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

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl

Nieuwe en gebruikte auto’s
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| 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

makelaardij

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

BENIEUWD 
WAT UW WONING 

WAARD IS?

Meer dan 120 goede oplossingen en heel veel kinderen aan het puzzelen!...

"Sla je slag met een slagzin"...
was een groot succes....!!

Brand bij Chinees Restaurant Hou Sing
Zoals u ongetwijfeld in de sociale media en op de nieuwssites heeft kunnen lezen, is 
ons bedrijf getroffen door een keukenbrand. Wij hadden gehoopt op een goede start na 
de Corona-stop, maar helaas is alles anders gelopen. 

Vanwege herstel van de brandschade, zijn wij tijdelijk gesloten. 
Wij hopen u zo snel mogelijk weer te kunnen ontvangen!

Met vriendelijke groet. Het team van Chinees restaurant Hou Sing

In de meivakantie hadden een aantal organisaties (Actief 
Rijnwoude / Pleyn 68 en Stichting Jeugdwerk Hazerswou-
de Rijndijk) een leuk letterspel bedacht voor kinderen die 
op de basisschool zitten: “Sla je slag met een slagzin”.

In iedere kern werden letters 
verstopt op de voorramen en 
in de voortuin. Meer dan 220 
adressen hadden zich hiervoor 
opgegeven waarbij het vooral 
opvallend was hoe creatief de 
letters werden gepresenteerd. 
Zelfstandig of in tweetal trok-
ken de kids van Rijnwoude door 
hun dorpskernen. Sommigen 
probeerden in één dag alle let-
ters te vinden, maar een groot 
aantal hadden verschillende 
dagdelen hiervoor nodig. Vooral 
in deze rustige “Corona” vakan-

tietijd was dit een leuke sportie-
ve activiteit voor de kids waar 
ze ook nog eens de straatnamen 
van hun eigen kern leerden ken-
nen. 

In totaal hebben honderden kin-
deren hieraan meegedaan, ech-
ter niet iedereen kwam achter 
de juiste slagzin. In totaal wa-
ren er 122 goede oplossingen. 
Alle winnaars kregen natuurlijk 
een prijs. Dit waren allemaal te-
goedbonnen, te besteden bij de 
plaatselijke snackbar.

Alle mensen die een bijdrage 
hebben geleverd aan deze ac-
tiviteit willen we hiervoor na-
tuurlijk bedanken.

Hieronder de prijswinnaars per 
kern met slagzin:
Groenendijk. De slagzin was: 
THUIS IN DE GROENENDIJK!

De winnaars: 
1. Glenda en Stan
2. Loïs en Sam
3. Teun en Mieke

Benthuizen. De slagzin was: 
Aan plezier geen gebrek, Bent-
huizen is dé plek

De winnaars:

1. Jodette en Justine
2. Diana en Henri vd Hoeven
3. Iris vd Knijff en 
    Chloë de Ruiter

Koudekerk aan de Rijn. De 
slagzin was: Achter de wolken 
schijnt de zon.

De winnaars:
1. Eva Bal en Puck Verhoeks
2. Kaj Wesselmen

3. Lieke de Jong en 
    Dirkje Dorrepaal

Hazerswoude Dorp. De slag-
zin was: We mogen weer naar 
school en dat is fijn, kunnen 
we weer bij onze vrienden 
zijn.

De winnaars zijn:
1. Emie Schellingerhout.
2. Anna Lourier.
3. Jula Nelles

Hazerswoude Rijndijk. De 
slagzin was: “Ik heb het nog 
nooit gedaan, dus ik denk dat 
ik het wel kan,”

De winnaars zijn:
1. Duco de Roo / 
    Julius van Kleef.
2. Kasper en 
    Rinske Hoogeboom.
3.  Lucas en Jeroen Vergeer.
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Familieberichten

 “Ik ben dol op het leven en heb een 
enorme behoefte om er alles uit te halen.
Dit jaar studeer ik af en daarna wil ik een 
wereldreis gaan maken. Australië, Azië, Ame-
rika zien en veel mensen ontmoeten. Zien 
hoe verschillende mensen leven. 
 Ik denk veel na over het leven en dat is 
misschien wel de reden dat ik ook weleens 
denk aan het moment waarop ik er niet 
meer ben. 
 Over de manier waarop ik het liefst 
afscheid neem van de mensen waar ik veel 
van houd. Wat mij betreft vieren zij een 
groot feest. Net zo’n zelfde feest als ik straks 
geef als ik een jaar ga reizen. Ik houd nou 
eenmaal van reizen.”
 Anneke van Swieten

van houd. Wat mij betreft vieren zij een 
groot feest. Net zo’n zelfde feest als ik straks 
geef als ik een jaar ga reizen. Ik houd nou 
eenmaal van reizen.”
 Anneke van Swieten

Mijn uitvaart, mijn manier.

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Dag en Nacht
071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70

schellingerhout.nl

Steenhouwerij de Gedenkgroep
Verbreepark 21 • 2731 BR Benthuizen

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

GEDENKTEKENS • INSCRIPTIES
URNEN • RESTAURATIES

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

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

500 m2
showroom

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

24 uur per dag 
bereikbaar! 

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

Ik loods je er 
graag doorheen 
Saskia Wester

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

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

Uitvaartzorg Verkleij

respectvol 
en 

betrokken

Het is voor ons allen een grote troost te weten 
dat zo velen met ons meegeleefd hebben in 
de vorm van de vele mooie kaarten, 
herinneringen, berichten en bloemen die wij 
mochten ontvangen, na het overlijden van 
mijn vriend, onze vader en opa

Sjaak Kooter
Wij willen u hiervoor oprecht bedanken.

Zijn overlijden kwam voor ons snel en 
onverwacht. Graag hadden wij iedereen de 
gelegenheid gegeven om persoonlijk 
afscheid van hem te nemen, dat had erg bij 
hem gepast. Helaas was dat niet mogelijk. 
Desondanks was zijn afscheid mooi en intiem.
 

Jopie
Aard-Jan en Els
Monique en Mark
Edwin en Margreet
en kleinkinderen
Jack

Hazerswoude-Dorp, mei 2020

Op een rustige zaterdagavond, 
met zijn onafscheidelijke agenda en een 

borrel voor zich, is Cor onverwachts 
maar snel overleden.

Hij zou ervoor getekend hebben.

Cor Boonstra
Baarn, 23 juni 1931 - Benthuizen, 16 mei 2020

Klara Boonstra
    Zinzi en Frank 

Pieter Tjalling Boonstra en Marlou van der Veer
    Duco
    Bente
    Fenna
    Iva

Henk Boonstra en Doris Reichert

Frits Ozinga en Tjitske Keuning

Cor Boonstra en Hans Raatjes

Roel Kingma en Letta Willemsen

Neven en nichten

In herinnering
Aukje Boonstra - Keuning
Martin Boonstra

Het afscheid van Cor heeft inmiddels 
plaatsgevonden op zaterdag 23 mei 2020.

Dijk 10
2731 AA  Benthuizen 

ammonietuitvaart.nl

Wij ontvingen het droevige bericht van het 
zeer plotseling overlijden op zaterdag 16 mei 
van    

Cor Boonstra

Cor was in 1983 gestart met zijn opleiding 
tot Vrijwillig Molenaar en werd in 1985 
gediplomeerd. 
Daarmee was hij molenaar van het eerste 
uur op Korenmolen De Haas na de grote 
restauratie, die in dat jaar voltooid werd. 
In het jaar daarna werd hij na een aanvul-
lende opleiding gecertificeerd koren-
molenaar, waarmee de weg openstond 
voor het malen van meel voor menselijke 
consumptie. Zo werd de basis voor 
de molenwinkel gelegd. 
Vele uren en dagen heeft Cor 
doorgebracht op de molen. 
Op Nationale Molendag 2016 namen wij 
na 31 jaar afscheid van hem als actief 
Vrijwillig Molenaar. 
Ook daarna bracht hij nog regelmatig 
een bezoek aan de molen en liet hij zich 
informeren over de gang van zaken.
Cor zal in onze herinnering blijven als een 
gedreven molenvriend, die op jaar-
vergaderingen en andere bijeenkomsten 
graag het woord voerde en genoot van 
uitstapjes naar andere molens. 
Hij was een enthousiast en vakkundig 
molenaar, met wie je pittige discussies 
kon hebben, waarbij het belang van de 
Korenmolen De Haas steeds voorop stond. 

Naast zijn activiteiten voor de molen had Cor 
een brede belangstelling en was hij actief in 
meerdere organisaties en de politiek.

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

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

Onrustig zoekend, dwalend in gedachten.
Nu de rust gevonden
dat zal ons verdriet verzachten

Bedroefd, maar dankbaar voor alle mooie momenten die wij
samen hebben gehad, geven wij u kennis van het overlijden van
onze ma, oma en oma-oma

Bastina van Wijk - Pos
Tini

09 april 1942 18 mei 2020

in de leeftijd van 78 jaar.

Sjon & Annette
 Michael, Selma en Fynn
 Patrick
Gert & Jacqueline
  Bent, Kimmi en Rossiv 
Peter & Carola
    Diony en Jeremy

Correspondentieadres:
Hogeveenseweg 3
2731 LA Benthuizen

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Onze dank gaat uit naar de verpleging van WZH Oosterheem
voor de liefdevolle verzorging in de afgelopen jaren
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Het #Blijfthuis anti-verveling hulpboek
De coronacrisis betekent vooral accepteren. Aan de andere kant is het een trigger voor ieders cre-
ativiteit. ZZP-ers Eske Beumkes en Anke Steffers gebruikten hun creativiteit en bedachten en 
ontwikkelden een boekje vol puzzels, breinbrekers en doe-dingen.

 Tekstschrijver Steffers zag door 
corona bijna al haar werk weg-
vallen. Vormgever Beumkes 
kreeg te maken met afzeggingen 
van opdrachten. Maar zij gingen 

niet bij de pakken neerzitten. 
Nee, toen Rutte bekendmaak-
te dat Nederland wekenlang in 
een intelligente lockdown ging, 
namen de twee ZZP-ers contact 

met elkaar op. “Wat gaan we 
doen om onszelf aan het werk 
te houden en hoe kunnen we 
anderen helpen om deze peri-
ode door te komen?”

Het plan voor een doe-boek 
om iedereen, ook henzelf, van 
de verveling af te helpen, was 
snel in kannen en kruiken. Het 
resultaat; 24 pagina’s vol idee-
en. Van moorddadige breinkra-
kers tot rekenbrekers en van let-
terzetters tot puzzels en een in 
huis-dingenbingo. 

Het #Blijfthuis anti-verveling 
hulpboek is een pdf-boekje. 
Om het laagdrempelig te hou-
den en voor iedereen haalbaar 
om aan te schaffen, kost het 
slechts €4,99. Inmiddels is het 
boekje ook als gedrukt exem-
plaar te bestellen.

De reacties zijn positief. Zo po-
sitief dat een bedrijf het boek-
je zelfs besloot aan te schaffen 
voor al haar medewerkers. Ge-
woon voor wat me-time. De 
twee ambitieuze dames zijn in-
middels gestart met een tweede 
doe-boek. Speciaal voor senio-
ren bij wie het deze weken ex-
tra stil is.

