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makelaardij

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

KIEST U OOK 
DÉ BESTE

MAKELAAR

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

de
airco

dokter

de
airco

dokter

Van 
Elswijk
Auto’s

Van 
Elswijk
Auto’s

| 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

Wilt u ook helpen? Koop dan Zonnebloemloten!

Dat vriendschappelijke en
welgemeende schouderklopje!
Als je in een woonomgeving 
participeert, moet je ook 
‘iets’ voor die gemeenschap 
terug willen doen. Deze 
stelling is één van de steun-
pilaren waarop de Rijn-
woudse Lionsclub rust. 

En in deze vooral voor kwets-
bare groepen moeilijk tijd acht-
ten de Lions het ‘een daad van 
eenvoudige rechtvaardigheid’ 
diverse instellingen met een 
bloemetje te verblijden. En dat 
uitgerekend op de 5de mei, de 
dag van de Vrijheid.

Een bloemetje
De Lions bezorgden een bloe-
metje bij de Zorglocaties Rhijn-
dael (Kouderkerk) en Wijde-
zorg (Hazerswoude-Dorp), bij 
de woongroep De Herbergier 
(Hazerswoude-Rd) en bij Ons 
Huis Philadelphia (Hazerswou-
de-Dorp) en Ben Thuis Philadel-
phia (Benthuizen).
Het moge duidelijk zijn dat de 
genoemde instellingen de bloe-
menjongens hartelijk ontvangen 
hebben en dat ze het op prijs 
stelden dat het besef van ‘we 
moeten het samen doen’ door 
dit ge-nereuze gebaar verstevigd 
werd.

We weten allemaal dat het iso-
leren van kwetsbare mensen in 
deze corona-crisis een nood-
zakelijke maatregel is en het is 
niet zo moeilijk te beseffen dat 
het gedwongen worden intieme 

contacten te mijden voor tóch al 
eenzame mensen een tragische 
impact heeft. De Lions wilden 
gewoon laten zien, dat ze de 
mensen die het ‘moeilijk heb-
ben’ niet vergeten. Ondanks al-
les toch die on-zichtbare arm 
om de schouder en dat fijne 
schouderklopje. (Een legenda-
rische uitspraak van Leo Been-
hakker luidt: ‘Van een schou-
derklopje is nog nooit iemand 
geblesseerd geraakt!’)

De Omloop
Het is eveneens duidelijk dat 
door de maatregelen i.v.m. de 
corona-crisis de traditionele 
Omloop van het Groene Hart 
(op de tweede pinksterdag op 

maandag 1 juni) ) geen door-
gang kan vinden. Dat is jammer; 
het ontneemt de Vereniging De 
Zonnebloem, die altijd een fik-
se gift krijgt van de Omloop, de 
kans de nodige ontspanning te 
bieden aan ouderen, chronisch 
zieken en minder valide men-
sen. De laatste happening van 
De Zonnebloem (liedjes van 
Annie M.G. in het Theater Cas-
tellum) staat ons nog helder 
voor de geest.

De 38ste editie van de Omloop 
gaat niet door; dat is jammer: de 
organisatoren hadden alles tot 
in de puntjes voorbereid. Maar 
... de Lions willen desalniet-
temin zorgen voor een kleine 

pleister op de wonde. Zij bieden 
de sponsoren - die hun Zonne-
bloemsporen in de loop der ja-
ren ruim-schoots verdiend heb-
ben - Zonnebloemloten 2020 
aan en op die wijze kunnen de 
Lions de vrijwilligers van De 
Zonnebloem toch nog een klein 
hartje onder de riem steken.

Het behoeft natuurlijk geen be-
toog dat de Lions een dringend 
beroep doen op de bevolking 
van Rijnwoude: koop in groten 
getale Zonnebloemloten, want 
die prachtige initiatieven van 
de vrij-willigers van die mooie 
gele bloem moeten niet alleen 
gerealiseerd maar ook geconti-
nueerd wor-den.

De Lions en 
De Zonnebloem 
rekenen op u!
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Familieberichten

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

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Neem, Heer, mijn beide handen

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, 
is omringd  door liefdevolle handen van ons 
heengegaan mijn lieve  zorgzame man, onze vader, 
opa en overgrootvader

Jan Vonk
*  15 oktober 1941    †  4 mei 2020

 Mina Vonk – van Luijk

 Coby en Sepp
  Stefan †
  Lukas en Hanna, Naomi
  Martina †
  Irene en Ruben

 Dirk en Tereza
  Julia en Job
  Christine
  Tessa en Nique

Dorpsstraat 40
2391 BH  Hazerswoude-Dorp

De rouwdienst zal in besloten kring gehouden worden 
zaterdag 9 mei om 10.30 uur in de Hervormde kerk 

van Hazerswoude-Dorp.
Waarna we hem ook in besloten kring zullen begraven.
De dienst is voor u via www.kerkomroep.nl te volgen.

Wij waarderen het zeer als wij uw condoleances 
en blijken van medeleven per post mogen ontvangen.

In plaats van bloemen wordt een gift aan 
het Parkinsonfonds op prijs gesteld. 

www.Parkinsonfonds.nl.

“U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.” 1 Petrus 2:7

Met grote droefheid omdat wij hem moeten missen, delen wij u mee 
dat de Heere geheel onverwachts tot Zich heeft genomen mijn zeer 
geliefde man, onze geliefde vader, schoonvader, grootvader en over-
grootvader

Pieter Voorwinden
- Piet -

Benthuizen, 29 april 1938 Benthuizen, 4 mei 2020

 M.G. Voorwinden-Portengen
 Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Dijk 2
2731 AA  Benthuizen

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Wij stellen het op prijs uw blijk van medeleven schriftelijk te ontvangen.

Zee
De wind in je haren
Het ruisen van de zee
De meeuwen die je aanstaren
Het zand waait met je mee
lopen langs het strand zonder doel
Dat is het echte Texel gevoel.

Nog volop in het leven en bruisend van energie 
hebben wij met verdriet afscheid moeten nemen 

van onze zorgzame moeder, schoonmoeder
en trotse oma

Petronella Cornelia Antonia
van ‘t Hof - Meeuwenoord

~Nel~

weduwe van Aad van ‘t Hof

* Noordwijkerhout, † Den Haag,
5 januari 1940 5 mei 2020

Patrick en Ellen
    Sara, Cas

Liesbeth en Patrick
    Jesper, Finn

De Deel 22
2396 EX  Koudekerk aan den Rijn

De begrafenis heeft plaatsgevonden
op maandag 11 mei, in besloten kring,

op de Algemene Begraafplaats
in Koudekerk aan den Rijn.Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden 

op 6 mei van    

Ap de Ruiter

Ap was sinds januari 2004 bestuurslid van onze stichting. 
Hij verzorgde veel van onze PR-activiteiten. Als technisch 
deskundige was hij gedurende vele jaren de vaste contact-
persoon met de molenaars en tijdens onderhoud aan de 
molen met de uitvoerende ondernemers. 

Hij zal in onze herinnering blijven als een creatieve en hu-
moristische collega met een warm hart voor Korenmolen De 
Haas en enthousiast muzikant en fotograaf. 

Ons medeleven gaat uit naar 
Hannie, de kinderen en kleinkinderen.
Wij wensen hen heel veel sterkte en troost.

Bestuur en vrijwilligers van de 
Stichting Korenmolen De Haas
Bestuur en leden van de Vereniging 
Benthuizer Molenaars
Benthuizen

  

 

15 mei 1970 – 15 mei 2020 
Lida en Toon van Harskamp 

 
Trots en blij zijn wij dat onze ouders  

50 jaar getrouwd zijn, want: 
 

50 jaar getrouwd is heel bijzonder. 
Al zo lang samen, jaar na jaar. 

Veel vreugde en soms ook verdriet 
maar de liefde hield hen bij elkaar! 

 
Vanwege de Covid-19 beperkingen verloopt de feestdag iets 

anders dan gehoopt en daarom willen wij iedereen vragen om 
een kaartje te sturen naar onze ouders om deze bijzondere 

dag toch een uniek tintje te geven.  
 

U kunt de felicitaties sturen naar: 
 De Deel 37, 2396 EV  Koudekerk aan den Rijn.  

 
Kinderen en kleinkind. 

Irene Maria
Graafland - Woudenberg

Herinner mij zoals ik was

Cor Graafland
Emmy en Jan Willem Swaters

Hasse en Yon, Dax
Maarten en Leontien Graafland

Ryan, Lisa
Joost Graafland en Rosanne Vergunst

Lenn, Jorn 
Correspondentieadres:
C. Graafland
Burgemeester Warnaarkade 28
2391 AX Hazerwoude-Dorp

5 Driebergen, 22 januari 1945 c Boskoop, 30 april 2020

Dierbare echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma van

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Liefde overwint
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 “Ik heb veel steun aan mijn geloof. 
Ik probeer een goed mens te zijn. En de 
kerk steunt me daarbij. Met elkaar zijn 
we er voor iedereen en voor elkaar. 
 Samen bidden we voor vrede in 
de wereld en nemen we initiatieven om 
behoeftige mensen in onze omgeving een 
handje te helpen. Dat geeft het leven zin 
en mij een goed gevoel. 
 Ik wil straks een eenvoudige begra-
fenis en wat er dan van mijn spaarcentjes 
over blijft, is voor het goede doel. Als ik 
straks voor onze schepper sta wil ik het 
een beetje goed gedaan hebben.”
 Truus van Haveren

straks voor onze schepper sta wil ik het 
een beetje goed gedaan hebben.”
 Truus van Haveren

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

24 uur per dag 
bereikbaar! 

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

Ik loods je er 
graag doorheen 
Saskia Wester

Help uw Groene Hart 
Koerier te overleven!

Stort 5 euro (of meer) op 
NL37INGB0006259928

Oorlogsmonumenten 
Rijnwoude 'in de 
bloemen gezet'
Op 4 mei zijn ’s middags kransen gelegd bij de oorlogsmonumenten in Benthuizen, 
Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk. Vanwege de corona maatrege-
len kon de gebruikelijke ceremonie in de avond met publiek erbij niet plaatsvinden.  

In Koudekerk aan den Rijn zijn 
op kransen gelegd bij het oor-
logsmonument op de begraaf-
plaats door wethouder Kees van 
Velzen namens de gemeente en 
Marco Reyneveld en Jolanda van 
der Meijden namens de Oranje-
vereniging. Voor basisschool De 
Rank, die het monument heb-
ben gea-dopteerd, werden twee 
bloemstukken geplaatst. 

Wethouder Schotanus heeft in 
Benthuizen een krans gelegd bij 
het monument, samen met John 

Jespers van Stichting Evenemen-
ten Commissie Benthuizen. 

In Hazerswoude-Rijndijk werd 
een krans gelegd door wethou-
der Gert Jan Schotanus en Ber-
nadette Verhoef namens de 4 
en 5 mei vereniging. Kinderen 
van de Scouting Rheijnewoud 
hadden een pla-quette met be-
schreven kiezelstenen gemaakt. 
De avond ervoor was het mo-
nument al in de bloemen gezet 
vanuit de actie ‘Bloemen voor 4 
mei’. 
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Hoop & Troost – Afscheid
De woorden van Hoop & Troost klinken al meer dan 400 jaar ie-
dere zondag opnieuw in de oude dorpskerk van Benthuizen. Op 
een groot houten bord in de kerkenraadskamer staat een lange 
lijst van predikanten die aan ons dorp verbonden zijn geweest. 

