even een praatje te maken. Dat kan je echt merken.”

Belteam
Het belteam van Habeko 
vraagt de huurders ook of ze 
hulp nodig hebben. “De hond 
uitlaten, boodschappen doen, 
een maaltijd laten bezorgen. 
Dat kunnen wij niet zelf, 
maar we verwijzen dan naar 
plaatselijke initiatieven bij 
onder meer Actief Rijnwoude 
en Tom in de Buurt.”

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl
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Ieder jaar passen we per 1 juli de jaarlijkse huurverhoging toe. Dat is dit jaar, ondanks de moeilijke periode die we met zijn allen doormaken, 
niet anders. Net als voorgaande jaren houden we een gematigd huurprijsbeleid aan, zodat huren betaalbaar blijft. 

Teken jij mee met ons?
Na onze oproep in de Groene Hart Koerier hebben we al veel tekeningen ontvangen 
voor onze oudere huurders. Maar het zijn er nog lang niet genoeg. Maak jij ook een 
tekening? Dan zorgen wij dat deze bij een van onze oudere huurders wordt bezorgd. 
We weten zeker dat ze daar heel blij van worden!

Zo werkt het
Maak een tekening! Zet je naam en je leeftijd op de voorkant. Je adres hoef je niet 
te vermelden. Als je het leuk vindt, kan je op de achterkant nog kort iets schrijven. 
Misschien over de tekening die je hebt gemaakt, over jezelf of gewoon een leuke 
boodschap voor de ontvanger van de tekening. Natuurlijk mogen je vader of moeder 
je hierbij helpen. Stuur de tekening op naar Habeko wonen, Antwoordnummer 10174, 
2300 VB Hazerswoude-Dorp. Geen postzegel nodig! Of doe de tekening bij ons 
kantoor door de brievenbus.

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

Problemen door coronacrisis?
Heeft u financiële problemen door de coronacrisis? 

Neem dan contact met ons op. Dan kijken we samen naar 
een passende oplossing.

Woningcorporaties mogen jaarlijks de huur verhogen. 
De huurinkomsten zijn in de eerste plaats nodig voor 
onderhoud en beheer van onze woningen. Daarnaast 
hebben we inkomsten nodig om bijvoorbeeld nieuwe 
woningen te bouwen en te investeren in de verduurza-
ming van onze woningen. Verder hebben we te maken 
met stijgende lasten. We betalen via heffingen en belas-
tingen ruim een kwart van de jaarhuur aan de overheid. 

Bron van inkomsten
“Ieder jaar worden onze kosten hoger als gevolg van 
inflatie. Denk aan kosten voor onderhoud, aannemers-
kosten, gemeentelijke en landelijke belastingen en hef-
fingen,” zegt Cyriel van der Heijden, adviseur Strategie 
en Beleid van Habeko. “De huur is onze enige bron van 
inkomsten. Om onze rekeningen te kunnen betalen, is 
het belangrijk dat we de huur eenmaal per jaar verho-
gen. Wij hebben onze huurders per brief geïnformeerd 
wat er precies verandert per 1 juli.” 

Cyriel van der Heijden begrijpt dat er huurders zijn 
voor wie de huurverhoging dit jaar slecht uitkomt. Toch 
is het geen optie om de huurverhoging uit te stellen of 
zelfs helemaal te schrappen. “Als we dit jaar afzien van 
de jaarlijkse huurverhoging, dan geldt dat voor al onze 
huurders. Terwijl maar een deel van onze huurders te 
maken krijgt met een inkomstendaling. Habeko heeft 
bijvoorbeeld een grote groep huurders die met pensi-
oen is, voor wie dat risico niet geldt. En er zijn gelukkig 

ook nog veel mensen die hun salaris ontvangen. 
Geen huurverhoging doorvoeren beperkt onze 
mogelijkheden voor onderhoud, verduurzaming 
en nieuwbouw.”

Maatwerk
Voor de huurders die door het coronavirus wel in de 
problemen komen en de huur niet kunnen betalen, 
biedt Habeko maatwerk. “Neem contact met ons op, 
dan zoeken we samen naar een passende oplossing,” 
besluit Cyriel van der Heijden.

Huurverlaging of huurbevriezing
Is uw inkomen relatief laag ten opzichte van de 
huurprijs, dan komt u mogelijk in aanmerking voor 
huurbevriezing of huurverlaging. Huurverlaging kunt 
u het hele jaar door aanvragen. Voor huurbevriezing 
moet u zich vóór 1 juli 2020 bij ons melden. U leest 
er meer over op onze site, www.habekowonen.nl.
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Hoop & Troost – 
75 jaar vrijheid!
We vieren dit jaar 75 jaar vrijheid!  Alleen op een ande-
re wijze als we ons vooraf bedacht hadden. Er waren gro-
te plannen met vele festiviteiten in het hele land, maar nu 
vierden we het in onze eigen woning. Misschien gaan we 
ons nu nog meer beseffen wat vrijheid werkelijk betekent, 
terwijl slechts een deel van onze vrijheid is ingeperkt in 
vergelijking met de oorlog. 

Om onze bevrijding thuis te vieren is er vanuit de oude dorpskerk 
een “Hoop & Troost – bevrijdingstas” samengesteld met inhoud. 
De tas bevat leuke en lekkere 
dingen om zo met elkaar Be-
vrijdingsdag te kunnen vie-
ren, maar ook lectuur met 
verdieping over 75 jaar vrij-
heid, zoals een prachtig ma-
gazine over het leven van 
Corrie ten Boom! Een bij-
zondere vrouw.

Vrijheid waardoor we nu vrij 
zijn om te mogen geloven 
en vanuit onze naastenliefde 
Hoop & Troost te geven aan 
onze dorpsgenoten. Nu be-
seffen we ons extra hoeveel 
dat waard is! 
Onze zorgteams zijn afgelo-
pen week op pad geweest om de bevrijdingstassen uit te delen. 
Deze zorgteams staan ook klaar voor een helpende hand of een 
open gesprek! zorgteam@hervormdbenthuizen.nl

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

BRIL
VAN DE MAAND
MEI

Bibliotheek start 
met afhaalloket
De vestigingen van Bibliotheek Rijn en Venen blijven tijdelijk gesloten, maar met 
het afhaalloket biedt de Bibliotheek toch een mogelijkheid om fysieke boeken af 
te halen. Op donderdag 30 april is bij vijf vestigingen het afhaalloket geopend; een 
afhaalservice op afspraak voor gereserveerde boeken. 

Deze service is bedoeld voor le-
den die naast het online aan-
bod toch graag een fysiek boek 
lezen. De werkwijze van de af-
haalloketten is afgestemd op de 
RIVM-richtlijnen.
De afhaalservice op afspraak 
gaat van start in de vestigin-
gen Alphen Centrum, Boskoop, 
Nieuwkoop, Woubrugge en 
Zoeterwoude-Dorp. De keuze 
voor deze locaties heeft te ma-
ken met de beschikbare collec-
tie en/of geschiktheid om aan 
de maatregelen rondom corona 
te kunnen voldoen. 

Hoe werkt de afhaalservice? 
De afhaalservice werkt eenvou-
dig. Leden kunnen op de gebrui-
kelijke manier online maximaal 
vijf boeken reserveren. Ook eer-
der gereserveerde boeken tellen 
hierbij mee. Wanneer de reser-
vering voltooid is, belt een me-
dewerker van de Bibliotheek om 
een afspraak te maken. Met een 
afhaalnummer kan het boeken-

pakket vervolgens op het geko-
zen tijdstip worden opgehaald 
bij de gewenste vestiging. Re-
serveringen die niet op het afge-
sproken tijdstip zijn opgehaald 
worden geannuleerd.

Het is alleen mogelijk om boe-
ken te reserveren die bij de ge-
kozen afhaalvestiging aan-
wezig zijn. De afhaalservice 
op afspraak is alleen mogelijk 
voor gereserveer-
de boeken. Meer 
informatie en re-
serveren: www.bi-
bliotheekrijnenve-
nen.nl

Hulp bij reserve-
ren
Mensen die proble-
men hebben met 
het reserveren kun-
nen telefonische 
hulp krijgen door 
een mail te sturen 
naar info@biblio-

theekrijnenvenen.nl met daarin 
hun telefoonnummer. 