Omwonenden van nieuwbouw-
wijk Westvaartpark in verzet
Een groep omwonenden van de geplande nieuwbouwwijk Westvaartpark in Hazerswou-
de-Rijndijk zijn een spoedprocedure bij de Raad van Staten gestart. Zij willen niet dat er 
huizen worden gebouwd waarvoor landelijk gebied moet worden geofferd. 

Afgelopen dinsdag was er een 
zitting bij de Raad van Staten 
om de bouw van de woonwijk 
te voorkomen. Het bestem-
mingsplan voor de aanleg van 
de wijk is door de Alphens ge-
meenteraad goedgekeurd. Met 
de voorbereidende activiteiten 
is inmiddels al begonnen en 
projectontwikkelaar Synchroon 
hoopt in het vierde kwartaal van 
dit jaar de eerste paal te kunnen 
slaan. Binnen 2 weken doet de 
Raad van Staten uitspraak over 
de zaak. 

Grote behoefte aan woning-
bouw
Met de woningbouw komt de 
gemeente tegemoet aan grote 
vraag naar alle soorten wonin-
gen voor diverse categorieën 
woningzoekenden (starters, ge-
zinnen en senioren). Er komen 
in totaal ongeveer 350 wonin-
gen in het plangebied met een 
grote variatie in types zoals rij-
woningen, verandawoningen 
en 2-onder-1-kap woningen. In 

het plangebied is ook ruimte op-
genomen voor 75 sociale huur-
appartementen.  Zoals de bro-
churetekst vermeldt “kenmerkt 
de wijk zich door een groene en 
landelijke setting, door de wa-
terpartijen en natuurlijke oevers 
en het uitzicht op de polder aan 
de randen van het plan. De ar-
chitectuur is afgestemd op de 
kenmerken uit de omgeving en 
sluit goed aan het dorpse karak-
ter van Hazerswoude-Rijndijk.” 
Extra woningen helpen ook om 
voorzieningen als scholen en 
winkels in het dorp nu en in de 
toekomst in stand te houden. 
Bezwaren tegen extra woningen 
zijn er dan ook niet zozeer, het 
gaat vooral om de locatie waar 
deze komen. 

Keerzijde voor de omgeving
De omwonenden vinden het be-
lachelijk dat er vijf hectare grond 
veenweide en een wandelbosje 
moet worden opgeofferd. Deze 
natuur wordt overigens gecom-
penseerd door 9 hectaren ‘nieu-

we natuur’ aan te leggen waar-
mee het (vogel) natuurgebied 
De Wilck tussen Hazerswou-
de en Zoeterwoude wordt uit-
gebreid. Maar, als je daar nu zo 
mooi landelijk woont, is het na-
tuurlijk een hard gelach om op-
eens een drukke woonwijk in je 
achtertuin te krijgen. Hetzelfde 
geldt overigens ook voor de be-
woners van Het Westeinde in 
Hazerswoude-Dorp, voor wie 
het verschrikkelijk zou zijn als 
er opeens een westelijke rond-
weg langs hun huis komt.  Nie-
mand wil in hun schoenen 
staan. Anderzijds zou er zonder 
een offer van een kleine groep 
nooit ergens een nieuwbouw-
wijk of nieuwe weg gebouwd 
kunnen zijn. 

Rijndijk als ontsluitingsweg
Waar de procederende bewo-
ners ook een punt van maken 
is de toegang vanaf de Rijn-
dijk. Voor de aanleg van nieuwe 
elektriciteitsmasten is een tijde-
lijke weg naar de Rijndijk ge-

maakt. De projectontwikkelaar 
gebruikt die weg nu ook met 
bouwverkeer voor voorberei-
dend werk, zoals het storten van 
zandplaten. In de door de ge-
meenteraad goedgekeurde plan-
nen voor de wijk is voorzien 
in een ontsluitingsweg voor de 
wijk naar de Gemeneweg, en 

alleen een vluchtroute en fiets/
wandelpad naar de Rijndijk. De 
projectontwikkelaar wil de eer-
ste toekomstige bewoners van 
de wijk ook gebruik laten ma-
ken van die tijdelijke route via 
de Rijndijk. De bewoners maken 
daar bezwaar tegen. 
 
 

Kom een balletje 
slaan bij HTC
Na maanden thuis zitten, mag er eindelijk weer getennist wor-
den.  De leden van tennisvereniging HTC zijn daar heel blij 
mee. Allereerst mochten de jeugdspelers weer tennissen, daar-
na werd de stap gezet naar senioren, maar dan alleen enkelspel. 
En sinds vorige week mag iedereen weer tennissen, zowel enkel 
als dubbelspel.
 
Is alles hetzelfde als voor-
heen? Nee, het clubhuis 
blijft voorlopig dicht, af-
hangen gaat met de ‘club-
app’ en natuurlijk houden 
we ons aan de regels die 
gelden voor de anderhalf-
metersamenleving. Maar 
daarover wordt niet ge-
klaagd, want er kan ten-
minste weer getennist 
worden. HTC is normaliter een hele actieve vereniging met voor-
jaarscompetitie, rommelpotten, dartavonden, tenniskids, het ou-
der-kind-Toernooi en het drukbezochte HTC Open Tennistoer-
nooi. Het was even wennen dat ook die leuke activiteiten even niet 
doorgingen. 
 
HTC heeft besloten om dit jaar wederom een zomerlidmaatschap 
aan te bieden aan niet-leden, voor de duur van drie maanden. Daar 
waar andere edities van het zomerlidmaatschap normaal gesproken 
medio juni starten, is de ingangsdatum dit jaar al op één juni ge-
steld. Het is vanuit HTC een handreiking aan degenen die behoefte 
hebben om nu al lekker buiten te sporten. De kosten zijn net zo laag 
als vorig jaar: 45 euro voor ‘nieuwe’ zomerleden en 60 euro voor 
zomerleden die al eens eerder lid zijn geweest. Voor kinderen kost 
het slechts 25 euro en is er de mogelijkheid tegen gereduceerd ta-
rief een aantal tennislessen te krijgen.
 
Het zomerlidmaatschap kan worden aangevraagd via de knop 

‘lid worden’ op de website van HTC: www.tvhtc.nl.
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Hoop & Troost – Wat is uw/jouw 
persoonlijke les uit de coronacrisis?
Iedere middag wachtten we met spanning naar de nieuwe cijfers van het RIVM.
Gelukkig. We gaan de goede kant op. De besmettingen nemen af en we voelen ons steeds meer in con-
trol. De wereld komt weer in beweging, maar het voelt als een spagaat.. een kramp!  Want gaan we 
weer volledig terug naar de oude situatie? 

Back to business?  De wereld doet in ieder geval alsof het weer over is. Ik voel de vraag opkomen: “Wat 
hebben we geleerd?” Mogen we het anders gaan doen?  Maar ik weet nog niet hoe. Want als de we-
reld weer gaat draaien, wordt het dan weer een zaak van alleen Geld en Macht? Of hebben we ervan 
geleerd en laten we ons leiden door Gods liefde en Zijn kracht? 
Iedere zondag mogen we horen hoe God vanuit Zijn liefde naar ons omziet en hoe wij deze liefde mo-
gen delen met onze naasten, dichtbij in Benthuizen en ver weg. 
Laten we dit vasthouden en in verbondenheid naar elkaar blijven omzien zoals nu in de tijd van de 
coronacrisis. 

Neem deze Hoop & Troost-vragen mee de week in: 
- Wat heeft deze coronacrisis mij persoonlijk gebracht?
- Heeft het mij verandert en dichter bij Christus gebracht ?

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

Mondkapjes komen je neus uit.
Vele deskundigen willen ons doen geloven dat mondkapjes 
niet veel bijdragen aan het tegengaan van de verspreiding van 
het corona virus. Even zovele andere deskundigen in andere 
landen doen ons geloven dat het mondkapje essentieel is voor
de bestrijding van de verspreiding van het virus. En dan zijn 
er nog zoveel mondkapjes in allerlei materialen en vormen. Er 
is werkelijk geen touw aan vast te knopen. Als je er een beetje 
verstand van hebt zo als ondergetekende dan krijg je met re-
gelmaat kromme tenen als je “deskundigen” hoort praten over 
mondkapjes.
In de medische wereld kent men eigenlijk twee families van 
mondkapjes, een chirurgisch masker, en een adembescher-
ming masker. In beide families komen verschillende uitvoerin-
gen voor en soms zijn er maskers die beide functies vervullen.
Het is zo ingewikkeld dat ook veel verpleegkundigen roepen 
om beschermende materialen zonder te weten wat nu wel of 
niet geschikt is in hun situatie. Een goed voorbeeld is het FFP 
2 masker, in deze familie zijn er minstens 3 hoofdgroepen, 
waarvan gezegd wordt dat ze voldoen aan de normen maar 
lang niet altijd getest worden volgens die normen en dus wordt 
er nogal eens een partij afgekeurd en er zijn vrijwel identieke 
niet medische FFP2 maskers die gewoon overal te koop zijn. 
Het lijkt het beste om je als particulier verre te houden van de 
medische mondmaskers, ze zijn vaak duur en soms volledig 
ongeschikt om b.v. in het openbaar vervoer gebruik te worden.
Het begin van al die verwarring is dat we uit moeten gaan van 
twee situaties zoals onze oosterburen zeggen: Selbstschutz en 
Fremdschutz. Je beschermt jezelf of je beschermt een ander. 
Als je jezelf wil beschermen heb je een masker nodig die de 
ademlucht zuivert, in het geval van Corona van niesdruppels, 
druppels die ontstaan bij het hoesten en hijgen. Als je dichtbij 
de bron bent zijn die druppels nog redelijk groot en moet je 
ademlucht gezuiverd worden van die druppels, of afstand hou-
den want die druppels vallen echt naar de grond. Omdat die 
druppels hoofdzakelijk uit water bestaan verdampen ze. Hoe 
kleiner de druppel hoe sneller de verdamping. Op een gege-
ven ogenblik zijn ze zo klein dat ze gaan zweven (aerosol). Er 
zijn aanwijzingen dat dit gevaar niet zo erg groot is, maar soms 
gaat het helemaal mis bijvoorbeeld tijdens een kerkdienst, of 
een nieuwjaarsdiner in Hongkong. Omdat aerosolen niet zo 
waarschijnlijk zijn als water de basis is, moeten we in die ge-
vallen meer denken aan belletjes blazen. Ons speeksel heeft 
wel wat weg van de zeepoplossing waarmee we mooie bellen 
kunnen blazen.  Koolzuurhoudende dranken kunnen dat bel-
len blazen stimuleren, dus als je op een terras een biertje gaat 
drinken even masker omhoog, slokje nemen en masker weer 
voor, dan loopt niet iedereen met een grote boog om je heen. 
Die bellen worden uitstekend tegengehouden door een katoe-
nenlapje, met zo’n lapje voor mag je best zingen in de kerk. Dat 
brengt ons direct bij de Fremdschutz.
Er zijn allerlei situaties openbaar vervoer, kerk, schouwburg, 
sportschool etc. waar een besmet persoon, zijn besmetting over 
grote afstanden rond kan sproeien. Omdat we niet weten wie 
wel en wie niet besmet is en omdat we niet willen discrimi-
neren gaan we in de ruimte waar we geen 1,5m afstand kun-
nen houden of waar we teveel besmetting in de lucht brengen 
als belletje of aerosol een lap voor neus en monddragen die de 
rommel tegen houdt. Helemaal niks complex gewoon twee la-
gen dicht geweven katoen voor de mond en neus, vast gemaakt 
met bandjes of elastiek en een neusbeugel zodat de bril niet be-
slaat. Geen breisels, dat geeft grotere gaten, geen kunststoffen 
want die hebben een sterke neiging de druppels te spreiden. En 
vooral geen stofmasker met uitademventiel uit de bouwmarkt 
want dan blaas je de besmetting via het ventiel zo de ruimte in. 
Nog een weetje! Recht vooruit niezen, niet je hoofd afwenden 
zoals je gewend bent. Door de luchtdruk tijdens de nies komt 
het lapje los van het gelaat, vooral bij de wangen, dus als je je 
hoofd afwent vliegt het zo naar je buren. Zorg er voor dat het 
masker goed aansluit op het gelaat, de dode ruimte moet zo 
klein mogelijk zijn. We ademen per teug ongeveer een liter in 
en uit, die uitgaande lucht bevat 5 % Koolzuurgas dat percen-
tage blijft hangen in de dode ruimte en bij iedere teug haal je 
dat weer naar binnen. Daar word je suf van.

