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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

"We moeten vooral zorgen dat iedereen het blijft snappen!"

De echte oplossingen gaan 
we binnen een jaar kiezen!

door Diana Baak

De bestuurders van het re-
gionale samenwerkings-
programma Beter Bereik-
baar Gouwe beloven dat 
in het voorjaar van 2021 
een integraal plan klaar is 
voor de lange termijn, zo-
dat besluitvorming over 
lokale maatregelen daar-
op afgestemd kan wor-
den. 

Besluitvorming over maatrege-
len om verkeersknelpunten in 
de regio op te lossen is nu ui-
terst complex. Te maken keuzes 
voor de korte en lange termijn, 
regionaal en lokaal, lopen door 
elkaar heen. Daar valt voor in-
woners en politiek inmiddels 
geen touw meer aan vast te kno-
pen en dat leidt tot frustratie en 
boosheid. Nu komt er eerst een 
besluit over de grote knelpun-
ten die op langere termijn zul-
len worden opgelost, zoals de 
oeververbindingen van de Gou-
we in Boskoop en de verkeer-
stromen door Hazerswoude-
Dorp. 
Daar kunnen de lokale (tijdelij-
ke en permanente) maatregelen 
dan op afgestemd worden. Het 
besluit over de N207 Zuid staat 
niet ter discussie. “We moeten 
vooral zorgen dat iedereen het 
blijft snappen”, vindt wethou-
der Kees van Velzen. 

Binnen een jaar integraal 
plaatje gereed

De wethouder heeft afgelopen 
week al gesproken met diverse 
betrokken partijen (Klankbord-
groep, Dorpsoverleg, Molenbe-
raad) als het gaat om het ver-
volgtraject voor de maatregelen 
die verkeersknelpunten moeten 
oplossen in en om Hazerswou-
de-Dorp. Zij zijn door hem per-
soonlijk ingelicht over de nieu-
we afspraken die binnen de 
Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) 
van het programma Beter Be-

reikbaar Gouwe (BGG) zijn ge-
maakt. “De wethouders van de 
gemeentes Waddinxveen, Bode-
graven-Reeuwijk en Alphen aan 
den Rijn hebben met de gede-
puteerde van de provincie hel-
dere afspraken gemaakt over 
het vervolgtraject voor het to-
tale plaatje in de regio”, vertelt 
de wethouder. “Binnen een jaar 
ligt er een integraal plan waarin 
het pakket aan maatregelen voor 
de hele regio, in samenhang 
en uit te voeren in de komen-
de 20-30 jaar, vastligt. En dat is 
het dan ook.” Nu lopen besluit-
vormingstrajecten voor maatre-
gelen op de korte en lange ter-
mijn, regionaal en lokaal, met 
al hun inspraakrondes, door el-
kaar heen en dat maakt het alle-
maal te ingewikkeld. 

10 juli start de opmaat 
naar de eindspurt

In de afgelopen maanden zijn 
inwoners en bedrijven in de 
gelegenheid gesteld om nieu-
we ideeën voor oplossingen van 
knelpunten in te brengen. Daar-
van zijn er 14 gekozen voor na-
dere studie naar haalbaarheid. 
Deze zijn aanvullend op de 26 
maatregelen die al eerder zijn 
bekeken, zodat er straks een de-
finitief totaalpakket uit deze 40 
verbeteropties voor wegverkeer, 

scheepvaart, recreatievaart, fiet-
sers en openbaar vervoer geko-
zen zal worden.  Een tunnel en 
westelijke rondweg voor Ha-
zerswoude-Dorp zijn twee van 
de opties die extra worden on-
derzocht. “Een tunnel is ooit 
wel bekeken, maar werd toen 
te duur bevonden. Met nieu-
we technologie kan het inmid-
dels wellicht goedkoper. Naar 
een rondweg aan de westzijde 
is nog niet eerder onderzoek 
gedaan. Beide opties willen we 
nu serieus bekijken”, aldus van 
Velzen.  Op 10 juli zijn de uit-
komsten van de studies naar de 

bijkomende maatregelen be-
kend en worden deze vrijgege-
ven voor reacties vanuit de be-
trokken gemeentes. Vanuit BGG 
worden begin juni hiervoor nog 
open informatiebijeenkomsten 
georganiseerd om kanttekenin-
gen bij de 14 voorstellen mee te 
kunnen nemen (zie mededeling 
elders in de krant). 

Na de zomer
De uitkomsten van de studies 
vormen het uitgangspunt voor 
het maken van nieuwe afwegin-
gen voor maatregelen voor de 
lange termijn in de regio, alsook 
de aanvullend te nemen lokale 
maatregelen, zoals voor Hazers-
woude-Dorp. 

Dit artikel wordt vervolgd 
op pagina 11 van deze 

Groene Hart Koerier

Het "kruis" van Hazerswoude-Dorp

Wethouder Kees van Velzen
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Familieberichten

 “Ik woon sinds 1962 in Nederland. 
Mijn man Harold kon hier een prima 
baan krijgen bij Buitenlandse Zaken in 
Den Haag. Voor ons een unieke kans op 
een mooie toekomst. 
 Harold en ik kregen vier jongens 
en drie meisjes. We zijn een heel geluk-
kig gezin en al onze kinderen hebben het 
goed. Toch hebben wij altijd een gevoel 
van heimwee naar Indonesië. 
 Als ik overleden ben word ik 
gecremeerd. Onze kinderen gaan naar 
Bali om bij Kubutambahan mijn as over 
de rijstvelden uit te strooien. Ik ben geen 
mens voor in de Hollandse klei.”
 Nanda Gatsonides

de rijstvelden uit te strooien. Ik ben geen 
mens voor in de Hollandse klei.”
 Nanda Gatsonides

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

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

   Kracht en waardigheid straalt zij uit,
   de komende dag ziet ze opgewekt tegemoet.
   Spreuken 31:25)

Verdrietig delen wij u mede dat op 85-jarige leeftijd ons ontvallen is 
onze lieve en altijd opgewekte schoonzus

Wilhelmina Windhorst-Oppelaar
Willemien

Zij was een beminnelijke én creatieve persoonlijkheid; 
we zullen haar missen.

Wij wensen Jur, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

   Bram Voets
   John Windhorst
   Gert Jan en Wil Windhorst-Slappendel
Hazerswoude
8 mei 2020

Jur Windhorst

Corrie Oppelaar

Peter Pim Windhorst en 
Marjo van Kalken
    Daan Windhorst en Elly Scheele
    Dirk Windhorst

Pauline Windhorst
    Kaat Vervenne
    Sam Vervenne

Trudy Windhorst
    Nina Theeuwes

Laurine Windhorst en 
Michel van Luik

Op acht mei kwam er onverwacht een eind aan het kleurrijke leven
van onze lieve vrouw, zus, moeder, schoonmoeder en grootmoeder

Wilhelmina Windhorst-Oppelaar
Utrecht, 30 november 1934                           Gouda, 8 mei 2020

Willemien was een bijzonder mens met een inspirerende  
en eigenwijze kijk op het leven. Een jaar geleden ging ze weer  

op kamers, ze verhuisde naar verpleeghuis De Savelberg in Gouda. 
We weten dat ze het daar goed heeft gehad.

Willemien is er niet meer. Maar thuis vinden we gelukkig nog haar sporen.
Boeken, grammofoonplaten en CD’s, briefjes waarop ze haar gedachten 

noteerde, of die nu over de liefde gingen, over de bijbel, over haar  
eigen band met God of over de schoonheid van de Italiaanse taal.

Soms leek het ook of Willemien mensen verzamelde. 
De verkoopster van de daklozenkrant, de Jehova’s getuigen

die ze uit de stromende regen haar huis binnenliet, de mevrouw  
van het Chinese restaurant… ook hun harten wist ze te raken,  

naar hun verhalen heeft ze geluisterd.

Wij moeten verder zonder Willemien. 
Zij zou de eerste zijn om ons te vertellen dat er nog veel moois over is.

Jur Windhorst, Vinkeslag 4, 2771 KD  Boskoop

Vrijdag 15 mei hebben wij in besloten kring 
afscheid genomen van Willemien.

Oudste lid van het Dorpsover-
leg Benthuizen overleden
Na een slopende ziekte is ons oudste lid van het Dorps-
overleg Benthuizen 'Ap de Ruiter' overleden.   

Op het moment dat medio 2013 het Dorpsoverleg Benthuizen werd op-
gericht, was Ap van de partij. Met Ap hebben wij al die jaren fijn samen-
gewerkt. Ap als rustigste van ons,zagen wij als de ‘denker’.

Tijdens discussies kwam Ap regelmatig op zijn manier met een oplos-
sing voor het probleem.Ook zijn droge humor zorgde vaak voor een 
gulle lach..

Ap was een bijzonder persoon die wij zeker zullen missen. Wij wensen 
zijn vrouw Hannie en verdere familie de komende tijd alle sterkte toe. 

Namens het Dorpsoverlleg Benthuizen
Rob van Daalhoff (voorzitter) 

Weet wat er leeft in Benthuizen . . . . .    www.dorpsoverlegbenthuizen.nl

Als verder leven lijden wordt, 
is rusten goed

Na een mooi en voltooid leven is 
overleden mijn lieve vrouw, 

onze moeder, oma en super-oma

Joke 
van Beek - van Veen
14 januari 1940 14 mei 2020

Joop van Beek

Fred en Patricia
Anja en Wil
Kleinkinderen 
Achterkleinkinderen

Berkenhof 25
2391 DW  Hazerswoude-Dorp

De begrafenis heeft plaatsgevonden 
op dinsdag 19 mei op de algemene 
begraafplaats in Hazerswoude-Dorp.
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Elke ‘bedreiging’ biedt een kans!
De nieuwe pachters van De Tas Dorpshuis – Eetcafé hadden de (door)start van hun 
onderneming heel anders voorgesteld. De maanden januari en februari zijn altijd 
slapjes in de horeca, zo weet Rein Kamphuis uit ervaring te vertellen. 

Na de feestdagen in de dure 
maand december wordt er in 
januari en februari gespaard 
en weinig uitgegeven. Daarbij 
komt dat men het nieuwe jaar 
begint met goede voornemens. 
Meer sporten, minder drin-
ken en minder eten zal in de 
top tien van goede voornemens 
hoog eindigen.

Als de kosten maar terugver-
diend worden is het devies, de 
vette maanden april (Konings-
dag) en mei (Bevrijdingsfesti-
val) hebben we immers nog te-
goed. In de maand maart wordt 
het vaak al beter. Een lekker 
voorjaarszonnetje doet de men-
sen al weer verlangen naar de 
zomer en veel nemen dan weer 
een terrasje of een etentje mee.