Boetes te laat teruggebrachte 
materialen

Over boetes tijdens de aange-
paste dienstverlening hoeft nie-
mand zich zorgen te maken. Er 
worden geen boetes berekend 
op dit moment. Mocht dit wijzi-
gen dan zal dit worden gecom-
municeerd. 



5Groene Hart Koerier
woensdag 6 mei 2020

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 10 mei   09.30 uur Ds H. Liefting, Gouda; 

18.00 uur Ds J.J. Verhaar, Krimpen a/d IJssel  

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 10 mei 
 Diensten vervallen zie www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 10 mei  09.30 uur Ds W. Silfhout; 18.00 

uur Leesdienst Internetuitzendingen! 
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 10 mei: 09.30 uur Ds Carla Melgers
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 10 mei: 09.00 uur Ds A.B. van Campen, 

18.30 uur Ds C. van den Berg (Jongerendienst) 
Beide zijn internetdiensten 

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: Protestantse Ge-
meente en Rooms-Katholieke Parochiekern, beide te Koudekerk aan 
den Rijn / Hazerswoude-Rijndijk. Samenstellers: R. Kuiper - Reijneveld 
(Prot. Gem.), tel. 06-15557257 en M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Paro-
chiekern), tel. 071-3414210, mailadres: hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl. Websites: www.pknkoudekerk.nl en www.heiligethomas.nl 

IN DE ONTMOETINGSKERK 
EN DE BRUGKERK 
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 vergroot-
glaasje. U krijgt nu de resulta-
ten, waaronder Koudekerk a/d 
Rijn. Klik hierop. Nu krijgt u de 
lijst van uitzendingen op da-
tum gesorteerd. Zoek naar de 
datum die u wilt beluisteren en 
klik dan op luisteren. Onderaan 
op de blauwe balk kunt u zien 
of de dienst “loopt”. U kunt de 
dienst pauzeren door helemaal 
links op de twee balkjes te klik-
ken en weer starten door he-
lemaal 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 mogelijk 
dat u er om 10.00 uur niet tus-
sen komt. Maar na ruim een 
uur, als de hele dienst is opge-
nomen, kunt u de dienst als-
nog terugluisteren.

UITZENDING DIGITALE 
KERKDIENST 

www.kerkomroep.nl  Zondag 
10 mei 10.00 uur: Dominee W. 
Biesheuvel  

OPENSTELLING 
PROTESTANTSE KERK

Op woensdag 6 mei is de 
Brugkerk van 10.30 – 11.30 
uur open voor een moment 
van bezinning, voor het opste-
ken van een kaarsje of voor 
het uitspreken van een gebed. 
Dominee Willem Biesheuvel 
en pastor Laurien Hoogerwerf 
zullen om beurten, te begin-
nen met dominee Biesheuvel, 
in de kerk aanwezig zijn.   

KERKELIJKE VIERINGEN in 
RHIJNDAEL   
Vanwege de zorg om besmet-
ting met het coronavirus kun-
nen er tot nader bericht GEEN 
kerkdiensten in Rhijndael zijn. 

DE GOEDE HERDER: MAAR 
WAAR ZIJN 

DE SCHAPEN?
De eerste christenen hadden 
geen kruisbeeld in hun huis, 
zelfs niet in hun kerkruim-
te. Het kruis was immers een 
schande. Afbeeldingen van Je-
zus aan het kruis waren in oor-
sprong spotprenten. ‘Kijk, hier 

de maatregelen lang niet mee: 
want waar zijn de schapen?  
Wij missen u, en – denk ik – u 
zal ons ook missen, ook al be-
grijpen we goed waarom dat 
zo is. In deze omstandigheden 
kunnen wij het beste richten 
op de Goede Herder die Jezus 
is, en als zijn herdershond wil-
len wij luisteren naar het ge-
luid van deze Herder. Zo willen 
wij ervoor zorgen dat de scha-
pen bij elkaar blijven en veilig 
over het smalle pad van deze 
tijd komen. Een groet, ook van 
mijn collega’s, pastor Ruud Vis-
ser

NIEUWE NUMMER 
PAROCHIEBLAD

Volgens de planning zou het 
eerstvolgende nummer van 
het parochieblad op 14 mei 
a.s. verschijnen. Begin mei 
had de redactie de nodige ko-
pij moeten verzamelen en op-
nieuw een prettig leesbaar en 
informatief parochieblad moe-
ten samenstellen. Maar u be-
grijpt het al: vanwege alle be-
perkingen die ook de parochie 
treffen, zal het volgende num-
mer van ons parochieblad niet 
op 14 mei uitkomen. Wanneer 
het nieuwe nummer dan wel 
verschijnt, is nu nog niet goed 
te zeggen. Maar zodra het mo-
gelijk is, gaat redactie weer 
aan de slag en wordt er een 
nieuwe aflevering van ons pa-
rochieblad gemaakt en afgele-
verd.

EERSTE COMMUNIE- EN 
VORMSELVIERING

In de maand mei stonden er 
in onze parochie verschillen-
de Eerste Communievieringen 
gepland. Deze gaan niet door. 
Dus geen Eerste Communie-
viering in de maand mei. Wan-
neer dan wel? Hierover zal, 
wanneer de situatie meer dui-
delijkheid geeft, allereerst con-
tact opgenomen worden met 
de ouders van deze kinderen. 
Eenzelfde verhaal is te vertel-
len over de viering van het H. 
Vormsel. Dat stond in de agen-
da van deze kinderen gepland 
voor zaterdagavond 20 juni.  
De vormselviering gaat niet 
door. Met het bisdom wordt 
momenteel overleg gevoerd 
om te komen tot een nieuwe 
datum. De ouders en de kinde-
ren krijgen hiervan als eerste 
bericht. 

BERICHT van OVERLIJDEN                                                                                                           
Op 24 april overleed in zorg-
centrum Emmaüs in Zoeter-
woude Mevrouw Ank Spieren-
burg – Schoo, geboren op 17 
april 1941. Ank Schoo was ge-
trouwd met Aad Spierenburg, 
die in oktober 2017 overleed. 
Zij woonden op het Laantje te-
genover de Rijneke boulevard 
en waren jarenlang trouwe be-
zoekers van de kerkdiensten in 
de Bernarduskerk. Donderdag 

geloven christenen in’. Bespot-
telijk. De oudste afbeelding 
van Jezus, gemaakt door ge-
lovigen, was dan ook niet een 
kruisbeeld, maar een beeld 
van de goede Herder: een 
herder die een schaap op zijn 
schouders draagt. Dat sloot 
ook heel goed aan bij wat de 
heilige Schrift over God ver-
telt. De meest bekende tekst 
die hierover iets zegt, zijn de 
woorden van psalm 23. ‘De 
Heer is mijn Herder’.  Woor-
den van ver vóór het begin van 
het christendom, wellicht zo’n 
drieduizend jaar oud. Psalm 23 
spreekt vertrouwen uit. Het 
zijn woorden die vertellen wie 
God voor ons is. God heeft ons 
nooit gezegd dat we geen te-
genslagen in ons leven zullen 
ondervinden; maar wel heeft 
Hij ons beloofd dat we dan niet 
alleen zijn, Hij zal bij ons zijn. 
Dat vertrouwen werd uitge-
drukt in het beeld van de goe-
de Herder. Voor christenen is 
Jezus het Beeld van God. De af-
beelding van de Goede Herder 
werd daarom al snel een beeld 
van Jezus. In de catacomben, 
de oude onderaardse begraaf-
plaatsen te Rome, vind je zul-
ke afbeeldingen. Ook in oude 
doopkapellen vind je ze. En in 
de viering van de paasliturgie 
van de vroege Kerk was een 
van de zondagen van Pasen de 
zondag van de Goede Herder. 
Zo had Jezus zichzelf ook ge-
noemd in het Evangelie: ‘Ik ben 
de Goede Herder’ En de apos-
tel Petrus schrijft in zijn brief 
dat Jezus zowel de Herder als 
het Lam is. Het beeld van Je-
zus als de Goede Herder heeft 
dus oude wortels. De herzie-
ning van de liturgische boeken 
na het tweede Vaticaans con-
cilie heeft de vierde paaszon-
dag tot zondag van de Goede 
Herder aangewezen. Dat was 
afgelopen zondag. De katholie-
ke kerk heeft de zondag van de 
Goede Herder tevens bestem-
peld als ‘Roepingenzondag’. 
Het is de roeping tot pastor, 
tot het pastorale leven; in dat 
bestaan mag je je uitgedaagd 
weten het beeld van de Goe-
de Herder door te geven. Het 
woord ‘pastor’ is een Latijns 
woord en betekent letterlijk 
‘herder’.  Wij, de pastores van 
de parochie H. Thomas, willen 
daadwerkelijk ‘herder’ zijn; dat 
is onze roeping.  Maar dat valt 
in deze periode van beperken-

30 april was er een afscheids-
bijeenkomst in uitvaartcen-
trum “De Waard”,  waarna zij is 
begraven op de begraafplaats 
in Koudekerk aan den Rijn. 

