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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

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

INLOOPSPREEKUUR NOTARIS
In verband met het coronavirus

zal er tot nader bericht 
door Limes Netwerk Notarissen
 geen gratis inloopspreekuur 

worden gehouden

Voor inlichtingen :
Telefoonnummer 0172 213848

Iedereen is bij deze uitgenodigd om ook mee te doen....

Wat is de huidige status van
het Quarantaine Qunstwerk?

Ruim 2 weken geleden stond er van het welzijnsteam 
van Zorgcentrum Rhijndael in Koudekerk een oproep 
in de Groene Hart Koerier om samen met de bewoners 
van Rhijndael  een groot Qunstwerk te maken. 

Het merendeel van de inwo-
ners van onze Dorpskern zit net 
als de bewoners van het verzor-
gingshuis thuis – in een opge-
legde lockdown. Hoe staat nu 
met dit Qunstwerk? Wel, er is 
door een groot aantal mensen 
al een en ander in geleverd; dat 
ziet er al heel mooi uit. Maar: 
Hiermee zijn we er nog niet! Er 
kan nog meer bij….  Iedere in-
woner uit voormalig Rijnwoude 
kan meedoen.  Er zijn ook reeds 
werken ingeleverd uit de ker-
nen Hazerswoude-Rijndijk en 
’t Dorp, maar voormalig Rijn-
woude is iets groter. 

Wat moet u hiervoor doen?
De belangstellenden kunnen 
een qunstwerk maken van 20 x 
20 cm. U kunt iets maken van 
hout, bv. iets leuks knutselen, 
iets tekenen of, schilderen, brei-
en of haken. Vindt u dat u daar 
niet zo goed in bent, dan kun 
u ook een gedicht schrijven, 
iets plakken, timmeren. Of ver-
zin iets wat betrekking heeft op 
het corona-tijdperk: Wat vindt u 
bv. van een vierkant mondkapje 
met bijzondere versierselen. U 
kunt het zo gek maken als u zelf 
wilt, mits het voldoet aan ver-
eiste afmetingen [20 x 20 cm]. 

Uw qunstwerken kunt u inleve-
ren bij Rhijndael, Europasingel 
2, Koudekerk. 

Inleveren zonder binnen te 
komen
Hier voor is tussen de schuifdeu-
ren een brievenbus geplaatst; 
Rhijndael hoeft u daarom hele-
maal niet binnen te komen. In-
dien de thuiszorg van WIJde-
zorg bij u thuis komt, kunt u 
uw qunstwerk aan de zorgme-
dewerkers meegeven; zij zorgen 
er voor dat het op de juiste plek 
komt. 

Kortom: U bepaalt helemaal 
zelf wat u maakt. U kunt zo-
veel qunstwerken maken als u 
wilt.  Vermeldt u a.u.b. op de 
achterzijde van uw qunstwerk 
even uw naam. Alle qunstwer-
ken, welke worden ingeleverd, 
worden samengevoegd tot één 
groot Quarantaine Qunstwerk. 
Het is de bedoeling dat dit 
Qunstwerk zal na het beëindi-
gen van de Coronamaatregelen 
wordt geëxposeerd. 

Bijbehorend verhaal?
Wellicht zijn er mensen die iets 
willen vertellen over hun ge-
maakt qunstwerk. Dat kan. Bv.: 
Hoe bent u er toe gekomen om 
mee te doen? Wat hebt u ge-
maakt? Zet uw ideeën bevin-
dingen, werkwijze op een mail 
en stuur deze naar: Frits Nijhof, 
mail fj.nijhof@ziggo.nl.  (niet te 
lang; max. 50-60 woorden). We 
maken van de leukste verhalen 
een samenvatting in de Koerier. 

Bij Rhijndael rekent men er op 
dat u allemaal enthousiast bent 
geworden en meteen uw pot-
lood, penseel, hamer, zaag, 
brei- of haaknaald ter hand 
neemt en begint met uw bijzon-

Het quarantaine qunstwerk begint al imposante afmetingen aan te nemen.

dere Qunstwerk!    U doet toch 
ook mee met het Quarantaine 
Qunstwerk?

Het Welzijnsteam van Rhijndael 
wenst u veel succes!

Open Monumen-
tendag afgelast
Het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Ge-
meente Alphen aan den Rijn heeft besloten om in 2020 
vanwege het corona virus geen Open Monumentendag te 
organiseren in de Gemeente Alphen aan den Rijn. 
Dit zou oorspronkelijk op zaterdag 12 september 2020 plaats vin-
den. Het bestuur vindt het risico tot besmetting met de grote aan-
tallen bezoekers te groot en op sommige locaties is de 1,5 m. af-
stand niet te realiseren.

Het landelijk thema was voor dit jaar “Leermonumenten” 
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ID Dance Factory swingt er buiten op los
Steeds meer sportverenigingen gaan aan de slag onder bepaalde voorwaarden, zo 
ook dansstudio ID Dance Factory. Omdat er helaas niet nog binnen gesport mag 
worden vinden de lessen buiten plaats bij VTC de Ridderhof. 
Van jong tot oud hebben inmiddels hun eerste lessen erop zitten. “We swingen 
en bewegen er heerlijk op los in de buitenlucht, met het lekkere weer is dat hele-
maal geen straf! Natuurlijk zijn de lessen aangepast, waar we binnen in de zaal ook 
veel oefeningen en danstechnieken op de vloer uitvoeren moeten we het nu vooral 
staand doen. Door het dansen op straat heb je ook niet de demping van de vloer zoals 
deze binnen is, hier houden we rekening mee om blessures bij onze dansers te voor-
komen. Het is fantastisch om te zien hoe iedereen weer geniet van het bewegen, met 
leeftijdsgenoten samen te komen en beetje bij beetje het normale leven weer op te 
pakken”, aldus Ilona Verhoogt, eigenaresse van de dansschool. “Het is wel een gekke 
periode, normaal zijn we nu keihard aan het oefenen voor onze grote voorstelling 
welke jaarlijks voor de zomervakantie plaats vindt. Nu is het afwachten en kijken we 
of we na de zomer nog iets kunnen organiseren of dat we moeten wachten tot vol-
gend jaar”, aldus Verhoogt.
Iedereen is welkom om de buitenlessen mee te komen doen! Dit kan vanaf 2,5 
jaar tot dans en/of sportlessen voor volwassenen, informatie of aanmelden om 
deel te nemen kan via info@iddancefactory.nl

Boomkwekerij Richard Dorst is een groeiend boomkwekerij en handelsbedrijf 
gericht op het leveren van tuinplanten in Nederland en geheel Europa.
Met een sterke eigen productie zijn wij een interessante partij in het verzorgen 
van een compleet pakket voor onze bestaande en potentiele klanten.
Voor onze locatie in Hazerswoude zijn wij op zoek naar een:

Verkoopmedewerker binnendienst 
(fulltime vanaf 36 uur)

Wat ga je doen?
In deze functie ben jij verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van alle bestellingen van Nederlandse klan-
ten. Deze klanten bestellen hoofdzakelijk producten uit onze eigen productie. Ter ondersteuning van ons salesteam 
(6-8 medewerkers) zoeken wij een resultaatgerichte duizendpoot, met oog voor detail en commercieel gevoel.

Functie
• Verwerking van de orders en bestellingen doorgeven aan interne afdeling;
• Zoveel mogelijk digitale verwerking van orders;
• (Pro)actief informeren van klanten over de te leveren artikelen, de voorraden en de voortgang van lopende orders;
• Aannemen van de telefoon; 
• Meedenken en voorbereiden van mailingen en promoties.

Je haalt alles uit de kast om onze klanten te helpen. 
De functie is afwisselend en vraagt een fl ink verantwoordelijkheidsgevoel, ook wordt er redelijke mate van fl exibiliteit 
van je verwacht.

Wij vragen? 
Je bent gemotiveerd, zelfstandig, betrokken en stress bestendig. Je hebt affi niteit met de groene sector, 
waarbij de boomkwekerij sector de voorkeur heeft. Je hebt sortimentskennis of bent bereid om dit op te doen. 
Basis kennis van de Engelse taal en kennis van TSD/ Wintree is een pré. 

Wij bieden? 
Een prettige en toekomstgerichte werkomgeving met een zelfstandige, 
verantwoordelijke en afwisselende functie bij een bedrijf waar iedereen 
gelijkwaardig behandeld wordt. 