Dat begint in 1592 met ds. Jan Janszen (Deze predikant is blijvend 
in onze herinnering omdat er een straat in ons dorp naar hem ver-
noemd is). Het bord geeft aan dat er vele predikanten zijn geko-
men en weer zijn vertrokken naar andere plaatsen. Iedere predi-
kant heeft daarbij altijd zijn eigen inbreng gehad; echter door alles 
heen stond het woord van God tot de dag van vandaag centraal. 

Na deze zondag wordt er een naam aan het bord toegevoegd, want 
deze zondag neemt onze predikant ds. Krijgsman na 21,5 jaar af-
scheid van onze gemeente in verband met het bereiken van zijn 
pensioengerechtigde leeftijd (in de kerk noemen we dat emeritaat). 
Om 16 uur zal hij zijn afscheidsdienst houden in de oude dorps-
kerk in het bijzijn van zijn kinderen en een afvaardiging van de ker-
kenraad, om binnen de richtlijnen te blijven van maximaal 30 per-
sonen. Midden in het corona tijdperk afscheid nemen is niet fijn, 
maar gelukkig hebben we alle middelen voor onze gemeenteleden 
en dorpsgenoten om de dienst online via het YouTube kanaal van 
de Hervormde Gemeente Benthuizen (met beeld) en via Kerkom-
roep.nl (geluid) te kunnen volgen. Op een later moment na 1 juli 
zullen we als gemeente nog persoonlijk afscheid van hem en zijn 
vrouw nemen. 

Wij danken onze predikant voor de woorden van Hoop & Troost 
die hij ons heeft meegegeven in deze periode dat we aan elkaar 
verbonden zijn geweest. Hij heeft dat mogen doen met zijn inzet, 
gaven, talenten en de kracht en wijsheid die hij daarvoor van God 
ontvangen heeft. 

Afscheid nemen na zo’n lange tijd is niet makkelijk, maar weten dat 
Gods woord door gaat is een belangrijke troost.    
Wij hopen dat hij samen met zijn vrouw een goede en gezegende 
tijd mag hebben in hun nieuwe woonplaats Ridderkerk, waar hun 
roots liggen en zij vanaf juli zullen gaan wonen. 

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

Wat doe je in en na 
de meivakantie?
De meeste kinderen hebben de meivakantie in en om het huis doorgebracht. Ge-
lukkig kun je in een dorp makkelijk naar buiten, waar ook nog eens de zon scheen. 
Maar de kinderen zijn wel blij dat ze vanaf maandag weer een paar dagen per week 
naar school mogen en weer kunnen gaan sporten. 

Buitenspelen
In Hazerswoude-Rijndijk was speeltuin De Rode wip open en daar troffen we ouders met hun kin-
deren aan. Het was er gelukkig niet al te druk met vriendinnen die op gepaste afstand aan het klet-sen 
waren op een van de picknickbanken en hun kinderen in de klimrekken. 

Speeltuin De Rode Wip is open…

Binnen aan de slag
Lezen, puzzelen en Netflixen zijn op dit moment favoriete binnenactiviteiten naast school en werk. In 
de supermarkten in de dorpen van voormalig Rijnwoude zijn vanuit een initiatief van Actief Rijnwou-
de ruiltafels ingericht. Daar breng je een puzzel of boek en kun je weer een andere meenemen. Heel 
erg handig! De kinderen hebben van school ook knutselopdrachten en materieel meegekregen om 
voor hun moeder wat leuks te maken voor Moederdag. 

Letters zoeken
Andere kinderen deden het spel ‘Sla je slag met een slagzin’ en liepen met hun lijst met straten en huis-
nummers in de hand naar letters achter de ramen te zoeken. Zo leer je de straten in je dorp wel goed 
kennen! Lotte en Caitlin uit Hazerswoude-Rijndijk waren het zoeken naar letters na een tijdje wel weer 
zat en zouden de volgende dag doorgaan. “We hebben nog een hele week de tijd en gaan elke dag een 
deel van de puzzel oplossen, want het zijn heel veel opdrachten”, aldus de dames. 

Weer sporttraining
Bij verschillende sportverenigingen worden de trainingen voor de jeugd weer opgestart en beginnen 
vanaf deze of volgende week. Als eerste stap mochten kinderen tot 18 jaar weer trainen, maar al snel 
daarop volgde het bericht dat ook sporters ouder dan 18 jaar weer het sportterrein op mogen. Wedstij-
den zijn voorlopig nog niet mogelijk en bij de trainingen moet iedereen zich aan de 1,5 meter afstand 
en de door de clubs ingevoerde coronaprotocollen houden.

Lotte en Caitlin hebben hun eerste letter gevonden…

Puzzel af, terugbrengen en gewoon weer een andere pakken…

Eindelijk weer tussen de klasgenoten
Na zeven weken thuisonderwijs zijn zowel de kinderen als de ou-
ders weer toe aan school. “Ik heb er veel zin in om al mijn vrien-
dinnen uit mijn klas weer te zien”, vertelt Lotte. “Want nu zit ik de 
hele dag met mijn broertje opgescheept”. Ook Caitlin wil wel weer 
naar school. Zij heeft het thuisonder-wijs wel heel plezierig gevon-
den. Omdat zij wat extra ondersteuning van de juf nodig heeft, 
kreeg zij dat online juist nog meer dan anders. “Maar wel irritant 
af en toe al die mailtjes en opdrachten ‘doe dat nog een keer over 
en dit nog extra’.” Vader Richard geeft aan dat het ook voor de ou-
ders meer lucht geeft als de kinderen weer naar school gaan: “Met 
elkaar de hele tijd in één huis zitten geeft wel steeds vaker irritaties. 
Het is goed als ze weer lekker onder de vriendjes en vriendinnetjes 
kunnen zijn. Maar het is als ik terugkijk ook wel snel voorbijgegaan 
die ongeveer 2 maanden. Wel goed dat nu weer de eerste stapjes 
naar ‘normaal’ naar school kunnen worden gezet”. 
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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 17 mei   09.30 uur Dr A.J. Plaisier, 

Amersfoort; 16.00 uur Ds P.J. Krijgsman 
(Afscheidsdienst) 

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 17 mei 
 Diensten vervallen zie www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 17 mei  09.30 uur Ds M.H. Schot; 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 17 mei: 09.30 uur Geen opgave!
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 17 mei: 09.00 uur Ds A.B. van Campen, 

18.30 uur Geen opgave 
 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 uitgezon-
den via www.kerkomroep.nl Tik 
op “Vind uw kerk” de plaats-
naam Koudekerk in en klik rechts 
op het vergrootglaasje. U krijgt 
nu de resultaten, waaronder 
Koudekerk a/d Rijn. Klik hierop. 
Nu krijgt u de lijst van uitzendin-
gen op datum gesorteerd. Zoek 
naar de datum die u wilt beluiste-
ren en klik dan op luisteren. On-
deraan op de blauwe balk kunt u 
zien of de dienst “loopt”. U kunt 
de dienst pauzeren door hele-
maal links op de twee balkjes te 
klikken en weer starten door he-
lemaal links op het driehoekje te 
klikken. Omdat in deze tijd veel 
meer men¬sen dan normaal in-
loggen op www.kerkomroep.
nl is het goed mogelijk dat u er 
om 10.00 uur niet tussen komt. 
Maar na ruim een uur, als de hele 
dienst is opgenomen, kunt u de 
dienst alsnog terugluisteren.

DIGITALE KERKDIENSTEN 
PROTESTANTSE GEMEENTE

www.kerkomroep.nl  Zondag 17 
mei 10.00 uur: Pastor L.J. Hoog-
erwerf  
Hemelvaartsdag 21 mei: 09.00 
uur: Dominee W. Biesheuvel 

OPENSTELLING 
PROTESTANTSE KERK

Vanaf woensdag 6 mei is (voor-
lopig) één van uw pastores elke 
woensdagochtend een uur aan-
wezig in één van beide kerk-
gebouwen. En als u wilt kunt u 
ook even binnenlopen. Sommi-
gen van u hebben aangeven dat 
ze het fijn zouden vinden om, al 
is het maar eventjes, toch weer 
de sfeer van een kerkgebouw te 
kunnen ervaren. En wat wij zelf 
als pastor en predikant ervaren 
is dat het raar voelt om tijdens 
een telefonisch pastoraal con-
tact een gebed uit te spreken. 
Daarom is nu elke woensdag-
ochtend van 10.30 tot 11.30 uur 
één van de kerkgebouwen open. 
U kunt dan binnenlopen om daar 
even stil te zijn, om een kaarsje 
aan te steken, maar ook om aan 
de aanwezige pastor te vragen 
om met en voor u te bidden. Nee, 
er wordt tijdens deze inloopuren 
geen koffie of thee geschonken. 
Omdat het vanwege besmet-
tingsgevaar nog steeds niet de 
bedoeling is dat zich in deze tijd 

weg, de waarheid en het leven’.  
Hij zegt niet: ‘Ik verkondig de 
weg, de waarheid en het leven’.  
De weg om uit de dreiging van 
het coronavirus los te komen, 
vinden wij niet in het Evangelie. 
En bij Jezus vinden wij evenmin 
de waarheid omtrent het tegen-
gaan van de besmetting. Zo sim-
pel ligt het niet. Eerder omdat de 
weg, de waarheid en het leven 
voor ons mensen vaak zo inge-
wikkeld zijn, geeft Hij ons aan: ‘Ik 
ben er’.  Vanuit het vertrouwen 
op Hem kunnen wij zelf op zoek 
gaan naar de juis-te weg in onze 
situatie, naar de huidige kant van 
de waarheid, naar wat goed is in 
ons leven; daarbij willen we ons 
verzekerd weten van de ruggen-
steun in het Evangelie van Jezus.  
Pastoor Ruud Visser

LIVESTREAMVERBINDING en 
OPENSTELLEN         

Wat een aantal kerkgangers van 
onze zondagse livestreamver-
binding nog niet ontdekt heeft, 
is de mogelijkheid om de tek-
sten van de liturgie van die zon-
dag te downloaden. Als u gaat 
naar de website van onze paro-
chie – www.heiligethomas.nl –, 
dan vindt u direct op de eerste 
pagina met grote letters de aan-
duiding ‘Livestream’ staan. Als 
u hierop klikt, dan wordt u zon-
dags om 9.00 uur rechtstreeks 
verbonden met de eucharistie-
viering van onze parochie in de 
St. Bonifaciuskerk. Naast de aan-
duiding ‘Livestream’ staat op 
diezelfde beginpagina van onze 
website met even grote letters 
de aanduiding ‘Liturgie’.  Als u 
daarop klikt, vindt u het ‘boek-
je’ voor deze vie-ring. U kunt 
dit voor uzelf uitprinten. In het 
weekend zullen ook de deuren 
van de kerkgebouwen van onze 
parochie op de vaste tijden ge-
opend zijn voor een persoonlijk 
gebed, voor persoonlijke bezi-
ning.  Er wordt in toenemende 
mate gebruik van gemaakt. De 
openingstijden zijn:
zaterdagavond: Bonifaciuskerk 
18.45 – 19.45 uur
zondagmorgen: Bonifaciuskerk 
10.00 – 11.00 uur
zondagmorgen de Bron  
10.30 – 12.00 uur
zondagmorgen Engelbewaar-
derskerk 9.30 – 10.30 uur
zondagmorgen Bernarduskerk 
11.00 – 12.00 uur 

ZONDAGSVIERING met 
KERKGANGERS

De minister-president heeft afge-
lopen woensdagavond een over-
zicht gegeven van de versoepe-
ling in de huidige maatregelen 
om een verdere uitbraak van het 
coronavirus tegen te gaan. Voor 
de kerken gaat die versoepeling 
per 1 juli as. in. Dat betekent niet 
dat alles weer zal zijn als vóór de 
coronacrisis. Maatregelen zul-
len er voorlopig blijven, ook bij 
onze zondagse vieringen. Hier-
over zullen binnenkort van de 

groepjes gaan vormen. We hou-
den gepaste afstand van elkaar. 
Op woensdag 13 mei is de Ont-
moetingskerk open. U treft daar 
dominee Willem. Op 20 mei kunt 
u in de Brugkerk terecht. Daar 
ontmoet u pastor Laurien.