4 en 5 MEI  
75 jaar Vrijheid wordt op heel 
andere wijze herdacht en ge-
vierd, alle mooie plannen zijn 
in de ijskast gezet. Natuurlijk 
zal er op gepaste wijze wel 
aandacht zijn voor 75 jaar vrij-
heid. Arjan van `t Riet en Ber-
nadette Verhoeff maakten een 
boek "75 jaar vrijheid in 75 
beelden 1940- 1945" Dit boek 
is voor € 15,- te koop op diver-
se plaatsen. Als de Bernardus-
kerk op zondagmorgen open is 
van 11.00 tot 12.00 uur kunt u 
het boek inzien, kopen of be-
stellen. 

INZAMELING voor de 
VOEDSELBANK                                                                                            

In de Groene Hart Koerier doen 
de gezamenlijke kerken een 
oproep, producten in te leve-
ren voor de voedselbank. Deze 
inzameling bevelen we van 
harte bij u aan. Ook de bonnen 
voor de gratis producten bij 
Hoogvliet worden nog steeds 
graag in ontvangst genomen. 
U kunt de bonnen in de brie-
venbus doen van het secreta-
riaat aan de Chopinlaan of van 
de pastorie aan de Rijndijk.

COLLECTE
Nu we niet bij elkaar komen in 
de vieringen vervalt ook al we-
ken de collecte. We weten dat 
het voor velen, ook financieel, 
een moeilijke tijd is, maar vra-
gen of u misschien een bijdra-
ge in de collecte wilt geven, 
want ook voor de parochie lo-
pen de vaste lasten door.  Als u 
iets wilt overmaken heel graag. 
Dit kan naar NL73RABO0325 
9081 68 t.n.v. Parochie Heilige 
Thomas. Tijdens de openstel-
ling van de kerk zal er een bus 
achter in de kerk staan, waar-
in u een collecte bijdrage kunt 
doen. Hartelijk dank voor wat 
u geeft.

SECRETARIAAT

PAROCHIEKERN                                                                                                        
In deze nog steeds zorgelijke 
tijd over gezondheid, werk en 
economie, willen wij u als pa-
rochie, nu er geen kerkdien-
sten of bezoekjes aan huis 
zijn, toch een gevoel van ver-
bondenheid geven met deze 
berichtgeving. Het secretari-
aat aan de Chopinlaan 10 is in 
deze weken, niet zoals gebrui-
kelijk, geopend op de donder-
dagmiddag. Voor vragen kunt 
u altijd mailen naar: Secreta-
riaat H.H. Michaël-Bernardus 
(hh.michael-bernardus@heili-
gethomas.nl) en natuurlijk bel-
len naar 071-3414210, want 
gelukkig neemt Annie van Dijk 
altijd de telefoon op. Het is een 
doorgeschakeld nummer, dus 
even geduld en de telefoon 
een aantal keren laten over-
gaan om contact te maken. 

LIVESTREAMVERBINDING 
en OPENSTELLEN                                                                 

Zondagochtend om 9.00 uur 
zal er een livestreamverbin-
ding zijn met de Bonifacius-
kerk. Het is mogelijk via inter-
net een verbinding te maken 
met deze viering. Dit kan via 
de site parochie H. Thomas De 
drie pastores van de parochie 
gaan gezamenlijk voor.In dit 
weekend zullen ook de deu-
ren van de kerkgebouwen van 
onze parochie op de vaste tij-
den geopend zijn voor een per-
soonlijk gebed, voor persoon-
lijke bezinning.                       

Het overzicht van de 
openingstijden is:
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 
Bernarduskerk 

11.00 – 12.00 uur
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Zorg goed voor elkaar!

VROUWENVOETBAL 
bij Haz. Boys
Volgend seizoen hopen we weer met twee damesteams in com-
petitieverband uit te komen. VR1 weer op 3e klasse niveau waar 
ze zich door middel van een tweetal kampioenschappen naar toe 
hebben gewerkt de afgelopen jaren én VR2 op 5e klasse niveau. 

Maar daar hebben we jou bij nodig! Helaas, kunnen we je nu niet 
uitnodigen om mee te komen trainen, maar we nodigen je graag 
uit voor een telefonisch gesprek met speelsters, trainers en/of be-
stuurslid vrouwenvoetbal om zo een goed gevoel te krijgen over de 
sfeer en werkwijze binnen onze vereniging. Mail, bel, app zo spoe-
dig mogelijk zodat we de overschrijving/inschrijving tijdig rond 
kunnen krijgen om deze twee teams weer te laten schitteren op de 
velden!

Brenda van Zanten, bestuurslid meisjes/vrouwenvoetbal Ha-
zerswoudse Boys, 06-52351103 / dames@hazerswoudseboys.nl

Koningsdag was dit jaar niet 
hetzelfde als andere jaren.
Door het coronavirus ging alle 
gezelligheid en vreugde op stra-
ten en pleinen niet door.
Ouderen moeten thuisblijven 
en kinderen en kleinkinderen 
kunnen niet langskomen.
Bas van Vliet uit Benthuizen be-
dacht daarom voor zijn appar-
tementsgebouw, waar voor-

namelijk ouderen wonen, een 
gezellige ouderwetse sjoelmid-
dag.
1,5 meter afstand van elkaar, 
plastic handschoenen, weg-
werpbekertjes voor het drinken, 
prikkertjes in de kaas, worst en 
komkommers. Dat moest toch 
echt gaan lukken.
En… het lukte ook super. Ieder-
een had het heerlijk naar zijn 

zin.
Er werd wat afgelachen en ge-
dold.
Marrie de Vrij bijvoorbeeld, had 
nog nooit gesjoeld en zij vond 
het helemaal fantastisch.

Weer duidelijk een voorbeeld, 
dat je met een klein iets in deze 
moeilijke tijd, samen nog veel 
vreugde en plezier kunt bele-
ven.

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

Telefoon 071 3414730

NOODGEDWONGEN GESLOTEN
Graag willen we u een speciaal keuzemenu aanbieden.

Kunnen we elkaar helpen om deze crisis door te komen?

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

Bij bezorging 2,50 euro bezorgkosten.

KEUZEMENU
vanaf woensdag 29 april 2020vanaf woensdag 29 april 2020

• 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 oerbeenhammetje, ei, gepofte aardappelen en boterjus

********************
• Chocolademousse met mango en mangosorbetijs

of
• Yoghurt-panna cotta met roodfruit en honingroomijs

Leuk en lekker als cadeau! Ook voor moederdag!
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"De coronacrisis krijgt ons er niet onder!"

Van der Linde Mode en Lingerieen Lingerie 
blijft haar clienten bedienenbedienen
Was er eerder dit jaar de compleet opgebroken Dorpsstraat die het de clienten van 
van der Linde Mode en Lingerie lastig maakte om de winkel te bezoeken, nu slaat 
de coronacrisis om zich heen en werpt nieuwe barricaden op!

Marrie van der Linde: "In fleurige kleding naar de toekomst kijken!"

Marrie van der Linde: " Wij zijn 
trots op onze collectie!! En dat 
willen we jullie laten weten. 
Dit jaar helaas niet met shows, 
maar met iedere week een nieu-
we etalage, iedere dag foto's of 
Facebook of Instagram. Houdt 
onze socials dus in de gaten! In 
de winkel hangt de voorjaars- 
en zomer collectie. De mode is 
kleurrijk, veel printen, bloem 
en grafische prints. Leuke wijde 
printbroeken, lange rokken, met 
bijpassende shirts zodat het als 
een jurk gedragen kan worden. 
Merken voor de dames:  
More&More, Fransa, Dreamstar, 
NED, Roberto Sarto, Another 
Woman, Brandtex, Signature, 
Frank Walder, Commeca, &Co-
Woman, Zerres, Lizzy&Coco, 
Batida, IlDolce Jeans, Myrna by 
Ned

Merken voor de heren: Meyer, 
Giordano,Baileys, NewStar, Fel-
lows

Lingerie: Mey, Felina, Triumph, 
Sloggi, Ten Cate, Oroblu

De winkel is gewoon geopend! 
Tijdelijk zijn we alleen de maan-
dag gesloten, verder zijn we on-
gewijzigd open.  U kunt bij ons 
veilig winkelen. De winkel is 
groot genoeg om afstand te 
houden en wij maken de win-
kel regelmatig schoon".