Werken op basis van tijd voor tijd is bespreekbaar. Zo kun je de gemaakte 
overuren in de afl everperiodes (geheel of gedeeltelijk) compenseren in 
vrije tijd in de rustigere periodes.

Marktconforme salariëring conform CAO open teelten.

Nieuwsgierig geworden? 
Neem contact op met Loek Verkleij via telefoonnummer 0172-211219 
en loop eens binnen voor een nadere kennismaking!
Of stuur je CV en korte motivatiebrief naar loek@richarddorst.nl.

BOOMKWEKERIJ RICHARD DORST B.V.
Loeteweg 1
2391 NL Hazerswoude-Dorp - Holland
Tel: 00 31 172 211 219
Email: loek@richarddorst.nl
www.richarddorst.nl

WE ZIJN WEER OPEN ÉN. . . . . . . . .
AFHAAL-/BEZORGSERVICE BLIJFT DOORGAAN!!!!

AFHAAL/BEZORG KEUZEMENU à 27,50
• Gemarineerde tonijnfi let met komkommer, sojastroop en wasabimayonaise 

of
• Huisgerookte eendenborstfi let, eendenleverpaté met cassisgelei 

of
• Romige broccolisoep met brie 

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

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

• Gegrilde kalfsstaartfi let met garnituur bourguignonne 
of

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

• Asperges met oerbeenham, ei, gepofte aardappelen en boterjus 

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

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

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

Vanaf woensdag 10 juni “NIEUW KEUZEMENU”

WE ZIJN WEER OPEN ÉN

Rijndijk 177, 2394 CB  Hazerswoude-Rijndijk - info@t-haasje.nl - www.t-haasje.nl - Telefoon 071 3414730
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Thuis in uw dorp!2020

‘Een tuin is mooi als hij 
rust uitstraalt’

Jan Louwers is hovenier van beroep en woont 
samen met zijn vrouw Connie en dochter Elise in 
de Gerelaan. De achtertuin is prachtig. Een mix van 
vaste planten die volop in bloei staan en verschillen-
de fruitboompjes en bessenstruiken, zoals de zwarte 
en blauwe bes. “We hebben ook een druif. Ieder 
jaar eten we allerlei soorten fruit uit eigen tuin,” 
lacht hij. De achtertuin is onlangs nog fl ink aange-
pakt. Zo moest de oude volière weg en is een van 
de heiningen gehalveerd zodat er meer licht in de 
tuin komt. “Op de plaats van de volière hebben we 
nu een mooi terrasje, met een vogeltil. Die heb ik 
nog kunnen behouden.”

Geheim van een mooie tuin
Jan houdt van de natuur en volgt van dichtbij hoe 
planten en bomen na de winter langzaam weer 
uitlopen. En hoe het leven terugkomt, met insecten 
en vogels. “Het geheim van een mooie tuin is dat hij 
rust uitstraalt. Als je je thuis voelt in je eigen tuin, 
dan is het goed! En niet onbelangrijk, de tuin moet 
ook bij het huis passen.” De tuin dicht tegelen zou 

hij nooit doen. Het is misschien 
makkelijk in onderhoud, maar ook dat 
moet je bijhouden. “En het is niet goed 
voor het milieu.”

Tips! 
Soms schiet Jan Louwers oudere bewoners 
te hulp, die hem vragen te helpen met het 
onderhoud van hun tuin. “Laatst nog bij onze 
directe buren. Als ik tijd heb, dan doe ik het 
graag.”

Hij heeft nog wel een aantal tips voor mensen die 
een tuin willen aanleggen of veranderen. “Kies voor 
planten en struiken die je aankunt. Een hoge heining 
is mooi, maar vraagt ook veel snoeiwerk. Pak elke 
twee weken even een schoffel en haal het onkruid 
weg. Als je onkruid vóór de langste dag (21 juni) 
goed bestrijdt, heb je er ná de langste dag veel 
minder last van. Snoei struiken en bomen ieder jaar 
en houd rekening met de buren.” Met deze tips kan 
iedereen wel aan de slag.

Huurbevriezing of 
huurverlaging aanvragen
Is uw inkomen relatief laag ten opzichte van de huurprijs, dan komt u mogelijk in 
aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging. U leest er meer over op onze website 
en in de brochure Huurverhoging en nieuw huurprijsbeleid 2020. Neem vóór 1 juli 2020 
contact met ons op voor huurbevriezing. Voor de aanvraag van huurverlaging geldt geen 
uiterste datum. Dat kan het hele jaar door. Wie een vrije sector woning huurt, komt niet 
voor deze regelingen in aanmerking. 

Heeft u door het coronavirus fi nanciële problemen en lukt het niet om de huur te 
betalen? Neem dan contact met ons op. We zoeken samen naar een passende oplossing.

Geplaatste 
systemen

Besparing (€)

Opgewekt 
vermogen (Kwh)

500

1.540.000 

338.800

CO2 besparing (Kg) 547.483  

Habeko wonen
    Zonnepanelen in cijfers

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl
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De achtertuin van de familie Louwers uit Hazerswoude-Dorp ligt er weer prachtig bij. Vanaf het vroege voorjaar is Jan Louwers er iedere dag 
wel te vinden. “Ik vind het heerlijk om buiten bezig te zijn,” constateert hij tevreden.

Batterij bijna leeg…
Heeft u rookmelders in uw woning? Dan is u het volgende vast 
al eens overkomen: de rookmelder piept, terwijl er geen brand 
of rook is. Die piep is het signaal dat de batterij bijna leeg is. Dit 
geldt voor alle typen rookmelders, dus ook die op het lichtnet 
zijn aangesloten. Deze beschikken namelijk over een back-up 
batterij of accu, die ook veroudert en vervangen moet worden. 
Dus, piept uw rookmelder? Vervang dan zelf de batterij! Kijk op 
onze website voor een uitgebreide handleiding.

Alle kinderen bedankt 
voor de tekeningen!
Onze oudere huurders zijn blij verrast 
met de mooie tekeningen, die kinderen 
uit Hazerswoude-Dorp, -Rijndijk, 
Koudekerk aan den Rijn en Benthuizen 
speciaal voor hen hebben gemaakt. Dat 
blijkt uit de positieve reacties, e-mailtjes 
en kaartjes die wij weer als bedankje 
ontvangen. De tekeningen vormen een 
lichtpuntje in deze moeilijke tijden. Door 
de coronamaatregelen zijn ouderen 
vooral thuis en missen contact met 
familie en vrienden. Veel tekeningen 
krijgen een mooie plek in de woonkamer 
of in de hal. Daarom: namens onze 
oudere huurders bedanken we alle 
kinderen voor de vrolijke kunstwerken! 
Een bijzonder bedankje gaat uit naar de 
tienjarige Sophie uit Koudekerk aan den 
Rijn. Zij maakte wel 100 kunstwerken!

C onnie, Elise en Jan Louwers

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

Sophie
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Webinar – Een lastige 
scheiding; wat jij kan 
doen voor je kind!
Op 23 juni 2020 organiseert het Centrum 
voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een 
webinar voor ouders van kinderen van 2 – 
16 jaar, die te maken hebben met een lastige 
scheiding. Tischa geeft tips hoe je kinderen 
goed kan begeleiden tijdens en na de schei-
ding.

Een scheiding heeft een hele grote impact op 
kinderen. Zeker als de scheiding niet makkelijk 
verloopt. Helaas komt het vaak voor dat schei-
dingen veel schade toebrengen aan kinderen. 

Zit je midden in een pittige scheiding en wil 
jij zorgen dat jouw kinderen zo goed moge-
lijk door en uit jouw scheiding komen? Wil je 
niet blijven hangen in boosheid of verslagen-
heid maar er alles aan doen wat jij zelf kunt om 
er voor je kinderen te zijn? In dit webinar (een 
online lezing die je thuis vanachter je compu-
ter volgt) deelt kinderpsycholoog en opvoed-
kundige, maar ook ervaringsdeskundige Tischa 
Neve haar tips.

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 23 juni 
2020 van 20.30 tot 21.30 uur. 

Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan via 
www.cjgcursus.nl. 

Familieberichten

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

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

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

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

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

Uitvaartzorg Verkleij

respectvol 
en 

betrokken

‘Neem Heer mijn beide handen’

  Gezang 232

Bedroefd maar dankbaar geven wij u kennis dat na een periode van 
afnemende krachten van ons is weggenomen mijn lieve man, onze 
trotse vader en altijd belangstellende en lieve opa 

Pieter van der Haven
-  Piet  -

*  15 augustus 1937   †  27 mei 2020

Wij gaan hem enorm missen

   Adri van der Haven-Harkes

   Meinco en Monique
   Mariska
   Jasper

   Caroline en Bram
   Maurice
   Danique en Tim
   Jordy

Voorweg 127
2391 AH  Hazerswoude-Dorp

De begrafenis heeft dinsdag 2 juni in besloten familiekring 
plaatsgehad op de algemene begraafplaats te Hazerswoude-Dorp.