Op het web krijg je dan te zien 'heeft deze mededeling gehol-
pen'? Zo niet laat het weten dan ga ik het volgende keer op een 
andere manier proberen. Maak tot je lijfspreuk: "Beter een lap 
voor je mond dan een bord voor je kop"!

Jan Medema

“informatiesessie Werkloos en Sociale Voorzieningen”

De overheid verwacht een snel oplopende werkloosheid. Daarom organiseert 
WerkVindenAlphen in samenwerking met het FNV een informatiesessie (online) 
op woensdag 3 juni, waarbij wordt uitgelegd met welke regelingen (sociale voor-
zieningen) je te maken krijgt als je werkloos bent of werkloos wordt. 

Je hebt wellicht al veel informatie van diverse instanties gekregen of gelezen, maar dat is toch best 
veel om allemaal makkelijk te ontrafelen. Naast de WW en andere voorzieningen, wordt in deze ses-
sie ingegaan op diverse details zoals rechten en plichten, welke inkomsten wel/niet worden gekort, 
met welk instanties je te maken krijgt en waar je op moet letten. 

Deze WerkVinden informatiesessie wordt online gegeven door Theo Gennes van het FNV en vindt 
plaats op  woensdag 3 juni van 10:00 tot 12:00 uur. Deze informatiesessie is via de computer, mobiel 
of tablet te volgen en is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Meer informatie en op-
geven via  www.werkvindenalphen.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, informatiebijeenkomsten, netwerken/wandelen en indivi-
duele begeleiding. In verband met de Corona-situatie hebben we 
onze dienstverlening zoveel mogelijk omgebouwd naar een online-
dienstverlening. Voor meer informatie over ons volledig program-
ma, zie onze website www.werkvindenalphen.nl.

Hoe werkt de actie :
- de kassabonnen worden verza-
meld door alle dames van de in-
zamelpunten
- de volle spaarkaarten worden 
door de dames ingeleverd bij 
Hoogvliet
- de artikelen worden verkocht 
op verschillende markten in 
Alphen aan den Rijn of verkocht 
aan mensen die de artikelen 
graag willen kopen

Door het coronavirus zijn er he-
laas geen markten, waar de arti-
kelen verkocht kunnen worden, 

De inzamelactie van de Hoogvliet kassa-
bon spaarzegels gaat nog steeds door!!!!
Verleden jaar is met de inzamelactie van de Hoogvliet kassabonnen circa  € 2.500,00 opgehaald, 
voor de Samenloop voor Hoop van de Kankerbestrijding (KWF). Dit is het dubbele van verleden 
jaar! Dit is gehaald, samen met de verschillende inzamelpunten in Alphen aan den Rijn.

maar via Facebook bijvoor-
beeld kunt u de artikelen voor 
een leuke prijs kopen. Helaas 
kent iedereen wel iemand die 
de ziekte heeft (of heeft gehad), 
door het verkopen van de gra-
tis artikelen wordt geld in geza-
meld om onderzoek naar deze 
ziekte te doen en hopelijk deze 
ziekte uit de wereld te krijgen!

Dus heeft u Hoogvliet kassa-
bonnen over, wilt u deze dan 
ons doneren, voor het KWF? 

Elke spaarzegel telt!

Spaart u mee voor het goede 
doel?!?! Iedereen die zegels ge-
doneerd heeft : uiteraard heel 
erg bedankt!!
En wij hopen dat u de zegels 
blijft geven!

U kunt de zegels inleveren bij : 
Kimberly Nies, Van Poelgeest-
laan 13, Koudekerk aan den Rijn
Willy van der Linden, Potgie-
terlaan 6k, Hazerswoude Rijn-
dijk
Petra Ooms, De Genestetstraat 
52 te Hazerswoude Rijndijk
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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 31 mei   09.30 uur Ds J. Prins, Ouderkerk 

a/d IJssel; 18.00 uur Ds J.T. Maas, Vinkeveen; 

Maandag 1 juni   09.30 uur Ds P.J. Krijgsman 

(Belijdenisdienst) 

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 31 mei en Maandag 1 juni

 Diensten vervallen zie www.pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente Zondag 31 mei   09.30 en 18.00 uur Stud. L. v.d. 

Kuijl; Maandag 1 juni   10.00 uur Ds A.J. de Waard 

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 31 mei: 09.30 uur Ds S. Kurtzahn

 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 31 mei: 09.00 uur Ds A.B. van Campen, 

Maandag 1 juni 09.oo uur Ds A.B. van Campen 

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  Zondag 31 
mei 10.00 uur: Dominee W. Bies-
heuvel en pastor L.J. Hooger-
werf.  

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 27 mei kunt u in de Ontmoe-
tingskerk terecht. Daar ontmoet 
u pastor Laurien Hoogerwerf.

KERKELIJKE VIERINGEN in 
RHIJNDAEL   

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

komende week nog niet vrij er 
op uit kunnen trekken. Vele ge-
legenheden zijn nog gesloten. 
Maar uitzien naar de tijd dat het 
weer kan, groeit met de dag. 
Voor mij geef dat ook de invul-
ling van de pinksternovene van 
dit jaar. Als alles altijd gewoon 
is, dan verlang je nauwelijks iets 
anders. Dan is het eigenlijk lou-
ter vrome praat. Maar als je, zo-
als dit jaar, beknot wordt in mo-
gelijkheden en er niet vrijelijk op 
uit kunt gaan, dan is het verlan-
gen naar een geest die kracht 
geeft, troost schenkt, heelt en 
verkwikt, levensecht. Veni, sanc-
te Spiritus: kom, heilige Geest. 
Ruud Visser, pastoor.

WEEK NEDERLANDSE 
MISSIONARIS

De komende week – van 23 mei 
t/m 31 mei – is het de Week van 
de Nederlandse Missionaris.
Rondom Pinksteren – het feest 
van het begin van de Kerk – is 
er elk jaar aandacht voor deze 
mannen en vrouwen die het ge-
loof van de apostelen naar de 
missiegebieden brengen of ge-
bracht hebben. Gaat het op We-
reldmissiedag (in oktober) om de 
lokale kerken in de missie zelf, 
met Pinksteren is de aandacht 
gericht op de missionaire wer-
kers die vanuit ons land daar aan 
het werk zijn of er gewerkt heb-
ben. Het gaat om priesters, re-
ligieuzen, maar ook leken die in 
de missiegebieden hun beste 
krachten geven.  Er wordt jaar-
lijks ook gecollecteerd voor deze 
werkers. Dat geld is bestemd om 
de noodzakelijke kosten voor 
hen te betalen, zoals de premie 
voor de ziektekostenverzeke-
ring, hun AOW-premie, maar ook 
om cursussen te kunnen volgen 
en hun een verlofperiode te gun-
nen. Deze collecte wordt ieder 
jaar met Pinksteren gehouden. 
De Nederlandse missionarissen 
en missionaire werkers reke-
nen er echter op onze jaarlijkse 
steun. Zij hopen dat er ondanks 
het achterwege blijven van de 
collecteschaal toch voor hen 
geld zal binnenkomen.  Dit kan 
via bankrekeningnummer: NL36 
INGB 0006 1923 37, t.n.v. Paro-
chie H. Thomas, o.v.v. Week Ne-
derlandse Missionaris 2020.  Na-
tuurlijk kunt u uw gaven voor de 
missionarissen ook in de collec-
tebus doen die in de kerk staat 
met Pinksteren als tussen 11.00 
en 12.00 uur de kerk open is. 
Onze missionarissen en missio-
naire werkers zullen de schen-
kers dankbaar zijn.

HARTELIJK WELKOM, BENT 
U IN DE TUINEN ROND DE 

BERNARDUSKERK                                          
Door de beperkingen in deze tijd 
wandelen en fietsen we meer. 
We bezoeken geen grote ste-
den of bijzondere plaatsen. We 
blijven in de buurt, niet met ve-
len, maar veelal samen. En waar 

EROP UIT KUNNEN GAAN
Pinksteren kondigt zich aan. Ve-
len van ons maken plannen om 
er dan op uit te trekken. Maar 
dat kan niet vrijuit. Op een ter-
rasje gaan zitten, naar een mu-
seum gaan, een sportwedstrijd 
bezoeken, en nog zoveel meer 
leuke dingen: het kan allemaal 
niet. Op eerste pinksterdag zijn 
al deze gelegenheden nog ge-
sloten. Het coronavirus bedreigt 
nog altijd onze samenleving en 
daarom is het veelgehoorde ge-
bod ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ 
nog steeds van kracht. Het 
mooie weer lokt ons naar buiten. 
En hoe langer de tijd van stren-
ge beperkingen voortduurt, hoe 
moeilijker het is je aan de beper-
kende maatregelen te houden. 
Mensen hebben er behoefte aan 
om er op uit te trekken. Zeker als 
je geen tuin hebt, is de drang om 
naar buiten te gaan o zo begrij-
pelijk. Mensen voelen zich be-
knot. ‘Het moet maar weer gauw 
worden als vroeger’, zeggen 
mensen. En diverse parochianen 
spreken naar mij hun verlangen 
uit om op zondag gewoon weer 
naar de kerk te gaan en de com-
munie te ontvangen. Ook dat zit 
er met Pinksteren niet in. Ik kan 
me nu goed indenken, wat de 
leerlingen van Jezus meemaak-
ten in die tijd tussen Pasen en 
Pinksteren. Zij allen – en niet al-
leen Thomas – moeten behoor-
lijk ontdaan zijn door de schok-
kende gebeurtenissen die zich 
sinds het lege graf afgespeeld 
hadden. ‘Blijf zoveel mogelijk 
thuis’; het hoefde hun nauwelijks 
gezegd te worden. Zij sloten zich 
op. Na de hemelvaart van Jezus 
bleven zij binnen om het kwaad 
buiten te houden. Maar altijd bin-
nenblijven, is geen leven. En bo-
vendien, waren de laatste woor-
den van Jezus niet geweest: 
‘Gaat erop uit en brengt aan een-
ieder de blijde Boodschap’. Dan 
komt de dag dat de zon schijnt, 
het vuur brandt, en de leerlingen 
zich niet kunnen inhouden. Zij 
gaan naar buiten, trekken er op 
uit en voelen hoe bevrijdend de 
Boodschap is die hun is toever-
trouwd. Niemand houdt ze meer 
tegen. Er op uit kunnen gaan ligt 
in de mens verweven. Dat geldt 
voor jong en voor oud. De jon-
geren zullen niet kunnen wach-
ten en zullen - als het kan - naar 
buiten gaan; ouderen kunnen 
soms niet eens naar buiten. Jong 
of oud, vaststaat wel dat we de 

nodig op gepaste afstand. Als u 
langs de Bernarduskerk komt, 
zet uw fiets even tegen de kerk 
en wees welkom in de tuin. Loop 
een rondje door het bos, kijk 
eens in de voortuin en ga even 
zitten. De stoelen staan klaar. 
Loop even achter het klooster 
om. Misschien ziet u in de hoge 
coniferen of in de treurwilg de 
vaste gasten zitten. De uilen, er 
zijn er wel eens meer dan tien 
geteld. Als u ze niet kunt vinden, 
de uilen zien u wel, dat is ze-
ker. U loopt nog even door naar 
de voormalige begraafplaats en 
in de omega van klimop, mid-
den op de voormalige begraaf-
plaats staat een oude kerkbank. 
“Ga zitten en rust wat”, even een 
andere wereld, met zicht op de 
Rijn. Hartelijk welkom namens 
onze parochiekern Michael Ber-
nardus en de klus- en tuingroep. 