KERKELIJKE VIERINGEN in 
RHIJNDAEL   

Vanwege de zorg om besmet-
ting met het coronavirus kunnen 
er tot nader bericht GEEN kerk-
diensten in Rhijndael zijn. 

DE WEG, DE WAARHEID EN 
HET LEVEN                                                                                    

Tot voor kort heb ik nooit gewe-
ten dat we zoveel spraakmaken-
de virologen in ons land hadden. 
Sinds de uitbraak van het coro-
navirus zien we hen met grote 
regelmaat op de televisie. Een 
beet-je ‘praatprogramma’ heeft 
in deze maanden wel een viro-
loog aan tafel. Het interessante 
daarbij is dat de verschillende vi-
rologen elkaar voortdurend te-
genspreken. En dat vind ik niet 
erg. Het be-wijst immers hoe 
ingewikkeld het onderwerp is. 
Wat is de juiste weg om het vi-
rus in te dammen?  Een volledi-
ge lockdown of een ‘intelligente’ 
lockdown of een soepel beleid? 
Er blijkt niet één weg te zijn. Net 
zomin als er één waarheid is. De 
laatste tweehonderd jaar van 
onze geschiedenis hebben de 
exacte vakken een steeds gro-
tere rol gespeeld. Hierdoor heeft 
de techniek sprongen vooruit 
kunnen maken. Overal zijn be-
rekeningen voor en een bereke-
ning kan worden terugge-bracht 
tot één getal. Altijd hetzelfde en 
dan klopt het. Maar in het le-
ven is niet alles exact te bepa-
len. Soms zijn de dingen niet 
zwart, of niet wit, zijn eerder 
zwart-wit. Er is niet één weg; er 
is niet één waarheid. Je kan niet 
duidelijk zeggen, welk schilderij 
of welke compositie het mooi-
ste is. Kies maar eens in een ga-
lerij een schilderij uit: het één 
vind ik heel mooi, maar het an-
der vind ik ook prachtig. En dat 
is met meer dingen in het leven. 
Zo is er ook niet één waarheid. 
Om die reden ben ik blij met de 
columnisten in de krant; van hen 
hoef ik niet te lezen wat ik zelf al 
dacht; ik hoef het ook niet met 
hen eens te zijn; maar ik wil wel 
de keerzijde vernemen, opdat 
ik besef dat de waarheid groter 
is dan mijn eigen denken. Jezus 
zegt in het Evangelie: ‘Ik ben de 

Nederlandse bisschoppenconfe-
rentie nadere mededelingen ko-
men.  Wanneer deze bekend zijn, 
zal bekeken worden wat zij voor 
de situatie in onze parochie be-
tekenen. Wellicht kunnen wij u 
daarover volgende week meer 
berichten. Pastoor Ruud Visser.                                                                                                             

MISINTENTIES
Al sinds het weekend 14-15 
maart zijn er geen gewone zon-
dagsvieringen meer in de ker-
ken van onze parochie. Dat zijn 
inmiddels al negen weekenden. 
De misintenties die voor deze 
periode door het secretariaat 
van de kernen waren opgeno-
men, zijn uiteraard niet verval-
len. Voor deze intenties zal op 
een later moment gebeden wor-
den. Wanneer de situatie in onze 
kerken weer enigszins genorma-
liseerd is en er weer eucharistie- 
en woord & communievieringen 
gehouden kunnen worden - het 
is nu nog niet te zeggen per wan-
neer dat is -, dan zal het secreta-
riaat waaraan u uw intentie hebt 
doorgegeven, contact met u op-
nemen. In goed overleg zal ver-
vol-gens gezocht worden naar 
een nieuwe datum.   

BERICHT van OVERLIJDEN                                                                                                            
Op 5 mei overleed mevr. Nel van 
`t Hof – Meeuwenoord. Mevr. 
Van ‘t Hof woonde in Koudekerk 
aan den Rijn en zij zal maandag 
11 mei bij haar man Aad begra-
ven worden op de algemene be-
graafplaats in Koudekerk. Voor-
afgaande aan de begrafenis is er, 
in kleine kring, een samenkomen 
van gedenken in de Bernardus-
kerk. 

INZAMELING voor de VOED-
SELBANK                                                                                           

In de Groene Hart Koerier doen 
de gezamenlijke kerken een op-
roep, producten in te leveren 
voor de voedselbank. Deze in-
zameling bevelen we van harte 
bij u aan. Ook de bonnen voor 
de gratis producten bij Hoogv-
liet worden nog steeds graag in 
ontvangst genomen. U kunt de 
bonnen in de brievenbus van het 
secretariaat aan de Chopinlaan 

doen of van de pastorie aan de 
Rijndijk.

COLLECTE 
Nu we niet bij elkaar komen in de 
vieringen vervalt ook al weken de 
collecte. We weten dat het voor 
velen, ook financieel, een moei-
lijke tijd is, maar vragen of u mis-
schien een bijdrage in de collec-
te wilt geven, want ook voor de 
parochie lopen de vaste lasten 
door.  Als u iets wilt overmaken 
heel graag. Dit kan naar NL73RA-
BO0325 9081 68 t.n.v. Parochie 
Heilige Thomas.
Tijdens de openstelling van de 
kerk zal er een bus achter in de 
kerk staan, waarin u een collec-
te bijdrage kunt doen. Hartelijk 
dank voor alle goede gaven die 
reeds zijn binnengekomen.

WERK aan de WEG                                                                                                                
Zoals U misschien al heeft ge-
zien, is het werk aan de Rijndijk 
zo goed als klaar. U kunt weer 
van beide kanten de Rijndijk op-
rijden. Bij de kerk zullen door de 
tuinploeg de perken worden ge-
vuld met kleurige bloemen. Dan 
is hopelijk het leed geleden.  In 
Hazerswoude – Dorp, rond de 
Engel-bewaarderskerk is het nu 
een grote bouwput; maar de 
kerk is bereikbaar.

SECRETARIAAT  
PAROCHIEKERN

In deze nog steeds zorgelijke tijd 
over gezondheid, werk en eco-
nomie, willen wij u als parochie, 
nu er geen kerkdiensten of be-
zoekjes aan huis zijn, toch een 
gevoel van verbondenheid geven 
met deze berichtgeving. Het se-
cretariaat aan de Chopinlaan 10 
is in deze weken, niet zoals ge-
bruikelijk, geopend op de don-
derdagmiddag. Voor vragen kunt 
u altijd mailen naar: Secretariaat 
H.H. Michaël-Bernardus (hh.mi-
chael-bernardus@heiligethomas.
nl) en natuurlijk bellen 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 
overgaan om contact te maken. 
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Een regionale woordzoeker puzzel!
 Bent u trots op wat onze regionale omgeving allemaal te bieden heeft? Deze puzzel gaat daarover. 

Wat is er namelijk in onze plaatselijke omgeving onder andere allemaal terug te zien.
 Onderstaand te beginnen met de puzzel, waarna zes, misschien nog verstopte, 

plekjes worden weergegeven.    

Natuurlijk gaat het u in eerste instantie om de gezelligheid en de narigheid even vergeten.... maar voor de 
goede oplossing stelt de Groene Hart Koerier weer een cadeaubon van 50 euro beschikbaar. U mailt de oplossing 

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

Bedankt voor het samenstellen van deze puzzel!

1  Het Kabouterpad (1,2km) 
voor de jongsten in het Bent-
woud 
Parkeren Wilde Venenpad in 

Benthuizen

2  De groene kathedraal tus-
sen de kwekerijen    

Burg. Ten Heuvelhofweg 21 
in Hazerswoude-Dorp  

3  Ambachtelijke kaasautomaat bij 
kaasboerderij Van Leeuwen

Lagewaard 47 in 
Koudekerk aan den Rijn

4  Hondenuitlaatplas midden in het  
hondenlosloopgebied van Bentwoud

Parkeerterrein Bentwoud Noord in 
Benthuizen

5  Vogelspotplek met uitzicht op de 
veenweide slagenlandschap

Vierheemskinderenweg in 
Hazerswoude-Dorp

6  Rhijnenburgermolen is een in 
1722 gebouwde watermolen

Van Beethovenlaan 75 in 
Hazerswoude-Rijndijk 

De overgebleven letters vormen de oplossing

Email: info@dorpsoverleghazerswouderijndijkoost.nl
Website: https://dorpsoverleghazerswouderijndijkoost.nl
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Steenbreektrofee ook in Hazerswoude-
Rijndijk onder de aandacht
In heel Nederland bestaan allerlei mooie initiatieven waarin verschillende partijen samen 
het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde en fijne leefomgeving. 
Stichting Steenbreek is op zoek, via de Steenbreektrofee, naar innovatieve en inspirerende 
voorbeelden die laten zien hoe groen en water op een praktische manier worden benut. 
Als Werkgroep Groen steunen wij van harte dit mooie initiatief.

Het thema dat dit jaar centraal staat is: “Samen voor meer groen in de 
buurt” Alle inzendingen dienen weer als inspiratie en voorbeeld voor 
anderen. Voorwaarde is dat de projecten zijn uitgevoerd en een bijdra-
ge leveren aan de vergroening. Daar is het Stichting Steenbreek tenslotte 
om te doen.

Wie kunnen er meedoen?
Projecten vanuit de deelnemende gemeenten, waterschappen, provincies 
en partners  van Steenbreek kunnen allemaal meedingen naar de Steen-
breektrofee. Dit kan van een gemeente of provincie zijn, maar ook van 
een buurtvereniging, wijkorganisatie of corporatie. 

De grootte van het project/initiatief is niet ‘belangrijk voor deze prijs. Zowel initiatieven die spelen 
op het niveau van de straat of de wijk, als initiatieven op niveau van dorp en stad zijn welkom. Gaan 
we er in Hazerswoude Rijndijk voor om met een 
project dit jaar de Steenbreektrofee 2020 te win-
nen? Een mooie uitdaging voor ons allen !