Verwonderd en dankbaar zijn wij vanwege de vele blijken van 
medeleven na het overlijden en de begrafenis van onze geliefde 
moeder en lieve, zorgzame oma

Hendrina van der Hoeven - de Groot

Uw betrokkenheid en aandacht op welke manier dan ook deed 
ons goed en heeft ons gesteund in deze moeilijke tijd.
Wij bedanken u hiervoor hartelijk.

   Annette Bremmer - van der Hoeven
   Kees Bremmer

   Ariënne Bremmer - van der Hoeven
   Wout Bremmer

   Jaco van der Hoeven
   Mariëtte van der Hoeven - Bos

   Gesineke Leune - van der Hoeven
   Kees Leune

   en kleinkinderen

Benthuizen, juni 2020

 
Op 4 juni 2020 

wordt onze moeder

 

Nel Schreuders- 
van Harskamp 

90 jaar. 
Bezoek mag nog niet, 

Een kaartje sturen wel. 
Haar adres: 

Zorgcentrum Driehof, 
Dorpsstraat 27, 

2391BB Hazerswoude-dorp 
Afdeling Poldermolen, kamer 115. 

 

De liefde doet den naasten geen kwaad:
Daarom is de liefde de vervulling der wet. 

Romeinen 13:vers10

Verdrietig , maar ook wetend dat 
het zo goed is, nemen wij afscheid van 
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma 

en overgrootmoeder

Neeltje 
den Hertog-Vergunst

- Nely -
Weduwe van Cornelis den Hertog 

Koudekerk aan den Rijn
* 13 mei 1936  † 29 mei 2020 

Janneke in liefdevolle herinnering en Gerrit 
    Yvette en Jos 
        Lucie
    Caressa en Marcus 
    Isabella en Robbie 

David en Thera
    Anne in liefdevolle herinnering 
    Laurien
    Moniek
    Nicole 

Florence en Marco 
    Rosanne 
    Maarten 
    Doreen 

Artesiaplantsoen 3
2396 XJ  Koudekerk aan den Rijn

Nely is thuis. 

In verband met de huidige omstandigheden 
zal de uitvaart in besloten kring 
plaatsvinden maar een schriftelijke 
condoleance is heel welkom. 
De dienst van Woord en Gebed vindt 
plaats op woensdag 3 juni om 14.00 uur 
in de Brugkerk te Koudekerk aan den 
Rijn. Deze kunt u meeluisteren via de 
kerkomroep op www.kerkomroep.nl.
Aansluitend brengen wij Nely naar haar 
laatste rustplaats bij Kees, op de algemene 
begraafplaats te Koudekerk aan den Rijn. 
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Nieuwe toekomst voor 
hoeve Nieuw Bethlehem
Echte boerenkaas van eigen melk

In augustus 2019 zijn ze verhuisd vanuit Berkel naar Hazerswoude-Dorp, Wytse en 
Lisette de Jong-van der Burg. Met twee kinderen (sinds kort met drie) en tachtig 
koeien zijn ze neergestreken aan het Westeinde en hebben hun intrek genomen in 
hoeve Nieuw Bethlehem.

Wytse, Lisette en de kleine Wytse in hun nieuwe kaasmakerij

“Berkel en Rodenrijs wordt zo 
langzamerhand helemaal vol 
gebouwd en hier in Hazerswou-
de is gelukkig nog veel agrari-
sche bedrijvigheid” vertelt het 
echtpaar, als we hen op een 
zonnige middag spreken in hun 
tuin naast de boerderij. De hond 
loopt rustig rond, de kinde-
ren spelen rondom en de jong-
ste krijgt de fles. “We hebben 
overal in het land gezocht, tot 
in Friesland toe, en uiteindelijk 
vonden we hier in Hazerswou-

de wat we zochten. Voldoende 
grond voor 80 melkkoeien en 
het dorp dichtbij.

Op het Westeinde woont het ge-
zin tussen andere boerenbedrij-
ven en dat voelt als een warm 
bad, vertellen zij.

Prachtig gerestaureerd
Hoeve Nieuw Bethlehem be-
staat al sinds 1925 en daar is in 
de loop van de tijden alweer bij-
gebouwd, maar Lisette en Wyt-

se hebben daar nu een prachtige 
nieuwe stal aan toegevoegd. Een 
mooie lichte, open stal met een 
melkput die van alle moderne 
snufjes is voorzien. Maar daarbij 
hebben zij ook een kaasmakerij 
gebouwd. Kaasmaken is de pas-
sie van Lisette. Zij stamt uit een 
boerenfamilie waar kaasma-
ken een onderdeel van het be-
drijf was. Dat zet zij nu voort in 
Hazerswoude. “Eén keer in de 

week maak ik kaas en daarnaast 
maken we ook yoghurt karne-
melk en boter. Allemaal van de 
melk van eigen koeien.” Ze legt 
daarbij uit dat met het oog op 
het kaasmaken, het melken ex-
tra schoon moet gebeuren. Hoe 
schoner, hoe beter de kaas. Ech-
te boerenkaas, die elke keer 
weer anders smaakt.

Aan de weg staat nu nog een 
bordje dat verwijst naar de 
melkautomaat waaruit de men-
sen melk kunnen kopen. Maar 
de plannen van dit stel gaan 
veel verder. In de oude melk-
stal achter het woonhuis willen 
zij een winkel beginnen waar-
in zij de eigen boerenkaas, de 
melk, yoghurt en karnemelk 
gaan verkopen. Een echte boe-
renlandwinkel, met niet alleen 
de producten van hun eigen 
boerderij, maar daarnaast ook 
producten van andere boeren-
bedrijven uit de omgeving. De 
stal staat er nu nog verloren bij, 
maar in september van dit jaar 
willen zij open huis houden en 
het publiek tonen wat er alle-
maal te koop is.
Eigenlijk hadden zij gehoopt 
dat op Hemelvaartsdag de Pol-

derdag was gehouden, dan had-
den zij hun bedrijf ook open ge-
zet voor bezoekers, maar door 
het coronavirus ging dat dit jaar 
niet door. “Dan organiseren we 
zelf in september een open dag, 
zodat de mensen kunnen zien 
wat er hier te koop is.”

Wandelen op Boerenlandpad
Hoeve Nieuw Bethlehem ligt 
op een prachtig punt. Niet te 
ver van het dorp en ligt in een 
gebied met veel weidevogels. 
Langs de boerderij loopt ook 
een ‘Boerenlandpad’. Via dat 
pad kun je een fraaie wandeling 
maken en een vogelkijkhut be-
reiken.  

Het gebied heeft veel te bieden 
en Lisette en Wytse schrokken 
dan ook toen zij in deze krant 
lazen dat er een plan is gelan-
ceerd voor een westelijke rond-
weg. “We zijn uit Berkel ver-
trokken om de verstedelijking te 
ontlopen en dan zullen we hier 
toch niet een rondweg door 
ons land krijgen” zeggen bei-
den. Gelukkig voor hen gaat het 
hier nog om één van de plan-
nen voor het verkeer rondom 
Hazerswoude.

 “De begrafenis van een oudtante 
van mij vond ik een trieste bedoening. Niet 
omdat zij triest was of zo. Nee, vanwege de 
plechtigheid, als daar al sprake van was. Al-
les verliep rommelig en het weer werkte ook 
niet erg mee. 
 Ik vind dat een uitvaart een herin-
nering moet zijn aan het leven. ‘t Moet een 
ode zijn aan het leven met respect voor de 
dood. Een plechtigheid waar familie, vrien-
den en bekenden kunnen laten weten dat 
de overledene belangrijk voor hen was. Een 
uitvaart moet het bewijs zijn dat iemand 
heeft geleefd en dat hij of zij ertoe deed. 
 De begrafenis van mijn oudtante heeft 
mij wel aan het denken gezet.
 Bas Noordervliet 

 De begrafenis van mijn oudtante heeft 
mij wel aan het denken gezet.
 Bas Noordervliet 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout
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Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:
Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisart-
sendiensten Rijnland (SHR),  Alrijne Ziekenhuis, Meteoorlaan 4 te Alphen aan 
den Rijn. Tel. 088-427 47 00.  Let op eerst bellen, dan komen!