Thuis shoppen, 
maar niet op internet!

Het kan natuurlijk zijn dat u niet 
naar de winkel wilt of kunt ko-
men. Dan komen wij naar u toe! 
U geeft maat en wensen door en 
wij zoeken kleding in de winkel 

uit en brengen het op een rekje 
bij u thuis, waar u rustig kunt 
passen. De volgende dag komen 
wij weer bij u langs en halen de 
artikelen op die u niet wilt.  Een 
leuk idee voor Moederdag, geef 
je moeder een shopmoment 
thuis cadeau!

Kortom bij van der Linde Mode 
en Lingerie laten ze zich niet uit 
het veld slaan!

Mariie: "Het is duidelijk, de hui-
dige verwarrende tijd vraagt om 
flinke aanpassingen en wij doen 
er dus alles aan om de clienten 
zich op hun gemak te laten voe-
len in de winkel en ze zich zo 
een goed gevoel voor de ko-
mende zomermaanden eigen 
kunnen maken". 

Apotheek Lindehof 
blijft positief!
Dat veel zaken niet meer gaan zoals voorheen is inmiddels een beetje gewend. De 
grootste schrik lijkt er vanaf te zijn. We passen ons aan en zorgen goed voor elkaar. 
Toch blijft het soms een uitdaging om in deze 1,5-meter-maatschappij een weg te 
vinden die voor iedereen werkt. 

“We zijn ontzettend blij met 
hoe we dit flexibel en tolerant 
met elkaar oppakken”, zegt apo-
theker Marrit Wester uit Ha-
zerswoude-Dorp. “We zijn 

dankbaar voor het begrip van 
de patiënt.” Juist het feit dat 
veel dorpelingen meedenken 
en soms zelfs een kaartje sturen 
als hart onder de riem, dat doet 

de assistentes enorm goed. On-
danks de drukke dagen en de 
vele bezorgingen houden ze de 
moed erin. “Het is fijn om bij te 
kunnen dragen.”

Het gezondheidscentrum is nog 
niet toegankelijk voor bezoekers 
en de huisartsen werken alleen 
nog op afspraak. Wel kan er ge-
rust gebeld worden met vragen 
of voor het maken van een af-
spraak.

Tot begin juni thuis afleveren
Ook in de komende tijd, waarin 
de deuren van Apotheek Linde-
hof nog gesloten blijven, wordt 
alle medicatie thuisbezorgd. Dit 
zal in ieder geval tot 1 juni 2020 
zo blijven. Ook zonnebrand- en 
dagcrèmes worden tot aan de 
deur geleverd in de hele regio. 
Iedere dag wordt er zowel op 
de elektrische bakfiets als met 
de auto bezorgd in Hazerswou-

de, Zoeterwoude, Benthuizen, 
Boskoop en Koudekerk a/d Rijn. 
‘We merken dat ook mensen 
met bijvoorbeeld hooikoorts-
klachten ons weten te vinden, 
voor ons geen enkel probleem’. 
De meeste mensen bellen om 
medicijnen te bestellen, maar 
ook uitleg bij de start van een 
nieuw medicijn wordt nu tele-
fonisch gedaan. 

Gemiste contacten
“Bij Apotheek Lindehof willen 
we vooral kijken naar hoe we zo 
veel mogelijk dezelfde service 
kunnen blijven bieden als voor-
heen”, zegt apotheker Rinse Ba-
zen. “Maar we missen wel het 
contactmoment met de patiënt.” 
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www.bakkerammerlaan.nl

Gebak met aardbeien 

‘Voor Moeder’          
slagroomschnitte                                                                                      

Aardbeienslofje                                                                                      

                                                            

6,-
                                                            

1,75
De aanbiedingen  gelden van 7 t/m 13 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 
4 t/m 29 mei 2020.

Verse kipfiletVerse kipfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio:

Beenham
Grillworst
Gebraden 

Gehakt

4.49

Vlugklaarpakket

4 Gehakt
schnitzels

4 Slavinken

7.98
Altijd lekker!

Ketjap 
saterolletjes 

4 stuks

5.986.98

6.98

Moederdagtip!

Varkens
haas 

500 gram

Weektopper!

Runder
stooflappen 

500 gram

5.00

Uit eigen keuken!

Oosterse 
Wraps 

2 stuks

Bistecca ruolo
Rol van runderschnitzel, 
gevuld met tartaarvlees, 
pijnboompitten, tomatensaus 
en peperoni. Heerlijk!

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

Maandag gesloten
Dinsdag 8.30-18.00

Woensdag 8.30- 18.00
Donderdag 8.30-18.00

Vrijdag 8.30-20.00
Zaterdag 9.00-16.00

Merken Dames: More&More, Fransa, Dreamstar, NED, Roberto Sarto, Another Woman, Brandtex, Signature, Frank Walder, Commeca, &CoWoman, Zerres, Lizzy&Coco, 
Batida, IlDolce Jeans, Myrna by Ned Merken Heren: Meyer, Giordano,Baileys, NewStar, Fellows Lingerie: Mey, Felina, Triumph, Sloggi, Ten Cate, Oroblu

Dorpsstraat 138 - Hazerswoude Dorp - Telefoon 0172-589203

U kunt bij ons veilig winkelen, 
de winkel is groot genoeg om afstand te 

houden en maken regelmatig schoon.

Wilt u liever niet naar de winkel komen 
dan komen wij naar u toe! 

U geeft u maat en wensen door, 
wij maken een rekje klaar en brengen 

het bij u thuis en halen het 
de dag erna weer op.

W
ij 

zi
jn

 o
pe

n!
!
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Parkeren

De mens kan veel, de mens kan razendknappe dingen creëren.
- Dat eenvoudige lieden gewapend met primitieve troffeltjes en 

wat cement en stenen in een immense zandbak drie piramides 
hebben gebouwd die ook nog eens de stand van drie imposante 
sterren weerspiegelen... ik sta perplex.

- Dat ambachtelijke hoveniers gewapend met eenvoudige schof-
fels en harkjes ooit in de buurt van Bagdad de hangende tuinen 
(terrassen) van Babylon vorm hebben gegeven...ik kan het am-
per geloven.

- Dat een desperado gewapend met een evenwichtsstok kaars-   
recht over een strak gespannen koord over een angstaanjagend 
diepe kloof met één van de grootste watervallen ter wereld 
(Niagara Falls) liep...ik houd mijn hart vast.

- Dat een stel vernuftelingen gewapend met bitumen, basalt, be-
tonnen bakken en met hulp van enige rekenmachientjes een 
hele delta, zeg maar Nederland, wisten te beschermen tegen het 
gespetter en geproest van de Atlantische Oceaan, het Kanaal en 
de Noordzee...ik kijk mijn ogen uit.

- Dat een af en toe de weg-kwijt-zijnde domineeszoon op een 
stuk linnen met een paar potten verf en een kwast sprankelende 
zonnebloemen tevoorschijn wist te toveren die enige decennia 
later zo’n dikke honderdmiljoen euro’s waard waren... ik kan 
het nauwelijks beseffen.

Er zijn echter meer eenlingen die in de loop der geschiedenis hun 
mannetje hebben gestaan. Hercules slaagde erin die afschuwelijk 
stinkende stal van Augias - die in geen dertig jaar was uitgemest - te 
reinigen, maar... hij had er wel een helder stromend riviertje voor 
nodig. Prometheus flikte het - terwijl de goden zich vermaakten 
met het innemen van nectar en ambrozijn - het vuur uit de hemel 
te stelen, maar... hij had er wel een dikke venkelstengel voor nodig 
waarin hij de vonkjes stiekem kon vervoeren. David kreeg het voor 
elkaar de geoliede en geharnaste vechtmachine Goliath een kop-
je kleiner te maken, maar... hij had er toch een steen en een sling-
er voor nodig om zijn projectiel de juiste richting te geven. Brutus 
wist de macht van de zich tot een gevreesde dictator ontwikkelende 
Caesar te breken, maar... hij had er wel een vlijmscherpe dolk voor 
nodig waarmee hij Caesar in het kruis stak. De meeste uitblinkers 
in macht, techniek, sport en noem maar op, hebben iets nodig: 
goodwill, toeval, contacten, geld, wapens...