Helaas niet dit jaar. In de der-
de week van maart kwam van 
hogerhand het besluit dat i.v.m. 
het coronavirus de hele horeca 
gesloten moest worden. Zo ook 
De Tas.
Het was en is een bittere pil 
die geslikt moet worden. Voor 

Koningsdag was alles al voor-
bereid: de vergunning aange-
vraagd, de DJ en Nederlandsta-
lige zanger gereserveerd en er 
zouden dit jaar botsauto’s ko-
men. Helaas, een dikke streep 
door het plan.

Geen groot feest
Bovendien zou 75 jaar bevrij-
ding in samenwerking met de 
ECB en gesponsord door de Ge-
meente Alphen aan den Rijn 
(Sport en Cultuur) plus een 
aantal Benthuizense bedrijven 
d.m.v. een groot feest gevierd 
worden.  Het Bevrijdingsfesti-
val waarbij twee bands en een 
Nederlandstalige zanger op een 
podiumwagen op het festival-
terrein, de parkeerplaats voor 
De Tas de sfeer zouden komen 
opluisteren: afgelast! Ook hier 
was de vergunning, de bevei-
liging alsmede de EHBO gere-
geld. 

Maar Willem, Alvin en Rein zijn 
niet bij de pakken neer gaan zit-
ten. Onder het mom van ‘Elke 
‘bedreiging’ biedt een kans!’ 

ontstond er een nieuw idee: Na 
de Paasdagen hebben zij ‘De Tas 
Drive-in’ geopend! Als enige 
in Benthuizen kunnen zij deze 
mogelijkheid bieden. Immers, 
de snackbar heeft zijn deuren 
ook moeten sluiten. Zij heb-
ben gemerkt dat ze hiermee aan 
een behoefte voldoen. Daar zijn 
ze tenslotte het dorpshuis voor! 
Van woensdag t/m zondag kan 
men tussen 17.00 en 20.00 
uur menu’s afhalen. U kunt de 
maaltijden bestellen voor 16.30 
uur. Via whatsapp of telefonisch 
(0681051061 of 0642105500), 
of per e-mail (info@dorpshuis-
detasbenthuizen.nl) of Face-
book (De Tas Dorpshuis-Eetca-
fé V.O.F). 
De maaltijden en prijzen vindt 
u in de verspreide folder of via 
www.detasbenthuizen.nl. 

Ze voldoen aan de criteria van 
het RIVM voor afhaalservice 
tijdens de coronacrisis.
Hoe gaat dit in zijn werk? “Met 
de bestelling geeft u de ophaal-
tijd door. Vervolgens plannen 
wij dat er slechts drie afhalers 

per 10 minuten zijn. Bij het af-
halen zorgen wij dus dat u nie-
mand tegen komt en is er geen 
wachttijd.  U betaalt met een 
tikkie. Dus geen contact met 
geld of Pinautomaat. U wacht 
buiten achter de tafel en wij zet-
ten de bestelling in een draagtas 
voor u neer.”

Gelukkig is er nog meer 
goed nieuws! 
Wellicht heeft u gelezen dat De 
Tas voor de woonkern Benthui-
zen gekozen als ‘het dorpshuis 
voor de toekomst’.  Ook heeft 
u kunnen lezen dat er 30.000 
euro aan subsidie is toegekend. 
Met ingang van 2021 zal dit uit-
gekeerd gaan worden. 
De pachters hebben heel veel 
moeite moeten doen om deze 
droom te zien uitkomen. In 
2015 zijn zij, in samenwerking 
met de gemeente Alphen aan de 

Rijn, begonnen om de exploi-
tatie van het dorpshuis vorm te 
geven. En nu dus dit mooie re-
sultaat.
Met de uitkomst van de toege-
kende subsidie en de eenmalige 
investering om het pand op te 
knappen zijn zij zeer tevreden 
en bedanken zij de gemeente 
Alphen aan den Rijn hier harte-
lijk voor.

Na regen komt zonneschijn. 
Deze week hoorden ook de uit-
baters van premier Rutte dat ze 
nog tot 20 mei gesloten moeten 
zijn. Daarna misschien een 1,5 
meter strategie. Wie weet is dat 
het begin van normalisering.

Tot die tijd laten de uitbaters van 
De Tas Dorpshuis-Eetcafé, Wil-
lem, Alvin en Rein u groeten en 
zeggen:” Hou elkaar goed in de 
gaten en hopelijk tot gauw!”

 

  

Beste dorpsgenoten,

Het COVID-19 virus heeft ons dagelijks leven ingrijpend veranderd; 
in menig huisgezin laten de consequenties zich duidelijk voelen. 

Door gedeeltelijke of gehele sluiting hebben onze lokale middenstand en 
horeca-gelegenheden het extra moeilijk.

De middenstand en de horeca zijn essentieel in onze kleine dorpskernen. 
Zonder hen veel minder bekende gezichten en minder kans voor een 

gezellig praatje en een warme ontmoeting. 
Het gevolg laat zich raden: lege winkelstraten, geen plekjes om iets te eten en te drinken 

en dus vaker de auto pakken op weg naar een parkeergarage in een nabije stad.

Onze lokale middenstand is voor ons net zo ‘eigen’ als onze 
Groene Hart Koerier met zijn nieuws over onze dorpen. 

En iets wat ‘eigen’ is, moeten we - ook in moeilijke tijden - steunen teneinde het te behouden.

De oproep van de Lionsclub Rijnwoude aan u allen is daarom:

‘Steun de lokale middenstand en horeca 
in onze mooie dorpen!’

Lionsclub Rijnwoude
https://rijnwoude.lions.nl/

Help uw Groene Hart 
Koerier te overleven!

Stort 5 euro (of meer) op 
NL37INGB0006259928
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ROMMELMARKT 
BENTHUIZEN
Zaterdag 16 mei 2020: Geen rommelmarkt in Bent-
huizen. Geen lange rij voor het hek. Lege kramen.....

We missen de enthousiaste vrijwilligers en we missen vooral uw 
gezelligheid als enthousiaste bezoeker! We hebben, als bestuur, be-
sloten om dit jaar op een later tijdstip ook geen markt meer te orga-
niseren. Dit gezien de onzekerheid rondom het virus.  Onze markt 
is een enorme organisatie en het is voor nu praktisch gezien helaas 
ook niet haalbaar. 

Maar gelukkig zijn we nog gezond. En hopelijk bent u dat ook!

We willen u graag laten weten dat de reeds opgehaalde spullen net-
jes zijn opgeslagen. Wij kijken uit naar volgend jaar. Dan hopen wij 
voor u weer een fantastische markt te organiseren. 

Wij wensen iedereen veel zegen en gezondheid toe en heel graag tot 
volgend jaar!

Een online afscheidsdienst 
heeft ook mooie kanten...
 “Beste dominee, we gaan u missen!”

De bladen met persoonlijke 
herinneringen over de afgelo-
pen periode en wensen voor 
de nieuwe fase in hun leven 
zijn een heel dik boekwerk ge-
worden. De predikant en zijn 
vrouw kunnen nog lang nage-
nieten van alle herinneringen 
aan het mooie dorp Benthuizen. 
We kunnen natuurlijk niet alles 
vermelden, maar een paar bij-
zondere citaten willen we graag 
delen en die zijn van de bewo-
ners in begeleid wonen BenT-
huis. Ze zijn 8 jaar geleden daar 
komen wonen en een groot deel 
van hen op zondag onze kerk-
diensten bijwonen. “Beste do-
minee, we gaan u missen” / 
”Bedankt  voor alles en de BBQ 
die u gaf” / “Bedank Francien 
voor alle keren dat zij mij naar 
de dagbesteding bracht” “Lieve 
dominee, een lied van Sela: hoe 
wonderlijk mooi is Uw Eeuwi-
ge naam, onnoemlijk aanwezig 
deelt u mijn bestaan” .
Alles laat zien dat de predikant 
ook met hen een goede band 
heeft opgebouwd. Een aantal 
keren heeft hij voor de hele re-
gio in onze kerkdiensten gehou-
den voor anders begaafden. Dat 
ging hem bijzonder goed af en 
deze diensten werden breed ge-
waardeerd. Tezamen met de bij-
belstudies op hen gericht  en de 
afsluiting hiervan met een BBQ 
in zijn tuin ontstonden er mooie 
banden in geloof en vriend-
schap. 

Zoals velen van u weten wordt 
er graag gezongen in de oude 
dorpskerk. Denk aan de overvol-
le kerk met de Kerstsamenzang.  
Onze organist is ook techneut 
en heeft op orgel en synthesizer 
de muziek ingespeeld van het 
mooie lied “Groot is Uw trouw, 
o Heer”. Iedereen die wilde 
meezingen in het koor kreeg het 
bestandje toegestuurd om thuis 

te zingen, met de smartphone 
op te nemen en via whatsApp 
terug te sturen naar de technici. 
Dat resulteerde in vele opnamen 
met in totaal een koor van 100 
personen. Ook de bewoners van 
BenThuis hebben mee gezon-
gen!  Wat was het fijn dat de ge-
meenteleden hem op deze wijze 
konden toezingen.

Zondag in de kerk was een 
mooie afscheidspreek over Mat-
theus 28 vers 20: “En zie, Ik ben 
met u al de dagen, tot de vol-
einding van de wereld. Amen.”  
De troost dat we altijd in Hem 
verbonden zullen blijven in de 
naam van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest. We hebben 
Hem nodig want vanuit onszelf 
kunnen we het niet.
Gevolgd door een toespraak van 
de voorzitter van de kerkenraad 
met een terugblik op de predi-
kant en zijn jaren als herder in 
Benthuizen. Een dankwoord 
voor wat hij en zijn vrouw voor 
de gemeente betekend hebben 
in al die jaren. 
Ook richtte hij een woord tot de 
gemeente: Wat missen we jul-
lie in dit kerkgebouw, we zien 
uit dat we weer samen kunnen 
komen!  Traditiegetrouw zin-
gen we dan onze predikant toe, 
maar nu zette het digitale koor 
in op een groot  beeld op de 
wand naast de preekstoel. In-
drukwekkend om zo te worden 
toegezongen.

Daarna keek de predikant met 
een toespraak zelf ook terug op 
zijn ambtsperiode in Benthui-
zen en dankte iedereen voor 
hun inbreng en mooie tijd. In 
geloof zijn er vele mooie dingen 
gebeurt. 
Wij zijn dankbaar dat we op 
deze wijze online en in grote 
verbondenheid met de gehele 
gemeente zijn afscheidsdienst 
konden houden. We ervaarden 
zo ook de mooie kanten van een 
online dienst.

De dienst werd afgesloten met 
dank aan God voor alle kracht 
en wijsheid, welk Hij zijn her-
der in Benthuizen heeft gege-
ven.  Groot is Uw trouw, o Heer!

Het zal je maar gebeuren dat 
je bijna 22 jaar een gemeente 
dient als predikant en dan met 
emeritaat (pensioen) gaan 
midden in de coronacrisis. 