Benthuizen: 
Avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsen zorg: 
Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Zieken huis, Tel. 079-3431600. 
Uitsluitend bereikbaar via de achterzijde van ’t Lange Land Ziekenhuis. Ingang 
Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hiervoor geldt: 
eerst bellen, dan komen!

Tandartsen: 
Patiënten van TP Rhynenburch: Kijk op www.tandartsenalphenadrijn.nl
Voor de patiënten van tandarts Ketting: tel. 0172 - 587227
Voor de patiënten van tandartspraktijk Zandbergen: tel. 071 - 5661400
Voor de patiënten van tandarts v.d. Aa: tel. 079 - 3425559

Apotheken:
• Benthuizen, Dienstapotheek Zoetermeer, Toneellaan 1 (ingang Brecht-

zijde), 2725 NA Zoetermeer. Tel: 079-3319192. Openingstijden: Maandag t/m 
vrijdag: 17.00-8.00 uur. Weekend en feestdagen: 24 uur per dag.

•  Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Maandag, dinsdag, woensdag 
en vrijdag geopend van 8.00-17.30 uur. Op donderdagavond is de apotheek, 
samen met Huisartsen praktijk Hazerswoude-Dorp tot 20.00 uur  geopend.  
Zaterdag is de apotheek geopend van 9.00 - 12.00 uur.

• Hazerswoude-Rijndijk, Apotheek  Rijnwoude, Rhynenburcher laan 2. 
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag  
gesloten. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  
let op: beperkt assortiment).

•  Koudekerk a/d Rijn, Apotheek Koudekerk, Prins Bernhardstraat 48, 2396 
GM Koudekerk a/d Rijn. Tel. 071-7630848. Apotheek Koudekerk is dagelijks  
geopend van 9.00-12.30 en van 13.30-17.30 uur. Zaterdag geopend van 10.00-
12.00 uur. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  
let op: beperkt assortiment).

Hoop & Troost  –  Agenda
Ik las laatst deze mooie zin  “Laten we er voor elkaar zijn. Nu we 
niet met elkaar kunnen zijn.” 

Daar moeten we eigenlijk het woordje “blijvend” tussen zetten! 
Want nu veel dingen langzaam weer worden opgestart en we weer 
een beetje op afstand bij elkaar kunnen zijn, lijkt het oude patroon 
weer standaard te worden; het werk wordt weer opgepakt en agen-
da’s worden weer snel gevuld. 

Maar juist in deze fase wordt het moeilijker voor de kwetsbaren die 
het langst moeten worden afgeschermd. Want het gevaar ligt op de 
loer dat wanneer iedereen weer zijn taak oppakt en de mogelijk-
heden weer heeft om buitenshuis leuke en noodzakelijke dingen te 
gaan doen, er minder tijd over blijft voor dat wekelijkse telefoontje 
of aandacht voor onze kwetsbare naasten.

Maar hou vol om blijvend naar elkaar om te zien! Wellicht slechts 
één dagdeel in de agenda vrij te houden en deze te markeren met 
de tekst “voor elkaar”? Lukt dat?
De afgelopen maanden was onze gevulde agenda helemaal leeg. Dat 
hielden we niet voor mogelijk, maar het is nu aangetoond dat het 
kon en het bracht veel naastenliefde. 

Wat zijn uw/jouw plannen met dat dagdeel in de agenda met de 
opdracht “Voor elkaar” ?

Lees deze week in de bijbel Lucas 10 vers 25 tot 
37 waarin een belangrijke vraag staat:  Wie is mijn 
naaste? (Voor wie geen bijbel heeft. Het is ook te 
vinden op internet)

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

Alphen omarmt 
Regionale Energiestrategie
Een meerderheid van de Alphense gemeenteraad staat positief tegenover het con-
cept van de Regionale Energie Strategie die Holland Rijnland heeft voorgesteld. Die 
strategie kent flinke ambities, zoals het besparen van 11% energie en het opwekken 
van 1,03 Twh duurzame energie in 2030 en een volledig aardgasvrije regio in 2050.

5 over twaalf
GroenLinks-raadslid Erik van Zuylen is blij dat de gemeente Alphen duurzame ambities toont: “Het is 
geen vijf voor, maar vijf over twaalf. We zitten al midden in de schadelijke klimaatverandering, kijk 
bijvoorbeeld naar de extreme droogte van de afgelopen maanden. Het is nu tijd om knopen door te 
hakken en in actie te komen. Dat betekent meer windmolens, meer zonneweides en vooral ook meer 
zonnepanelen op de daken van huizen en bedrijven.”
De gemeenteraad heeft wel een aantal wensen meegegeven aan de regio. Zo heeft Alphen sterk de 
voorkeur voor zonneweides en windmolens langs wegen en spoor. Van Zuylen onderschrijft die wens 
van harte: “niemand wil windmolens in het kwetsbare Nieuwkoopse plassengebied of in één van de 
andere prachtige natuurgebieden in onze regio. Die kunnen er wel komen langs de N11, de N207 
of de A4. Een ideale plek voor windmolens of een zonneweide blijft naast de containerterminal bij 
Steekterpoort. Dan geven we meteen een boost aan de duurzame binnenvaart, waar Heineken al lan-
gere tijd voor gaat.”

Het Groene Hart Beschermen
De provincie Zuid-Holland houdt op dit moment windmolens en zonneweides in het Groene Hart 
tegen. De VVD pleitte er daarom voor de regionale ambities naar beneden bij te stellen. GroenLinks 
kijkt daar anders tegenaan. Van Zuylen: “De provincie bedoelt het goed en wil het Groene Hart be-
schermen. Daar staan we helemaal achter. Maar we moeten met elkaar de vraag stellen: “wat is het 
Groene Hart?” Ook in onze regio zijn veel plekken die een meer industrieel karakter hebben, met een 
lage natuurwaarde. Door daar duurzame opwek te concentreren beschermen we onze pareltjes. En 
door zonneweides met natuur te combineren kunnen we die natuur juist versterken.”

Kansen voor duurzaam OV
Op initiatief van GroenLinks legt de gemeenteraad van Alphen nog een andere wens neer bij de re-
gio: duurzame energie opwekken bij OV-knooppunten. Die aanpak heeft volgens van Zuylen meer-
dere voordelen: “kijk bijvoorbeeld naar het Alphense busstation. Dat is nu een grote asfaltvlakte. Door 
die ruimte te overkappen met zonnepanelen geef je meer comfort aan reizigers en kun je behoorlijk 
veel energie opwekken. Die kan dan meteen gebruikt worden om elektrische bussen op te laden, zo-
dat verzwaring van het stroomnet niet nodig is. Het zou helemaal mooi zijn als je die zonnepanelen 
combineert met een groen dak en meer bomen, dan wordt het water daar ook beter opgevangen. Om 
de energietransitie van de grond te krijgen moeten we met elkaar meer gaan denken in mogelijkhe-
den, in plaats van te blijven steken in onmogelijkheden.”

Half jaar groot onderhoud voor 
molen de 'Rooie Wip' 
Een molen heeft voortdurend onderhoud nodig, anders kan hij niet meer draaien. 
En een molen die niet draait, stort na een tijdje letterlijk in elkaar. 

zijn levende monumenten. Eenvoudig maar 
eigenlijk perfect gemaakt, van hout, steen, 
ijzer en riet. Materialen die eens in de zo-
veel jaar groot onderhoud nodig hebben. 
Een grote investering waardoor de molen 
weer jaren mee kan.

Geen bezoek mogelijk
De uit 1639 daterende Hazerswoudse mo-
len de 'Rooie Wip' is nu weer 'aan de beurt'. 
Het groot onderhoud, dat vorige week is be-
gonnen, zal naar verwachting een half jaar 
gaan duren. In verband met de werkzaam-
heden maar ook door de corona-19 beper-
kingen is het in die periode niet mogelijk 
om de 'Rooie Wip' en het molenterrein te 
bezoeken. 

Zie thuis wat er gebeurt
Om u in woord en beeld op de hoogte te 
houden van wat er gebeurt, kunt u gratis 
een periodieke nieuwsbrief per email ont-
vangen. Om u aan te melden hoeft u alleen 
een email met uw naam te sturen aan gejus-
vd@ xs4all.nl. U kunt de nieuwsbrief op elk 
gewenst moment weer opzeggen. 