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 juli 2020 bij

Stichting Steenbreek o.v.v. Steenbreektrofee 2020
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort.
Of mail naar info@steenbreek.nl 
o.v.v. Steenbreektrofee 2020

In augustus a.s. komt de jury bij elkaar om de inzendingen te beoordelen en te nomineren. Drie 
uitverkoren voorbeelden worden in september bezocht door de jury. De prijsuitreiking vindt 
plaats tijdens de Nationale Groendag op 15 oktober in Oss

Informatie over ener-
giebesparing nu ook in 
de bouwmarkt
Energiek Alphen, Praxis en Karwei hebben de handen ineenge-
slagen. Zij willen samen zoveel mogelijk inwoners helpen bij 
het zo comfortabel en energie-efficiënt mogelijk maken van 
hun woning. 

(Aangepaste corona) feestjes in 
de locaties van WIJdezorg.
Binnen de Zorglocaties van WIJdezorg hoeft niemand meer uit te leggen hoe groot de gevol-gen 
zijn van het coronavirus.  Het treft ons allemaal. In alle locaties wonen mensen met een kwets-
bare gezondheid, daarom zijn er vergaande maatregelen getroffen om te voorkomen dat het virus 
zich onder onze bewoners en medewerkers verspreidt. Alle locaties zijn vanaf 19 maart voor alle 
bezoek gesloten. Dit is een ingrijpende maatregel, dat realiseert men zich heel goed. 

ment niet zoveel nieuws te mel-
den of heb je even geen ge-
spreksstof, dan kun je even een 
leuk spelletje boter, kaas en eie-
ren spelen aan weerszijden van 
het raam! 

Dit kort samengevat denk ik dat 
alle medewerkers van WIJde-
zorg zich voor de volle 100% 
zetten in om goede en veili-

ge zorg te leveren in deze voor 
ons allen spannende tijden; men 
doet hun werk met hart en ziel! 
De lezers van de Koerier wenst 
alle zorgmedewerkers van WIJ-
dezorg heel veel kracht en wijs-
heid in deze ongewoon drukke 
en spannende periode.   
Samen zijn we sterk en alleen 
schouder aan schouder komen 
we met z’n allen deze tijd door. 

Juist door het handhaven van de 
maatregelen kan de organisatie 
tot nu toe gelukkig melden dat 
er tot op heden nog geen coro-
nabesmettingen onder onze be-
woners zijn geconstateerd. Dit 
is en blijft voor WIJdezorg het 
belangrijkste doel. Daarom blijft 
men de adviezen en richtlij-nen 
van het RIVM nauwkeurig vol-
gen.
Geen bezoek mogen ontvangen, 
vindt men het nogal wat. Tege-
lijkertijd is het zo, dat men het 
op al hun locaties en in ieders 
eigen besloten werelden onder-
ling fijn en gezellig heeft. Ie-
der-een zorgt goed voor elkaar, 
houdt elkaar goed in de gaten 
en geniet weliswaar in een iet-
wat aangepaste vorm steeds met 
elkaar,. De buitenwereld komt 
naar binnen via de meest ver-
rassende en prachtige initiatie-
ven die niet alleen de bewo-
ners maar ook de medewerkers  
veelal ontroert. Er worden sta-
pels brieven en kaarten vanuit 
het hele land bezorgd; zelfs van 
daarbuiten. ’n Ieder voelt zich 
gesteund bekende en onbeken-

de mensen en niet op één hand 
te tellen bedrijven en organisa-
ties. Dat gebeurt veelal zomaar; 
op eigen initiatief komt men 
langs met allerlei lekkers, zeeën 
van bloemen, zwaaimomenten 
voor het raam, optredens voor 
de deur, bij alle locaties. Dat zijn 
juist de dingen waar iedereen 
binnen van kan meegenie-ten 
en hiermee bewoners en per-
soneel ‘even’ een hart onder de 
riem steken!
In de locaties gaat het leven 
door zoals men dat eigenlijk al-
tijd al gewend was.  Tja, nu de 
kapper of de pedicure even niet 
komen, blijkt er onder de eigen 
collegà s volop talent te zitten, 
die erop los krullen en kappen, 
knippen en vijlen, om te zorgen 
voor prachtige kapsels en ver-
zorgde voeten. doen de locaties 
zo al om de goede moed erin 
te houden? Daarvoor is er een 
goed recept: 
Bewoners en medewerkers hou-
den de goede moed erin met ge-
zellige feestjes, alternatieve ver-
wenweken, blijven in beweging 
met muziek en dans en verwen-

nen zichzelf zo nu en dan na-
tuurlijk ook met een hapje en 
een drankje. 
Natuurlijk mist iedereen zijn of 
haar naasten, familieleden en 
vrienden, het niet zomaar kun-
nen ontvangen van bezoek valt 
een ieder soms dan ook best 
heel zwaar. Maar juist in deze 
tijden viert ook op dat gebied de 
vindingrijkheid hoogtij! Met-
een na het sluiten van de loca-
ties gingen de ICT-ers van WIJ-
dezorg als een speer aan de slag 
om er voor te zorgen  dat er vol-
doende apparatuur beschikbaar 
kwam, waarmee de bewoners 
en medewerkers kunnen beeld-
bellen met familie en vrienden. 
Voor wie meer behoefte heeft 
aan face to face contact is er o.a. 
in Rhijndael de mogelijkheid 
gebruik te maken van de zoge-
naamde kletskamer. De bewo-
ners zitten binnen, terwijl de 
bezoeker buiten plaatsneemt. 
Met het raam als scheidings-
wand kun-nen ze dan heerlijk 
elkaar even bijpraten, waarbij 
ze elkaar ook even ‘face to face’ 
kunnen zien. Heb je op dat mo-

Door de samenwerking krijgt 
Energiek Alphen een eigen 
stand in de doe-het-zelfzaken. 
Zo kunnen inwoners ter plaatse 
worden voorzien van de eerste 
tips over energiebesparing, en 
als ze willen een uitgebreider 
advies aanvragen. De filiaalma-
nagers van Karwei en Praxis zijn 
enthousiast over het initiatief: 
“Energiebesparing staat ook bij 
ons hoog in het vaandel. Het is 
juist nu belangrijk om hier-mee 
bezig te zijn.” Bij de stands in de 
bouwmarkten is ook de brochu-
re ‘Hoe Energiek Ben Jij?’ te ver-
krijgen. Hierin staat uitleg over 
hoe men een gratis energiead-
vies aan huis kan aanvragen en 
wat het precies in-houdt. Ook zit 
er een voucher ter waarde van 
15 euro in te besteden aan pro-

ducten die helpen bij energiebe-
sparing. Deze voucher kan men 
verzilveren bij aanvang van een 
energieadvies. Ook de gemeente 
Alphen aan den Rijn draagt ac-
tief bij aan de campagne ‘Samen 
energie en kos-ten besparen’. De 
gemeente stelde de RRE-subsi-
die beschikbaar om huiseige-
naren te helpen bij energiebe-
sparing. Daardoor konden 30 
coaches worden opgeleid die u 
gratis energieadviezen kunnen 
geven. Inwoners kunnen op de 
website www.energiekalphen.
nl ook meteen een aanvraag in-
dienen voor een energieadvies. 
Deze adviezen zullen op dit mo-
ment digitaal plaatsvinden met 
de bedoeling om uiterlijk per 1 
september weer advies aan huis 
te gaan leveren.



8 Groene Hart Koerier
woensdag 13 mei 2020

www.bakkerammerlaan.nl

Iedere dag voordeel:                                
elke 2e brood voor 1,60                                    

Aardbeienslof                                                                                      

Saucijzenbroodje                                                                                      

                                                            

6,95
                                                            

1,25
De aanbiedingen  gelden van 14 t/m 20 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 
11 t/m 16 mei 2020.

Verse kipfiletVerse kipfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio:

Grillham
Gekookte 

worst
Katenspek

4.49

Vlugklaarpakket

4 Hamburgers

4 Stroganoff
burgers

7.98
Altijd lekker!

Verse 
Kiploempia's 

2 stuks

8.983.98

9.98

Meepakker!

Verse 
Spareribs 

1 kilo

Weektopper!

Kipfilet 
1 kilo

6.98

BBQtip!

Varkenshaas
spiesjes 

4 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

Meewerkend teamleider 
Sorteer & Verkoop

Betaald - 38 uur
De sorteerafdeling is de schakel tussen inzameling en verkoop en speelt een 
belangrijke rol in het bevoorraden van onze kringloopwinkels. Jouw hoofdtaak is 
het faciliteren van de sorteermedewerkers van de diverse afdelingen (bijvoorbeeld 
kleding, boeken en elektra). Daarnaast draai je zelf mee op alle sorteerafdelingen. Je 
bewaakt de bedrijfsprocessen en ondersteunt de leidinggevenden van de inzameling 
en de winkel door in te springen waar dit gewenst is. Je neemt bijvoorbeeld goederen 
aan bij het magazijn, je helpt klanten bij de kassa, je bevoorraadt de winkel en houdt 
hem netjes. Wij zoeken een empathisch ingestelde teamleider met mensenkennis die 
de medewerkers op waarde weet te schatten en ze op een positieve en constructieve 
manier organisatiegericht aanstuurt.

Wij bieden:

Stichting Kringloop
Alphen aan den Rijn

Voor onze uiteenlopende activiteiten zijn wij per direct op zoek naar een 
enthousiaste en kwaliteitsgerichte: 

een dienstverband voor 38 uur per week,
een baan in een mensgerichte organisatie en 130 enthousiaste collega’s,
goede arbeidsvoorwaarden en
salaris conform het Handboek Arbeidsvoorwaarden voor Kringloopbedrijven van 
Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland.

●
●
●
●

Enthousiast? 
Kijk dan voor de volledige vacaturetekst op www.
kringloopalphen.nl! Stuur je sollicitatiebrief met cv 
uiterlijk 31 mei 2020 ter attentie van Marion Bakker 
via de mail naar sollicitatie@kringloopalphen.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Schoonheidssalon Esthetica 
klaar om te beginnen !!
Na een aantal weken gesloten te zijn geweest is Schoonheidssalon 
Esthetica klaar om weer aan de slag te gaan.
 
Eigenaresse Armanda Gordijn: "De weken van gedwongen sluiting zijn goed benut! 
Onder andere is de Schoonheidssalon weer even goed aangepakt en is alles weer 
netjes en schoon. Er zijn allerlei online trainingen gevolgd om kennis bij te spijke-
ren.  Een speciaal ventilatie systeem is aangebracht om de lucht te filteren".

Veiligheid voorop
Armanda:"De salon voldoet aan alle veiligheid regels, zo staat er voor de ingang een 
desinfecterende gel waarmee de handen goed schoongemaakt dienen te worden. 
Een speciale beschermingskap zorgt ervoor dat de klanten goed en veilig behan-
deld kunnen worden. Uiteraard  wordt er met handschoenen, beschermingsbril en 
mondkapjes gewerkt".

Schoonheidssalon Esthetica is gespecialiseerd in huidverbetering en huidverjonging,
 maak snel online een afspraak op www.schoonheidssalonesthetica.com  of bel 0172-587643.
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Gebrek aan...