Wie schetst mijn verbazing dat ik in Hazerswoude een absoluut 
wereldwonder heb aanschouwd, waar het ‘iets voor nodig heb-
ben’ niet voor opgaat en waarvan een unieke eenling de Schep-
per is. Langs de Voorweg, ter hoogte van de ijsbaan, die voorlopig 
niet meer gebruikt zal worden, staat bijna dagelijks een truck ge-
parkeerd die op onnavolgbare wijze in een ruimte geplaatst is als 
een wonderlijke matroeska in haar uitgekiende mal. Elke dag zet de 
artiest de kolos feilloos op zijn vierkante centimeters en dat doet-ie 
met ALLEEN MAAR een paar blote handen. Wereldwonder num-
mer negen en dat uitgerekend in Hazerswoude. Een krat bier voor 
de chauffeur die dat ‘de kunstenaar’ in vijf minuten nadoet!

Wist

Cursiefje

Oude Gemeneweg 17
Hazerswoude dorp

Op Koningsdag spelen 
normaal gesproken alle 
trompettisten van Drum-
fanfare TTH gezamen-
lijk de Reveille vanaf de 
toren van de Hervorm-
de Kerk in Hazerswoude-
Dorp. Nu dat vanwege de 
bekende omstandigheden 
niet mogelijk is, kreeg 
deze traditie dit jaar een 
aangepaste vorm. Trom-
pettist Koen Cornelissen 
blies in zijn eentje het sig-
naal van de toren.

gespeeld, zodat de omgeving in 
alle windrichtingen het kan ho-
ren.

Geen rondgang en 
geen aubade in Benthuizen

Koen: ‘Normaal gesproken zie 
je vanaf de toren de rest van de 
vereniging beneden al klaar-
staan. Dat is omdat we na de Re-
veille met alle muzikanten van 
Drumfanfare TTH dan gelijk 
doorgaan naar Benthuizen om 
daar onze rondgang te maken 
en de aubade te spelen.’
Behalve dat optreden in het 
buurdorp maakte Drumfanfa-
re TTH de afgelopen jaren op 
Koningsdag ook standaard een 
ronde door thuishaven Hazers-
woude-Dorp. Die ronde ein-
digt dan altijd met de opening 
van de Kindervrijmarkt aan de 
Dorpsstraat, die de vereniging 
samen met Dorpshuis De Juf-
frouw organiseert.

Toch publiek!
Vanzelfsprekend zaten die eve-
nementen in Benthuizen en Ha-
zerswoude-Dorp er deze Ko-
ningsdag niet in. Onderaan de 
toren, op het Raadhuisplein, 
stond dit jaar dus ook geen 
troep muzikanten verzameld. 
Maar over publiek had Cornelis-
sen naar eigen zeggen toch wei-
nig te klagen.

‘Ik heb veel mensen gezien die 
naar buiten kwamen om in hun 
eigen achtertuin even te luiste-
ren. Door het vrijwel windstille 
en heldere weer was het signaal 
ook goed te horen geloof ik. De 
mensen beneden waren in ieder 
geval goed te zien. 

Volgens mij konden ze deze 
voortzetting van de traditie wel 
waarderen' aldus Cornelissen.    

Te krap voor 10 trompetters met 1,5 m. tussenruimte...

Een bijzondere Koningsdag, 
maar wél een Reveille!

‘Natuurlijk sta je hier liever met 
z’n tienen,’ laat Cornelissen we-
ten, ‘maar dat zit er dit jaar nu 
eenmaal niet in. Op de krap vier 
meter brede ruimte aan iedere 
zijde van de toren kun je dan 
geen anderhalve meter afstand 
houden.’ En dus klom de trom-
pettist in de vroege morgen van 
27 april als enige naar boven.

Na de klokslagen van 8 uur blies 
hij de Reveille, het signaal dat 
ieder jaar gespeeld wordt om 
Koningsdag in Hazerswoude-
Dorp officieel in te luiden. Tra-
ditiegetrouw wordt het vier keer 

Koen Cornelissen blies solo de Reveille vanaf de toten van de Hervormde Kerk in Hazerswoude-Dorp. Foto Walter van Beek
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"Historische puzzel zeker niet makkelijk" maar goed te doen!
Hieronder de oplossing van de "historische" puzzel van verleden week. Er waren minder goede oplossingen dan voor de plaatselijke puzzel, veel reacties dat hij toch wel erg 
lastig was. Maar naar we inmiddels hebben begrepen hebben veel lezers toch de juiste oplossing gevonden, vaak met hulp van de buren op 1,5 meter afstand!! Chapeau hoor! 
De juiste oplossing was o.a. gevonden door. Hij kwam als winnaar uit de loterij! Wij geven uw naam en adres door aan Bernadette Verhoef. Zij zal t.z.t. voor het boek zorgen!

 Hazerswoudse Boys hervat de trainingen
Op 6 mei hervat Hazerswoudse Boys de traineingen voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar 
en van 13 t/m 18 jaar
 

KINDEREN DIE GEEN LID ZIJN VAN HAZERSWOUDSE BOYS EN DIE TOCH 
GRAAG WILLEN MEETRAINEN ZIJN VAN HARTE WELKOM.

Hiervoor hebben we de vol-
gende afspraken opgesteld:
- Kinderen/ouders melden 

zich telefonisch of via de 
e-mail aan bij Technisch 
Jeugd Coördinator Frank 
Paap. Hij is bereikbaar via 
0655434910 of tjc@ha-
zerswoudseboys.nl.

- Frank Paap bepaald met 
welk team er kan wor-
den meegetraind en geeft 
dit door aan de betrokken 

trainer en aan de ouders 
van het kind dat mee wil 
trainen.

- Hierbij zal rekening ge-
houden worden dat de 
groepen niet te groot wor-
den om zo verantwoord te 
kunnen sporten.

- Kinderen mogen alleen 
naar de training komen 
als zij volledig gezond 
zijn, dus geen koorts, geen 
keelpijn, geen benauwd-

heid, niet hoesten of nie-
zen.

- Kinderen mogen niet naar 
de training komen als ie-
mand in hun huishouden 
koorts en/of benauwd-
heidsklachten heeft.

- Overal op het terrein geldt 
de afstand van 1,5 meter. ( 
Met uitzondering van kin-
deren tot en met 12 jaar).

- Vermenging van deze bei-
de leeftijdsgroepen is ten 

behoeve van de veiligheid 
op geen enkel moment 
toegestaan.

- Kinderen tot en met 12 
jaar mogen worden ge-
bracht tot de ingang van 
de accommodatie aan de 
Sportparklaan. Ophalen 
van kinderen tot en met 12 
jaar gebeurt ook bij de in-
gang aan de Sportparklaan. 
De trainers begeleiden de 
kinderen naar de ophaal-
plek en wachten daar tot 
alle kinderen zijn opge-
haald.

- Kinderen tot en met 12 jaar 
die zelf naar de training 
komen moeten ook via 
de Sportparklaan onze ac-
commodatie betreden en 
gaan via de Sportparklaan 
weer weg.

- Kinderen van 13 jaar en 
ouder komen via de ach-
terkant (Heerenlaan) van 
onze accommodatie en 
gaan via de achterkant 
weer weg.

- Kinderen komen kort voor 
de training in trainingskle-
ren aan en verlaten meteen 
na de training weer de ac-
commodatie. Neem je ei-
gen flesje water mee naar 
de training. Thuis geko-
men wassen de spelers en 
trainers direct hun handen 
en gaan daarna direct dou-
chen.

- Ouders wordt gevraagd zo-
veel mogelijk thuis te blij-
ven, de jongste jeugd mag 
uiteraard gebracht en ge-
haald worden, maar maxi-
maal 1 ouder per kind.

- Ouders mogen absoluut 
niet op de accommodatie 
komen.