Stichtingsbesturen spannen zich in om het voortbe-
staan van molens te verzekeren, financieel ondersteund 
door de overheid, bedrijven en particulieren. Molens 

Foto: 
Michel Duiker, 

Hazerswoude
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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 7 juni   09.30 uur Ds F. Hoek, Schoon-

hoven; 18.00 uur Ds C. Budding, Goudswaard; 

Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 7 juni
 Diensten vervallen zie www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 7 juni   09.30 uur Leesdienst; 18.00 uur 

Stud. J. Beens 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 7 juni: 09.30 uur Dhr. K. v.d. Knijff, 

Rotterdam. De dienst is online te volgen via 
kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 7 juni: 09.30 uur Ds A.B. van 
Campen,18.30 uur Ds J.W.Wind, Westervoort

  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, 
waaronder Koudekerk a/d Rijn. 
Klik hierop. Nu krijgt u de lijst van 
uitzendingen op datum gesor-
teerd. Zoek naar de datum die 
u wilt beluisteren en klik dan op 
luisteren. Onderaan op de blau-
we balk kunt u zien of de dienst 
“loopt”. U kunt de dienst pauze-
ren door helemaal links op de 
twee balkjes te klikken en weer 
starten door helemaal links op 
het driehoekje te klikken. Omdat 
in deze tijd veel meer men¬sen 
dan normaal inloggen op www.
kerkomroep.nl is het goed mo-
gelijk dat u er om 10.00 uur niet 
tussen komt. Maar na ruim een 
uur, als de hele dienst is opgeno-
men, kunt u de dienst alsnog te-
rug luisteren.

DIGITALE KERKDIENSTEN 
PROTESTANTSE GEMEENTE

www.kerkomroep.nl  Zondag 7 
juni 10.00 uur: Dominee W. Bies-
heuvel.  

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 3 juni kunt u in de Brugkerk 
terecht. Daar ontmoet u domi-
nee Willem Biesheuvel.

VIDEOBOODSCHAPPEN
Nog iets dat wij wekelijks zul-
len gaan doen zolang de corona-
maatregelen aanhouden: om en 
om zullen wij met onze smart-
phones een kort filmpje gaan 
maken en dat op de website van 
onze kerk www.pknkoudekerk.nl 
plaatsen. Verwacht geen preek. 
Wat wij wel willen laten zien? 
Dingen waar wij in deze corona-
tijd op stuiten of dingen die ons 

de laatste jaren veel energie ge-
stopt in de opbouw van de pa-
rochie. Van het tijdperk van de 
‘Mis met drie heren’ zijn we in 
de parochie langzamerhand ge-
groeid naar de tijd van een ‘Ge-
loofsgemeenschap van mensen’ 
met zijn Startzondagen, Jaarthe-
ma’s, gezamenlijk Hongerdoe-
ken maken, Diaconale zonda-
gen, Dank-je-wel-bijeenkomsten, 
Thomasvieringen, etc. Al deze 
gemeenschap vormende acti-
viteiten werden door het coro-
navirus in één klap stopgezet. 
Hoe zal onze parochie H. Tho-
mas verdergaan?  Zal dit alles te-
rugkeren op een manier waarin 
het gemeenschappelijk beleven 
van de Boodschap van Jezus als 
nieuw tevoorschijn komt? Hoe 
zal het verdergaan? Dat vragen 
we onszelf ook als kerk af. Dan 
wordt het Pinksteren: het feest 
van Gods Geest.  Vanuit de he-
mel wordt ons ‘troost’, ‘kracht’, 
‘zachtheid’, ‘liefde’, ‘verkwik-
king’, ‘wijsheid’, ‘goede raad’, 
‘vertrouwen’, en nog meer uitge-
zaaid. Dat doet leven, en ineens 
besef ik: het zal verdergaan.  Met 
ons mensen, met onze parochie, 
met de kerk zal het goed komen. 
We worden niet verweesd ach-
tergelaten; we kunnen aan de 
slag. Gods Geest waakt over ons. 
Ruud Visser, pastoor

WEER naar de KERK 
voor een VIERING en 

LIVESTREAMVERBINDING
in de maand juni mogen 30 pa-
rochianen inclusief pastores, 
koster, organist en cantor in de 
kerkdienst om 9 uur in de Bo-
nifaciuskerk aanwezig zijn. Dus 
om het eerlijk te verdelen, kun-
nen zich per kern vijf parochia-
nen aanmelden. U kunt dit voor 
de kern H.H. Michael en Bernar-
dus doen bij Annie van Dijk, te-
lefoonnummer 071 3414210 en 
voor de kern HH. Engelbewaar-
ders bij Anneke Koeckhoven  
0624764418. We moeten het 
echt eerlijk verdelen, dus u kunt 
zich niet voor elke zondag aan-
melden en we gaan er vanuit, 
dat u gezond bent als u naar de 
kerk komt. Omdat er nog steeds 
andere halve meter afstand 
moet zijn, moet er over de vie-
ringen in juli nog goed nagedacht 
worden. Je kunt ook niet zomaar 
iemand in de auto ophalen, dus u 
kunt nog geen beroep op de blij-
de rijders. De livestreamverbin-
ding blijft gewoon. Op de web-
site  www.heiligethomas.nl vindt 
u direct op de eerste pagina 
met grote letters de aanduiding 
‘Livestream’ staan. Als u hierop 
klikt, dan wordt u zondag 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-

juist inspi¬reren. En misschien is 
er soms (op gepaste afstand) een 
klein interview¬tje met iemand 
uit onze gemeente. Ons doel is 
om de kerk in deze tijd letterlijk 
nog wat zichtbaarder te maken 
en om u een hart onder de riem 
te steken. Iedere donderdag zal 
er een nieuwe videobood¬schap 
te zien zijn.

KERKELIJKE VIERINGEN
 in RHIJNDAEL   

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

HOE ZAL HET VERDERGAAN? 
HET ZAL VERDERGAAN

We maken een onzekere tijd door. 
Wat hangt ons nog meer boven 
het hoofd? Het einde van de drei-
ging die het coronavirus met zich 
heeft meegebracht, is nog niet 
te overzien. Hoe lang gaat het 
nog duren? Hoe moet het ver-
der? Er zijn vragen te over.  Men-
sen met een eigen bedrijf vragen 
zich angstig af, of zij niet failliet 
zullen gaan. Anderen die bij het 
uitbreken van het coronavirus 
nog maar kort in loondienst wa-
ren, zullen misschien nu al geen 
werk meer hebben; anderen vre-
zen hun baan kwijt te raken. En 
de ouderen en de zieken: hoe 
zullen zij deze tijd doorkomen? 
Hoeveel spankracht hebben zij 
nog om deze bizarre tijd te kun-
nen overleven? En denk ook aan 
de mensen in de zorg – de hel-
pende handen op allerlei gebied: 
zij moeten het maar zien op te 
brengen de toenemende druk te 
weerstaan. Mensen leven met 
vragen: hoe zal het verdergaan? 
Al deze vragen klinken ook door 
in de kerken.  Kerkbestuurders 
en pastores zijn bezorgd om het 
lot van mensen. Altijd al, maar 
zeker in deze bizarre tijd, waarin 
alle aandacht en alle vragen ge-
richt zijn op de gezamenlijke vij-
and; juist nu gaat de zorg van de 
kerk uit naar mensen die hulp en 
nabijheid nodig hebben. En voor 
wie is er sinds de uitbraak van 
het virus niet het een en ander 
veranderd? Daarnaast hebben 
de kerken ook hun eigen vragen 
over hoe het zal verdergaan. Ook 
al zijn er in deze tijd gelukkig ook 
mensen die iets extra’s overma-
ken naar de kerk, de parochie 
loopt inkomsten mis. Maar wat 
eigenlijk nog belangrijker is: een 
aantal activiteiten van de paro-
chie zijn vanwege het besmet-
tingsgevaar stopgezet. Hoe zal 
het daarmee verdergaan? Er is 

len ook de deuren van de kerk-
gebouwen van onze parochie 
op de vaste tijden geopend zijn 
voor een persoonlijk gebed, voor 
persoonlijke bezinning. Het over-
zicht van de openingstijden is:
zaterdagavond: Bonifaciuskerk 
18.45 – 19.45 uur
zondagmorgen: Bonifaciuskerk 
10.00 – 11.00 uur
zondagmorgen De Bron  
10.30 – 12.00 uur
zondagmorgen Engel-
bewaarderskerk 9.30 – 10.30 uur
zondagmorgen Bernarduskerk 
11.00 – 12.00 uur 

DAN MAAR LUISTEREN!
Met het Bernarduskoor repete-
ren we doorgaans iedere week 
op dinsdagavond – met veel
plezier. De laatste tijd kan dat he-
laas niet meer. Genieten van mu-
ziek kan gelukkig nog wel!
Om het contact warm te houden, 
schrijf ik wekelijks een stukje aan 
het koor. Hierin draag ik een aan-
tal stukken aan om te beluiste-
ren en voorzie ze van een toe-
lichting. Meestal naar aanleiding 
van de actualiteit: Woningsdag, 
Mariamaand, Moederdag en als 
meest recente: Hemelvaart en 
Pinksteren. Serieus, ook dikwijls 
met een knipoog – maar altijd 
met mooie muziek! Op www.
muziekbeluisteren.nl/blog is het 
allemaal na te lezen. Onder ieder 
artikel kunt u een reactie achter-
laten. Ik kijk uit naar uw gedach-
ten over de muziek of de toelich-
ting! Hopelijk treffen we elkaar 
weer in betere omstandigheden. 
Hartelijke groet, Mattijs Vijver-
berg, dirigent Bernarduskoor

HARTELIJK WELKOM
 IN DE TUINEN VAN 

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 
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. 