Ze kosten de gemeenschap jaarlijks zo’n slordige 720.000 euro aan 
salaris... en dan reken ik de emolumenten (die extralegale voor-
deeltjes) gemakshalve maar niet mee. Sinds de omhooggevallen 
eikeltjes van Denk en 50-plus politiek bedrijven, ga ik steevast aan 
traditionele inhouden van woorden en begrippen twijfelen. ‘Den-
ken’ was immer een activiteit van de hersenen... poeh hé, het lijkt 
meer en meer een vunzige bezigheid van de onderbuik te worden. 
En 50-plus associeer ik nu onherroepelijk met vroeg intredende de-
mentie.
Ach, wat zal ik me druk maken over notoire egotrippertjes die door 
een bizarre speling van het (nood)lot een plaats toegewezen heb-
ben gekregen in ons nationale parlement. Ik zou ze non-valeurs 
kunnen noemen, maar dan overvalt me plotseling de schaamte dat 
ik die ordinaire nietsnutten opzadel met zo’n mooi synoniem.
Nee, er is iets anders dat me fascineert... o jee, weer zo’n mooi 
woord voor iets puur banaals. Nee, laat ik het beestje bij zijn naam 
noemen: hoe is het mogelijk dat een lichaam dat de hoogste instan-
tie van het land - de regering - moet controleren, regelmatig be-
mand blijkt te zijn met figuren tegen wie ik continu moet zeggen: 
doe es effuh normaal, joh!
Het is volstrekt logisch dat een flinke kiesdrempel een gedegen 
barrière zou zijn tegen in openbare colleges oprukkende onbenul-
len en andere lege hulzen. Dat schijnt echter weer tegen het zere 
been te zijn van bevlogen democraten die zelfs de mallotigste ver-
tegenwoordigers van de domheidsmacht een kans willen geven in 
’s lands vergaderzaal de clown uit te hangen.
Ik word er zo moe van steeds maar te horen, te lezen en te zien dat 
lieden die totaal ongeschikt zijn controversiële maar wel essentiële 
kwesties te beoordelen en dat kenbaar te maken via een coherent, 
een samenhangend betoog toch een Kamerzetel kunnen bezetten. 
En als ik zulke overwegingen naar buiten breng, word ik ogen-
blikkelijk geconfronteerd met ironische en zelfs sarcastische vra-
gen: wil je naar een afgeslankte vorm van democratie? (Oligarchie: 
regering van weinigen, plutocratie: regering van slechts rijken of 
meritocratie: regering van de jongens die slechts beschikken over 
een indrukwekkende palmares.) Nee, natuurlijk niet! Als ik echter 
als weldenkend individu tot de conclusie moet komen dat het par-
lement voor een niet gering deel bevolkt wordt door lieden aan wie 
ik zelfs geen kamer zou willen verhuren, leer ik wel knarsetanden. 
Nou ja, dat beheerste ik al enige tijd.
Allerlei eigenaardige achterbannen hollen onze democratie uit. Als 
ik zie dat een vertegenwoordiger van een politieke groepering in 
de Tweede Kamer naar de interruptiemicrofoon snelt om slechts op 
te merken dat een geachte spreker geen sokken aan heeft... ja, dan 
wordt het moeilijk ’s lands belangrijkste instantie serieus te nemen.
Het is echter niet alleen kommer en kwel. Als ik in ogenschouw 
neem hoe mensen die er wel toe doen in deze moeilijke tijden plot-
seling als echte staatslieden opstaan, kan ik alleen maar tot de con-
clusie komen: laat al die onnodige rafeltjes en sliertjes maar wap-
peren in dat stormachtige waterglas... er zijn nog lichtpunten. Toch 
een laatste opmerking: dat gemekker en gezever van al die politieke 
tinnegieters gaat wel op mijn zenuwen werken.

Wist

CursiefjeOutdoor sporten bij voetbal-
verenigingen i.s.m. Sport2BFit
"Allereerst willen we al onze leden bedanken voor hun geduld en support de afgelopen 
weken en de komende periode. Jullie steun maakt dat wij dit volhouden", aldus de ein-
genaren van Sport2BFit die nu gebruik mpgen maken van de accommodaties van de voet-
balvernigingen uit onze gemeente om buiten sporten mogelijk te maken voor iedereen!

"Vorige week hadden wij enor-
me hoop.... De persconferentie 
van afgelopen woensdag was 
een gigantische tegenslag.  Na 
veelvuldig overleg met NL ac-
tief waren wij er volledig van-
uit gegaan onze deuren weer 
voor jullie te mogen openen per 
1 juni.  Uiteraard in een aange-
paste setting, volgens de nieu-
we richtlijnen, maar we waren 
er klaar voor om jullie te ont-
vangen. De realiteit is helaas an-
ders: Wij hopen dat het kabi-
net tot een ander inzicht komt 
en het besluit wordt herzien, 
maar vooralsnog moeten wij 
ons houden aan het besluit van 
het kabinet.  Maar er is ook goed 
nieuws. Het sporten in de bui-
tenlucht is toegestaan voor kin-
deren, tieners en nu ook voor 
volwassenen (volwassenen max 
10 personen) Er gelden regels, 
maar er mag weer gesport wor-
den". 

Wat kunnen we 
NU voor jullie doen?
We zullen beginnen met een 
aantal openbare fitness-, boks- 
en danslessen voor de jongste 
sporters. Deze lessen zijn dus 
ook voor niet-leden. Hiervoor 
kunnen jongens en meisjes van 
peuters t/m middelbare school 
zich inschrijven: info@sport2b-
fit.nu SV Bernardus, VV Kou-
dekerk en Hazerswoudse Boys 
stellen hun speelvelden ter be-
schikking zodat wij weer kun-
nen starten met danslessen. Wij 
zijn de voetbalverenigingen heel 
dankbaar hiervoor.

Outdoor lessen voor volwasse-
nen en bodytec
Voor de volwassenen starten we 
ook met een outdoor trainings-

staat het rooster straks op site 
van Sport2BFit en social media. 
Bodytec trainingen mogen weer 
gegeven worden. Ben je niet lid: 
informeer naar de mogelijk-
heden, want juist nu is het be-
langrijk om fit en vitaal te zijn. 
Alle trainingen zijn dus buiten. 
Neem daarom bij koud weer 
extra kleding mee!! Bij slecht 
weer worden de lessen gecan-
celd. De trainingen voor vol-
wassenen gaan via ons reserve-
ringssysteem. 

Calisthenics trainingsrek
Aan de achterzijde van het pand 
van Sport2BFit staat sinds 5 
mei een gloednieuw calisthe-
nics rek. Op dit rek kunnen we 
met supergave trainingen aan 
de slag. We gaan onze leden les-
sen calisthenics en bootcamp 
geven o.l.v. een gediplomeerde 
calisthenics docent. De overige 
uren is het rek openbaar en mag 

op donderdag 14 mei 16.15 
Wil je erbij zijn? Dat mag: 1,5 
meter afstand. Voor alle aanwe-
zigen staat wat lekkers klaar.
Na het plaatsen van ons ‘Leden 
bedankt’ filmpje op 2 mei jl. 
kwam één van onze leden, Vi-
vienne Aalders, met een ludie-
ke actie. 
Om Dennis en Michiel een hart 
onder de riem te steken heeft 
zij in het weekend van 2 en 3 
mei zoveel mogelijk leden op-
getrommeld om een kort film-
pje te maken met daarin een ik-
mis-jullie, een bedankje, een 
oppeppertje of een blik op de 
thuis trainsituatie. 
Van die filmpjes heeft ze een 
compilatie gemaakt van zeker 
en half uur. Op maandag 4 mei 
kwam ze deze compilatie als 
verrassing laten zien aan Dennis 
en Michiel. Vivienne had die-
zelfde ochtend contact gezocht 
met SBS 6 om te vertellen wat 
ze bedacht had voor ‘haar’ club 
en dat vonden ze daar zo’n mooi 
initiatief dat ze besloten om een 
cameraploeg te sturen. Je be-
grijpt dat het hele team ’s avonds 
aan de buis gekluisterd zat om 
naar Hart van Nederland te kij-
ken.    [ Voor degene die het niet 
heeft gezien, kijk op Uitzending 
gemist SBS6  Hart voor Neder-
land  02 mei 18:00 u].
Super om te zien hoe onze spor-
ters met ons meeleven, ons mis-
sen en niet kunnen wachten tot 
we weer open mogen.  We kun-
nen niet wachten om weer voor 
jullie open te gaan en hopen ie-
dereen heel snel weer te zien 
om jullie aan het werk te zetten 
om fit en gezond te blijven. 

Blijf gezond! Houd vol!
Tot snel!

Calisthenics rek.

aanbod. We gaan er-
voor zorgen dat er 
ook trainingen zijn 
voor ons fitness pu-
bliek d.m.v. free 
weigths, kettle belts 
en stangen. 
Het rooster wordt nu 
gemaakt en naar al de 
leden gemaild. Ook 

het  gebruikt worden 
door alle inwoners 
van Hazerswoude en 
omstreken.  
De officiële opening 
van het rek door 
Dennis en de Wet-
houder van Sport 
Gert-Jan Schotanus is 
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Jeugd Benthuizer Tennisclub traint weer!
OOK TENNISSEN VOOR NIET JEUGDLEDEN!
Vanwege de Corona maatregelen werd er sinds medio maart ook bij de Benthui-
zer Tennisclub niet getennist. Heel jammer voor iedereen die gewend was om we-
kelijks naar de baan te gaan voor een training, of om gewoon lekker met vrienden 
een balletje te slaan.

De scholen zijn weer begonnen, 
maar wel aangepast.
Na acht weken van thuisonderwijs en (mei)vakantie zijn de basisscholen op maan-
dag 11 mei weer begonnen. Het lijkt net of na een lange zomer de scholen weer op-
nieuw opstarten, maar de situatie is nu toch wel heel anders. 

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. 

Zeer begrijpelijk deze maatre-
gelen, gezien de omvang van de 
Corona situatie in Nederland.

Gelukkig mag het nu weer!
De K.N.L.T.B. heeft in samen-
werking met NOC*NSF het pro-
tocol verantwoord sporten voor 
kinderen t/m 12 jaar en jeugd 
t/m 18 jaar opgesteld. Dit pro-
tocol is goedgekeurd door de 
RIVM in samenwerking met 
Vereniging Sport en Gemeen-
ten.
De K.N.L.T.B. heeft vervolgens 
aanvullende richtlijnen en hygi-
eneregels specifiek voor tennis 
uitgewerkt.
Sinds maandag 4 mei traint de 
jeugd van BTC weer volop en 
mogen de kinderen vrijspelen.

Aanpassingen
Het clubhuis, kleedkamers en 
terras blijven gesloten, evenals 
de oefenmuur en baan 5.
Wel kan er indien nodig, ge-
bruik worden gemaakt van het 
toilet. De toiletten worden dage-
lijks schoongemaakt.
Voor- en na het spelen dient ie-
dereen hun handen te desinfec-
teren met de handgel die in de 
dispenser op het hek staat!
De gebruikte materialen tijdens 
de trainingen zullen na iedere 
les worden schoongemaakt.
Ook de serie gebruikte tennis-
ballen worden na elke training 
gewisseld.