- De ingang van het kunst-
grasveld is het toegangs-
hek bij de speeltuin. De 
uitgang van het kunstgras-
veld is het hek halverwege 
het veld.

- Fysiek contact wordt ver-
meden, dus ook geen han-
den schudden, geen high 
fives  geven.

- Kinderen die zich niet aan 
de regels houden worden 
naar huis gestuurd ( bij 
de jongste jeugd zullen de 
ouders gebeld worden om 
hun kinderen op te halen).

Kinderen kunnen zich telefo-
nisch of via de mail aanmel-
den bij  Technisch Jeugd Co-
ordinator Frank Paap. Hij is 
bereikbaar via 0655434910 of 
tjc@hazerswoudseboys.nl

Voor aanvullende informatie, 
als het trainingsschema, kunt 
u onze website raadplegen: 
www.hazerswoudseboys.nl

Namens het bestuur,
Peter Versteeg, voorzitter.
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In Memoriam 
Frits Johan Nijhof   
febr. 1919 - mei 1945
Over een paar dagen is het 75 jaar geleden dat de bevrijding van Nederland officieel was. Vele jon-
ge mannen hebben deze bevrijding niet mee mogen maken omdat zij hun leven verloren tijdens 
de oorlog. Frits Nijhof maakte hem wel mee, maar stierf toch nog in dezelfde bevrijdingsmaand. 
Hoe wrang kan het leven zijn. In deze periode gedenken wij in hem alle omgekomen Nederlan-
ders tijdens Wereldoorlog II.

“Trouw aan koningin en vaderland vielen in mei 1940
of in het verzet onze wapenbroeders”

H.J. Artz; B. v.d. Akker; C. Bullens; H.W. Eekhuis; J.C. Endeveld; 
G. Geurts; A.F. Hunkemöller; G. Kroon; N. Mulder; F.J. Nijhof; K. 
Sleurink; G.L.H. Smit; J. Solmer; E.S. Telder; E. Termaat; J. Tieben; 
H. Waard; A. van Weelden; B.J. IJzerman.

Tot hun gedachtenis werd dit gedenkteken opgericht door 44 R.I. 
en de gemeente  Echteld  10 - 14 mei 1940 Ochten ‘10 mei 1952’.
Aan de achterzijde van het monument bevindt zich een kleinere 
inscriptie:

“In memoriam 1940 1945. 
Al nam de vijand lijf en goed dreef ons naar verre streken od gaf ons kracht 

was ons nabij. Zijn trouw is nooit geweken”.

Het monument stond tot 2016 voor het gemeentehuis aan de Mo-
lendam. In 2016 is het verplaatst naar de Kerkstraat vanwege de af-
braak van het gemeentehuis. Jaarlijks worden er op 4 mei kransen 
gelegd bij het monument en vindt er een herdenking plaats.

Opruiming van mijnen na de bevrijding.Aanleg van de Betuwestelling 1939.

Frits Johan Nijhof sneuvelde op 
16 mei 1945 bij het opruimen 
van landmijnen langs het Twen-
tekanaal nabij de Exelse brug. 
Frits werd op 18 februari 1919 
geboren op boerderij ‘Hoges-
tege’ in Nettelhorst, toentertijd 
gemeente Laren (Gld). Frits be-
zocht na de lagere school Net-
telhorst de Landbouwschool 
en werd in 1938 opgeroepen 
om zijn dienstplicht te vervul-
len, net als zijn twee jaar oudere 
broer Gerrit Jan. 

Bij het begin van de oorlog in 
1939 werd Frits ingedeeld bij 
het 44e Regiment Infanterie, 
welke was gestationeerd in de 
Ochten en de omliggende dor-
pen Echteld, IJzerdoorn en Do-
dewaard. Deze dorpen waren 
onderdeel van de Betuwestel-
ling, die het gebied tussen de 
Waal bij Ochten en de Rijn 
bij Rhenen moest verdedigen. 
Broer Gerrit Jan werd ingedeeld 
als wachtcommandant 
bij de Ned. Binnenland-
se Strijdkrachten in Den 
Haag. 

De Betuwestelling werd 
in augustus 1939 be-
trokken en de avond van 
13 mei 1940 weer verla-
ten. In die periode heeft 
zich veel afgespeeld in 
de Betuwe, van licht-
kogels in de mobilisa-
tieperiode tot het neer-
schieten van burgers in 
oorlogstijd. In die oor-
logstijd waren de ge-
vechten op de Grebbe-
berg voor veel soldaten 

goed te volgen.  Tijdens deze ge-
vechten van 10 tot 13 mei zijn 
tien soldaten van het 44e Regi-
ment Infanterie gesneuveld. In 
de jaren van de bezetting zijn 
nog eens negen verzetsstrijders 
uit het dorp omgekomen. Na de 
Tweede Wereldoorlog lag Ne-
derland bezaaid met mijnen, 
naar schatting 1,8 miljoen, ver-
stopt in ruim 5500 mijnenvel-
den, die snel geruimd moesten 
worden. De meeste daarvan liet 
men ruimen door Duitse krijgs-
gevangenen. 

Na afloop van de bevrijding 
werd ook Frits ingedeeld bij het 
opruimen van deze mijnen; hij 
werd gestationeerd langs het 
Twentekanaal  Ruim tweehon-
derd Duitse krijgsgevangenen 
en meer dan vijftig Nederland-
se militairen komen na de oor-
log om bij het ruimen van mij-
nen.  Na de oorlog organiseerde 

het Reünie-Comité een jaarlijk-
se reünie van het 44e Regiment 
Infanterie. Dit comité nam het 
initiatief genomen voor de op-
richting van het  monument in 
Ochten. Daarvoor werd geld 
ingezameld onder de beken-
de oud-soldaten van het 44 R.I. 
en de bevolking van Ochten. 
Het monument werd op 10 mei 
1952 onthuld door de commis-
saris van de Koningin in Gel-
derland, in het bijzijn van de 
voorzitter van het comité dr. J. 
Hazenberg, kolonel G. Hotz van 
het 44 R.I. en de burgemeester 
van Ochten J.A. Houtkoper. 

Het monument bestaat uit een 
stenen zuil met inscripties de 
voor- en achterzijde en boven 
op de zuil wordt een herrijzen-
de man afgebeeld. In de inscrip-
tie aan de voorzijde staan de na-
men van de negentien gevallen 
soldaten en verzetsstrijders:

Het verzetskruis postuum uitgereikt aan de gevallenen.
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Vogels in de Lagewaard - De Boerenzwaluw!
Door Ko Katsman - Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 

Het is begin april. Twee vogelaars komen elkaar op de Lagewaard in Koudekerk tegen. 
“Heb jij ze al gezien?”, vraagt de een. De ander weet onmiddellijk wat hij bedoelt. Nee, 
niet de kerkuil die die nacht nog op muizenjacht was. Ook niet de grote zilverreigers, 
want die zie je alleen in herfst en winter hun slaapplaats in de Lagewaardse polder opzoe-
ken. Nee, het gaat om de boerenzwaluw. De Lagewaardse lentebode bij uitstek.

Na een vlucht van 
duizenden kilome-
ters vanuit weste-
lijk tropisch Afrika 
komen ze weer te-
rug naar hun ver-
trouwde stal. De 
mannetjes arrive-
ren het eerst. Het 
liefst op dezelfde 
plek waar ze vorig 
jaar ook zaten. Ei-
genlijk zijn het be-
woners van berg-
grotten, maar een 
stal met openslaan-
de deuren heeft 
daar ook wel iets 
van weg. En daar 
zijn er genoeg van in de Lagewaard/Landlustweg.  Met een babbelend liedje proberen ze vrouw-
tjes te lokken. Als je  langere staartpunten dan je buurman hebt,  ben je in het voordeel. Vrouwtjes 
vallen op lange staartpunten, want hoe langer, hoe mooier. Het geeft aan dat je een fitte, gezonde 
man bent, die in staat is om goed voor zijn nakomelingen te zorgen.

Na een inspectie van het nest van vorig jaar wordt het zo nodig gerenoveerd. Altijd zijn wel wat 
herstelwerkzaamheden noodzakelijk of soms nieuwbouw. Een spijker is dan al genoeg om als ba-
sis voor een nieuw onderkomen te dienen. Met modder en strootjes bouwen man en vrouw sa-
men een halfopen nest van gewapend beton. Wanneer het nest aan alle bouwkundige eisen vol-
doet, kunnen er drie tot zes eitjes gelegd worden. Na gemiddeld twee weken broeden komen de 
kleintjes uit het ei. En dan wordt het pas echt druk.