En toch was dat de realiteit bij 
onze predikant ds. Krijgsman 
van de Hervormde Gemeente 
in Benthuizen. Afgelopen zon-
dagmiddag 17 mei was zijn af-
scheidsdienst in een kerkge-

bouw met alleen zijn gezin met 
kleinkinderen en een afvaardi-
ging van de kerkenraad (aantal 
conform de overheidsregels). 
Dat is de ene kant van het ver-
haal en dat doet best wel pijn 
voor de predikant zelf, zijn fa-
milie en degene die we graag 
als gasten hadden willen uitno-
digen. Maar ook bij de gemeen-
teleden; het gemis om daar niet 
persoonlijk bij te kunnen zijn en 

elkaar te kunnen groeten. 
Maar er zit ook mooie kanten 
aan dit verhaal, bijvoorbeeld 
dat de dienst nu ook door ieder-
een gevolgd kan worden via het 
YouTube kanaal, zonder beper-
kingen van het aantal zitplaat-
sen in de kerk. Vervolgens kan 
men deze ook op ieder moment 
terugkijken en heeft ds. Krijgs-
man een blijvende herinnering.  
Maar dat is niet het enige posi-
tieve, want de gemeenteleden 
hebben zich ook ingezet om 
blijvende herinneringen mee te 
geven!  Zo had de afscheidscom-
missie in het bevrijdingstasje 
ook een brief gestopt en daar-
in gevraagd om een blad (A4) te 
maken met persoonlijke herin-
neringen en/of mee te zingen in 
een digitaal koor! Een verassing 
voor de predikant.  Daar is heel 
goed op gereageerd. Zo merkten 
we de enorme verbondenheid 
in een moeilijke periode dat je 
elkaar niet kunt zien in de kerk, 
maar wel graag iets wil beteke-
nen voor de ander. 
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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 Donderdag 21 mei   09.30 uur Ds A.W. van der 

Plas, Waddinxveen Zondag 24 mei   

 09.30 uur Ds W.J. Dekker, Amersfoort; 18.00 uur 

Ds F. van Roest, Zeist 

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Donderdag 21 mei  en Zondag 24 mei 

 Diensten vervallen zie www.pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente Donderdag 21 mei 09.30 uur Leesdienst,  

Zondag 24 mei  09.30 uur Ds S. Maljaars; 18.00 

uur Ds S. Maljaars 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  Donderdag 21 mei   09.30 uur Ds Carla Melgers, 

Zondag 24 mei: 09.30 uur Ds Carla Melgers

 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Donderdag 21 mei   09.30 uur Ds Carla Melgers 

Zondag 24 mei: 09.00 uur Ds J.W. Sparreboom, 

Nieuwekerk a/d IJssel, 18.30 uur Ds T. Jacobs, 

Leiden. Alle diensten 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 

VANUIT DE ONTMOETINGS-
KERK en DE BRUGKERK 

wordt op zondagmorgen om 
10.00 uur een alternatieve kerk-
dienst uitgezonden via www.
kerkomroep.nl  Tik op “Vind uw 
kerk” de plaatsnaam Koudekerk 
in en klik rechts op het vergroot-
glaasje. 
U krijgt nu de resultaten, waar-
onder Koudekerk a/d Rijn. Klik 
hierop. Nu krijgt u de lijst van uit-
zendingen op datum gesorteerd. 
Zoek naar de datum die u wilt 
beluisteren en klik dan op luiste-
ren. Onderaan op de blauwe balk 
kunt u zien of de dienst “loopt”. 
U kunt de dienst pauzeren door 
helemaal links op de twee balk-
jes te klikken en weer starten 
door helemaal links op het drie-
hoekje 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 opgenomen, 
kunt u de dienst alsnog terug 
luisteren.

DIGITALE KERKDIENSTEN 
PROTESTANTSE GEMEENTE

www.kerkomroep.nl  Donderdag 
21 mei Hemelvaartsdag 09.00 
uur: Dominee W. Biesheuvel. 
Zondag 24 mei 10.00 uur: Domi-
nee W. Biesheuvel 

OPENSTELLING 
PROTESTANTSE KERK

In deze corona-tijd is één van de 
pastores op woensdagochtend 
van 10.30 – 11.30 uur een uur 
aanwezig in één van beide kerk-
gebouwen. U kunt dan binnenlo-
pen om daar even stil te zijn, om 
een kaarsje aan te steken, maar 
ook om aan de aanwezige pas-
tor te vragen om met en voor 
u te bidden. Nee, er wordt tij-
dens deze inloopuren geen kof-
fie of thee geschonken. Omdat 
het vanwege besmettingsgevaar 
nog steeds niet de bedoeling 
is dat zich in deze tijd groepjes 
gaan vormen. We houden gepas-
te afstand van elkaar. Op woens-
dag 20 mei kunt u in de Brugkerk 
terecht. Daar ontmoet u pastor 
Laurien.

KERKELIJKE VIERINGEN 
in RHIJNDAEL   

Vanwege de zorg om besmetting 
met het coronavirus kunnen er 
tot nader bericht GEEN kerkdien-
sten in Rhijndael zijn. 

waarop Jezus ten hemel wordt 
opgenomen. Wij in Nederland 
vieren die dag als een vrije dag 
en in normale omstandighe-
den zijn onze kerken op die dag 
open. In vele katholieke landen, 
zoals in Italië en in de landen 
van Zuid-Amerika, zelfs in Rome, 
is het komende donderdag ge-
woon een werkdag. Op 15 au-
gustus – het feest van de hemel-
vaart van Maria – is het daar juist 
een vrije dag, terwijl dat dan bij 
ons, in het protestantse Neder-
land, niet is. In katholieke landen 
’s Heren hemelvaart niet vrij, op 
Maria hemelvaart wel vrij: de lo-
gica ontbreekt hierbij. Ook al is 
het bij ons op Hemelvaartsdag 
een vrije dag, de kerkgebouwen 
van onze parochie zullen dit jaar 
op deze dag gesloten blijven. Er 
is die ochtend geen livestream-
verbinding met de Bonifacius-
kerk en ook zal er op die dag 
geen openstelling zijn van onze 
kerkgebouwen. In een van de 
kernen van de parochie wordt 
al sinds jaar en dag op Hemel-
vaartsdag een ‘weilandviering’ 
gehouden. Dit jaar zou dat zijn bij 
de familie van Vliet in Koudekerk 
aan den Rijn.  Vele parochianen, 
ook vanuit Alphen aan den Rijn, 
komen voor zo’n ‘Weilandviering’ 
samen. Maar deze gebeurtenis 
kan dit jaar door de beperkende 
maatregelen vanwege het coro-
navirus niet doorgaan.  Ook deze 
bijzondere viering sparen we op 
tot volgend jaar.    Ook geen Pink-
sternoveen dit jaar in verschil-
lende kerken in het Groene Hart. 
Maar in de Geest blijven we met 
elkaar verbonden.   Pastoor Ruud 
Visser. 

LIVESTREAMVERBINDING en 
OPENSTELLEN

De teksten van de liturgie van 
de zondag zijn te downloaden. 
Als u gaat naar de website van 
onze parochie – www.heiligetho-
mas.nl –, dan vindt u direct op 
de eerste pagina met grote let-
ters de aanduiding ‘Livestream’ 
staan. Als u hierop klikt, dan 
wordt u zondags om 9.00 uur 
rechtstreeks verbonden met de 
eucharistieviering van onze pa-
rochie in de St. Bonifaciuskerk. 
Naast de aanduiding ‘Livestream’ 
staat op diezelfde beginpagina 
van onze website met even gro-
te letters de aanduiding ‘Litur-
gie’. Als u daarop klikt, vindt u 
het ‘boekje’ voor deze viering. U 
kunt dit voor uzelf uitprinten. In 
het weekend zullen ook de deu-
ren van de kerkgebouwen van 
onze parochie op de vaste tijden 
geopend zijn voor een persoon-
lijk gebed, voor persoonlijke be-
zinning. Er wordt in toenemende 
mate gebruik van gemaakt. 

De openingstijden zijn:
zaterdagavond: Bonifacius -
kerk  18.45 – 19.45 uur
zondagmorgen: Bonifacius -
kerk 10.00 – 11.00 uur

EEN JAAR LATER…
Thuis staat er naast mijn bureau 
op de grond een grote glazen 
cilindervaas, die gevuld is met 
werkelijk honderden kaarten en 
kaartjes. Ik kreeg die spaarpot 
vol herinneringen vorig jaar bij 
mijn 12½ jarig priesterfeest aan 
het einde van de feestelijke eu-
charistieviering. Dat is deze zon-
dag een jaar geleden. Het voor-
bije jaar, en zeker in deze maand 
heb ik af en toe een duik geno-
men in die cilindervaas; dan lees 
ik opnieuw de namen van al die 
mensen die er toen waren of 
die me geschreven hebben: hun 
groeten, hun lieve wensen. Hart-
verwarmend is dat. Mooi al die 
kaarten en kaartjes, en mooi het 
prachtige fotoboek. Een jaar later 
kijk ik nog altijd met veel voldoe-
ning op die dag terug. Het hoog-
tepunt van het feest vond ik en 
vind ik nog steeds de eucharis-
tieviering. Dat zeg ik niet, omdat 
het zo hoort; of omdat dat vroom 
klinkt. Ik heb dat echt zo beleefd. 
Een kerk vol mensen, een groot 
koor, een grote groep kinderen, 
veel samenzang, inspireren-
de teksten: één gemeenschap, 
waarin wij de Heer = ‘Hij-die-er-
voor ons-is’ = rond Schrift en Ta-
fel mochten ontmoeten. Het was 
een feest van ons samen, van 
heel de parochie. Dat was ook 
mijn wens. Zo’n gemeenschap 
is mijn ideaalbeeld van Kerkzijn. 
Daarvoor heb ik me willen inzet-
ten en daaraan te werken voel ik 
nog steeds als mijn roeping. Wat 
een verschil dan met de situa-
tie waarin we nu verkeren! Sinds 
de uitbraak van het coronavirus 
staan mijn collega’s en ik op zon-
dagmorgen in een ‘lege’ St. Bo-
nifaciuskerk liturgie te vieren. 
Geen lector, geen misdienaars, 
geen koor, geen mensen in de 
kerk, in ieder geval geen volle 
kerk zoals een jaar geleden. Hoe-
wel…, het is ook niet zonder u. 
Of u nu via de livestream in deze 
periode op zondag met ons ver-
bonden bent of niet, mijn colle-
ga’s en ik denken aan u, bidden 
met u. Niemand van ons hoeft 
verweesd achter te blijven. Die 
boodschap geeft ook het Evan-
gelie  ons mee. De verbonden-
heid met elkaar gaat door, ook al 
zien we elkaar niet.