BERICHT UIT 
DE GEVANGENIS                                                                                                          

De pastor Geert Rozema schrijft 
ons met hartelijke groet: We 
hebben 118 Moederdag-video 
boodschappen opgenomen en 
naar de moeders verstuurd. Veel 
moeders blij en ontroerd. Ver-
schillende moeders hoorden 
voor het eerst in decennia dat 
hun zoon van hun houdt. Onder-
tussen hebben we een groot te-
kort aan vooral sportschoenen 
in het bijzonder de maten 41-46. 
Als jullie nog oude sportschoe-
nen over hebben of mensen we-
ten die ze over hebben - dan hou-
den wij ons aanbevolen. U kunt 
de schoenen bij de kerk brengen 
tijdens de openstelling of afle-
veren bij de familie Heemskerk 
Rijndijk 201. Dan zullen we zor-
gen dat de schoenen bij pastor 
Geert komen die er weer man-
nen blij mee kan maken. Ook 
in de gevangenis gaat alles an-
ders. Geen bezoek maar er mag 
meer gebeld worden en er wor-

den veel kaarten verstuurd. We 
kregen als parochie een enorme 
hoeveelheid kaarten van iemand 
en een gedeelte daarvan is naar 
de Geniepoort gegaan.

LIVESTREAMVERBINDING 
EN OPENSTELLEN         

Op de website van onze parochie 
– www.heiligethomas.nl –, vindt 
u direct op de eerste pagina 
met grote letters de aanduiding 
‘Livestream’ staan. Als u hierop 
klikt, dan wordt u zondags om 
9.00 uur rechtstreeks verbonden 
met de eucharistieviering van 
onze parochie in de St. Bonifa-
ciuskerk. Naast de aanduiding 
‘Livestream’ staat op diezelfde 
beginpagina van onze website 
met even grote letters de aan-
duiding ‘Liturgie’.  Als u daarop 
klikt, vindt u het ‘boekje’ voor 
deze viering. U kunt dit voor uzelf 
uitprinten. In het weekend zul-
len ook de deuren van de kerk-
gebouwen van onze parochie op 
de vaste tijden geopend zijn voor 
een persoonlijk gebed, voor per-
soonlijke bezinning. 
Het overzicht van de ope-
ningstijden is:
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 

MEIMAAND                                                                                                                                      
In de meimaand is in de katholie-
ke kerk ook Mariamaand. Helaas 
vervalt het Rozenkrans bidden in 
de kapel van Het Anker dit jaar. 
Maar tijdens het openstellen van 
de kerk op zondag tussen 11.00 
en 12.00 uur spelen Nico Wesse-
lingh en Anne – Marie de Groot 
ook steeds een aantal bekende 
Marialiederen.
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Ingezonden bijdrage

Open brief aan Gemeenteraad 
over Knelpunt Hazerswoude-Dorp
Geachte leden,

Minder dan 10 exporteurs en logistieke MKB-ondernemers heb-
ben kans gezien Provinciale Staten, maar ook de Gemeenteraad 
van Alphen ad Rijn, honderden miljoenen gemeenschapsgeld te 
laten bestemmen voor de aanleg van de N207 Zuid die geen en-
kel verkeersknelpunt in Hazerswoude en Boskoop oplost, maar 
slechts vergroot. Een subsidie van hun winst die geen enkel voor-
deel voor uw 100.000 inwoners oplevert, maar de helft van het 
Bentwoud zijn natuurwaarden ontneemt.

Deskundige en zeer betrokken leden van “Het Molenberaad” 
hebben met controleerbare (Provinciale) cijfers aangetoond dat 
met een andere prioriteit nog is bij te sturen. Daardoor kunnen de 
allang bestaande knelpunten in Boskoop en Hazerswoude-Dorp 
eerst en aantoonbaar worden opgelost. Bovendien valt voor de 
genoemde exporteurs en logistieke ondernemers de door hen na-
gestreefde margeverbetering ook te bereiken!

Kernpunten in de brochure daarover: 
1. De toch al voor iedere leek zichtbaar noodzakelijke aanleg van 

de 
 Bodegraven boog N11/A12, 
2. De aansluiting tussen de Zuidelijk rondweg in Waddinxveen 

en  de Moordrechtboog van 400 meter, 
3. Een aquaduct (Fries ontwerp en prijs) aan de Noordzijde van 

Boskoop en een slimme ontsluiting van het ITC, de Snijdel-
wijk en Waterrijk in Boskoop daarop 

4. Een onderdoorgang in of anders een westelijke randweg voor 
de N209 om Hazerswoude-Dorp. 

De aanpak van het knelpunt in Hazerswoude-Dorp.

De verkeersstroom door het Dorp heeft ook op grond van de door 
de Provincie verrichte onderzoeken (!) de fysieke grenzen be-
reikt. De schade aan milieu en gezondheid van de bewoners in 
de Dorpskern is groot. Het lintvormige Dorp is al tientallen jaren 
gespleten door een weg die er niet meer past. De Dorpsstraat ligt 
op het slappe veen van het oorspronkelijke maaiveld, dat wordt 
opgesloten door 2 vaarten. Met hulp van ervaren ontwerpers en 
aannemers weten we dat een onderdoorgang van de Dorpsstraat 
35 miljoen max. kost en in 3 jaar is te realiseren. Maar dan blijft 
de enorme aanslag op gezondheid en milieu van duizenden om-
wonenden. 

In dit licht is ook gekeken naar een variant in de bocht van de 
N209 bij Benthuizen, vanaf een al geplande rotonde, de N209 
om de fa Vermeulen heen tegen de spoordijk van de HSL leg-
gen. Waar de HSL de tunnel induikt, de N209 onder het 3 m ho-
ger liggende Westeinde door leggen en dan na een paar honderd 
meter rechtsaf langs de 1e tocht terugbuigen naar het bestaande 
tracé van de N209 ter hoogte van het zwembad in Hazerswoude-
Dorp. Omdat deze langs de HSL-dijk niet over veen maar over klei 
loopt, kan dit ruim binnen 3 jaar voor beduidend minder dan 35 
miljoen worden gerealiseerd. Het is goed ook deze variant mee 
te nemen.

We kunnen nu alleen hopen dat, nu volgens wethouder van Vel-
zen alles nog openligt, de verschillende organisaties en belangen-
groepen in Hazerswoude dorp om de tafel gaan zitten om tot een 
goede structurele oplossing te komen. Die is nodig, want de re-
cente ambtelijk voorstellen zijn niet gericht op inwoners van het 
Dorp maar op de N209. Die lossen niets op, maar maken het nog 
onbewoonbaarder dan het al is. Terwijl je voor hetzelfde geld op 
eenzelfde termijn een structurele oplossing bereikt. 

Ik vertrouw er op dat de inwoners van Hazerswoude-Dorp hun 
verantwoordelijkheid voor zo’n oplossing willen nemen en ver-
der willen kijken dan de voortuin/straat/wijk. En samen overleg-
gen om tot een oplossing te komen die de leefbaarheid van ons 
Dorp en de gezondheid van de inwoners ten goede komen. 

Gemeenteraad, neem uw politieke verantwoordelijkheid en wij 
helpen u met de praktische kant, waardoor ook de huidige re-
novatie van de Dorpsstraat niet na een jaar alweer aan barrels is 
gereden omdat een zuidelijke randweg om Plan Zuid en Weide-
landen ter hoogte van de eerste tocht weer van de kaart is ver-
dwenen. Die is noodzakelijk, de agrariërs denken mee begrijp ik.

Robert Hagendoorn

De Hazelaar niet open 
vanwege corona virus
Afgelopen weekend heeft het bestuur van Zwembad de Hazelaar definitief besloten De 
Hazelaar dit seizoen niet open te laten gaan. Deze zware beslissing is genomen na een uit-
voerig onderzoek van de protocollen en richtlijnen van o.a. KNZB en TU Delft.

Daarnaast hebben we afgelopen 
zaterdag deelgenomen aan een 
crisisberaad met twaalf andere 
openluchtbaden. Tijdens deze 
bijeenkomst zijn alle voors en 
tegens grondig tegen het licht 
gehouden. 

Van de twaalf aanwezige baden 
gaan er maximaal drie open. 
Deze drie baden beschikken 
over een professionele organi-
satie met betaalde toezichthou-
ders en management. 

Bij Zwembad de Hazelaar wer-
ken we uitsluitend met vrij-
willigers. De verantwoor-
delijkheid met de corona 
maatregelen is dermate groot 
dat we deze onze vrijwilligers 
niet kunnen en mogen opleg-
gen.

Gezien de verregaande regels is 
het ook zeer de vraag of bezoe-
kers kunnen genieten. Ontspan-
nen recreatief zwemmen zal 
ons inziens onmogelijk zijn. Het 
aantal bezoekers wat tegelijker-
tijd naar binnen zou mogen is 
zeer beperkt.

In de richtlijn van TU Delft staat 
dat het coronavirus minuten-
lang kan overleven in chloor-
water. Hierop beleid maken, 
handhaven en verantwoording 
dragen is voor ons ondoenlijk.

Voor de volledigheid treft u 
hieronder een opsomming van 
de belangrijkste maatregelen die 
ons hebben doen besluiten dit 
seizoen niet open te gaan. 
• Chloorconcentratie moet met 

200% verhoogd worden.
• Verantwoording van hand-

having ligt volledig bij de or-
ganisaties

• Snackverkoop is uitgesloten 
vanwege wachtrij

• Elke bezoeker moet geregis-
treerd worden. Aankomst/
vertrek tijd moet vastliggen. 