Coördinator
Tijdens de Corona maatregelen 

heeft BTC Allard Schaap aange-
steld als coördinator en hij is tij-
dens de openingstijden van het 
tennispark aanwezig.
De openingstijden zijn:
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 16.00–19.00 uur,
woensdag van 13.00–18.00 uur,
zaterdag van 09.00 –12.00 uur.
Waarbij Allard naast eindver-
antwoordelijke ook het aan-
spreekpunt is.

Samen zijn we verantwoordelijk 
dat de richtlijnen en hygiënere-
gels op het park door iedereen 
worden nageleefd.
Om vrij te mogen spelen moet 

dit eerst aangemeld worden 
bij Allard, telnr. 06-42887445.

Er kan niet worden afgehangen.

Allereerst was het geen vakan-
tie, maar een door het corona-
virus gedwongen thuisblijven. 
Daarbij hebben scholen alle 
moeite gedaan contact met de 
kinderen te houden en zijn alle 
ouders zo goed en zo kwaad als 
dat gaat, samen met hun kin-
deren thuis aan het schoolwerk 

gegaan. Er is daarbij heel wat af-
gezucht en menig ouder merk-
te dat het toch niet zo eenvoudig 
is een kind les te geven en zeker 
niet je eigen kind…

Dus, de vlag kon uit afgelopen 
maandag, toen de deuren van de 
school weer opengingen. Hoe-

wel dat niet voor iedereen gold, 
want niet alle groepen konden 
gelijk beginnen. “We leven in 
een anderhalve metersamenle-
ving” volgens onze minister-
president en dat heeft voor de 
basis-scholen zeker consequen-
ties. Met een hele school vol 
kinderen zal die anderhalve me-
ter moei-lijk lukken. “We heb-
ben gelukkig wel wat vrijheid, 
want 1,5 meter met een klas 
van 30 kinderen is niet te doen” 
zegt Wilfred Simons, directeur 
van de St. Michaelschool in Ha-
zerswoude-Dorp. “Om goed te 
kunnen werken is een goed pe-
dagogisch klimaat en het sociale 
aspect ook van belang.” Hij legt 
uit dat zijn school ervoor kiest 
om daarom hele groepen naar 
school te laten komen, maar 
dan niet allemaal tegelijk. “Bij-
voorbeeld groep 4 op de ene 
dag en groep 5 op de andere. Zo 
komt iedereen aan de beurt en 
hoeven we geen groepen op te 

splitsen.” 
Hij zegt vooral niet te veel kin-
deren tegelijk in school te wil-
len hebben en de ouders zullen 
bui-ten moeten blijven en niet 
mee de school in gaan. Kinde-
ren zullen op aangegeven plaat-
sen ‘af-gegeven’ moeten worden 
en er zullen looproutes gemaakt 
worden

“Daarnaast moeten we natuur-
lijk alert blijven op de gezond-
heid van iedereen en de regels 
voor de hygiëne goed in acht 
nemen.”

Nu de scholen op deze aan-

gepaste wijze weer begonnen 
zijn, zullen in de praktijk som-
mige regels nog wel aangepast 
worden aan de dagelijkse gang 
van zaken en aan de werkbaar-
heid. Maar iedereen is weer blij 
dat ‘gewone schoolleven’ weer 
is opgepakt en heeft daar ook 
naar uitgezien. De leerkrachten, 
die op de ramen van de school 
lieten weten hoe zeer zij hun 
kin-deren misten, maar ook de 
ouders, die wel gemerkt heb-
ben dat lesgeven een apart vak 
is. Maar het meest blij zullen 
de kinderen zijn, die weer hun 
vriendjes en vriendinnetjes te-
rugzien.

Mensen lopen met veel vragen 
en zorgen rond in deze corona-
tijd. Bijvoorbeeld: hoe thuis alle 
ballen in de lucht houden ter-
wijl 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 lo-

pen wel sjeu in het leven hou-
den 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 bel-
len. Of chatten gewoon makke-
lijker vindt dan bellen.  

Hoe? 
De website www.tominde-
buurt.nl heeft vanaf 4 mei een 
chatknop. Wie zijn vraag stelt, 

treft een wijkcoach aan die di-
rect 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 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 contactformu-
lier op de website (www.tomin-
debuurt.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) onder-
steuning aan. 
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Sobere en ingetogen 
Bevrijdingsdag
Het had, bij het jubileum van 75 jaar bevrijding, een groot nationaal feest moeten 
worden op 5 mei met festivals, evenementen en volle terrassen. Er is echter vooral 
in en rond het eigen huis teruggedacht aan het moment dat de Tweede Wereldoor-
log na vijf jaar van overheersing eindelijk voorbij was. 

Men heeft er ondanks de beperkingen in vrijheid die we op dit moment kennen, een mooie dag van 
gemaakt waarop vooral veel werd gevlagd. 
 

 

Een heel bijzondere Bevrijdingsdag deze 75e. Geen activiteiten, geen evene-
menten. Allemaal vanwege het coronavirus. Maar wel overal vlaggen en ver-
sieringen, zoals korenmolen De Haas in Benthuizen, die op de foto in feeste-
lijke tooi staat (foto: Bas van Vliet)

Tineke Heemskerk uit Hazerswoude-Rijndijk heeft op de brug over de Oostvaart aan de Rijndijk de vlaggen uitgehan-
gen ter ere van onze Amerikaanse, Engelse, Canadese en Poolse bevrijders. Samen op de foto met kleinkinderen Faber 
en Rein (foto: Diana Baak). 

Ook in Koudekerk aan den Rijn verlaten straten, maar wel veel vlaggen (Foto’s: Frits Nijhof). 

Volgend jaar dubbel groot feest 
voor de Heilige Communie  
Afgelopen zondag zou een groep kinderen hun eerste com-
munie doen, maar deze viering kon door de coronamaat-
regelen niet doorgaan. In plaats daarvan konden kinderen 
samen met de pastor een kaarsje aansteken in de kerk. 

Een van de kinderen die zich 
erg had verheugd op zijn eerst 
communie is Thomas uit Ha-
zerswoude-Dorp. Samen met 
zijn moeder is hij al misdienaar 
en de heilige communie was de 
gedroomde volgende stap voor 
hem. “Ik vind het heel jammer 
dat ik nu een jaar moet wachten. 
Ik help als misdienaar al bij het 
klaarzetten van de tafel, het aan-
pakken van ‘het boek’, het slaan 
op de bel en de collecte. Mijn 
moeder mag ook hosties uitde-
len”, vertelt Thomas trots. 

De eerste communie is de vie-
ring in de rooms-katholieke 
kerk waarbij kinderen van 6-7 
jaar voor het eerst meedoen met 
de eucharistieviering. Ze krij-
gen voorafgaand aan deze bij-
zondere dag lessen (catechese) 
van een van de pastors waarin 

zij leren over de kerk, de sacra-
menten, Jezus en de eucharis-
tie. Tijdens de viering krijgen 
de kinderen voor het eerst een 
hostie. Vooral de meisjes kleden 
zich op die dag heel feestelijk 
aan. Na afloop van de viering 
wordt er thuis feest gevierd met 
familie en vrienden. 

De bijzondere viering met fees-
telijkheden wordt nu een jaar 
uitgesteld. Samen met Jet uit 
Hazerswoude-Rijndijk heeft 
Thomas zondag wel een kaarsje 
aangestoken in de kerk. Samen 
met pastor Sjoerd Zuidersma de-
den zij ook nog een gebed voor 
Maria, want het was zondag na-
tuurlijk ook Moederdag. Pas-
tor Sjoerd belooft de kinderen 
dat het volgend jaar extra groot 
feest zal worden als zij dan hun 
eerste communie doen. 
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'Halve" Koudekerkse band timmert aan de weg...

Ierse Band Blue Monday 
brengt nieuwe CD uit. 
Op 10 mei 2020 lanceerde de Ierse band Blue Monday, uit Zoeterwoude en omstreken, haar 
tweede CD. Aan de hand van twaalf prachtige nummers wordt de luisteraar mee genomen 
naar Ierland. Bij het samenstellen van de CD is speciaal gekozen voor mooie luistermuziek. 
Een deel hiervan bestaat uit eigen nummers, gecomponeerd door Jan Kromhout.

Hoewel het door de COVID-19-maatregelen op dit moment niet mogelijk is om de CD live te presente-
ren tijdens een optreden, zal er de komende tijd natuurlijk wel de nodige aandacht besteed gaan wor-
den aan het uitbrengen. En u kunt dit online bijwonen!

Nieuwsgierig geworden?
Neem dan een kijkje op blue-monday.nl, of op www.facebook.com/BlueMondayIrishMusic. Dan weet 
u meteen ook wanneer er weer live optredens gaan plaatsvinden.

Warmtefoto’s in 
Hazerswoude-Rijndijk en 
Koudekerk aan den Rijn
Zo’n drie maanden geleden organiseerden de dorpsoverleggen 
van Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn samen 
met de gemeente Alphen aan den Rijn, Habeko en Energiek Alp-
hen aan den Rijn een tweetal goed bezochte voorlichtingsavon-
den over energietransitie. De eerste was in het Pleyn68 en de 
tweede in de Ridderhof. 

Blue Monday bestaat uit Nelis van der Krogt (zang, gitaar, banjo), Kees Jansen (whistles, darbuka, zang), 
Jan Kromhout (mandoline, gitaar, zang) en Maaike de Waal (dwarsfluiten, viool, bodhran, zang).

Bewoners konden zich daarbij 
aanmelden voor een gratis ener-
giescan. Bij zo’n energiescan 
wordt de energiehuishouding 
van de woningen onderzocht 
en worden adviezen opgesteld 
hoe een en ander verbeterd kan 
worden en wat dat ongeveer 
zou moeten kosten. De advie-
zen kunnen gebruikt worden 
voor woningen die lijken op de 
onderzochte woningen. Op die 
manier krijgen bewoners van 
onze kernen een idee van wat 
voor maatregelen zouden kun-
nen en wat voor prijskaartje 
daar dan aanhangt. 
De bedoeling was om op een 
vervolgbijeenkomst in mei of 
juni de resultaten te presente-
ren. Helaas gooide het corona 
virus roet in het eten en zijn de 
activiteiten tijdelijk stilgelegd. 
Adviseurs en ook energiecoa-
ches van Energiek Alphen kun-
nen nu geen woningbezoeken 
afleggen en ook de informa-
tiebijeenkomsten kunnen niet 
plaatsvinden.

Ondanks dit is het toch gelukt 
om alvast medio april van een 
zestal woningen warmtefoto’s 
te maken van de gevels. Daar-
voor hoefde de adviseur de hui-
zen niet in. Met die warmtefo-
to’s spoort de adviseur op waar 
de zwakke plekken in de isolatie 
van de woning zitten en of kie-
ren en naden goed gedicht zijn. 
Dit is één van de onderdelen om 
de isolatie van de woningen en 
de mogelijkheden om te ver-
duurzamen in kaart te brengen. 
Om goede warmtefoto’s te kun-
nen maken moet het weer gun-
stig zijn. Op de uitgezochte och-
tend is het s ’nachts  droog en 
koud geweest , net geen vries-
weer. Buiten is het dan 3,4 0C.  
De bewoners hebben maatre-
gelen genomen, zodat op de 
warmtefoto’s zo veel moge-
lijk te zien is. De woningen zijn 
de hele nacht verwarmd op 21 
0C, ramen en luchtroosters zijn 
dicht, de mechanische ventila-
tie is uit of op de laagste stand 
gezet. 
 