HEMELVAARTSDAG
Aanstaande donderdag is het 
Hemelvaartsdag. Dat is de veer-
tigste dag na Pasen: de dag 

zondagmorgen de Bron 
 10.30 – 12.00 uur
zondagmorgen E n g e l b e -
waarderskerk 9.30 – 10.30 uur
zondagmorgen Ber nar dus -
kerk 11.00 – 12.00 uur 

INZAMELING 
voor de VOEDSELBANK                                                                                           

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.

75 JAAR VRIJHEID 
Arjan van `t Riet en Bernadette 
Verhoef maakten een boek "75 
jaar vrijheid in 75 beelden 1940- 
1945"  Dit boek is voor € 15,- te 
koop op diverse plaatsen. Als de 
Bernarduskerk op zondagmor-
gen open is van 11.00 tot 12.00 
uur, kunt u het boek inzien, ko-
pen of bestellen.

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 vragen 
of u misschien een bijdrage in 
de collecte wilt geven, want ook 
voor de parochie lopen de vaste 
lasten door. Als u iets wilt over-
maken heel graag. Dit kan naar 
NL73RABO0325 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 collecte bijdrage 
kunt doen. Hartelijk dank voor 
alle goede gaven die reeds zijn 
binnengekomen.

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.michael-bernar-
dus@heiligethomas.nl) en na-
tuurlijk 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.

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

virus kunnen er tot nader bericht 
GEEN kerkdiensten in Rhijndael zijn. 
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Bedankt voor het samenstellen van deze puzzel!

Email: info@dorpsoverleghazerswouderijndijkoost.nl
Website: https://dorpsoverleghazerswouderijndijkoost.nl

Een regionale woordzoeker puzzel!
 In de Groene Hart Koerier van 13 mei stond de woordzoeker puzzel! Dat hebben we geweten! Wij ma-
ken onze excuses als de mailbox af en toe vol bleek omdat wij hem niet snel genoeg leegden. Wat een 
enthousiasme en wat een leuke reacties bij de oplossingen. Grote complimenten dus voor het Dorps-
overleg Hazerswoude-Rijndijk Oost die voor uw GHK deze puzzel hebben samengesteld. Zoals velen 

van u aangaven zullen we ze uiteraard vragen om nog eens de moeite te willen nemen voor zo'n puzzel.

De oplossing van de woordzoeker luidde: 
EEN VITALE EN RECREATIEVE REGIO

Er is eerlijk geloot en de winnaar van de kadobon is 
Corry van der Graaf - Quik, 
Ridderhoflaan 21, 2396CJ Koudekerk aan den Rijn

We sturen de kadobon snel naar je toe!

Chatten met de wijkcoach
Vanaf heden kunt je op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur online 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 professional van gedachten wisselen. 

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. 

 

NOODGEDWONGEN GESLOTEN
Graag willen we u een speciaal keuzemenu aanbieden.

Kunnen we elkaar helpen om deze crisis door te komen?

AFHAAL/BEZORG KEUZEMENU à 27,50
Vanaf woensdag 20 mei

• Gemarineerde tonijnfi let met komkommer, sojastroop en wasabimayonaise 
of

• Huisgerookte eendenborstfi let, eendenleverpaté met cassisgelei 
of

• Romige broccolisoep met brie 

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

• Half dozijn garnalenfritots met dip van pittige tomatenzoet-zuur 
 of

• Gegrilde kalfsstaartfi let met garnituur bourguignonne 
of

• Malse ree-achterboutfi let met gestoofd bosui en witlof en rode wijnsaus(extra €5,-)
of

• Asperges met oerbeenham, ei, gepofte aardappelen en boterjus 

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

• Crème brulée, met taartje van sinaasappel en wilde perzik en chocolade-ijs 
of

• Meringue van amandel en hazelnoot met bessenbavarois en vanille-roomijs 

Rijndijk 177, 2394 CB  Hazerswoude-Rijndijk - info@t-haasje.nl - www.t-haasje.nl - Telefoon 071 3414730
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Eerste deel restauratie 
Dorpsstraat West in 
Hazerswoude-Dorp klaar!
Het groot onderhoud aan de Dorpsstraat West in Hazerswoude-Dorp vordert. In-
middels in de Dorpsstraat vanaf de Gemeneweg (N209) tot aan de Rembrandtlaan 
weer open voor verkeer, met uitzondering van vrachtverkeer en trekkers. 

De aannemer Dura Vermeer is 
de afgelopen weken druk be-
zig geweest met het saneren van 
de vervuilde grond, het verwij-
deren van oude nutskabels en 
het aanleggen van het riool en 
het straatwerk. In de tussentijd 
heeft de nutsaannemer Van Vos-
kuilen enkele nutskabels verlegd 
en vernieuwd, zodat de Dorps-
straat weer vele jaren mee kan. 

Bij van de Linde mode is het 
trottoir versmald en de rijbaan 
verbreed. Daardoor is er ruimte 
over voor een fietsstrook, zodat 
fietsers ook tijdens de spits het 
verkeerlicht veilig kunnen be-
reiken.

De planning
In de week van 20 april is het 
straatwerk vanaf de Margaret-
ha van Oostenrijklaan tot aan 
het bruggetje voor De Korenaar 
aangelegd. Daarna start de aan-
nemer met het opbreken van de 
straat voor Dorpshuis de Juf-
frouw om het riool aan te leg-
gen. In de weken daarop wer-
ken zij in de richting van het 
bruggetje voor de Korenaar. Alle 
aanliggende woningen, win-
kels en bedrijven zijn tijdens de 
werkzaamheden bereikbaar via 
loopschotten.

Informatie via de BouwApp
De aannemer communiceert re-
gelmatig via een app genaamd 
De BouwApp (met het gele 
helmpje). Deze app is gratis te 

downloaden via de App Store of 
Playstore. Na het aanvinken van 
het project ‘Reconstructie Ha-
zerswoude-Dorp West’ als be-
woner of geïnteresseerde, ont-
vangt u regelmatig updates van 
het werk. De app biedt tevens de 
mogelijkheid om vragen te stel-
len aan de aannemer.  
Veiligheid voor de omgeving
De aannemer heeft samen met 
de gemeente Alphen aan den 
Rijn besloten om fietsverkeer 
om te leiden en niet langs de 
werkzaamheden te sturen. Fiet-
sers die een bestemming in het 
werkgebied hebben, worden 
verzocht om af te stappen en 

over de loopschotten te lopen. 

Werken tijdens Covid 19
Ook voor de aannemer zijn de 
regels rondom het werken tij-
dens de Corona crisis aange-
scherpt. Zij mogen op dit mo-
ment de werkzaamheden nog 
wel uitvoeren, maar moeten 
zich wel houden aan de door 
het RIVM opgelegde regels. Zo 
kan het wekelijks inloopspreek-
uur in Dorpshuis de Juffrouw 
helaas niet doorgaan en kunnen 
de werkzaamheden wat vertra-
ging oplopen, doordat er 1,5 
meter afstand gehouden moet 
worden.

Een zomer vol tennis 
voor de leden van ten-
nisvereniging TeHaDo
Tennisvereniging TeHaDo is weer geopend voor haar 
leden én voor toekomstige nieuwe zomerleden. Na het 
goede nieuws van afgelopen week dat sportverenigin-
gen weer open mogen, om te sporten op gepaste af-
stand, opende ook TeHaDo haar park op 11 mei 2020 
voor alle leden. Goed nieuws voor de tennissers, nadat 
het park 1,5 maand gesloten was. 

Maandag 4 mei zijn de jeugd-
leden van TeHaDo alweer be-
gonnen met hun tennislessen. 
De senioren mochten op 11 mei 
hun rackets weer uit de kast ha-
len, om een balletje te slaan op 
het park. Wel gaat alles nog iets 
anders dan zij gewend zijn. Zo 
is dubbelen nog niet toegestaan 
en moeten zij vooraf thuis een 
baan reserveren. Ook een gezel-
lige borrel na het tennissen is er 
nog niet bij. Toch is het bestuur 
van de vereniging positief. 

“Onze leden kunnen eindelijk 
weer genieten van het fantasti-
sche tennisspel. Natuurlijk kan 
nog niet direct alles terug naar 

vanouds, in het belang van de 
gezondheid van onze leden. Dat 
wij ons park weer mogen ope-
nen is al een grote positieve 
stap vooruit. In een later stadi-
um komt daar dan hopelijk het 
‘goede gezelschap’ op het terras 
en in het clubhuis weer bij”.  Al-
dus Jac de Geus, voorzitter bij 
TeHaDo. 

Wil jij een zomer tennis uit-
proberen? TeHaDo biedt een 
zomerlidmaatschap aan!
De vereniging komt met iets 
nieuws: een zomerlidmaat-
schap. “Het idee lag al langer op 
de plank, maar kan met het her-
openen van het park nu einde-
lijk bekend worden gemaakt”: 
Jac de Geus. Het lidmaatschap is 
bedoeld voor mensen die tennis 
willen uitproberen of dit na ja-
ren weer willen oppakken. 
Met het zomerlidmaatschap kan 
jij 4 maanden (van 1 juni tot en 
met 30 september 2020) tennis 
uitproberen, zonder direct een 
heel jaar lid te worden. Om het 
zomerlidmaatschap laagdrem-
pelig te houden rekent de ver-
eniging slechts €50,- voor onbe-
perkt vrijspelen in deze periode 
met daarbij 4 gratis tennisles-
sen. Ben jij jonger dan 18 jaar? 
Dan kost het zomerlidmaat-
schap €35,-. 

Meer informatie over het 
zomerlidmaatschap vind 

je op de website: 
www.tehado.nl. 
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www.bakkerammerlaan.nl

Elke dag voordeel:                                 
Ammerlaantjes,                  

4  + 1   gratis                             

Rondo’s    4 stuks                                                                                

Kaasbroodje                                                                                      

De aanbiedingen  gelden van 21 t/m 27 mei

                                                            

3,50
                                                            

1,25

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
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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 Vrieslijk l ij
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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!

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

Vleeswarentrio:
Boeren

achterham
Gebraden 

Gehakt
Varkensrollade

4.49
BBQtopper!

Voorgegaarde 

Spareribs
1 kilo

9.98
BBQtip!

Kip 
op Stok 

4 stuks

6.98

Vlugklaarpakket:

4  Lente-
burgers

4  Krokante 
rolletjes

7.98
Uit eigen keuken

Deense 
Wraps

2 stuks

5.00
Altijd lekker:

Varkens
reepjes
div. soorten 

500 gram

4.49
Tomahawk 

Steak, ook 

lekker op de 

BBQ!

Aanbiedingen zijn geldig van 
18 t/m 23 mei! 

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

Kom langs voor gratis advies bij:
Verf- en Behangspeciaalzaak Bogerman, Dorpsstraat 112, Hazerswoude-Dorp 

0172-589307  www.bogermanschilders.nl /  www.bogermanverfenbehang.nl

22 en 23 mei
25% KORTING

op alle professionele verf van Sikkens,
 Sigma en Boonstoppel

Bezoekadres: Dorpsstraat 50 - Hazerswoude-Dorp
Contact: 0172-583111 - info@habekowonen.nl

Sluiting kantoor
Habeko wonen
Op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei en 
vrijdag 22 mei 2020 is het kantoor van 
Habeko wonen in Hazerswoude-Dorp gesloten.