• Douchen is niet toegestaan 
ivm verwaaien van micro-
druppeltjes (aerosolen)

• Glijbaan, clown, aap e.d. mo-
gen niet operationeel zijn

• Bij banen zwemmen max. 1 
zwemmer per baan, er mag 
niet ingehaald worden

• In geval van reanimatie gel-
den afwijkende regels waar-
bij slachtoffer niet optimaal 

gereanimeerd kan/mag wor-
den

Om dit seizoen toch iets te kun-
nen betekenen voor het dorp, 
hebben we besloten om onze 
prachtige ligweide open te stel-
len voor diverse sporten welke 
nu nog niet binnen beoefend 
mogen worden. 

Mochten de maatregelen ver-
soepeld worden, zullen we ui-
teraard alle maatregelen nog-
maals tegen het licht houden, 
maar vooralsnog willen we 
geen valse hoop geven.

Iedereen die bij ons al een abon-
nement gekocht heeft, ontvangt 
binnenkort een mail voor resti-
tutie. 

Deze crisis treft ons ook finan-
cieel zwaar. De vaste lasten en 
afschrijvingen gaan onvermin-
derd door. Voor wie ons wil 
steunen kan met de donatiek-
nop op onze site een bedrag 
naar keuze overmaken, via de 
bank kan natuurlijk ook: NL-
66RABO0120558130 t.n.v. Stich-
ting de Hazelaar. Hartelijk dank!

Pedro Overmeer
Voorzitter 
Zwembad de Hazelaar

Helaas blijft het bad bij De Hazelaar dit seizoen leeg

Help uw Groene Hart 
Koerier te overleven!

Stort 5 euro (of meer) op 
NL37INGB0006259928
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Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp 
hervat overleg met de gemeente
Het dorpsoverleg had na de bijeenkomst van 19 februari jl. de samenwerking met de gemeente opgeschort. Na enkele 
stevige gesprekken met de betrokken wethouders zijn concrete afspraken gemaakt over het betrekken van de burgers bij 
de aanpak van de verkeersproblematiek in en om het dorp. Daarom heeft het dorpsoverleg besloten het reguliere overleg 
met de gemeente te hervatten. Hoe is het ook alweer zo gekomen?

Op de bijeenkomst van 19 fe-
bruari jl. hebben de provincie 
en de gemeente een volkomen 
nieuw plan gepresenteerd voor 
de noord-zuid doorstroming 
van het verkeer op de N209. Dit 
plan heeft belangrijke conse-
quenties voor o.a. de bewoners 
van de Frans Halsstraat, de Wei-
delanden en de Gerelaan. Over 
dit plan had met niemand over-
leg plaatsgevonden. Ook was er 
geen oplossing voor het zware 
vracht- en landbouwverkeer in 
de Dorpstraat. De gepresenteer-
de plannen hadden de status van 
een provinciaal uitvoeringsbe-
sluit, zo werd verteld. Dat be-
tekende: het is stikken of slik-
ken! Dit alles was onacceptabel 
voor het dorpsoverleg. Besloten 

werd om de samenwerking met 
de gemeente op te schorten. Het 
dorpsoverleg had het plan om 
op 12 maart jl. een bewoners-
avond te organiseren om zo re-
acties op te halen, maar vooral 
om te vragen hoe het nu verder 
zou moeten met de verkeersop-
lossingen en de inspraak. Door 
de coronacrisis kon deze avond 
helaas niet doorgaan. 
 
Inmiddels blijkt dat de provin-
cie en gemeente, ondanks de 
coronacrisis, gewoon door-
gaan met het maken van nieuwe 
plannen. Zo blijkt in het kader 
van het project Beter Bereikbaar 
Gouwe de mogelijkheid van een 
westelijke rondweg en van een 
tunnel te worden onderzocht. 

Ook in de gemeenteraad is on-
langs gesproken over de proce-
dure van totstandkoming van 
deze plannen, met name over 
de betrokkenheid van de di-
verse betrokken bewoners bij 
de plannen.  Tevens heeft het 
dorpsoverleg hierover een aan-
tal stevige gesprekken met de 
betrokken wethouders gehad 
om erachter te komen waarom 
dit proces tot nu toe zo beroerd 
is gelopen en hoe dit verbeterd 
moet worden.  

Voor het dorpsoverleg blijven 
de volgende uitgangspunten 
belangrijk binnen dit proces. 
Vanuit de Toekomstvisie Ha-
zerswoude-Dorp (maart 2018) 
komen heel duidelijk de volgen-

de problemen naar voren:
1. Zwaar vracht- en landbouw-

verkeer in de Dorpstraat en 
vermindering in het alge-
meen van de verkeersstro-
men in de Dorpsstraat.

2. Ontsluiting van Plan zuid, 
maar dan niet via de Dorps-
straat.

3. Barrièrewerking voor N209 
en een goede doorstroming 
van West naar Oost (ook 
voor scholieren).

Bij de oplossing van deze proble-
men moeten alle belangengroe-
pen in de ontwikkelfase een po-
dium krijgen waarin niemand 
kan claimen dat hij/zij de beste 
of enige oplossing heeft. Tevens 
moet aan de inwoners duidelijk 
worden gemaakt wat de plan-

nen zijn en welke verantwoor-
delijkheden  de gemeente en de 
provincie hierbij hebben. Wie 
betaalt wat? Maar ook wat de 
lange-termijn plannen (tunnel, 
rondweg?) voor consequenties 
hebben voor de korte-termijn 
maatregelen. Vooraf moeten de 
inwoners duidelijk worden uit-
gelegd waar zij wel en waar zij 
niet over kunnen meepraten.
 
Tenslotte: wanneer we de wet-
houders goed begrijpen, zullen 
het komende jaar belangrijke 
beslissingen genomen wor-
den over de verkeersproblema-
tiek in Hazerswoude-Dorp (zie 
GHK van 20 mei jl.: interview 
met Kees van Velzen). Wij vin-
den het van groot belang dat de 
(diverse) stemmen van de inwo-
ners daarbij goed tot hun recht 
komen. Wij willen u daarbij 
graag helpen door b.v. publica-
ties in de GHK, onze website en 
,indien dat weer mogelijk is, de 
organisatie van bijeenkomsten 
in De Juffrouw. 

Namens het Dorpsoverleg 
Hazerswoude-Dorp,
Maria Loomans (voorzitter)

Eindelijk duidelijkheid  
voor Hazerswoude-Dorp?

door Jan Luuk van Dijk

Er zijn door de jaren heen al heel wat voorstellen gedaan om de verkeerssituatie 
rond Hazerswoude-Dorp te verbeteren.  Een tunnel onder het kruispunt, een rond-
weg ten oosten van het dorp, rotondes op de N209 met aansluitingen en keerpun-
ten. 

In februari jl. toverde de provincie nog een 
nieuw idee uit de hoge hoed: een nieuwe 
rotonde met een afslag naar de Frans Hals-
straat. En nu is er weer een nieuw plan voor 
een westelijke rondweg en zoals dat met alle 
andere voorstellen ging, is ook hier weer een 
deel van de inwoners faliekant op tegen.

Bescherming de Wilck
Mevrouw Mennie Wielaard vertolkte op de 
vergadering van de raadscommissie van 20 
mei, het ongenoegen van de bewoners van 
het Westeinde en omgeving. “De verleng-
de ondertunneling heeft tientallen miljoe-
nen euro’s belastinggeld gekost. Bij de aan-
leg van de K380 hoogspanningslijn zijn ook 
beschermende maatregelen ten noorden van 
Hazerswoude-Dorp getroffen, met name om 
het vogelgebied de Wilck te beschermen. Het 
kan toch niet zo zijn dat nu lagere overhe-
den (provincie en, nota bene, onze gemeen-
te) het een goed idee vinden om de moge-
lijkheid van een weg door dit gebied te gaan 
onderzoeken. Een weg zou precies die zaken 
verstoren die met de kostbare ondertunne-
ling van de Hogesnelheidslijn en extra maat-
regelen voor de K380 hoogspanningslijn 
worden beschermd.”

Om duidelijkheid te verschaffen en alle 
maatregelen op een rijtje te zetten gaan de 
provincie en gemeente een nieuw traject uit-
zetten. Na de zomer 2020 worden in de BBG 
(Beter Bereikbaar Gouwe) dit maatregelen-

pakketten besproken en zal de gemeente de relatie met 
de maatregelen Hazerswoude-Dorp leggen.
Hierbij wordt aangegeven of en zo ja welke maatrege-
len er voor Hazerswoude-Dorp nodig zijn ter verbete-
ring van de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid 
in het gebied. Het definitieve voorstel zal aan de ge-
meenteraad worden aangeboden in mei 2021.

Het maatregelenpakket Ha-
zerswoude-Dorp kent een ei-
gen besluitvormingstraject en 
het college zal zich de komen-
de tijd buigen over de vormge-
ving van dit proces. Samen met 
een raadswerkgroep en met het 
Dorpsoverleg Hazerswoude-
Dorp en het Dorpsoverleg Bos-
koop zal dit worden uitgewerkt. 
Het dorpsoverleg Hazerswou-
de-Dorp is inmiddels weer ‘on 
speaking terms’ met het colle-
ge. Uitgangspunt bij dit alles is 
duidelijkheid te verschaffen aan 
de inwoners van Hazerswoude-
Dorp en Boskoop over de maat-
regelen die op korte en op lange 
termijn worden getroffen.

Géén verslechtering...
Volgens wethouder Kees van 

Velzen staat het besluit vast dat 
de N207-zuid (de Verlengde 
Bentwoudlaan)er komt, maar is 
daar ook nog een opdracht bij. 
Namelijk, dat dit niet mag lei-
den tot verslechtering van de 
verkeerssituatie in Hazerswou-
de-Dorp. Daarnaast moet er vol-
gens de wethouder ook aan-
dacht komen voor het zware en 
landbouwverkeer in en om het 
dorp. Het streven is nu om op 
10 juli alle voorstellen bij elkaar 
te leggen
“Maar”, vulde de wethouder 
nog aan, “wat je ook doet, je 
kunt nooit de wensen van ieder-
een inwilligen.”

Intussen blijven de inwoners 
van Hazerswoude-Dorp uitzien 

naar duidelijkheid.
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www.bakkerammerlaan.nl

Feestelijke taarten:               
ook online te bestellen              

Aardbeienschnitte
                                                            

5,95

Brownies  4 stuks                                                                          3,-                                                       
De aanbiedingen  gelden van 28 mei t/m 3 juni

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 Vrieslijk l ij

Verse kipfiletVerse kipfiletVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrr pppppppppppppppppppppppppppppppppppppffffffffffffffffffffffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttt

Aanbiedingen zijn geldig van ... t/m ... 2019.

Varkenshaas 
brie sleetje
Makkelijk sleetje met 
malse varkenshaas, rode ui, 
zongedroogde tomaten en 
een pepermarinade.

Varkenshaas
brie sleetje
Makkelijk sleetje met
malse varkenshaas, rode ui,
zongedroogde tomaten en
een pepermarinade.