De foto’s zijn goed gelukt. De lichte kleuren op de foto laten zien waar warmte weglekt. 

Zodra de corona-maatregelen het weer toelaten gaat Duurzaam 
Bouwloket huisbezoeken bij de bewoners inplannen en de analy-
ses verder afmaken. Daarmee kunnen dorpsoverleggen, gemeente 
en Energiek Alphen de bewoners gericht gaan informeren over iso-
latie- en verduurzamingsmogelijkheden. Dan zal ook de vervolg-
bijeenkomst worden georganiseerd. De aankondiging plaatsen we 
weer  in de groene Hart Koerier. 
Kunt U niet zolang wachten? Energiek Alphen biedt de moge-
lijkheid om online advies te geven. 
https://energiekalphenaandenrijn.nl/aanvraag-gesprek-energiecoach/ 

Quarantaine 
Qunst
Nu we allemaal in hetzelfde quarantaine-schuitje zitten, leek het ons (het wel-
zijnsteam van zorgcentrum Rhijndael) een leuk idee om met elkaar een qunstwerk 
te maken.

Iedereen die mee wil doen, maakt een qunstwerk van 20x20 centimeter en levert deze 
in bij Rhijndael, Europasingel 2, Koudekerk (tussen de schuifdeuren is een brievenbus, 
u hoeft dus niet helemaal Rhijndael in). Mocht u thuiszorg van WIJdezorg krijgen, kunt 
u het ook met de medewerkers meegeven.

U bepaalt zelf wat u maakt. U mag iets tekenen, schilderen, een gedicht schrijven, brei-
en, haken, plakken, timmeren, houtbranden, verzin het maar. U mag zoveel qunstwer-
ken maken als u wilt. Graag aan de achterkant van het qunstwerk uw naam vermelden.

Alle qunstwerken naast elkaar worden één groot Quarantaine Qunstwerk en dit 
zal na de Coronamaatregelen worden geëxposeerd.

We hopen dat u allemaal mee doet en 
we een prachtig qunstwerk met 
elkaar maken.

Namens het welzijnsteam van Rhijndael,
succes!
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Stuur uw bericht, melding of 
activiteit naar:

info@groenehartkoerier.nl

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!
Deze week: Johan Vergunst

Mijn naam is Johan Vergunst, 57 jaar oud, 
geboren en getogen Koudekerker en ik woon 
op één  van de mooiste plekken van het dorp 
namelijk in de Lagewaard samen met mijn vrouw 
Herma. We hebben twee kinderen, de oudste 
woont al een paar jaar in Alphen en de jongste 
staat op het punt het nest te verlaten en dan 
hebben we het rijk weer samen. 
Ik werk als inspecteur bij de Gemeente Alphen 
en controleer panden op brandveiligheid. Tijdens 
dit schrijven assisteer ik bij de afdeling Toezicht 
en Handhaving i.v.m. de coronacrisis. Naast 
mijn werk had ik tot 31-12-2019 nog een baan 
ernaast als ploegchef van de brandweerpost 
Koudekerk maar die taak heb ik overgedragen 
omdat ik per 1 juni dit jaar ook als vrijwilliger  
stop bij de brandweer, dat mag dan ook wel denk 
na 31 jaar. Het zal wel even wennen zijn om na 
al die jaren niet meer onverwacht opgeroepen te 
worden voor een brand, een hulpverlening of een reanimatie. Maar vooral die kameraadschap en het 
blinde vertrouwen in elkaar als brandweerman zal ik gaan missen. Ik zal de maandagavond een andere 
invulling moeten gaan geven en daarom ben ik al op cursus geweest om testleider te worden de PPMO 
baan voor brandweerlieden. Dat is een zware testbaan om te kijken of ze nog wel fit genoeg zijn om hun 
vak te kunnen uitoefenen.  
Het wonen in Koudekerk is fantastisch en we zouden hier nooit meer weg willen. Het is natuurlijk wel 
erg jammer dat ons dorp zo ernstig vergrijst en jongeren geen andere keuze hebben om elders te gaan 
wonen omdat er geen huizen worden gebouwd voor vooral starters. Ik hoop dat voor en tegenstanders 
van de plannen elkaar eens tegemoet komen en er eindelijk eens gebouwd kan worden. Dan komen er 
ook weer wat jonge kinderen bij die ik rond begin december blij kan maken met mijn komst, want ik mag 
inmiddels al heel wat jaren Sinterklaas zijn in Koudekerk. Daar ben ik zomaar heel onverwachts ingerold, 
omdat ik op de Rijnschans al een  paar keer als Sinterklaas mocht spelen en wat ik daar nog steeds doe. 
Leuk detail is dat mijn broer Sint op De Rank is, twee ouwe knarren bij elkaar.
Op vakantie gaan we graag naar Frankrijk, al vele jaren met de vouwwagen en caravan maar dit jaar 
voor het eerst in een huisje, als het ons niet bevalt kopen we weer snel een caravan. Ik de winter gaan 
we graag skiën maar afgelopen winter moesten we  dat annuleren door de corona. Jammer maar niet 
erg vergeleken wat anderen mensen ondervinden door deze crisis. 
Het estafettestokje draag ik hierbij over aan Dennis van der Voort, hij is mijn opvolger als ploegchef bij 
de brandweer en heeft ook daarnaast een hele leuke baan waar hij vast wel wat over kan vertellen.

Elke euro omzet is meegenomen!

Eetcafé De Hoek Koude-
kerk opent afhaalloket!  
Noodgedwongen moest de horeca ook in het Groene Hart  in maart hun deuren sluiten. 
Ook bij eetcafé De Hoek in Koudekerk ging de deur op slot. De eerste weken waren er ge-
noeg ‘klusjes’, verf klusjes, kast timmeren, indeling  terras en realiseren van het 1,5 meter 
Eetcafé. 

Dat allemaal om straks weer te 
mogen openen. Maar dat ge-
sloten zijn zette Marcel van der 
Meer en Anjo van Houdenho-
ven aan het denken. “Waar mee 
kunnen we onze gasten nu van 
dienst zijn?” 

Ook andere horecaondernemers 
hebben nu creatieve oplossin-
gen bedacht.  Immers kunnen 
we de keuken normaal gebrui-
ken, maar helaas nu niet bedie-
nen ivm de CO-VID 19 maatre-

gelen….  “Waarom maken we 
dan geen afhaalloket?”   

Bestellen, bezorgen, halen
Zo gezegd zo gedaan:   Bij De 
Hoek kun je vanaf donderdag 
jl.  je bestelde menu afhalen en 
laten bezorgen.  Op deze wijze 
kan eetcafé de Hoek toch nog 
wat omzet maken en hun gasten 
deze service aanbieden. 

Let op. Wel vooraf plannen wat 
je wilt met je bestelling

Wil je bestellen of afhalen, bel 
dan tussen 10:00 en 19:45 uur 
naar: 06-23395542. Voorkom 
teleurstelling en bel op tijd want 
VOL = VOL

De handelswijze van bezorg- 
of ophaalservice staat onder op 
hiernaastgeplaatste menukaart 
omschreven. 

Wij wensen Marcel en Anjo en 
het hele team heel veel succes 
met dit goede initiatief!
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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

 

Kleine advertenties

ENTHOUSIASTE GASTEN 
(m/v) gevraagd 

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

M: 06-20428449

GEVRAAGD 
ZOLDER OPGERUIMD?, Ik ben op zoek naar dozen 
oude speelgoedauto's jaren 50/60 of ander antiek 
speelgoed of blik. Ook Lego jaren 50/60 is welkom.  
Tel. 0640022896

TE KOOP

Moderne, grote, vierkante SALONTAFEL, glanzend 
wit, 130 x 130 cm € 75,- Tel. 071-3416225

DIVERSEN

PLANTJESVERKOOP op kar aan de weg. 

“hoe vind jij werk in 
deze Corona tijd…”
NIEUW. WerkVinden online informatiesessie, woensdag 
20 mei en 27 mei van 10.00 – 12.00uur; 
Marjanne de Boer, onze vaste loopbaancoach, verzorgt een online in-
formatiesessie over hoe je werk vind in deze Corona tijd.  Marjanne 
heeft allerlei sollicitatie tips om weer een mooie en passende job te vin-
den. Samen met jou zoekt ze naar antwoord op vragen zoals ‘Mijn baan 
kwijt, wat nu’? Hoe maak ik een goed en onderscheidend CV? Hoe kan 
ik LinkedIn optimaal gebruiken? Hoe schrijf ik een goede sollicitatie-
brief? Hoe kan ik mijn presentatie en pitch verbeteren? Hoe leer ik be-
ter netwerken? Er is ruimte voor maximaal 8 personen. Deze informa-
tiebijeenkomst  is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. 
Meer informatie en opgeven via werkvindenalphen.nl

Stichting WerkVinden 
Stichting WerkVinden is een neutrale vrijwilligersorganisatie die werk-
zoekenden in de regio belangeloos 
helpt bij het vinden van werk. De hulp 
van WerkVinden bestaat o.a. uit: le-
zingen, workshops, netwerken/wan-
delen en individuele begeleiding. In 
verband met de Corona-situatie bou-
wen we onze dienstverlening tijdelijk 
om naar een online-dienstverlening. 
Sommigen diensten zoals workshops 
zijn tijdelijk stopgezet. Voor de maand 
mei zijn er al een aantal activiteiten 
online.

Kringloop staat te springen 
om weer in te zamelen
 

Stichting Kringloop Alphen gaat weer spullen bij mensen thuis opha-len. Veel 
kringloopwinkels moesten noodgedwongen de deuren sluiten, anderen bleven 
zo goed en zo kwaad als het ging open. Al dan niet met aangepaste dienstver-
lening. 

Elke vrijdag 10 tot 12 uur (bij mooi weer). 
Dijk 10A Benthuizen.

Gratis zakjes BLOEMENZAAD voor stoepte-
gels 30x30cm. Vrijdag 10 tot 12 uur. Dijk 
10A Benthuizen.

Gevonden: LIPS SLEUTEL - Assa Abloy 
010758 langs de weg Spookverlaat, tel. 
071-3414121.

Dat gold ook voor Stichting Kringloop Alphen. 
Het maandelijkse Repair Café, het Kringloop-
Café, de ophaalser-vice, ze moesten helaas al-
lemaal gestaakt worden. De kringloopwinkel 
in Alphen en die in Hazerswoude konden wel 
open blijven. 
 