Heeft u een spoedeisende storing? 

Belt u dan naar 0172-583111. 
U wordt dan verder geholpen.  

Vanaf maandag 25 mei 2020 zijn wij weer op 
de normale openingstijden bereikbaar.

Habeko wonen
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Beschuldigingen..

Het maakt niet uit welke nationaliteit je bezit... met het vinger-
tje wijzen is een algemeen menselijk trekje. Dat behoeft niet per 
definitie als hypocriet beschouwd te worden. De in jouw ogen 
onrechtmatige zaken, mag je gewoon niet onder de pet houden; 
daar moet je met de nodige tam-tam ruchtbaarheid aan geven. 
Natuur-lijk zit er een ‘maar’ aan vast. Je moet wel van de hoed en 
de rand weten.
Er is het nodige gezegd over de hoofdrolspelers in die afschuwe-
lijke Srebrencia-affaire. Met ‘gezegd’ bedoel ik uiteraard dat er ‘bes-
chuldigingen, zware beschuldigingen zijn geuit’ inzake na-latig-
heid en nonchalance. Toch zijn er altijd vragen blijven hangen: 
waar bleef die verrekte Franse luchtsteun? En dat is geen vraag van 
geringe importantie.
Er is het nodige gezegd over de piloten boven Hawija; er zou geen 
rekening gehouden zijn met de onvermijdelijke ‘collateral damage’. 
Met ‘gezegd’ bedoel ik uiteraard dat (zelfs) in onze Tweede Kamer 
de piloten voor moordenaars zijn uitgemaakt; dat is geen be-schul-
diging met een geringe impact. Toch blijft de vraag hangen: hadden 
die piloten weet van de omvang van het IS-bommenreservoir? Daar 
komt nog bij dat de vliegers opereerden in opdracht(!) van een vrij 
brede alliantie.
Er is het nodige gezegd over het etnisch profileren door de 
ambte-naren van de Belastingdienst: de Nederlandse Overheid ziet 
er geen been in mensen met een dubbele nationaliteit strenger te 
controleren dan de volbloed Nederlanders. Met ‘gezegd’ bedoel ik 
uiteraard dat vogels van diverse pluimage het dringend gewenst 
achtten die ambtenaren-beerput van racisme en discriminatie nu 
maar eens grondig te reinigen; nationale milieuvervuiling ligt op 
de loer! Ik heb in dezen al heel veel commentaren gelezen, maar 
volgens mij werd nergens de vraag gesteld: waar komt die argwaan 
tegen de dubbele-paspoortlieden toch vandaan?
Ik begrijp terdege dat heel veel mensen die vraag niet interpreteren 
als een vraag maar als een insinuatie. En het is ook duidelijk dat de 
mensen bij wie die vraag op de lippen ligt, denken: kijk uit, voor je 
het weet, word je genadeloos aan de schandpaal genageld.
Na de diverse uitglijders van de Belastingdienst zijn er nogal wat 
Nederlanders die weigeren er op voorhand van uit te gaan dat de 
integriteit van ambtenaren onomstotelijk vaststaat. En als je twij-
felt aan iemands rechtschapenheid is het jongleren met zware 
be-schuldigingen een onvermijdelijk gevolg.
Er is - langgeleden - het nodige gezegd over ‘onze’ vuile oorlog 
in Indonesië; terecht, er zijn oorlogsmisdaden gepleegd. Je moet 
er echter ook bij vermelden dat a) de misdadigers dienstplichti-
gen waren die óp gingen voor hun nummer(!) en b) dat onvol-
doende getrainde polderjongens in een angstaanjagende en com-
pleet vreemde jungle onvermijdelijk gekke dingen gaan doen: 
homo sum... (Ga eens te rade bij Vietnam-veteranen, die helpen je 
graag uit de droom!)
Je wordt de laatste tijd om de oren geslagen met de term fake news; 
het verspreiden van halve waarheden dat tot doel heeft de pu-blieke 
opinie te beïnvloeden: een ziekte die bijna even epidemisch is als 
een virusinfectie. Er is echter meer: halve waarheden kan je nameli-
jk kneden en bij dat proces spelen vooroordelen een dubieuze rol.
Het orakelen op grond van ordinaire vooroordelen is een irritant 
en gevaarlijk eczeem.

Wist

CursiefjeBelangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

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

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

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

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

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

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

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

& Stichting Welzijn Ouderen Bent hui-

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

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

& Verloskundige Praktijk Hazers-

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

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

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

& Praktijk voor Remedial Teaching, 

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

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

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio – 

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

& Praktijk v. Fysiotherapie en 

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

& Praktijk voor fysiotherapie: 

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

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

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

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

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

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

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

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

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

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

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

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

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

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

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

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

Uitgave: 
Stichting Rijnwoude Koerier

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

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

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

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

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

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 11.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.
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In het programma Beter Bereikbaar 
Gouwe werken overheden samen aan 
oplossingen voor de bereikbaarheid, 
leefbaarheid en economie in het  
Gouwe-gebied tussen N11 en A12, 
N209 en Bodegraven. We onderzoeken  
op dit moment 14 nieuwe ideeën. 
Eerder al zijn 26 mogelijke maatregelen 
onderzocht. Er is nog niets besloten.

Gesprekstafels
Heeft u specifieke vragen over de nieuwe ideeën voor wegen, vaarwegen of 
fietsroutes? Dan kunt u per thema online in gesprek gaan met medewerkers van 
Beter Bereikbaar Gouwe.

Algemene presentatie
Tijdens de algemene presentatie hoort 
u hoe ver we zijn, over de 14 nieuwe 
ideeën, het onderzoek naar de effec-
ten en hoe het vervolg eruit ziet. Er is 
ruimte om vragen te stellen. 

Data: dinsdag 2 en woensdag 3 juni
Tijd: 20 - 21 u

Meedenken over 14 nieuwe ideeën voor een betere bereikbaarheid en 
leefbaarheid van uw omgeving? Meld u aan voor online bijeenkomsten 
 op 2, 3, 9 en 10 juni. Als het weer mogelijk is, volgen fysieke  
bijeenkomsten in zalen. 

Online bijeenkomsten Beter Bereikbaar Gouwe

Thema Di 9 juni Wo 10 juni

Wegen 16 - 17 u 15 - 16 u
 20 - 21 u 20 - 21 u

Vaarwegen 20 - 21 u 16 - 17 u

Fietsroutes 16 - 17 u 19 - 20 u

Aanmelden vóór vrijdag 29 mei
Aanmelden voor een algemene 
presentatie en/of één of meer 
gesprekstafels kan via 
www.beterbereikbaargouwe.nl.
Doe dit vóór vrijdag 29 mei.  
Voor deelname heeft u een laptop of 
computer met camera, geluid en een 
goede internetverbinding nodig.  
Na aanmelden krijgt u informatie over 
de werkwijze. 

Rijnwoude gaat 
telefooncirkels opzetten
Nieuw initiatief van Tom in de Buurt en Actief Rijnwoude

Nu het erop lijkt dat de Corona crisis lang gaat duren en dit allerlei 
beperkingen blijft geven in het onderhouden van contacten, gaan we 
ook in Rijnwoude starten met de “Telefoon Cirkel” Dit is een mooi 
project waar mensen (die graag even een praatje willen maken) iedere 
ochtend telefonisch in gesprek kunnen met 2 andere mensen.

Hoe werkt het:
De eerste deelnemer in de cirkel wordt om 9.00 uur  gebeld door een 
vrijwilliger Daarna belt deze de tweede deelnemer, die weer de vol-
gende belt. De deelnemers bellen elkaar in een afgesproken volgorde, 
niet te lang, want de cirkel moet rond 10.00 uur zijn afgesloten.  De 
laatste deelnemer belt weer de vrijwilliger die de cirkel is opgestart
Elke deelnemer aan de telefooncirkel moet 2 waarschuwingsadressen 
opgeven die gewaarschuwd worden als een deelnemer niet opneemt.
De telefooncirkel functioneert op de doordeweekse dagen (in het 
weekend willen mensen n.l. uitslapen).

Wilt u meedoen dan kunt u dat laten weten aan:
1. Saskia Posthuma / Tom in de Buurt: s.posthuma@tomindebuurt.nl 

06-8125668 
2. Saskia Heemskerk / Actief Rijnwoude: Saskia@actief-rijnwoude.nl  

06-24223400

Waarom moet dit zo?
Allereerst gezegd: ik ben géén hondenhaatster, integendeel zelfs, honden zijn prettige huisdieren. 
Maar wat mij wél stoort, is het gedrag van de eigenaars!
Bij mijn dagelijkse wandeling door de polder nam ik vrijdag 15 mei deze foto op het Oostvaart-
pad! Enkele dagen daarvoor lag hier één afvalzakje, nu al 3!! En dan te weten dat er op 100 meter 
een speciale afvalbak staat!

Is het mogelijk dat er voortaan iets meer moeite gedaan wordt 
om onze omgeving netjes te houden? 
Naam en mailadres bij de redactie bekend

Puzzelruil en boekenruil 
plekken in Supermarkten. 
Zo doen we dat in 
Rijnwoude…………….
Inmiddels lopen er allerlei ruilbeurzen in de kernen van voormalig 
Rijnwoude. U kunt puzzels en boeken vinden op de volgende locaties: 
☛ In het “Boekenruil huisje” vlakbij het winkelcentrum in Koude-

kerk. Hier was al een bloeiende ruilmarkt voor boeken, nu kunt u 
hier ook puzzels ruilen.

☛ Bij de Plus Verheul supermarkt in Benthuizen. Boeken liggen er 
volop, we kunnen zeker nog puzzels gebruiken. Heeft u nog puz-
zels over? U kunt uw plaatsgenoten hier blij mee maken. U kunt 
ze gewoon bij de boeken en andere puzzels leggen.

☛ Bij de Jumbo Supermarkt in Hazerswoude Rijndijk. Heeft u al 
gekeken of er iets tussen ligt? Ook hier een oproep aan iedereen: 
heeft u boeken/puzzels over: maak er iemand anders mee blij en 
vul “onze beurs” aan.

☛ Bij de Albert Heijn supermarkt in Hazerswoude Dorp. Ook hier 
was al een Boekenbeurs, maar ook hier kunt u puzzels ruilen.