Vleeswarentrio:

Grillham
Boterham-

worst
Wijncervelaat

4.49
Weekendtip!

Katen
haasjes

2 stuks

5.98
BBQtip!

Kip
Indian

schnitzels
4 stuks

4.98

Vlugklaarpakket:

4 Hamburgers
4 Room-
schijven

7.98
Uit eigen keuken!

Diverse 
verse 

salades 
100 gram 

1.69
Altijd lekker!

Runder
steaks 

4 stuks 

8.98
Bekijk onze 

BBQFOLDER 

op onze 

website

Aanbiedingen zijn geldig van 
25 t/m 30 mei! 

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

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. • Hoogeveenseweg 8c 

• 2391 NR  Hazerswoude 
• Tel.: 0172-589332/588754 
• Fax: 0172-587439
• E-mail: info@keesvandevelde.nl
• Website: www.keesvandevelde.nl

Voor ons loonbedrijf zijn wij op zoek naar een:

Tractorchauffeur/
Kraanmachinist m/v

Ben je geïnteresseerd in een afwisselende
job neem dan contact op met 

Kees van de Velde. 
Telefoon 06-53 52 15 13.

Wij verkopen en onderhouden alle merken
auto’s. Tevens hebben wij een uitgebreid

machinepark voor diverse landbouw-, 
tuinbouw- en loonwerkzaamheden.

Wij verkopen en onderhouden alle merken 
auto’s. Tevens hebben wij een uitgebreid 

machinepark voor diverse landbouw-,  
tuinbouw- en loonwerkzaamheden.

Voor ons loonbedrijf zijn wij op zoek naar een:

Ben je geïnteresseerd in een afwisselende job 
neem dan contact op met

Maurice van de Velde.
Telefoon 06-53 52 15 13.

Tractorchauffeur/
Kraanmachinist m/v

• Hoogeveenseweg 8c 
• 2391 NR  Hazerswoude 
• T  0172 - 589 332 / 588 754 
• F  0172 - 587 439
• E  info@mvandeveldebv.nl 
• W  www.mvandeveldebv.nl
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Café de Egelantier v.a. 
1 juni  weer open!!!
"Toen begin maart het bericht kwam dat de horeca hals over kop moest sluiten wer-
den we hier wel even door overrompeld" aldus eigenaar Clemens Timmermans. 

"We hebben het eerst 
even aangezien en al 
snel hebben we het be-
sluit genomen de moge-
lijkheid te gaan bieden 
om maaltijden af te la-
ten halen of bezorgen. 
Omdat we dit goed ge-
organiseerd wilden la-
ten verlopen hebben we 
eerst de tijd genomen 
om onze website hier 
op aan te passen zodat 
de klant een goed over-
zicht had wat er op het 
menu stond en wij ons 
er organisatorisch op in 
konden stellen. De eer-
ste dagen liep het orga-
nisatorisch nog niet he-
lemaal goed maar we 
hebben het snel onder 
controle gekregen. We 
wilden ons onderschei-
den door de maaltijden 
warm bij onze klanten 
af te leveren hetgeen na 
wat aanpassingen uit-
stekend lukte. We heb-
ben de afgelopen peri-
ode overweldigend veel 
bestellingen ontvangen 
en ik wil dan ook hierbij 
iedereen hartelijk dan-
ken die ons in deze af-
gelopen moeilijke periode heb-
ben geholpen door bij ons te 
bestellen of een horecabon van 
ons te kopen. Ook wil ik Theo 
van Zanten Tweewielers harte-
lijk danken voor het belange-
loos ter beschikking stellen van 
een electrische fiets wat ons in 
staat stelde om alle opbrekingen 
te omzeilen en snel binnen Ha-
zerswoude dorp te leveren".

1,5 meter maatschappij...
Clemens: "We gaan nu over 
naar een nieuwe periode waar-
in we met veel haken en ogen 
weer 30 personen tegelijk mo-
gen ontvangen. We hebben er 
over nagedacht hoe dit te doen 
zonder mensen teleur te moeten 
stellen. We hebben onze inrich-
ting aangepast zodat we aan de 
1,5 m  verplichting kunnen vol-
doen. We hebben nu 2 “vrien-
dentafels” voor 2 + 2 vrienden 
en 3 “één huishoudentafels” 
voor 4 personen uit een gezin 
of woonadres. Verder hebben 
we nog 4 twee persoonstafels. 
We komen dan op 28 personen 
en hebben dan nog ruimte voor 
2 personen die we naar behoef-
te kunnen indelen. Ook hebben 
we een protocol opgesteld voor 
het ontsmetten van ons interi-
eur nadat de gasten vertrokken 
zijn".

Wel online reseveren
"We hebben een online reser-
veringssysteem opgezet wat het 
mogelijk maakt om tot groepen 
van 6 personen te reserveren en 
niet meer dan 30 personen te-
gelijk te ontvangen. We hebben 
het eetcafé ingedeeld in 2 tijd-
slots n.l. van 16.30 – 19.00 uur 
en van 19.15 – 21.15 uur.  Van 
11.00 tot 16.00 uur is het mo-
gelijk te reserveren voor een 
lunch, kopje koffie drankje etc. 
vanaf 21.30 uur is het café open. 
Volgens de nieuwe regels is het 
ook voor cafébezoek verplicht 
te reserveren en ook bij cafébe-
zoek moet iedereen een zitplaats 
hebben. Op de reserveringssite 
is te zien hoeveel ruimte er in 
een bepaald tijdslot is. Achter 
de tijdsaanduiding staat tussen 
haakjes het aantal plaatsen wat 
nog beschikbaar is. Als er men-
sen weg gaan dan passen we dat 
aan zodat op de site altijd te zien 
is of er ruimte is om bij de Ege-

lantier naar binnen te mogen. 
Als u op een mooie dag op het 
terras de maaltijd wilt gebrui-
ken dan kunt u ook hiervoor re-
serveren. U bent dan zeker van 
een tafel op het door u gekozen 
tijdslot".

Nog steeds bezorgen 
en afhalen
"Zoals we in het begin ook even 
moesten wennen aan het af-
halen en bezorgen van maal-
tijden zullen we ook hier weer 
even moeten wennen en zullen 
er in het begin misschien best 
wel dingen zijn die we anders 
moeten doen. Maar ik denk dat 
iedereen daar wel begrip voor 
kan opbrengen" aldus Clemens. 
Ook als de Egelantier weer open 
is blijft het voorlopig mogelijk 
om maaltijden af te halen of te 
laten bezorgen. Dat de mede-
werkers van de Egelantier hier-
mee voor een behoorlijke uitda-
ging staan laat zich raden. 

Gelukkig kunnen de duimen voor de Egelantier weer omhoog!!

Eetcafé geopend  in tijdsloten! 
 Eerste tijdsslot van 16.30 - 19.00 uur, 
 tweede tijdslot van 19.15 - 21.15 uur
Café geopend Na reservering van 11.00 - 16.00 uur open voor lunch,  
 kopje koffie, drankje etc. 
Café geopend vanaf 21.30 uur

Raadhuisplein 1 - 2 • 2391 BJ Hazerswoude
Telefoon 0172-588650 • fax 0172-587292

 

Ma. dag 1 juni  Biefstuk in warme knoflooksaus, met friet   € 16,25

Di. dag 2 juni  Bloemkool met bal gehakt en gekookte aard € 10,50

Wo.dag 3 juni  Pasta met zalm en kruidenroomsaus € 11,75

Do.dag 4 juni  Gebakken mosselen met paprika en ui, friet € 11,50

Vr. dag 5 juni  Macaronischotel met een gebakken eitje € 10,75

Za. dag 6 juni  Voor: Groene Pestosoep met zalm
  Hoofd: Duo van Vis in dille-roomsaus € 21,50

Zo. dag 7 juni  Happen v.d. plank v.a. 2 pers, prijs p.p.  € 22,25

Activiteitenkalender i.s.m. ACTIEF RIJNWOUDE

Weekmenu week 23 en maandmenu juni

Dagmenu's voor eetcafe (ook bezorgen/afhalen)

Weekmenu  Carpaccio salade met pijnboompitten, Parmezaanse kaas 
  en een balsamicodressing   € 11,50
Maandmenu   Voor: Soep van de dag  €   5,20  
 Hoofd: Mixed grillschotel met knoflooksaus, 
  warme groenten, friet en een salade € 18,25
  Dessert: Witte Chocoladeijs met rode vruchten en 
  een toef slagroom €  6,75
  Maandmenu, compleet € 27,25  

Helaas zijn de vroegere activiteiten zowel van de Egelantier als in samenwerking met 
Actief Rijnwoude nog niet toegestaan. Wij informeren u tijdig bij hervatting!!

Historisch Museum 
Hazerswoude gaat 
weer open!
Vanaf zaterdag 6 juni zal het Historisch Museum Hazers-
woude, Dorpsstraat 66, Hazerswoude-Dorp weer geopend 
zijn voor bezoekers op de zaterdag middag van 13.00 - 
16.30 uur. 

Bezoekers wordt gevraagd om de 1,5 m. afstand aan te houden en 
ook de naam en het telefoonnummer op te geven. Op dit moment 
is de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog en de bevrij-
ding te bezichtigen. 

Ook is het onlangs uitgekomen boek “ 75 jaar vrijheid in 75 beel-
den” van Arjan van ’t Riet en Bernadette Verhoef  nu in het mu-
seum te verkrijgen. 

Stichting Historisch Museum 
Hazerswoude
Dorpsstraat 66, 
2391 BK Hazerswoude-Dorp
Telefoon (alleen tijdens 
openingsuren) 0172-532488
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"Even tijd voor .... een Quizfilippine!!
Het aantal oplossingen van de woordzoeker overtreffen zal niet lukken (tenminste....)

Maar volgens de opstellers is deze ook goed te doen, dus aan de slag met het testen van de algemene kennis 
over de voormalige gemeente Rijnwoude.

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!

Deze keer geven we GEEN  letters vooraf! 
Al puzzelend met de gegeven cijfers lijkt het ons niet al te lastig om de juiste oplossing te vinden

Bedankt voor het samenstellen van deze puzzel!

Let op!
De letters IJ/OE/OU worden verdeeld over twee losse vakjes 

Geen spaties tussen de woorden gebruiken!

Van personen vragen we alleen de achternaam!

De oplossing vindt u 
in de groene kolom
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Stijlmiddelen..