COLLECTE
Nu we niet bij elkaar komen in 
de vieringen vervalt ook al we-
ken de collecte. Tijdens de open-
stelling van de kerk staat er een 
bus achter in de kerk, waarin 
door velen een bijdrage wordt 
gedaan. We weten ook, dat het 
voor velen, ook financieel, een 
moeilijke tijd is, maar vragen of u 
misschien een bijdrage in de col-
lecte wilt geven, want ook voor 
de parochie lopen de vaste las-
ten door.  Als u iets wilt over-
maken heel graag. Dit kan naar 
NL73RABO0325 9081 68 t.n.v. 
Parochie Heilige Thomas te Alp-
hen aan den Rijn. Hartelijk dank 
voor alle goede gaven die reeds 
zijn binnengekomen.

SECRETARIAAT 
PAROCHIEKERN                                                                                                         

Het secretariaat aan de Cho-
pinlaan 10 is niet zoals gebrui-
kelijk, geopend op de donder-
dagmiddag. Voor vragen kunt u 
altijd mailen naar: Secretariaat 
H.H. Michaël-Bernardus (hh.mi-
chael-bernardus@heiligethomas.
nl) en natuurlijk bellen naar 071-
3414210, want gelukkig neemt 
Annie van Dijk de telefoon op.Het 
is een doorgeschakeld nummer, 
dus even geduld en de telefoon 
een aantal keren laten overgaan 
om contact te maken. Al moeten 
we wel even melden dat er de 
laatste weken nog weleens een 
storing was met deze telefoon. 

 0624764418
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www.bakkerammerlaan.nl

Authentiek brood met 
 desem:   vol van smaak

Tompouce met slagroom  

Ham-kaas croissant 

De aanbiedingen  gelden van 4 t/m 10 juni

                                                            

1,25

1,25                                                       
Ambacaca htsplein 3,lein 3,lein 3  23 23 2 91 BD  Hazersrsr wsws owow ude de de orp,rp,rp TelTelT efoofoof n 0172-72-7 585858

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.

Kip peppadew 
brochette
Smakelijk spiesje met mals 
kipfilet en peppadew, op 
smaak gebracht met een 
lekkere kruidenolie.

Kip peppadew
brochette
Smakelijk spiesje met mals
kipfilet en peppadew, op
smaak gebracht met een
lekkere kruidenolie.

Vleeswarentrio:

Boeren-
achterham
Snijworst
Grillworst 

4.49
BBQtip!

Gemarineerde 
kippendij

filet
4 stuks 

4.98
Weekendtip!

Biefstuk
rolletje 

4 stuks

 7.98

Vlugklaarpakket:

4 Cordonblue-
vinken

4 Boom-
stammetjes  

7.98
Uit eigen keuken

Mexicaanse 
Tortilla’s 

2 stuks 

5.00
Altijd lekker:

Diverse 

Varkens
oesters 

4 stuks 

6.98
Bekijk onze 

BBQFOLDER 

op onze 

website

Aanbiedingen zijn geldig van 
2 t/m 6 juni! 

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

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Aanbiedingen geldig t/m 30 juni 2020

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1,0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 14,99

€ 12,99 € 24,99

€ 14,99

Ketel 1 
Graan 

Jenever 
1,0L

Gordon’s 
Gin 
1,0L

Bushmills 
10Y. 

Single  
Malt 
0,7L

Talisker 
10Y. 

Single 
Malt 0,7L

Drambuie 
The Isle of 

Skye  
Likeur 

1,0L

€ 24,99

Famous 
Grouse 
Scotch 

1,0L 

€ 15,99

Belenkaya 
Vodka 

1,0L

€ 49,99

€ 29,99

Vaderdagtip!

Plantation Rum Experience
Set/6fl 0,20L

BRIL
VAN DE MAAND
JUNI
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Help uw Groene Hart 
Koerier te overleven!

Stort 5 euro (of meer) op NL37INGB0006259928

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

 

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

Di. dag 9 juni  Speklapjes met bootnjes en gekookte aard € 10,50

Wo.dag 10 juni  Mexicaanse wraps met gehakt en friet € 11,25

Activiteitenkalender i.s.m. ACTIEF RIJNWOUDE

Weekmenu week 24 en maandmenu juni

Dagmenu's voor eetcafe (ook bezorgen/afhalen)

Weekmenu  Pastasalade met gerookte zalm   € 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!!

Geslaagd?
Maak je zomer 2020 onvergetelijk
met een sieraad van Idesign.
Oude Gemeneweg 17 Hazerswoude dorp

www.idesignsieraden.nl

Geen eindexamen, geen stress, geen feestje maar wel...
Een diploma op zak en dat verdient een cadeau!

www.idesignsieraden.nl

Geopend van woensdag t/m zaterdag

In deze rubriek gaat de Groene 

Hart Koerier op 1,5 meter 

afstand in gesprek met 

inwoners van de voormalige 

Rijnwoude-dorpen om te kijken 

hoe het hun vergaat in deze 

bijzondere tijd. 

Familie Medema 
uit Benthuizen
Het echtpaar Jan en Tine Mede-
ma (beide 81 jaar) woont sinds 
1968 in hun bungalow aan de 
Prins Bernardstraat in Benthui-
zen. Daar hebben zij hun vijf 
kinderen grootgebracht en zijn 
zij deel van PKN-gemeenschap 
de Hoeksteen in het dorp. De 
kinderen zaten alle vijf in het 
dorp op ‘de school met den Bij-
bel’, hebben daarna op het VWO 
gezeten in Zoetermeer en zijn 
ook alle vijf in Leiden gaan stu-
deren. Jan Medema zelf heeft als 
scheikundige 30 jaar bij TNO in 
Delft gewerkt aan de bescher-
ming tegen gevaarlijke stoffen. 
De geleerde kinderen zijn allen 
werkzaam in de gezondheid-
zorg en een aantal heeft vanuit 
dat werk ook te maken met het 
bestrijden van het coronavirus. 
Het echtpaar heeft 14 kleinkin-
deren in de leeftijd van 16-31 
jaar. 

Kinderen alle werkzaam in de 
gezondheidszorg
“Onze jongste zoon Jeroen 
woont in de VS. Hij is gespeci-
aliseerd in het produceren van 
griepvaccins en werkt voor de 
Bill & Miranda Gates Foundati-
on. Deze stichting helpt de ge-
zondheidszorg in arme landen, 
vooral Afrika en wil farmaceu-
ten financieren om vaccins, ook 
die tegen covid-19 snel te kun-
nen distribueren”, vertelt Jan. 
“Onze zonen René en Jan-Paul 
houden zich bezig met kanker-
onderzoek. René is bestuurs-
voorzitter van het Antonie 
Leeuwenhoek ziekenhuis en di-
recteur van het Nederlands Kan-
ker Instituut. Jan-Paul doet als 
hoogleraar aan de universiteit 
van Amsterdam onderzoek naar 
maag- en darmkanker. Onze 
oudste zoon Gert-Jan had de 
wereldprimeur in het vroegtij-
dig ontdekken van het corona-
virus in rioolwater (en is hier-
mee afgelopen vrijdag te zien 
geweest in het NOS-journaal). 
Mogelijk kan het virus hier-
door in de toekomst in verzor-
gingshuizen eerder worden op-
gespoord. Onze dochter Astrid 
woont in Italië en is daar arts in 
de palliatieve zorg en bij vluch-
telingen in de buurt van Mi-
laan. Zij zit als arts dus midden 
in de ernstige coronasituatie in 
Noord-Italië.”  