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 voorraad vol-
doende en hebben volgende bezoekers ook voldoende keuze moge-
lijkheden. Heel eenvoudig dus, waarbij het volgende ook belangrijk is:
- Zorg dat u op gepaste afstand blijft van andere mensen.
- Zorg ervoor dat de spullen die u zelf achterlaat, in goede staat,                

schoon en compleet zijn.
- Zorg ervoor dat de ruilplek netjes blijft.  
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Waar ging het ook alweer om?
De Provincie kijkt binnen het samenwerkingsprogramma ‘Beter Bereikbaar Gouwe (BBG)’ naar de 
maatregelen die moeten worden genomen om verkeersknelpunten op wegen en water in de regio 
op te lossen. Want met betere doorstroom van verkeer richting de snelwegen A12 en A4 en door-
vaart voor schepen richting de havens van Rotterdam worden de economische belangen in de regio 
gediend, is de gedachte. En dat is weer goed voor de lokale werkgelegenheid en het toerisme. In 
dit kader is in 2018 door de provincie het principebesluit genomen om de N207 Zuid aan te leggen 
tussen Waddinxveen en Boskoop, ook bekend als ‘de Verlengde Bentwoudlaan’. Dit na een moei-
zaam proces met veel weerstand vanuit verschillende hoeken, maar uiteindelijk ook met instelling 
van de gemeente Alphen aan den Rijn. De aanleg van deze weg is een van de basismaatregelen voor 
de Provincie om mee te starten. Aanvullend is een pakket aan andere infrastructurele verbeteringen 
op korte en langere termijn nodig om specifieke knelpunten op te lossen. De verkeersknelpunten 
en files in Hazerswoude-Dorp en de brug in Boskoop zijn daar voorbeelden van. Er wordt voor de 
problemen in Hazerswoude-Dorp al meer dan 15 jaar over oplossingen nagedacht, maar tot op he-
den met weinig concreet resultaat. 

Het lastige in de puzzel voor de regio is om tegelijkertijd de verkeersstromen aan te passen op de 
(verwachte toename in) drukte van verkeer; én de leefbaarheid en veiligheid van de dorpen die er-
bij betrokken zijn te waarborgen; én het betaalbaar te houden. Want problemen die op de ene plek 
worden opgelost, blijken ergens verderop in het traject vaak weer nieuwe problemen te veroorza-
ken, van nieuwe verkeershinder tot kostbare natuur die ervoor opgeofferd moet worden. En dan is 
er nog de geldkwestie: wie gaat het allemaal betalen en wat betaalt de provincie en waarvoor moe-
ten de betrokken gemeentes en waterschappen zelf in de buidel tasten? Ook over het vraagstuk in 
welke volgorde de maatregelen worden uitgevoerd, lopen de meningen uiteen.
Er zijn voor Hazerswoude-Dorp al diverse maatregelenpakketten voorgesteld, maar die riepen óf 
weerstand bij inwoners op, bleken te duur, óf bleken bij nader onderzoek niet het gewenste ef-
fect op te leveren. Onderdeel daarvan zijn de ‘Alphense’ maatregelen waarin men vooral met ro-
tondes de overbelasting van het kruispunt Dorpstraat-Gemeneweg in Hazerswoude-Dorp op korte 
termijn zou willen oplossen en de Oost-West bereikbaarheid van het dorp wil verbeteren. Na een 
verkeerskundige toets zijn ook deze varianten inmiddels afgeschoten omdat zij de knelpunten niet 
voldoende oplossen. Ook het in februari van dit jaar plompverloren als alternatief gepresenteerde 
‘Maatregelenpakket Hazerswoude-Dorp’ kan niet op bijval rekenen. Hierin wordt onder andere 
voorgesteld om de Dorpstraat éénrichtingsverkeer te maken en aan zuidzijde een weg aan te leggen 
over een dijklichaam met cultuur-historische waarde. 

Samengevat: het ontwikkelen van een integrale en betaalbare oplossing, voor de korte en de lange 
termijn, waarmee alle betrokken partijen kunnen leven, zowel in de Gouwe/Rijn regio, als binnen 
Hazerswoude-Dorp zelf, is uiterst weerbarstige materie.  
 
Waar staan we nu?
De laatste stap die nu binnen het programma ‘Beter Bereikbaar Gouwe’ is genomen is het inven-
tariseren van alle gewenste maatregelen op lokaal niveau. Door inwoners(groepen) zijn de afgelo-
pen maanden 77 mogelijke maatregelen ingediend, bovenop de 26 reeds voorgestelde maatregelen. 
Door de groep ‘Molenberaad’ was al eerder een geheel nieuw basisplan opgesteld waarin maat-
regelen op vier cruciale plekken worden voorgesteld die de doorstroom bevorderen, knelpunten 
oplossen, maar ook nog eens de aanleg van de N207-Zuid overbodig zouden maken. Voor Hazers-
woude-Dorp hebben zij als uitgangspunt “leidt het verkeer er omheen in plaats van er doorheen”.  
Dit plan krijgt echter geen bijval vanuit het BGG-programma.  

Uit de 77 voorgestelde nieuwe maatregelen zijn er recent 14 geselecteerd die dit jaar nog nader 
onderzocht worden op haalbaarheid. Voor Hazerswoude-Dorp zijn dat de aanleg van een tunnel 
onder de Gemeneweg en de aanleg van een rondweg aan de westkant van het dorp. Inwoners van 
Hazerswoude-Dorp bepleiten het onderzoeken van deze opties al jaren en de oplossingsalternatie-
ven maken ook onderdeel uit van het door het Molenberaad ingediende plan. Dat wil overigens 
niet zeggen dat deze opties in de volle breedte van het dorp ondersteund worden, want er zijn ook 
tegenstanders van beide alternatieven. Tot op heden werden een tunnel of rondweg door de Pro-
vincie als ‘te duur en onhaalbaar’ afgedaan, maar ze staan nu toch op de lijst van te onderzoeken 
oplossingen. Als voorbeeld van hoe weerbarstig de materie is: tegen het niet eerder serieus bekeken 
voorstel voor een rondweg aan de westzijde van het Dorp is inmiddels al bezwaar ingediend door 
bewoners van het Westeinde.  

Verdere proces en tijdspad

Korte en lange termijn maatregelen en 
lokale en regionale maatregelen? 

Wat is de status van het op 19 februari 
aan de inwoners gepresenteerde plan?

Wat vindt de wethouder van het alterna-
tieve plan van het Molenberaad? 
Leidt het verkeer er omheen i.p.v. doorheen!

Het gemeentelijke besluitvormingsproces?  
20 mei raadscommissie vergadering

De inspraak van de inwoners?

Effect van de coronacrisis op de planning, 
maar ook op de noodzaak van maatregelen? 

Het 'kruis' van 
Hazerswoude-Dorp 
(vervolg van de voorpagina)

Met dit uitgangspunt kunnen de 
gemeenteraad, belangenorgani-
saties en inwoners aan de slag 
om de wensen en bedenkingen 
voor de opties ‘tunnel’ en ‘wes-
telijke rondweg’ te inventarise-
ren en in te brengen bij de BAG.  
Die zijn voornemens om in het 
voorjaar van 2021 tot een totaal-
afweging van het hele pakket te 
komen. 
Uitgangspunt voor de gemeen-
tes is dat eerst een besluit wordt 
genomen over de lange termijn 
maatregelen voor de gehele re-
gio. Kortetermijnmaatregelen 
worden daarop afgestemd. “Zo-
lang er geen besluit is over de 
lange termijn wordt dus geen 
besluit genomen over lokale 
maatregelen in Hazerswoude-
Dorp op korte termijn”, bena-
drukt Van Velzen. 

Rust in de emotie 
en vandaaruit verder

Van Velzen: “Ik hoop dat we 
hiermee rust in alle emoties 
kunnen brengen en inspraak 
en meedenken constructief 
kan worden opgepakt door zo-
wel de raad, als het dorpsover-
leg, als inwoners, bedrijven en 
vertegenwoordigingen zoals het 
Molenberaad.” De verwachting 
is overigens niet dat het parti-
cipatietraject dat nu wordt in-
gegaan tot een gemeenschap-
pelijke visie voor het hele dorp 
zal leiden. Wat dat betreft zijn 
de belangen van de mensen aan 
de verschillende zijden van het 
dorp te verschillend. Het ‘kruis’ 
van Hazerswoude (Gemeneweg 
– Dorpstraat) verdeelt het dorp 
zowel letterlijk als figuurlijk. “Er 
zullen nog altijd stevige discus-
sies in het verschiet liggen. We 
bekijken nu wat de beste vorm 
is voor overleg met de inwo-
ners. Gaan we een aantal grote 
bijeenkomsten organiseren, of 
juist intensief in kleinere groe-

TIJDPAD BESLUITVORMING EN INSPRAAK

Besluitvorming in de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) van 
Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) 
10 juli  - Studies naar maatregelenpakketten worden  

 vrijgegeven
Oktober  -  Bijeenkomsten met de gemeenteraden en 
  staten (wensen en bedenkingen)
November -  Conclusies bespreken in BAG -> concept   

 maatregelenpakket
Februari 2021 -  BAG stelt definitief maatregelenpakket op

Besluitvorming en acties in Alphen aan den Rijn
Juni-juli - Uitwerken participatietraject
September - Bespreken van de Studies naar maatregelen 
  in de gemeenteraad
Okt-april -  Proces besluitvormingstraject lokale 
  maatregelen Hazerswoude-Dorp
Mei 2021 - Definitief besluit over lokale maatregelen 
  Hazerswoude-Dorp

pen per gebied/wijk en/of the-
ma in het dorp met elkaar aan 
de slag? In de praktijk komen de 
mensen vooral in actie als het 
hun directe leefomgeving raakt 
en bij de verschillende opties 
(tunnel of rondweg) zullen ook 
andere groepen in het dorp zich 
betrokken voelen. Hoe we de 
inspraak gaan inrichten zal ko-
mende maanden samen met de 
raad en vertegenwoordigingen 
uit het dorp worden bepaald.”  

September-november
De volgende stap is om na de 
zomervakanties (september) de 
visie op de opties ‘tunnel en 
westelijke rondweg’ in de ge-
meenteraad te bespreken. “Wij 
kunnen in de volgende fase 
onze lokale varianten om de 
doorstroming, leefbaarheid en 
veiligheid te bevorderen hier-
aan koppelen en beoordelen of 
deze nog passend zijn bij het 
lange termijnperspectief. Hoe 
we het aparte besluitvormings-
traject voor de lokale (tijdelijke 
en/of permanente) maatregelen 
in Hazerswoude-Dorp precies 
gaan vormgeven, wordt nog af-
gesproken”, geeft Van Velzen 
aan. 