Tot vreugde van de boeren en de koeien beginnen ze in de stal al vliegend op insecten te jagen. Maar 
in de stal zijn er, gelukkig, niet genoeg. Want met vijf jongen in het nest heb je per dag zo’n zesdui-
zend muggen nodig om de kleintjes groot te brengen. Het duurt drie weken voordat de jongen groot 
genoeg zijn om het nest te verlaten. Na het uitvliegen krijgen ze nog steeds voedsel van hun ouders. 
De kleintjes zoeken hekken en prikkeldraadjes op en wachten tot pa of moe met een snavel vol 

muggen aan komt 
vliegen. Allemaal te-
gelijk sperren ze dan 
hun snavel open, 
maar de ouders we-
ten het voedsel altijd 
eerlijk te verdelen. 

Ook drinken doen 
boerenzwaluwen 
vliegend. In de Lut-
tike Rijn zie je ze 
dan laag over het 
water scheren en 
met geopende sna-
vel een paar drup-
pels water oppik-
ken. Dat vergt veel 

oefening en behendigheid.

Wanneer er genoeg insecten zijn, beginnen de ouders nog een keer opnieuw met een tweede 
broedsel. En soms een derde, maar dat is uitzonderlijk. Want door de afname van insecten kost het 
al moeite genoeg om één nest groot te brengen.
In september verzamelen ze zich voor de reis naar westelijk Afrika. Ze hebben dan niet zo’n haast 
als in het voorjaar. Toen moest je snel zijn om je goede plekje van vorig jaar te veroveren. Nu heb 
je de tijd. Soms zie je grote groepen in rietkragen slapen. De reis is vol gevaren. Slecht weer, gebrek 
aan voedsel, watergebrek, al die gevaren moet je het hoofd bieden. Slechts een op de vijf jongen 
slaagt erin om als volwassen vogel terug te keren.  Maar daar denk je niet aan als je door de Lage-
waard en Landlustweg fietst en de boerenzwaluwen druk in de weer ziet.  
Het voorjaar is nu echt begonnen!

Dit was voorlopig onze laatste bijdrage in de GHK over het landschappelijke lint in Koudekerk. 
We hebben met veel plezier hier aan gewerkt en hebben nog voldoende ideeën om later een nieuwe 

serie te starten. Heeft u ook ideeën ? Mail naar:  onslint028@gmail.com.

Aspasia: ‘bewegen is 
wat ons verbindt’
In deze crisis is weinig meer zoals het was. Nu de sport-
lessen voorlopig niet gegeven kunnen worden, blijven 
de leden en leiding van Aspasia elkaar steunen en sti-
muleren met tips en tops per app, mail en telefoon.  

Bewegen is wat ons verbindt. Samen op muziek, elke woensdag 
met elkaar sporten voelt goed voor je lijf, geeft plezier en schept 
een band. Als extra activiteit hebben wij afgelopen jaar de Rode-
kruis bloesemtocht gelopen en kortgeleden deden wij voor de der-
de keer mee aan de City Pier Night Walk! 

Spreekt dit je ook aan? Nieuwe leden ontvangen we met open ar-
men. Neem een kijkje op de site www.gvv-aspasia.nl waar infor-
matie en het lesrooster te vinden is. Meld je aan en kom gratis een 
paar keer meedoen als de lessen weer starten, om te proberen hoe 
het voelt.

Nieuw: chatten met de wijkcoach
Vanaf heden kunt je op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur on-
line chatten met een wijkcoach van Tom in de buurt. Zo kun je 
makkelijk, gratis en anoniem delen waar je mee zit, een vraag 
stellen, een probleem voorleggen en hierover met een professi-
onal van gedachten wisselen. 

Mensen lopen met veel vragen en zorgen rond in deze corona-
tijd. Bijvoorbeeld: hoe thuis alle ballen in de lucht houden terwijl 
je werkt en het gezin om je heen hebt? Is er aan het eind van de 
maand voldoende geld om de rekeningen te betalen? De relatie 
loopt niet goed – wat te doen? Hoe zonder risico te lopen wel sjeu 
in het leven houden in deze coronatijd? Via de chatfunctie op de 
website is het voortaan makkelijker om dit te bespreken. Handig 
als je niet in de gelegenheid bent om de bellen. Of chatten gewoon 
makkelijker vindt dan bellen.  

Hoe? 
De website www.tomindebuurt.nl heeft vanaf 4 mei een chatknop. 
Wie zijn vraag stelt, treft een wijkcoach aan die direct reageert. De 
wijkcoach kan bijvoorbeeld tips geven of meedenken hoe een vraag 
of probleem kan worden opgelost. Ondersteuning door Tom in de 
buurt is gratis. Ook het chatten is dus gratis en bovendien anoniem.

Meer hulp
Wie denkt meer hulp nodig te hebben dan een gesprek via de chat, 
kan zich aanmelden via het telefoonnummer 088-9004567 of het 
contactformulier op de website (www.tomindebuurt.nl/contact) 
invullen. 

De wijkcoaches van Tom in 
de Buurt staan klaar voor 
mensen met persoonlijke 
zorgen, zware problematiek 
en/of uitdagingen in hun 
woonomgeving. Wij denken 
graag met u mee en bieden 
(specialistische) ondersteu-
ning aan. 
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Nieuw verschenen van Koert Koster

‘Geef Mij je angst ‘
Hoop in ruil voor angst. In dit boek staat Koert stil 
bij het fenomeen angst dat het hedendaagse bestaan zo 
kenmerkt. Hij gaat daarbij in op diverse vormen van 
angst. Mensen uit het verleden zijn ons tot voorbeeld. 
Is er een weg uit het 'huis van de angst'? 
 
Udo Jürgens veroverde in de vorige eeuw de Duitstalige wereld 
met zijn hits. Eén van zijn grootste hits was 'Gib mir deine Angst' 
(1982). Dit lied werd door André Hazes en Guus Meeuwis geco-
verd. Aan dit lied ontleende Koert Koster de titel van zijn boek. Het 
is de inleiding op het thema angst. 

Omdat het fenomeen angst de schrijver niet vreemd is, beschrijft 
hij dit belangrijke thema met passie. Want kan men zich in een 
angstige wereld nog wel vrij bewegen? De aanwezigheid van 
vreemden en vluchtelingen maakt mensen bijvoorbeeld onzeker. 
Dreiging van terroristische aanslagen maakt mensen bang voor de 
dood. En wat te denken van het Coronavirus? 
In de Bijbel ontmoeten we veel mensen die met angst worstelen. 
Koster verbindt hun ervaringen en verhalen met actuele situaties, 
omdat dat hoop geeft. 
Het boek is zeer toe-
gankelijk. Toegevoegde 
gespreksvragen en cita-
ten maken het geschikt 
voor studiegroepen of 
huiskringen. Dit boek 
is een herziene uitgave 
(2020). Een Duitse ver-
taling is reeds versche-
nen en aan een Engel-
se en Franse vertaling 
wordt nog hard ge-
werkt. 
Koert Koster studeerde theo-
logie en filosofie aan de Vrije 
Universiteit en aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. 
Meer info? www.koert-
koster.nl 'Geef Mij je angst 
' (175 pagina's, ISBN: 
9789463981958)

’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. 
Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus gaan de activiteiten niet door en de bedoeling is om 
deze door te schuiven naar volgend jaar. Dat wordt dan het jaar waarin we 75+1 jaar vrijheid vieren.

Boek over bijzondere periode
Een van de activiteiten kon echter wel doorgaan. Deze week verscheen een bijzonder boek over de pe-
riode van oorlog, bezetting en bevrijding (1940-1945) in Alphen aan den Rijn. Het is geen traditioneel 
leer- en leesboek geworden over ‘de geschiedenis’ van deze periode. Het boek is getiteld ’75 jaar vrij-
heid in 75 beelden’ en met de titel wordt direct de opbouw van het boek aangegeven. 