Veel voor weinig
“Gelukkig maar.’ vertelt Martin van Keeken, 
directeur van Stichting Kringloop Alphen. “We 
vinden het belangrijk om open te blijven voor 
iedereen die al dan niet bewust zuinig met 
geld om moet gaan. Ook als je weinig te be-
steden hebt, moet er een plek zijn waar je te-
recht kunt voor bijvoorbeeld een nieuwe was-
machine. We zijn vanaf de eerste maatregelen 
gestart met het inrichten van onze winkels vol-
gens de regels van de ‘ander-halve-meter-maat-
schappij’. Samen met de klanten hebben we er 
het beste van gemaakt en beginnen we te wen-
nen aan dit nieuwe normaal. Het is nu tijd om 
te kijken hoe we onze overige dienstverlening 
weer kunnen opstarten. Want hoewel van on-
dergeschikt belang tijdens een pandemie: her-
gebruik blijft belangrijk!”
 
We staan te springen
“Zó fijn dat we deze week weer konden star-
ten met het ophalen van goederen. Onze au-
to’s horen op de weg, de medewerkers stonden 
te springen om weer aan de slag te gaan.” Al-
dus een enthousiaste van Keeken. “We zijn ge-
start met het ophalen van grote goederen: al-
leen bedden, banken, fauteuils, kasten, tafels, 
eetkamerstoelen en witgoed halen we weer op. 
We maken hierop geen uitzonderingen. De op-
haalcapaciteit is beperkt en willen we inzetten 
voor spullen die lastig kunnen zijn om zelf te 
brengen. Door de coronamaatregelen ziet een 
afspraak er anders uit dan je van ons gewend 
bent. Onze ophaalmedewerkers komen name-
lijk niet in huis. Nadat we heb-ben aangebeld, 
zet je de spullen buiten en ga je weer naar bin-
nen. Dan zetten onze medewerkers de spullen 
in de auto. Zo vermijden we het fysieke contact 
met de klant. 

Het aantal ophaalmomenten is nu nog beperkt, 
maar we voegen elke week nieuwe momenten 

toe. We hopen dat de klant hier begrip voor 
heeft en op een later moment gewoon nog 
eens terugbelt. Er is namelijk geen mogelijk-
heid tot reserveren.”

Het nieuwe ophalen: brengen is beter
“Het nieuwe ophalen: brengen is beter!” is in-
derdaad de slogan die we han-teren. Het bes-
te is natuurlijk om je spullen te bewaren tot 
na de coronacrisis, maar ik kan me voorstellen 
dat het ontzettend in de weg staat, zeker nu je 
met z’n allen de hele dag thuis zit. Dus als het 
echt niet anders kan, dan ne-men wij ze graag 
weer aan. We willen iedereen wel verzoeken 
de spullen zoveel mogelijk zelf te komen bren-
gen. We willen onze ophaalmomenten voor-
lopig reserveren voor mensen die afhankelijk 
zijn van onze ophaalser-vice en alleen voor de 
spullen waarvan wij inschatten dat die op geen 
ande-re manier bij ons te krijgen zijn. Dit zijn 
dus alleen bedden, banken, fauteuils, kasten, 
tafels, eetkamerstoelen en witgoed. Al het an-
dere dat kans maakt op hergebruik nemen we 
op onze inzamelstations aan. Om onze klanten 
op lu-dieke wijze te informeren over het her-
vatten van onze service hebben in on-ze win-
kels overal kaartjes ‘verstopt’ met daarop de 
spelregels van het nieu-we ophalen en bren-
gen.”
Van Keeken legt uit waarom de opstart van de 
inzameldienst zo belangrijk is: “De spullen zijn 
hard nodig om de kringloopwinkels draaiende 
te houden. Ook bedrijven die niet voor winst 
gaan kunnen omvallen. Straks als de Co-rona-
crisis voorbij is, zul je zien dat mensen hun blik 
weer gaan verruimen en weer gaan denken 
aan werkgelegenheid voor mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt of aan het milieu en 
het verkleinen van onze CO2-footprint. Dan 
ben je blij dat we niet van voor af aan hoeven 
te beginnen, maar dat we met de kringloopbe-
drijven die het hebben gered alleen maar hoe-
ven te ver-snellen om weer te komen tot waar 
we waren voordat dit allemaal begon.”  

Plan je een bezoek aan één van onze winkels? 
Je bent van harte welkom! Check eerst de web-
site, daarop staat altijd de actuele stand van za-
ken vermeldt! De Kringloopwinkels in Alphen a/d Rijn en Hazerswoude-Rijndijk 

zijn er helemaal klaar voor
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INZAMELING VOOR VOEDSELBANK KENT 
EEN GOEDE START – HELPT U OOK MEE?? 
In de Groene Hart Koerier van 27 april jl. besteedden wij aandacht aan de gezamenlijke actie van 
de kerken in Hazerswoude-Dorp, -Rijndijk en Koudekerk ten behoeve van de voedselbank.

Je baan kwijt in corona tijd ?  
Wat doet dat met je…
Deze nieuwe WerkVinden sessie is woensdag 13 mei en 
is speciaal opgezet voor deze corona tijd. Astrid Stap-
per is een coach die veel ervaring heeft met het helpen 
van het verwerken van het verlies van je baan. 

Ze heeft een eigen praktijk en geeft via Zoom (video conference 
tool) voor de werkzoekenden van WerkVinden, een informatieses-
sie hoe je hier mee om kunt gaan. Deze online,  interactieve en in-
formatie bijeenkomst gaat over wat ontslag met je doet, welke fasen 
van verwerking je tegenkomt en hoe je daar weer uit komt. Er is 
ruimte voor maximaal 8 personen. Deze informatiebijeenkomst is 
13 mei van 10.00-12.00uur is gratis, maar een vrijwillige bijdrage 
is altijd welkom. Meer informatie en opgeven via werkvindenalp-
hen.nl

Stichting WerkVinden 
Stichting WerkVinden is een neutrale vrijwilligersorganisatie die 
werkzoekenden in de regio belangeloos helpt bij het vinden van 
werk. De hulp van WerkVinden bestaat o.a. uit: lezingen, work-
shops, netwerken/wandelen en individuele begeleiding. In verband 
met de Corona-situatie bouwen 
we onze dienstverlening tijdelijk 
om naar een online-dienstverle-
ning. Sommigen diensten zoals 
workshops zijn tijdelijk stopgezet. 
Voor de maand mei zijn er al een 
aantal activiteiten online.

Voor meer informatie, bezoek 
onze website ; 
www.werkvindenalphen.nl

Steenhouwerij De Gedenkgroep 
helpt mensen in tijden van nood 
met een Online Video Showroom
De coronacrisis dwingt ondernemers om na te denken over hoe hun business anders kan. Dat 
geldt zeker voor organisaties met een showroom waar veel mensen nu niet durven te komen. On-
line marketingbureau VIP Marketing heeft daarop een ‘Online Video Showroom’ bedacht, een 
concept waarmee ondernemers hun showroom binnen 5 dagen naar hun klanten toebrengen.

Op verschillende plekken in 
onze dorpen kunnen lang-
houdbare producten worden af-
gegeven, die vervolgens bij de 
voedselbank worden bezorgd. 
Een actie die in de maand mei 
zal worden voortgezet.

De eerste resultaten zijn bemoe-
digend te noemen. Men moet 
natuurlijk nog wennen aan de 
actie, maar toch waren er bij 
de vier verzamelpunten in de 
eerste week al in totaal zo’n 15 
kratten ingezameld, terwijl er 
ook nog een financiële dona-
tie van € 50,- werd afgegeven.  
Fantastisch toch?

Ongetwijfeld zal ook de afgelo-
pen week weer het nodige zijn 
ingezameld, alleen hebben wij 

daar ten tijde van de opmaak 
van dit stukje nog geen infor-
matie over.

Helpt u ook mee aan deze in-
zamelingsactie? U kunt uw do-
natie afgeven op de volgende 
adressen:

• 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

• Hazerswoude-Dorp: op zon-
dag in de H.H. Engelbewaar-
derkerk, 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

Tips voor uw donatie: rijst, ma-
caroni, houdbare melk, mayo-
naise, pannenkoekenmix, jam, 
wasmiddel, toiletpapier, groen-
teconserven, blikjes tonijn en 
verder alles wat lang houdbaar 
is. Dus géén verse producten 
zoals groenten, melk, boter, etc. 
omdat dit niet ter plekke kan 
worden gekoeld. 
Alvast bedankt!

Ontmoeting, inspiratie 
en informatie
De primeur is voor Steenhou-
werij De Gedenkgroep. Als één 
van de weinig overgebleven am-
bachtelijke en gediplomeerde 

steenhouwers in Nederland zijn 
haar drie inspiratieshowrooms 
in Zuid-Holland normaliter het 
centrale punt van ontmoeting, 
inspiratie en informatie.

Troost en houvast
Michel van den Bosch, eigenaar 
van De Gedenkgroep licht toe. 
“Voor veel mensen is het zelfs 
nog meer dan dat. Het traject 
van het laten vervaardigen van 

een persoonlijk en bijzonder 
graf-monument biedt veel men-
sen troost en houvast. Juist dat 
deel van onze business, dat zó 
be-langrijk is voor mijn klanten, 
viel bijna volledig weg toen de 
coronacrisis toesloeg.”

De videoshowroom 
biedt uitkomst
De Gedenkgroep laat op haar 
website in 29 korte video’s de 
collectie graven en urnen goed 
zien, zodat naasten vanuit huis 
toch een keuze of in ieder geval 
een eerste selectie kunnen ma-
ken. De videoshowroom biedt 
ook uitkomst voor mensen die 
niet in staat zijn om langs te ko-
men of samen willen kiezen 
met familie die ver weg woont.

Primeur voor de
 grafmonumentenbranche
VIP Marketing verwacht met de 
videoshowroom een primeur 
te hebben voor veel branches. 
Voor De Gedenkgroep is het dat 
duidelijk al. Dat maakt de eerste 
positie op YouTube duidelijk als 
mensen zoeken op voorbeelden 
van grafmonumenten.

Michel van den Bosch besluit: 
“Maar het mooiste zou zijn als 
we de mensen gewoon weer in 
onze showrooms kunnen ont-
vangen. Ik heb er ook alle ver-
trouwen in dat we dat met zijn 
allen snel voor elkaar gaan krij-
gen. Samen staan we sterk!”
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VOORDEEL

WEEKGOEDKOPER - NERGENS GOEDKOPER - NERGENS 

WEEKWEEKWEEKWEEKWEEKGOEDKOPER - NERGENS GOEDKOPER - NERGENS 

WEEKWEEKWEEKWEEK
MAXIMAAL 4 KEER DE AANBIEDING PER KLANT 

Garnier Ambre 
Solaire Clear 
protect spray of 
Kids skin lotion 
3 fl essen van 150 - 200 ml
Van /53.58 - /59.19
Voor 17.86 - 19.73
Alleen de afgebeelde soorten lopen 
mee in deze actie

4.99 
3 PAKKEN

2.99 
KILO

Sallands zonnepit
Van /1.99

 Vivera
  Alle soorten 
Van /6.15 - /9.21

Hollandse Roma cherry 
snoeptomaten
Emmer met 1 kilo
Van /4.99

1.49 
 PER STUK
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Coca-Cola, 
Fanta of Fuze 
Alle fl essen van 
1 - 1.25 liter
Van /1.59 - /1.69

HOOGVLIET.COM

 NU 

 1+2
GRATIS 

0.99 
PER FLES