De deur uitgaan is risicovol
“Met kinderen en ook nog de 
meeste van hun echtgenotes 
werkzaam in de gezondheids-

zorg, begrijp je wel dat zij goed 
op ons letten. Vooral onze doch-
ter die van nabij heeft gezien 
wat een nare ziekte Covid-19 
is.” Jan en Tine zijn echter heel 
vitaal en willen niet als ‘kwets-
bare ouderen’ worden aange-
duid. Tine loopt wel extra risico 
vanwege haar COPD, want een 
longziekte samen met Covid-19 
is een gevaarlijke combinatie. 
“Ik ben afgelopen weken bijna 
niet de deur uitgegaan”, vertelt 
Tine. “De eerste periode hebben 
onze kinderen en kleinkinderen 
boodschappen gedaan en die in 
de tuin neergezet. Op afstand 
konden we dan ook nog even 
met elkaar praten. Maar omdat 
ze niet in de buurt wonen, was 
dat niet lang vol te houden. We 
bestellen onze dagelijkse bood-
schappen nu online bij de Plus 
en alleen speciale spullen wor-
den nog door de kinderen ge-
bracht. Je merkt nu ook dat Ben-
thuizen niet centraal ligt en de 
bereikbaarheid met openbaar 
vervoer moeizaam is. Wij heb-
ben nu nog een auto, maar als 
we die niet meer hebben, kun je 
hier wel geïsoleerd raken.”

Even niet reizen
“Wat we het meeste missen is 
dat we niet kunnen reizen. Nor-
maal gaan we elke winter twee 
maanden naar de Canarische ei-
landen en een maand naar Flo-

rida in een huis aan het strand 
waar je de dolfijnen langs ziet 
zwemmen. Daar ontmoeten we 
dan ook onze zoon die in de 
VS woont”, vertelt Tine verder. 
“Maar we hebben niet te klagen 
hoor. We hebben een heerlijke 
tuin en met dit mooie weer on-
der onze bloeiende palmboom 
wanen we ons nu ook in het 
buitenland. Verder fietsen we 
graag.” 

De Hoeksteen
Jan en Tine zijn ook actief be-
trokken geweest bij de koop van 
De Hoeksteen en het omvor-
men ervan tot een kerkgebouw 
voor wat nu de PKN-gemeente 
De Hoeksteen is. “Nu we niet 
bij elkaar kunnen komen, vol-
gen we online diensten vanuit 
Zoetermeer”, aldus het echtpaar. 

“Ook is er een telefooncirkel op-
gezet en hebben we ‘open ter-
ras’ bij ons thuis in de tuin geor-
ganiseerd. Mensen die behoefte 
hebben aan ontmoeting ontvan-
gen we dan in de tuin voor een 
kop koffie en een praatje”. Ook 
worden ontmoeting, muziek en 
overige activiteiten in de Hoek-
steen nu langzaamaan weer op-
gestart, in aangepaste vorm na-
tuurlijk. Zo blijven we actief en 
betrokken en passen we ons 
maar gewoon aan de huidige si-
tuatie aan.”  

 

Jan en Tine Medema onder de palmboom in hun tuin.

Corona gesprekken
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Bedankt voor het samenstellen van deze puzzel!

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

Oplossing van de Quizfilippine!
 In de Groene Hart Koerier van 27 mei maakten we plaats voor de Quizfilippine van het Dorpsoverleg. 

Ook daar beleefde u een aantal gezellige uren/minuten aan! Het aantal oplossingen overtrof de 
verwachting omdat we hem zelf behoorlijk pittig vonden. Onderstaand de oplossing.

Er is eerlijk geloot en de winnaar van de kadobon is 
Petra Ooms, De Genestetstraat 52, 2394 XP  Hazerswoude Rijndijk

We sturen de kadobon snel naar je toe!

         1 p l e i n 6 8        

        2 v r i e s e k o o p      

         3 r a n d s t a d       

        4 t a p t o e          

         5 d e r i j n         

      6 v e r h o e f           

   7 h o n d s d r a f            

      8 d e j u f f r o u w        

    9 d o r p s o v e r l e g        

    10 a l p h e n s n i e u w s b l a d   

      11 d e g o u d e n w o k       

12 r o n d e v a n h a z e r s w o u d e d o r p 
      13 s c h o t a n u s         

       14 k l e e f k r u i d       

        15 b o e l e n          

    16 s c h e e p j e s k e r k       

     17 b e n t h u i z e n         

        18 j e u d e b o e r       

     19 g r o e n l i n k s         

           20 n 1 1          

        21 b r u g k e r k        

ZOMERLIDMAATSCHAP 
BENTHUIZER TENNISCLUB
Kom ook tennissen in juni, juli en augustus!

De Benthuizer Tennisclub (BTC) omarmt het initiatief van de regering om de jeugd 
en volwassenen die geen lid zijn, tijdelijk zeer voordelig kennis te laten maken met 
de tennissport en onze tennisvereniging. We bestaan dit jaar 50 jaar en hebben een 
unieke zomerlidmaatschap actie!

De hele zomer kan voordelig 
worden getennist en bij aan-
melden krijg je 1 gratis tennis-
les van Allard Schaap Tennisser-
vice “Training & Events” en de 
eerste 24 inschrijvers ontvangen 
ook een blik tennisballen.

Je wordt ook tijdelijk lid van de 
KNLTB en kan ook meedoen 
met open toernooien als deze 
weer mogen. Iedere week orga-
niseren we een activiteit en kop-
pelen we een tennismaatje zo-
dat je snel kennismaakt met de 
andere leden en de vereniging.
Voor meer informatie, tarieven 
en inschrijving van het Zomer-
lidmaatschap bij BTC, zie onze 
website: 
www.btcbenthuizen.nl.

Ons tennispark ligt aan de rand 
van Benthuizen, op steenworp 
afstand van de Zoetermeerse 
wijken Oosterheem en Noord-
hove. Via fietspaden door het 
Bentwoud en langs de Benthui-
zer Plas is de club goed en vei-
lig te bereiken. We hebben 5 all 
weather kunstgrasbanen met 
ledverlichting, waardoor we het 
hele jaar kunnen tennissen. Na 
het tennissen kan gezellig wor-
den gegeten en gedronken op 

ons terras of clubhuis.

We organiseren veel activiteiten 
voor volwassen en met name de 
Dames- en Herenonderlingen 
op zondagochtend, zijn druk be-
zocht. Op woensdagavond is er 
mix rackettrekken waar alle le-
den in wisselende samenstellin-
gen met elkaar tennissen. De 50-
Plus toernooien in de regio en 
ons Open Bentlanden Toernooi 
in augustus mogen altijd op veel 
deelnemers rekenen.

Ook voor de jeugd organiseren 
we veel activiteiten zoals Kids-
Onderlinge op woensdagmid-
dag en de zeer gezellige drukke 
ouder-kind toernooien. Ook or-
ganiseren we aan het begin van 
de zomervakantie altijd de BTC 
Kids Tennis3daagse, dat dit jaar 
helaas verschoven is naar 2021.
Om het tennissen te leren of te 
verbeteren, staat tennisleraar Al-
lard Schaap klaar om je te ont-
vangen.

Wij hopen, dat na het lezen van 
ons artikel, je nieuwsgierig/en-
thousiast bent geworden en het 
tennissen wil gaan proberen! 
We zien je dan ook graag op ons 
tennispark tegemoet!
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Op andere gedachten gebracht..