Een understatement blijft een interessante stijlfiguur: je drukt 
iets overdreven afgezwakt uit en daarmee kan je zaken uitermate 
belachelijk maken en/of personen heel fijntjes fileren. Je moet 
echter uitkijken, want je kunt ook jezelf te grazen nemen. In 
een landelijk dagblad las ik dat Defensie de afgelopen twee jaar 
4,5 miljoen euro aan personeelsfeestjes heeft uitgegeven. Toen 
een journalist opmerkte dat het toch wel een exorbitant bedrag 
is, kreeg hij via een woordvoerder van het ministerie te horen 
‘dat het inderdaad iets soberder gekund had’. Die woordvoerder 
dacht - heel edelmoedig - de hand in eigen boezem te steken en 
enige schuld te bekennen, maar hij realiseerde zich waarschijn-
lijk niet dat hij met deze uitspraak de risee van de week was ge-
worden.
Nepotisme (vriendjespolitiek) is het begunstigen - door au-
toriteiten - van familieleden of vrienden en dat riekt uiteraard 
naar corruptie. In alweer een landelijk dagblad las ik dat de var-
kens-pest in Limburg had geleid tot het slopen van varkensstal-
len en daarbij was de onvermijdelijke subsidiëring een rol gaan 
spelen. En die subsidiëring was (waar hebben we dat meer ge-
hoord!) weer verbonden met grondspeculatie en vriendendien-
sten. Ik vermoed dat weinig mensen met de nodige scepsis naar 
de beursspeculant kijken... lijkt een eerzaam beroep. Met grond-
speculatie ligt dat veelal anders; bij die vorm van ‘beleggen’ is er 
altijd iemand die het gelag moet betalen. En wat een vondst om 
vriendjespolitiek te omschrijven als vriendendienst. Maar... het 
kan ook een vileine streek zijn: de schrijver weet natuurlijk don-
dersgoed dat de oplettende lezer ogenblikkelijk denkt: ammuh 
hoela, met je vriendendienst!
Met taal kan je allerlei zaken manipuleren, kan je mensen heer- 
lijk in de maling nemen. Het leukste vind ik de zaak op tilt te 
zetten met zo min mogelijk poespas en alle ruimte te laten aan 
het improvisatievermogen van de lezer. Ik las, nog steeds, in een 
landelijk dagblad iets over het Tweede Kamerlid Van Haga (ex-
VVD’er en zetelrover). Hij schurkt nu tegen Forum aan en haalde 
de pers met een stevige quote: Nederland is toe aan een grondi-
ge restauratie! Als je zoiets leest, kom je toch een paar uuur niet 
meer bij: iemand met een wel heel duister verleden, hangt de 
Cassandra uit. En hij moet toch weten dat nou juist het verve-
lende aan die Cassandra is, dat niemand haar gelooft. 
Heel mooi, ook weer in een landelijk... Jan Nagel wil voorzit-
ter worden van 50Plus. Zeven woorden en bonk... je stuitert 
voor enige tijd van je stoel. Je denkt dat die club na de capriolen 
van Krol en Dales wel klaar is met het de-pias-uithangen en dan 
komt uitgerekend Nagel als het bekende duveltje (zeg maar du-
vel) uit de grabbelton. 
Ik kijk uit naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Het is te 
hopen dat we ervan overtuigd raken dat een land (een wereld) 
dat door een irritant virus in de problemen is geraakt, baat 
heeft bij niet alleen een representatief maar ook een deskundig 
bestuur. 
Mocht dat niet het geval zijn dan ligt het rariteitenkabinet op de 
loer: leuk om het te bezichtigen en er lol aan te beleven, maar 
wel levensgevaarlijk.

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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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

LOOPFIETSJE FIRST BIKE, zie er als nieuw uit ! 
Plus fietsje voor 3-5 jaar.
Samen € 30,00 tel.071-3413931

KINDERFIETSJE 5-7 jaar. 4e hands !!! € 10,00 voor 
de kringloop. tel.071-3413931

DAMESFIETS i.g.st. Voor naar school, boodschap 
of bus. Merk Giant. Handremmen, 7 versnellings-
naaf. € 35.   Tel:0718886340

DIVERSEN

Bent u opzoek naar een BETROUWBARE OPPASSER 

* 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

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

dan bent u bij mij aan het juiste adres. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar 0685555754 

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.

OOK VOOR HET COMPLETE GEZIN

Sporten tijdens Corona
Kom tennissen bij TV Artesia!

met tennisBlijf fit

PROFITEER NU VAN DE VOORDELIGE ACTIE:

Zomerlidmaatschap €20,-
of 

5 lessen + zomerlidmaatschap €45,-

Zomerlidmaatschap €40,-
of 

5 lessen + zomerlidmaatschap €75,-

Schrijf je in via:
www.tvartesia.nl/zomerchallenge

Kom tennissen van juni t/m augustus met een afsluitend toernooi
TV Artesia houdt rekening met alle RIVM maatregelen

De zwerm is opgevangen in een bijenkorf.

Aantal inwoners in Koudekerk neemt in 
korte tijd toe met 10.000 inwoners……. 
Bekend is dat in de Dorpskern Koudekerk dringend behoefte is aan nieuwe 
woningen. Veel jongeren trekken weg met als gevolg dat het dorp langzamer-
hand leegloopt en vergrijst.

Wat kan men hier tegen doen? Daarvoor moet je inventief zijn en je plannen zeer snel realise-
ren. Wel, één dezer dagen telde deze dorpskern een kleine tienduizend inwoners meer! Hoe dit 
dan kan? Wel, deze nieuwe bewoners trachtten in korte tijd hun eigen onderkomen te bouwen 
en wel met z’n allen samen in een onderkomen: 
een bijenvolk nam zijn intrek in een tuin en vormde een grote tros in een dichte heg in het 
centrum van Koudekerk! Waarschijnlijk vonden ze de plek nog niet echt ideaal, want de bijen 
zwermden door de tuin, over de straat en het trottoir. 

Vakman er bij halen
Met hulp van de gemeente is een imker opgeroepen. De heer Brommers 
uit Alphen kwam goed uitgerust voor dergelijke werkzaamheden en 
heeft de zwerm vakkundig in een korf weten te loodsen. De heer Brom-
mers nam het bijenvolk veilig mee naar een van zijn bijenkasten. 

Hoewel heer Brommers per 1 januari jl. na bijna 30 jaar trouwe imker-
dienst met pensioen is gegaan, deed hij deze handelingen als een ie-
mand die zijn vak echt goed verstaat.   Tot voor kort had hij een 10-tal 
bijenfamilies in het bezit in de bijenstal bij kinderboerderij Zegersloot.

Op de site van Alphen.nl lazen we dat heer Brommers met zijn 89 jaar 
er al zo’n 45 jaar imkerschap op heeft zitten en het aantal potjes honing, 
wat zijn volkje produceerde, inmiddels niet meer is te tellen.  

Het artikel van heer Brommers kunt lezen op:
https://www.alphens.nl/nieuws/trouwe-imker-jan-brommers-gaat-
met-pensioen.html
De omwonenden van de Poelgeestlaan, Europasingel en Park Ypenburg 
bedanken bij deze de heer Brommers heel hartelijk voor de snelle en 
adequate hulp.
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Jan van
der

Salm
voor uw laswerk,
tuinmachines &
tuingereedschappen
Weipoorsteweg 4b
2381 NA Zoeterwoude
071 5803985 / 06 51179246        

www.janvandersalm-tuinmachines.nlwebshop: www.neusjevandesalm.nl

Uw vertrouwde adres
nu ook krachtige accu grasmaaiers

De Singel in Koudekerk 
is ’n ideale plek voor 
ontspanning en…..

door Frits Nijhof 

Midden in Koudekerk ligt een van de mooiste groenstroken van deze dorpskern: de 
Europasingel. Er staan een aantal mooie treurwilgen, acacia’s en een kastanjeboom. 
Bovendien is het is er rustig en stil. 

Door allerlei maatregelen tegen 
de verspreiding van het coro-
navirus, zoeken op dit moment 
de jeugdige inwoners van ons 
dorp ook hun afleiding en dat 
is goed, heel goed. Je ziet een 
paar jongens hun hengeltje uit-
werpen, in de hoop dat ze een 
visje aan hun haak naar boven 
halen. Iets verderop hebben de 
kinderen, onder toeziend oog 
van hun vaders, heel inventief, 
een paar prachtige schommels 
gemaakt, waarmee ze deels over 
het water zwiepen. Daarbij heb-
ben ze de grootste lol, want….. 
het blijft wel spannend als je 
even boven het water ‘zweeft’! 
Prachtig om te zien én te ho-
ren.…. dat brengt weer wat le-
ven in de brouwerij. Ik zou zeg-

gen: Jongelui:  Ga daar mee door!

Daar de Singel in het centrum 
ligt en voor iedereen makkelijk 
bereikbaar is, is het tevens een 
ideale plek om, op een wille-
keurig tijdstip van de dag, even 
je hond uit te laten. En, honden 
zijn – groot of klein – in prin-
cipe prettige en trouwe huisdie-
ren. Dat kan én mag allemaal. 
Echter, als ik naar beneden kijk, 
zie is dat er links en rechts de 
uitwerpselen van deze viervoe-
ters in het gras liggen; klein, 
groot, dik of dun.  

Beste hondenbezitters: Kost het 
jullie nu zo veel moeite om de uitwerp-
selen na ‘n grote boodschap van uw 
hond even om te ruimen? Er hangen 

overal opruimzakjes, er staat op 
elke 50 meter een speciale af-
valbak om je zakje even in te 
deponeren. Deze afvalbakken 
worden wekelijks door de ge-
meente geleegd. Het moet toch 
mogelijk zijn, met iets meer 
moeite om onze omgeving net-
jes en schoon te houden; niet 
alleen hier, maar ook elders in 
Koudekerk.  Hoe zou u het vinden 
dat uw zoon of dochter straks thuis-
komt, de keuken en huiskamer bin-
nen stapt met ‘iets bruins’ onder de 
schoen? 

We vertrouwen er op dat u als 
hondeneigenaar voortaan mee-
werkt aan een schoon en leef-
baar Koudekerk!  Dank u wel. 

Muziekvereniging KNA 
collecteert mobiel voor de 
speciale jubileumeditie 
van de Anjeractie!
Op vrijdag 22 mei geeft het Prins Bernard Cultuurfonds het 
startsein voor de Anjeractie én omdat het fonds dit jaar 80 jaar 
bestaat en de Anjeractie voor de 75e keer wordt gehouden, 
wordt dit gevierd met een speciale jubileumcollecte. Dit jaar is 
de opbrengst van de collecte 100% voor Muziekvereniging KNA!

In de week van 22 tot en met 29 mei 2020 zullen de leden en vrij-
willigers weer collecteren voor de Anjeractie. Onze collectanten 
kunnen vanwege de coronacrisis niet met een collectebus langs de 
deuren gaan. Dit jaar zal de collecte dan ook voor het eerst in de 
geschiedenis van de Anjeractie mobiel gebeuren!

Onze leden en vrijwilligers zullen via hun mobiele telefoon een be-
richt versturen naar hun familie, vrienden, kennissen, collega’s en 
buren met de vraag om te doneren voor Muziekvereniging KNA. 
Middels de doneerlink in het berichtje wordt er automatisch ver-
binding gemaakt met de bankapp op uw telefoon. U kiest uw bank 
waarmee u wilt betalen, kiest het bedrag en klaar! Het werkt net zo 
makkelijk als de gewone betaalverzoekjes via de bank of een tikkie.

De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan Muziek-
vereniging KNA. Waarmee zij de cultuur en de muziekvereniging 
in uw buurt levend kan houden! Wilt u verzekerd zijn van een be-
richtje om te doneren? Stuur dan een mail naar secretaris@kna-
koudekerkadrijn.nl met uw naam en 06-nummer, dan zorgen wij 
ervoor dat u tijdens de collecteweek van ons het doneerbericht ont-
vangt. 
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Enthousiaste fotografen in Rijnwoude!Enthousiaste fotografen in Rijnwoude!
Genoeg ruimte om alle foto's die binnenkomen van fotografen in en om 
Rijnwoude hebben we nooit. We maken daarom een zo ruim mogelijke 
selectie uit de inzendingen. Opvallend is dat regelmatig hele series foto's 

worden ingezonden van een heerlijke wandeling of fietstocht in onze om-
geving. Maar ook plotseling opgevallen details of gebeurtenissen zien we 
graag. Naar buiten! Vooral in Coronatijd... 