Oplossing in zicht…
Na 15 jaar ontwikkelen van ver-
betervoorstellen (van bijvoor-
beeld een korte tunnel, fly-over, 
tot een oostelijke rondweg) met 
stevige discussies en hoop die 
steeds weer oplaait en zakt, is 
het hoog tijd voor definitieve 
keuzes. Van Velzen: “Ook ik ben 
er als wethouder al 15 jaar mee 
bezig en ga ervoor, samen met 
de inwoners van Hazerswoude-
Dorp, dat we over een jaar een 
zo breed mogelijk gedragen op-
lossing op tafel hebben liggen 
voor een leefbaar, veilig en be-
reikbaar dorp, nu en in de toe-
komst.”
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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

VERSTELBARE SKEELERS voor meisjes - maat 33-
36 - met helm en volledige beschermset - 30euro 
- Tel 0715327244

DIVERSEN 

DAAN VAN VEEN, hartelijk gefeliciteerd met je 
11de verjaardag. Wel op afstand maar toch wensen 
we je een gezellige dag toe. Liefs van opa en oma

Scholier (j) 15 jaar ZOEKT BIJBAAN in hazerswou-
de-Dorp.  06 30282918

Bent u opzoek naar een BETROUWBARE OPPASSER 
dan bent u bij mij aan het juiste adres. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar 0685555754 

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 

Kleine advertenties

ENTHOUSIASTE GASTEN 
(m/v) gevraagd 

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

M: 06-20428449

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

Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de 
exploitatie van de Groene Hart Koerier verschuldigd. 

Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op  

Iban nr. NL37INGB0006259928

Vind u het fijn om in een schoon en opgeruim-
de woning thuis te komen. Ervaren en BETROUW-
BARE SCHOONMAAKSTER is opzoek naar een 
adresje. voor meer informatie kunt u bellen naar 
0685555754 

PLANTJESVERKOOP op kar aan de weg. 
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.

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Nicole
Vriesekoop

Behandeling 

volgens afspraak

Willem Kloosstraat 4

Hazerswoude-Rd

Tel. 06-22072100
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BRIDGE CLUB HET 
ANKER 'OP STEP' 
Bridgeclub Het Anker heeft zijn eerste competitie-
avond via internet gespeeld. De Nederlandse Bridge 
Bond, de NBB, biedt sinds 10 jaar de mogelijkheid om 
on line met het programma Stepbridge het spel Bridge 
te spelen. 

Gaat het PWA-bad Koude-
kerk deze zomer nog open?
Beste zwemmers en zwemsters v/h PWA -bad,

Op dit moment is het nog totaal onzeker of we dit seizoen het PWA-bad open kun-
nen stellen voor het publiek. Als bestuur zijn we continue in gesprek met de ge-
meente Alphen aan den Rijn; we zoeken natuurlijk naar mogelijkheden.

Zeker is dat op dit moment de 
door de overheid opgelegde be-
perkingen, ons verhinderen het 
bad zonder extra maatregelen te 
openen.

Het bestuur heeft besloten hun 
definitief standpunt in te nemen 
ná de update van de overheid 28 
mei; dit zal  in elk geval vóór 1 
juni.

In geval van een positief besluit 
zouden we maand juni kunnen 
gebruiken om de baden te vul-
len, de water kwaliteit op peil 
te brengen, én - als de omstan-
digheden het dan ook toe laten - 
vanaf 1 juli open te gaan.

Deze opening zal gepaard gaan 
met  de nodige regels, die we 
opstellen in nauw overleg met 

de gemeente                      Alp-
hen aan den Rijn; deze zijn van 
toepassing, als we groen licht 
krijgen van de gemeente. 

U zult begrijpen dat we als be-
stuur en vrijwilligersorganisatie 
in een hels dilemma zitten.
We streven naar de optimale si-
tuatie om de veiligheid voor de 
bezoekers van het zwembad te 
waarborgen. Want:  De veilig-
heid voor de bezoekers, maar 
ook voor onze vrijwilligers 
heeft Prioriteit 1 !

Zoals het er nu naar uitziet, zal 
het totaal aantal aanwezigen in 
het bad, dwz.: bezoekers en vrij-
willigers, niet meer kunnen zijn 
dan 100 personen maximaal. 

We denken aan mogelijkheid 

om het bad in dagdelen open te 
stellen, om zodoende onze vas-
te bezoekers de mogelijkheid te 
bieden om te zwemmen. Hoé 
we dat gaan doen, is op dit mo-
ment nog niet exact duidelijk. 

Bezoekers zullen er rekening 
mee moeten houden dat het 
zwembadbezoek mogelijk een 
minder recreatief karakter zal 
kunnen hebben en meer ge-
focust zal moeten zijn op het 
zwemmen zelf. 
We stellen een corona-commis-
sie in, die voorbereidend gaat 
kijken naar de mogelijkheden 
en te nemen maatregelen, om 
op 1 juli 2020 open te mogen 
én kunnen gaan, alsmede met 
welke voorschriften en midde-
len dit eventueel zouden kun-
nen.

We houden u op de hoogte van de stand van zaken.
Met vriendelijke groet Het bestuur van de Stichting PWA bad.

In de 1,5 m samenleving is dit 
een geweldige mogelijkheid te 
blijven bridgen. Pen-ningmees-
ter van B.C. Het Anker, Annelies 
van der Heiden speelt al heel 
lang bridge en geniet erg ook 
van het online spelen. Ze heeft 
het programma op een bijzon-
der positieve manier zich zien 
ontwikkelen. 

Bridge club Het Anker is een ge-
zellige bridge club uit Hazers-
woude Rijndijk. De leden ko-
men graag en zij speelden in 
Gebouw Het Anker. Nu helaas 
Het Anker gaat sluiten, onder-
zoekt het bestuur de mogelijk-
heden de club op een ander lo-
katie te huisvesten en dit vergt 
veel van hun tijd. 

Voorzitter Jozien Stolwijk, een 
ervaren bridger, is sinds een 
week lid van Stepbridge en heeft 
op de eerste speelavond haar 
debuut gemaakt. En dat is haar 
erg goed bevallen. Stolwijk: “ 
We missen door het Corona 
onze vaste speelavond, we mis-
sen elkaar en ook het leuke spel 
Bridge. Internet bridge is dan 
een goede vervanger. Het Step-
bridge programma is heel laag-
drempelig en is voor iedereen 
te volgen, wel met enige ma-len 

oefenen. Op deze manier kun-
nen we als club elkaar toch ont-
moeten en via Step een wed-
strijd spelen. Ik ben dan ook erg 
blij met het initiatief van een 
van onze leden, Tim de Vries, 
om deze avond op te zetten”. 

De NBB geeft erg goede bege-
leiding voor beginnende Step 
spelers en startende wedstrijd-
leiders. Tim de Vries heeft daar-
naast veel hulp gekregen van 
andere verenigingen. In deze 
bijzondere tijden kunnen de 
leden naast de Step club com-
petitieavond op ieder gewenst 
tijdstip en met vreemde of vas-
te partners, in recreatief en/of 
competitie verband spelen. Zelfs 
het reserveren van een speelta-
fel met drie vrienden behoort 
tot de mogelijkhe-den. 

De eerste Step clubcompetitie 
avond trok al 16 paren als deel-
nemers en is zonder problemen 
verlopen. Step-bridge coordina-
tor De Vries kijkt uit naar de vol-
gende woensdagavond, wellicht 
met meer deelnemers. 
Voor informatie over B.C. Het 
Anker kunt u contact opnemen 
met het secretariaat: 
Perry Cras, 06 21873984, 
perrycras@gmail.com.

K APSA LON

KRUL LENSPEC I A L I S T

SCHOONHE I D S SA LON

A FS L ANKSTUD I O

Wil je niet langer wachten op een knipbeurt?
Omdat onze salon ruim opgezet is kunnen wij met meer dan de volledige 
bezetting knippen, waardoor je snel terecht kunt en we ons tegelijkertijd 
aan alle hygiëne richtlijnen kunnen houden.

Maak dus snel een afspraak!
W. Kloosstraat 4, Hazerswoude Rijndijk

Telefoon 071 3412456
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Opstarten van de gymlessen 
van Hou Vast in COVID-19 tijd
Na een periode van een aantal weken met strenge maatregelen in het kader van het 
coronavirus (COVID-19) heeft er onlangs enige versoepeling plaatsgevonden. In 
deze spannende tijd, waarin gezondheid en veiligheid van groot belang zijn en blij-
ven, toch een mooi moment. 

Binnensporten mag helaas nog 
niet, maar in aangepaste vorm 
mogen we weer starten met de 
trainingen. 

Hou Vast heeft een plan opge-
steld om deze opstartperiode, 
waarvan we de duur nog niet 
weten, soepel te laten verlo-
pen. We volgen het sportproto-
col van het NOC NSF waarin de 
RIVM regels zijn verwerkt. Het 
geeft duidelijkheid over wat wel 
en niet mag en kan. U kunt dit 
plan opvragen bij het secretari-
aat: info@gvhouvast.nl. 

We willen benadrukken dat het 
van het grootste belang is dat de 
afspraken en regels in dit plan 
worden nageleefd. Gezondheid 
en veiligheid blijven voorop 
staan!  
Kort samengevat geldt voor ie-
dereen: Blijf thuis als je zelf of 
iemand uit jouw huishouden 
een van de volgende klachten 
heeft: neusverkoudheid, loop-
neus, niezen, keelpijn, lich-
te hoest, verhoging (vanaf 38 
C°), verlies van reuk/smaak. En 
voor alle andere Hou Vast leden 
geldt: als het weer het toestaat 
dan kunnen jullie komen spor-
ten op het veld van zwembad de 
Hazelaar. We zullen (beperkt) 

gebruik kunnen maken van ma-
terialen uit de Landvliethal. 

Voor ouders die hun kinderen 
wegbrengen geldt het “kiss and 
ride” principe, waarbij ouders 
hun kinderen bij de ingang af-
zetten en ophalen. Kom niet te 
vroeg, hooguit 5 minuten voor 
de start en einde van de trai-
ning.

Hieronder vindt u het rooster 
dat vastgesteld is voor de ko-
mende tijd. Omdat de lessen nu 
buiten plaatvinden houden we 
u op de hoogte van het wel of 
niet doorgaan (weersomstan-
digheden) op onze Facebook en 
Instagram pagina. Dus houdt u 
die goed in de gaten.  

Er zijn al lessen geweest en het 
enthousiasme van de sporters 
EN de leiding was fantastisch 
om te zien. We zijn blij dat we 
op deze manier toch sport aan 
kunnen bieden!