Informatievensters
Aan de hand van 75 ‘vensters’ over evenzovele onderwerpen wordt aandacht geschonken aan bijzon-
dere gebeurtenissen, bijzondere voorwerpen en bijzondere foto’s of documenten. Elk venster geeft ex-
tra informatie in de vorm van een bijbehorend ‘verhaal’. De vensters hebben betrekking op een van de 
dorpskernen, maar leggen ook de verbinding met het wereldgebeuren. Elke dorpskern krijgt aandacht 
in het boek. ’75 jaar vrijheid in 75 vensters’ geeft een blijvend beeld met unieke illustraties over een 
bewogen periode in onze geschiedenis.

Het boek bevat 144 pagina’s, is rijk geïllustreerd en is uitgevoerd in full-color. De prijs bedraagt 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 verenigingen.  
Ook kan het per email besteld worden via 

project@75jaarvrijheidalphenaandenrijn.nl 
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TE KOOP
EETKAMERTAFEL DONKER EIKEN, 90 x 90, 
uitschuifbaar 37/52, totaal 90 x 180, prijs 
�60.-. Mevr. Huisman, Staringstr. 4, Hazers-
woude rd. Tel.071-3412767, de tafel is af te 
halen begin juni a.s.

CARAVAN FENDT BIANCO 465 SFB  met 
mover,fietsendrager en etui luifel . i.z.g.st
Tel.0636482110

DIVERSEN 
MW AGAATH VERBEIJ- DE JONG wordt op 9 
mei 80 jaar ! Van Harte Gefeliciteerd.

GEVONDEN: SLEUTELBOS met 3 sleutels en 
een uiltje eraan, tel. 06-18550420.

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

 

* 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 

Puzzelruil en boekenruil plekken in Super-
markten. 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. 

Kleine advertenties

Ingezonden bijdrage

KIJK NAAR DE TOEKOMST!
Nu we helaas nog langer door het coronavirus worden getroffen en 
met veel eisen worden opgezadeld, kunnen we beter positief gaan 
denken en het negatieve langzaam gaan vergeten.
Als je hier door Benthuizen loopt of rijdt, zie je toch dat veel res-
pect wordt getoond door niet alleen de volwassenen, maar ook 
door veel kinderen, die even de stoep afgaan of even aan de kant 
gaan om zo met elkaar afstand te bewaren. Ieder doet zijn of haar 
best om dit met ons allen op te lossen.
We moeten alleen nu vooral niet gaan denken en doen alsof het bij-
na voorbij is en dat het er allemaal niet meer toe doet.

Wat ook opvalt is dat bij de meesten de band met familie, vrien-
den, buren of kennissen nog beter wordt, nu je elkaar zo hard no-
dig hebt. We zitten allemaal met hetzelfde gevaar.
Een voorbeeld van dat we elkaar in deze tijd niet vergeten, deed 
Etos Elandstraat met een prachtig initiatief, door de dappere verzor-
gers van Alcura met een pakket vol prachtige artikelen te bedanken. 
Dank voor al hun moed en zorgzaamheid.

Op de foto zie je twee mannen ontspannen bij elkaar zitten. Henk 
Bakker en Sjoerd Wiersma. Waar ze over zitten te kletsen weten we 
niet. Dit was net voor het coronavirus en die tijd komt weer voor 
ons allemaal. We moeten nog even volhouden met elkaar te steu-
nen en te helpen, al moet dat vaak op afstand.
Blijf de middenstand van Benthuizen trouw, want die hebben het 
ook erg moeilijk. Als alles achter de rug is zullen we met elkaar 
hoofdschuddend terugkijken wat we hebben meegemaakt.

Ga dus met opgeheven hoofd naar de toekomst kijken, die we met 
ons allen dik verdiend hebben.

Iedereen veel sterkte.
Blijf positief denken.
Probeer het negatieve te vergeten.

Bas van Vliet • Benthuizen

Leiderdorp    www.meerburg.nl

KNIP UIT!!
Heeft u OUD IJZER 
of andere metalen.
Ik kom het GRATIS 

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂

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

Een nieuwe “ruilbeurzen boeken” is alleen ge-
opend bij de Plusmarkt 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 bezoe-
kers ook voldoende keuze mogelijkheden. 
Heel eenvoudig dus, waarbij het volgende 
ook belangrijk is:
- Zorg dat u op gepaste afstand blijft van an-

dere mensen.
- Zorg ervoor dat de spullen die u zelf ach-

terlaat, in goede staat, schoon en compleet 
zijn.

- Zorg ervoor dat de ruilplek netjes blijft. 
 

ENTHOUSIASTE GASTEN 
(m/v) gevraagd 

voor oppotten plantgoed. 
Periode medio mei t/m begin juli. 

M: 06-20428449
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SSllaa  jjee  ssllaagg  
mmeett  eeeenn  ssllaaggzziinn  

Activiteit/oproep 
bedoeld voor basisschoolleerlingen

Inmiddels hebben in alle 5 de kernen van Rijnwoude heel veel bewoners van 
huizen (binnen de bebouwde kom) zich aangemeld om een letter te verstoppen  

in de voortuin of voorraam van de woning.

Jullie kunnen dus vanaf dinsdag 5 mei gaan zoeken en proberen de  
slagzin te maken. Deze is voor iedere kern overigens verschillend.  

Het overzicht van adressen per kern kan je vinden door deze te downloaden  
vanaf de site van Actief Rijnwoude: www.actief-rijnwoude.nl.

 
Lukt dit niet dan kan je ook contact opnemen (mailen) met de contactpersoon van 

de kern, die dan een formulier naar je toe zal sturen.

Heb je de slagzin af, dan kan je deze inleveren bij dezelfde contactpersoon.  
Dit kan je ook weer per mail doen, maar je mag dit ook in de  

brievenbus deponeren hoor. 

Deze slagzin mag je tot uiterlijk 13 mei inleveren.  
Daarna gaan we de prijswinnaars bekendmaken.  

Voor iedere kern hebben we 3 prijzen, dit zijn waardebonnen ter waarde van  
€ 25,-- / € 15,-- en € 10,--, te gebruiken bij de plaatselijke snackbar.

Je kan dit spel alleen doen maar dat mag natuurlijk ook met een vriendje 
of vriendinnetje (maximaal met 2 personen). En zorg ervoor dat je de 

veiligheidsregels volgt wat betreft de coronacrisis.
Heel veel succes en plezier.

Contactpersonen per kern:
Hazerswoude Dorp: Josef Israelstraat 7 / Linda@actief-Rijnwoude.nl 

Groenendijk: Rijndijk 29, Hazerswoude Rd. / info@dorpsoverleggroenendijk.nl 
Hazerswoude Rijndijk: Mozartlaan 108 / info@derodewip.nl

Benthuizen: Koningin Wilhelminastraat 4 / Bernard@actief-rijnwoude.nl 
Koudekerk: Burgemeester de Herderplantsoen 6 / actiefrijnwoude@gmail.com 

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 en VDS.
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

HOOGVLIET.COM
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KNAL
AANBIEDING

MAXIMAAL 6 KRATTEN PER KLANT 

4
droog
en fris

4
droog
en fris

7
fris en
fruitig

NU 

 1+1
GRATIS 

NU 

 1+1
GRATIS 

400 GRAM

3.-

 2.99 
PER FLES

 4.99 
 2 PAKKEN

 4.99 
 4 FLESSEN

PER KRAT

 9.99 

NU 

 1+2
GRATIS 

TOT 

45%
KORTING

 3 KUIPJES 

 4.99 

 Nivea 
 Alle soorten 
 2 stuks 
Van /5.18 - /41.34
Voor 2.59 - 20.67

 Sun vaatwas tabletten
3 pakken met 20 - 27 stuks
Van /19.47 - /25.47
Voor 6.49 - 8.49

Koggelandse kaas
Jong, jong belegen, belegen of 
extra belegen 
Van /4.88 - /5.48
Alle stukken van de versafdeling

Jan pannenkoeken familiepak
2 pakken met 12 stuks
Van /5.98
Voor 2.99

 Pepsi, SiSi of 7UP 
 4 fl essen van 1.5 liter 
Van /5.96 - /7.52

 G’woon snelfi lterkoffi e 
 2 pakken van 500 gram 
Van /6.49 - /6.58

I AM sauvignon blanc, pinot 
grigio of pinot grigio rosé  
Alle fl essen van 0.75 liter
 Van /3.99 

 Johma salade 
 3 kuipjes van 175 gram 
 Van /5.55 - /8.67

 Hertog Jan 
 Krat met 24 fl esjes 
van 0.3 liter
Van /16.39