Deze prachtige rhododendron werd gefotografeerd door Lena van Vliet aan de Zuiddijk

Foto rechts Een mooie spiegeling 
van de vliegtuigstrepen 
die je nu veel minder ziet!

Foto links:  
Het spoorpad nog zonder 
blad aan de bomen

Foto linksonder:
Koudekerk in het ochtendgloren

Foto links beneden:
Zwaan aan de Spookverlaat 
maakt ochtendtoilet.

Maak kennis met de ransuil in de goudiep bij de familie Kerkvliet aan de Poelzoom!

De trein uit Leiden tijdens de "ochtendspits"
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Bericht in AD regio opzienbarend!

Tafeltennissers van Avanti 
stappen uit eredivisie
De Hazerswoudse tafeltennisvereniging Avanti heeft de NTTB laten weten het eer-
ste mannenteam terug te trekken uit de eredivisie. De club heeft daartoe besloten 
omdat het komend najaar geen representatief team op de been kan brengen. 

Van de vier spelers die afgelo-
pen voorjaar deel uitmaakten 
van de selectie, zal niemand ko-
mend seizoen de kleuren van 
Avanti verdedigen.

De aanleiding voor de leegloop 
bij Avanti is volgens Frank Hol-
lak een blessure die hij opliep 
tijdens een skivakantie. "Door 
een ongelukkige val scheurde 
mijn binnenste knieband af en 

tegelijk ook mijn voorste kruis-
band. Toen werd al snel duide-
lijk dat ik dit jaar niet meer in 
actie zou kunnen komen. De ko-
mende zes maanden moet ik re-
valideren.''

Omdat Avanti het zelfs met 
Frank Hollak in de gelederen al 
moeilijk zou hebben om zich te 
handhaven, zocht de ambitieu-
ze Ruan Greyling onderdak bij 

eredivisionist Salamanders uit 
Wateringen. Het domino-ef-
fect leek compleet toen Vincent 
Blom daarop meldde zijn loop-
baan bij het Goudse Vrienden-
schaar te zullen vervolgen, maar 
ook kopman Simon Goessens 
heeft uiteindelijk besloten zijn 
sportieve loopbaan elders voort 
te zetten. Eergisteren werd be-
kend gemaakt dat hij zal gaan 
uitkomen voor Smash-70 uit 

Buiten Taekwondo trainen 
tijdens de Corona hectiek
Binnensporten mag nog niet met contactsporten volgens het RIVM, maar buiten 
sporten met in achtneming van de maatregelen, dat mag gelukkig wel. Voor elke 
leeftijdsgroep zijn door Taekwondoschool De Tombe daarvoor trainingsmogelijk-
heden gecreëerd. 

Jonge kinderen mogen spelen 
en elkaar aanraken en dus ook 
weer sporten, maar wel buiten. 
De jongvolwassen in de leef-
tijd van 12 en ouder mogen ook 
buiten Taekwondo trainen maar 
moeten daarbij wel de 1,5 me-
ter maatregel in de gaten hou-
den, tenzij ze uit hetzelfde ge-
zin komen. Dit stelt de trainers 
van sportschool De Tombe wel 
voor uitdagingen. Maar het be-
lang van kinderen om weer lek-
ker te mogen sporten is super-
groot, dus creativiteit is ten top 
aanwezig.

Samen flexibel en sterk
“Taekwondoschool de Tombe 
heeft overleg gehad met de ei-
genaar van het bedrijfsverza-
melgebouw en naastgelegen 
huurders om de mogelijkheden 
te bespreken om voor de deur 
van het clubgebouw buiten op 
de parkeerplaats te kunnen trai-
nen”, vertelt Ronald de Tombe. 
Gelukkig hebben verhuurder en 

medehuurders groen licht gege-
ven en werken ze allemaal sa-
men om buiten sporten moge-
lijk te maken, maar ook dat bij 
de andere huurders gewoon ge-
werkt worden. “Een mooi voor-
beeld over het elkaar gunnen 
van mogelijkheden,” aldus Ro-
nald.

Trainen op een speciale 
buitenmat
Om het buitensporten verder 
vorm te geven heeft de Tae-
kwondoschool een buitenmat 
aangeschaft van maar liefst 700 
x 1400 cm waarop door de le-
den van de club volop getraind 
kan worden. “Dankzij de inzet 
van diverse vrijwilligers (ou-
ders) en de wat oudere leden 
wordt de mat 3x per week op-
gebouwd en na de laatste trai-
ning weer afgebouwd. De trai-
ningen zijn opgesplitst in 2 of 3 
groepen. Groep 1 (tot 12 jaar), 
Groep 2 (12 jaar en ouder) en 
nog een groep 18 jaar en ou-

der”, vertelt Ronald verder. Tij-
dens de trainingen blijven de 
leraren aan de buitenzijde van 
de mat en worden aanwijzingen 
met inachtneming van de 1,5 
meter gegeven. Er wordt vooral 
bij de groep van 12 jaar en ou-
der continu gezocht naar crea-
tieve organisatievormen waarbij 
de 1,5 meter gehandhaafd kan 
worden zodat een veilig sport-
klimaat m.b.t. het coronavirus 
wordt gewaarborgd.

Ook meedoen?
De trainingen vinden plaats op 
maandag, woensdag en vrij-
dag op het parkeerterrein aan 
de Potgieterlaan 10G te Hazers-
woude-Rijndijk. Wil je ook lek-
ker Taekwondo buitenspor-
ten, of werken aan je conditie 
en kracht op een andere ma-
nier dan in de fitnesschool? Kijk 
dan voor meer informatie op de 
website www.tsdetombe.nl. Ie-
dereen is welkom, vanaf 6 jaar.

Hattem, dat elk seizoen mee-
strijdt om de titel.

Avanti heeft bij monde van wed-
strijdsecretaris Vincent Swart 
aangekondigd dat het een nieuw 
vlaggenschip gaat bouwen rond 
Olaf Stolwijk, die afgelopen sei-
zoen in de tweede divisie goed 
presteerde, Albert van Beek en 

Vincent Swart zelf. 
Het team, dat zal gaan uitko-
men in de eerste divisie, wordt 
aangevuld met routinier Martin 
Groenewold en de minstens zo 
ervaren Ronald Vijverberg die 
beiden al diverse succesvolle 
periodes bij Avanti hebben ge-
kend.

Groep 1 en Groep 2 actief met Taekwondo trainen op de buitenmat

Korenmolen Nieuw 
Leven vanaf 6 juni weer 
open voor publiek!
Nu het langzaam weer beter gaat met het verloop van 
de Corona pandemie gaat ook onze wipstelling koren-
molen Nieuw Leven vanaf 6 juni weer elke zaterdag 
open voor publiek van 10:00 tot 16:00 uur. De molen-
winkel is vooralsnog alleen tot 13:00 uur open.

Gezondheid voorop: 
Maximaal twee volwassenen met maximaal twee kinderen tot 
twaalf jaar krijgen tegelijkertijd toegang tot de molenwinkel. Na-
tuurlijk vragen wij onze bezoekers ook om anderhalve meter af-
stand te houden van onze vrijwilligers. 
Op dit moment zijn de onderhoudswerkzaamheden aan de mo-
len weer in volle gang (zie foto). De afgelopen week zijn de roeden 
doorgehaald en behandeld. Nu richt onze aandacht zich op het be-
handelen van de stelling.
Nieuwe, verse voorraden van onze bekende meelsoorten en ingre-
diënten worden weer binnen gereden en gereed gemaakt voor de 
lekkerste recepten!
Met Vaderdag voor de deur worden ook weer cadeaupakketten aan-
geboden onder het motto “Een pakket voor elk budget!”

Volg ons op onze website
Op onze website zullen wij u op de hoogte houden van het reilen 
en zeilen van onze molen. Kijk daarvoor op www.molennieuwle-
ven.nl. Op deze pagina’s kunt u ook informatie vinden over de ge-
schiedenis van onze molen en lekkere recepten om te bakken. Met 
inmiddels vier gediplomeerde en enthousiaste molenaars gaat het 
ons lukken om nagenoeg elke zaterdag de molen te laten draaien en 
meer dan tot nu toe te malen. 

Vrijwilligers voor de winkel zijn van harte welkom!
Wij streven ernaar om elke zaterdag van 10.00 tot 16:00 uur de 
winkel voor publiek te openen. Dat lukt niet met het huidige aantal 
vrijwillige winkeliers. Mensen, die het leuk vinden om dit prach-
tige monument levendig te houden en onze klanten van de lekker-
ste producten te voorzien worden daarom gevraagd zich te melden 
bij de molen of via ons emailadres molenwinkel@molennieuwle-
ven.nl .
Molen Nieuw Leven staat aan de Dorpsstraat 228 Hazerswoude-
Dorp en is inmiddels weer goed bereikbaar vanaf het kruispunt 
Gemeneweg-Dorpsstraat.
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

HOOGVLIET.COM
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VOORDEELSPECTACULAIR

 Hoogvliet salade 
 2 kuipjes van 150 gram 
Van /2.10 - /4.38
Voor 1.05 - 2.19

 2 HALEN
1 BETALEN 

 NU 

 Desperados, Jillz, 
Apple Bandit of Sol 
 2 pakken met 6 fl esjes 
van 0.23 - 0.33 liter of 
4 fl esjes van 0.23 liter 
Van /6.58 - /15.18
 Voor 3.29 - 7.59

 PER BOS 

 2.99 

MAXIMAAL 6 KRATTEN PER KLANT 

 Hertog Jan 
 Krat met 24 fl esjes 
van 0.3 liter 
Van /16.39
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 Coca-Cola of Fanta 
 Alle pakken met 
6 blikjes van 0.33 liter 
Van /3.58 - /4.04

7 dagen   vaasgarantie

Apple Bandit of Sol 

STUNT

 1+1
GRATIS 

1.99 
400 GRAM

 8.99 
 5 PAKKEN

 2.99 
PER PAK

4 STUKS

 9.99 

PER KRAT

 9.99 

Hollandse aardbeien
Schaal van 400 gram
Van /2.99

 Pioenrozen 
Van /3.99

 Sun All-in-one Regular, 
Citroen of Hygiene of Robijn 
Klein & Krachtig, Color, 
Stralend Wit, Black Velvet, 
Purple of Zwitsal wit
 4 pakken met 23 - 25 stuks 
of fl essen van 735 ml
 Van /27.96 - /35.28 

 3 SCHALEN 

 9.-
 Pick&Mix BBQ vlees 
 BBQ worst smokey kip, Italiaans, 
mediteraans, Mexicaans, naturel, kip, 
bockworst of curryworst of chipolata 
Duits, kaas of smokey
 3 pakken van 200 - 360 gram 
Van /9.87 - /10.47

TOT 

71%
KORTING

 L’OR koffi ecups 
 5 pakken met 10 stuks 
Van /13.90 - /14.80
Geschikt voor
Nespresso® apparaten

Let op! Afwijkende openingstijden 
i.v.m. Pinksteren op 31 mei en 1 juni