TIJDELIJK TRAININGSSCHEMA

Maandag   
18.30 / 19.25 uur Workout 14+   Eva 
19.35 / 20.30 uur Dans Volwassen  Eva 
   
Dinsdag   
18.30 / 19.30 uur Turnen selectie  Marit, Jet, Celine, Leann 
19.30 / 20.30 uur Turnen selectie  Marit, Jet, Leann 
   
Woensdag   
15.45 / 16.45 uur Gym Jongens 6/8 Jolanda       Op het andere veld
15.30 / 16.30 uur Gym Meisjes 6/8 Celine  
17.00 / 18.00 uur Gym Meisjes 6/8 Celine 
18.15 / 19.15 uur Gym Meisjes 9/11 Celine 
19.30 / 20.30 uur Gym Dames   Corrie 
19.45 / 20.45 uur Gym 12+  Jolanda        Op het andere veld
   
Donderdag   
15.30 / 16.15 uur Dans Groep 3/4  Eva 
16.20 / 17.05 uur Dans Groep 5/6  Eva 
17.10 / 17.55 uur Dans Groep 7/8  Eva 
18.00 / 18.45 uur Dans VO  Eva 
19.00 / 20.00 uur Danceworkout  Eva 
19.30 / 20.30 uur Krachttraining heren Sven       Op het andere veld

Zomertrainingen 
VIJK weer begonnen.
Afgelopen maandag werd door de leden van VIJK weer voor 
het eerst geskatet op de skeelerbaan in Leiderdorp. 

Onder leiding van ervaren trainers worden bij de kleinsten de ba-
sisbeginselen zoals remmen, balans houden en sturen bijgebracht. 
De ouderen werken aan conditie en techniek. Voor alle skaters die 
in de corona-periode zijn begonnen is dit een hele leuke training. 

De donderdag ervoor was al de eerste droogtraining. Dit is een 
training waar getraind wordt op conditie en waar verschillende 
spiergroepen aan bod komen. Voor de jongsten gebeurd dit in 
spelvorm in het Hofstedepark.

Iedereen die zin heeft kan een paar keer komen proberen. 
Graag wel even van tevoren laten weten.  trainingen@vijk.nl
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www.helpdeskcoronaschade.com

Initiatief studenten 
Universiteit Leiden  
Voor ondernemers

De Universiteit Leiden is tot 1 september gesloten, dus namen de Leidse studenten 
Niels de Groot (fiscaal recht & rechtsgeleerdheid) en Fadi Shawki (Informatica) het 
initiatief voor de website www.helpdeskcoronaschade.com, een helpdesk voor on-
dernemers. 

Daarmee willen zij onderne-
mers met financiële schade als 
gevolg van de coronacrisis bij-
staan om een kans te hebben te 
overleven in het woud van re-
gelingen en wetten in Neder-
land. In deze bijzondere tijd kan 
immers niemand met zekerheid 
zeggen hoe lang dit gaat duren 
en hoe alle regelingen zullen 
uitwerken.

Overleven
Niels en Fadi gaan dit avontuur 
natuurlijk niet alleen aan, maar 
verzekeren zich van alle beno-
digde expertise. Niet alleen la-
ten zij zich coachen door een 
gepensioneerde ervaren accoun-
tant/belastingadviseur, maar ze 
werken vooral ook samen met 
eerste klas notarissen, advoca-
ten, belastingadviseurs en ande-
re deskundigen. Dit is ook hard 
nodig; ondernemen is ontzet-
tend ingewikkeld, alle wetten 

en regels die daarbij komen kij-
ken zijn onmogelijk door één 
persoon te bevatten. Hulp aan 
ondernemers door voorlichting 
en coördinatie van deskundigen 
is waarop de helpdesk zich op 
zal richten.
De economische gevolgen van 
de coronacrisis zijn ongekend 
groot en hebben zich op deze 
schaal sinds de 2e wereldoorlog 
niet voorgedaan. Het is daar-
om belangrijk dat ondernemers 
(laten) nagaan welke scenario’s 
zich kunnen voordoen, en hoe 
zij zich het beste kunnen wape-
nen tegen persoonlijke risico’s. 
Daarvoor kunnen zij zich mel-
den bij de helpdesk op www.
helpdeskcoronaschade.com.

Persoonlijk faillissement 
voorkomen                                                                                                                                                  
Het is ondernemers vaak niet 
bekend dat ze met een een-
manszaak of een vof in een per-

soonlijk faillissement kunnen 
belanden, waardoor ze nul kans 
maken op een doorstart.  Bij fail-
lissement wordt door de recht-
bank een curator aangesteld en 
het laatste waar een curator aan 
kan denken is een doorstart van 
de onderneming door de be-
staande ondernemer(s). Dat is 
onmogelijk omdat bij een per-
soonlijk faillissement de schul-
den, ook ná opheffing van het 
faillissement, nog jaren de fail-
liete ondernemer blijven ach-
tervolgen. Vaak is dan ook een 
traject van schuldsanering van 
minimaal 3 jaar onvermijdelijk. 
Dat wens je niemand toe. 
Bij een bv ligt dat mogelijk 
heel anders. Na faillissement is 
de ondernemer als directeur-
grootaandeelhouder vaak juist 
dé aangewezen persoon om een 
doorstart te maken. De onder-
nemer kent de onderneming 
immers het beste.

Partner-/huwelijksvoorwaar-
den en de bv
Bij één van de veelvoorko-
mende rechtsvormen, de man-
vrouwfirma, kan de coronacri-
sis rampzalige gevolgen hebben. 
Bij die rechtsvorm lopen beide 
ondernemers immers het ri-
sico van een persoonlijk fail-
lissement. En dat kan dramati-
sche gevolgen hebben, zoals de 
gedwongen verkoop van de ei-
gen woning. Zij doen er goed 
aan om onmiddellijk te laten 
nagaan of er mogelijkheden 
zijn om één van de partners, en 
het liefst natuurlijk allebei, bui-
ten het risico van een persoon-
lijk faillissement te brengen. Dit 
kan mogelijk door één van de 
partners uit de vof te laten tre-
den en daarnaast door het ma-
ken van huwelijkse of samenle-
vingsvoorwaarden. Aansluitend 
kan de partner/ondernemer het 
bedrijf in een bv onder brengen. 
Vaak zal dat niet zonder proble-
men gaan, maar alles beter dan 
stil zitten en wachten op een 
faillissement..

Huurcontracten
Bij overdracht van de onder-
neming moet ook het huur-
contract overgaan naar de bv. 
Daarbij is medewerking van de 
huisbaas noodzakelijk, en dat 
kan problemen geven. Ook lang 
niet alle huisbazen bieden kor-
ting op de huur en/of uitstel 
van betaling. Gelukkig hebben 
de kantonrechtbanken laten we-
ten voorlopig geen huurover-
eenkomsten te gaan ontbinden 

wegens het niet betalen van 
huur.  Soms zijn onderhande-
lingen of juridische procedu-
res met onwillige verhuurders 
noodzakelijk. De Helpdesk Co-
ronaschade zoekt naar onder-
nemers met huurproblemen die 
een zakelijke rechtsbijstandsver-
zekering hebben..

Efficiënt en Low Budget                                                                                                                                            
Speerpunt van de aanpak van 
Helpdesk Coronaschade is een 
efficiënte werkwijze via de 
website, waarbij de onderne-
mer zelf alle bedrijfsinformatie 
kan invoeren. Onze geavanceer-
de software zorgt ervoor dat dit 
de ondernemer zo min mogelijk 
tijd kost. Daarna zal Helpdesk 
Coronaschade de ondernemer 
adviseren over zijn specifieke 
situatie. Daarmee kan veel wor-
den bespaard op de kostbare 
uren van  notarissen, advocaten 
etc. Die werken immers tegen 
torenhoge tarieven. De Help-
desk verricht het voorbereiden-
de advieswerk tegen het low-
budgettarief van € 50,-- ex per 
uur.  .  

Adviseren is altijd maatwerk. 
Daarom is het noodzakelijk dat 
de ondernemer kosteloos alle 
noodzakelijke informatie in-
voert op onze website www.
helpdeskcoronaschade.com Dat 
maakt een snelle analyse mo-
gelijk, waarna telefonisch of 
via een andere manier (bijvoor-
beeld Skype) het adviesgesprek 
met de ondernemer kan wor-
den gevoerd.

Livemuziek vanuit 
tuin van de Driehof

“Zing, vecht, huil, bid, 
lach, werk en bewon-
der” schalde het woens-
dagmiddag 6 mei door de 
tuin van zorgcentrum De 
Driehof in Hazerswoude-
Dorp. Op het terras werd 
door de bewoners meege-
zongen en -geklapt en op 
de balkons kwamen ook 
steeds meer mensen te-
voorschijn.

Midden in de tuin, die afge-
zet is voor bezoekers, stond de 
12-jarige Nick Wisker. Als een 
volleerde dj, met pet en kopte-
lefoon op, draaide hij op zijn 
dj-set liedjes. “Liedjes van heel 
ver terug” noemde Nick ze. In 
ieder geval wel bekende lied-
jes voor de bewoners, zoals die 
van Dorus, Gerard Cox, Ramses 

Shaffy en vele anderen.

Nick zit in groep 8 van de Joh. 
Postschool en had de laatste we-
ken thuis op de tv gezien dat er 
van alles bedacht werd om de 
mensen in de zorgcentra wat 
op te fleuren nu zij geen bezoek 
meer mogen ontvangen. Thuis 
had hij een hele afspeellijst ge-
maakt van bekende liedjes van 
vroeger, die hij nu, op gepaste 
afstand, afdraaide. 
Het was gelukkig stralend weer 
en heerlijk in de zon op hun ter-
ras gezeten genoten de bewo-
ners van deze muziek. Op straat 
bleven mensen even staan luis-
teren en af en toe werd er ook 
nog gezwaaid naar elkaar.

Al met al, een gezellige middag 
voor de bewoners van de Drie-
hof en een geweldig idee van 
Nick.

Help uw Groene Hart 
Koerier te overleven!

Stort 5 euro (of meer) op 
NL37INGB0006259928
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43 INCH 4K UHD SCHERM 

STUNT
SUPER

NU 

 1+1
GRATIS 

 Koggelandse 
graskaas 
 Stuk van circa 600 gram
Van /7.65
Voor 3.82 

 Lipton Ice Tea  
2 fl essen van 
0.5 - 1.5 liter 
Van /0.99 - /2.29
 Voor 0.49 - 1.14

 50%
KORTING 

 NU 

 Dubbel Drank of Taksi 
 Alle pakken van 1 - 1.5 liter 
 Per pak van /1.19 - /1.38

1.99
3 PAKKEN

2.99
5 PAKKEN

0.99
PER PAK

PER PAK

0.67 PER PAK

0.60

 Ben & Jerry's 
 Alle bekers van 
430 - 500 ml
 Per beker 
van /5.29 - /6.15 

6.99
2 BEKERS

8.99
3 BEKERS

3.99
PER BEKER

PER BEKER

3.50 PER BEKER

3.00

 LG SMART TV
•  Geïntegreerde boxen en gemakkelijk te verbinden 
 met internet. Inclusief 3 HDMI aansluitingen
•  Afmeting, exclusief voet: 97.5 x 57.4 x 8.0 cm
Elders 399.99  

PER STUK

299.99 

HOOGVLIET.COM

Let op! Afwijkende openingstijden
tijdens Hemelvaartsdag.

TOT 

57%
KORTING
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S T A P E L KORTING

MEER halen is MINDER betalen