Zo’n rondje Provincialeweg, Hoogeveenseweg, Middelweg en 
Zuiddijk is net voldoende (hoewel...) om je zonden eens duchtig 
te overdenken. Ik wilde het hier echter niet over mijn diverse 
ontsporingen hebben (ik heb slechts de beschikking over één 
cursiefje p.w.) nee, ik kreeg het idee op te schrijven wat ik al 
‘overdenkende’ gezien had: de smeerwortel, het kleefkruid, 
het herderstasje, het hondsdraf, de dovenetel, de uitgebloeide 
paardenbloem waarvan je de zaadjes zo heerlijk kunt wegbla-
zen... En niet te vergeten die majestueuze buizerd, die kwikzil-
verachtige kwikstaart en die wonderschone hoogvlieger, de 
kievit. Het zou dus gewoon een kletsverhaal worden van een 
poldermalloot wiens obsessie het is die polder van lichtgrijs naar 
donkergroen te zien groeien, van een dorpsjongen die met inte-
resse bekijkt hoe kraaien de ogen opeten van een in het verkeer 
gesneuvelde haas.
Nee dus, een bevlogen dorpsgenoot beet me toe: ‘nu een echt 
zinvol stukje!’ Hij wees me op een gevaarlijke situatie - bijna    
recht onder mijn neus! - waaraan ik aandacht moest schenken. 
Hij had gelijk: geen vrijblijvend gekakel, geen gekoketteer met 
mooie woordjes, gewoon de beuk erin.
De kruising Rembrandtlaan-Frans Hals-Paulus Potter is gevaar- 
lijk geworden. Geworden? Ja!
Aanvankelijk stond er aan het einde van de Rembrandt een 
stopbord en op het plaveisel was een witte streep aangebracht. 
Aanvankelijk stond er aan het einde van de Paulus Potter een 
stopbord en op het plaveisel was een witte streep aangebracht. 
Keurig. De fietsertjes die vanuit ‘het tunneltje’ via de Frans Hals 
Plan Zuid wilden veroveren, kregen ruim baan: de stopborden 
garandeerden hun een veilige doortocht. 
De borden zijn weg, de strepen zijn opgelost... het is dus wach-
ten op narigheid. De (vooral) jeugdige scholieren rekenen(!) op 
de hen beschermende veiligheidsmaatregelen en vrolijk kletsend 
nemen ze in trossen van vier de kruising. Levensgevaarlijk dus.
Er komt nog een desastreuze ontwikkeling bij. Fietsers (vnl. vol-
wassenen) kunnen via een geasfalteerd pad nu onbekommerd 
van de Provincialeweg naar de Frans Hals racen. Ik zeg racen, 
het dalingspercentage geeft daar voldoende aanleiding toe. Aan-
vankelijk stond er langs het fietspad van de Provincialeweg een 
hek en was de afdaling slechts voor voetgangers toegankelijk; nu 
heeft de fietser alle gelegenheid de argeloze schooljeugd die uit 
het tunneltje komt, te torpederen... en ‘van rechts’ heeft ook nog 
eens voorrang.... De argeloze tunnelpedaleur heeft er geen idee 
van wat er hem boven het hoofd hangt!
Men kan natuurlijk ‘enigszins schouderophalend’ te berde bren-
gen dat de huidige situatie nog niet urgent is, die crisissituatie 
hè, die scholen zijn toch dicht: elk nadeel heb se voordeel... Dat 
is echter de kop in het zand steken: de volledige herstart van 
het onderwijs zal niet lang op zich laten wachten en dan kan 
je terecht van een levensgevaarlijke kruising spreken. Natuur- 
lijk vooral uiterst riskant voor de kwetsbaarste verkeersgroep, de 
schooljeugd. Volgens mij heb je geen verkeersdeskundigen nodig 
om dit varkentje grondig en ook nog eens snel te wassen. Als er 
één dagelijks ziet dat daar regelmatig sprake is van narrow es-
capes, is Wist het wel. Het is dan ook een smet op zijn blazoen 
dat hij er door een ander op gewezen moest worden. Mea culpa, 
mea maxima culpa.

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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Stuur uw bericht, melding of activiteit naar:
info@groenehartkoerier.nl

* te Hazerswoude-Rijndijk
 (Rijndijk 125a, achter de water-

toren, ingang via de Rijndijk)
* en Alphen aan den Rijn
 b.s. De Fontein, Oude Wereld 52
* 071-3419248/071-5421305

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

0172 - 422 490 - www.kringloopalphen.nl 
www.kringloophazerswoude.nl

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

Energieweg 13
A l p h e n  a a n  d e n  R i j n
tegenover  de Zendtoren

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

Kleine advertenties

Leiderdorp    www.meerburg.nl

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

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂

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

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Nicole
Vriesekoop

Behandeling 

volgens afspraak

Willem Kloosstraat 4

Hazerswoude-Rd

Tel. 06-22072100

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

Wesp in de nesten

Duurzame oplossingen bij vliegen, 
houtworm, mollen, ratten, muizen, 
papiervisjes, vogeloverlast, wespen

 06-24822768
wima.hazerswoude@gmail.com

 

Te huur vrije sector senioren- 
appartement in Koudekerk
Op de derde verdieping van ons moderne seniorencomplex Albrechtstaete  
in het centrum van Koudekerk aan den Rijn is een appartement vrijgekomen.  
Het gaat om Dr. Vlaanderenlaan 50-c.

Het appartement (energielabel A) heeft een 
royale woonkamer (41 m²), twee slaapkamers, 
een ruime inpandige berging en een dakter-
ras. De luxe keuken is voorzien van diverse 
inbouwapparatuur. In de inpandige, afgesloten 
parkeergarage heeft u een eigen parkeerplaats. 
Op de begane grond van het complex is een 
ruime fietsenstalling met oplaadpunten voor 
een elektrische fiets of scootmobiel.

Huurprijs en leeftijd. Dr. Vlaanderenlaan 50-c 
is bedoeld voor huurders van 55 jaar en ouder. 
De kale huurprijs is € 1.074,66 per maand. Dit 
is exclusief € 41,40 servicekosten per maand.

Toewijzing. Dit fraaie appartement is na  
28 juni beschikbaar. U kunt direct bij Habeko 

reageren zonder registratie als woningzoekende 
bij Huren in Holland Rijnland. Wij toetsen of  
uw inkomen voldoende is voor deze woning. 
De toewijzing vindt plaats door loting.

Reageer op dit appartement. Bent u
geïnteresseerd in dit seniorenappartement in
Koudekerk aan den Rijn? Reageer dan vóór
11 juni 8.00 uur. 
Dit kan via e-mail: info@habekowonen.nl. 
Vermeld uw naam, adres, postcode, aantal 
personen, geboortedata en telefoonnummer. 
U vindt dit appartement ook op de site van 
Huren in Holland Rijnland. Reageren via deze 
site is ook mogelijk.

Meer informatie op www.habekowonen.nl.

Adres
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp 

Contact
Telefoon: 0172 583 111, E-mail: info@habekowonen.nl

TE HUUR

herenbos.nl

DIT IS ZO’N BAAN 
IN HET GROEN 
DIE ER UIT SPRINGT!
Groene toppers met kans op een vaste aanstelling
(min. € 2000,- p.m.)
Wil jij zelfstandig het onderhoud van gemalen gaan verzorgen? Zorg jij dat 
het groen er weer piekfi jn uit ziet? Zie jij wat er moet gebeuren en pak je dat 
zelfstandig aan? Kun je daarnaast ook met een bosmaaier overweg en weet jij 
hoe je hagen moet scheren/snoeien? Neem dan contact op!

Zoetermeer 
(079) 31 62 401

DIVERSEN

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

Gezocht een SCHOONMAAKSTER voor 3 uur 
eens in de 2 weken (tijden in overleg) in Ha-
zerswoude-Dorp. Voor informatie bel of app, 
liefst buiten kantoortijden (06-3175 8877).

Vind u het fijn om in een schoon en opge-
ruimde woning thuis te komen. Ervaren en BE-
TROUWBARE 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.

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

Beton zijdelen van broeibak/ koude bak. 
Of u-loopgoten. 06-43423449

TE KOOP
TENOR SAX Jamaha, in zeer goede staat. Incl. kof-
fer en toebehoren. Vraagprijs 350 euro. Inl. tel. 
0624876896
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Uit Raadspraak, verslag gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2020

Ontwikkelperspectief Oostvaartpark 
en Oog van Koudekerk vastgesteld
In de gemeente Alphen aan den Rijn is een tekort aan goede en betaalbare huisvesting. Daarom 
is onderzoek gedaan naar een aantal locaties aan de randen van de kernen Alphen aan den Rijn. 

Op basis hiervan heeft de gemeenteraad het landschappelijk raamwerk voor Noordrand I vastgesteld 
en besloten deze locatie verder uit te werken in een masterplan, waaruit een financiële, technische en 
qua ontwerp haalbare ontwikkeling blijkt. Het landschappelijk kader voorziet in woningbouw in een 
groenblauwe setting. Zo wordt ingespeeld op de woningbehoefte enerzijds en klimaatopgave, natuur-
ontwikkeling en biodiversiteit anderzijds. 

Ook voor het Oostvaartpark en het Oog van Koudekerk is een land-
schappelijk kader vastgesteld.  Bij het Oog van Koudekerk wordt wo-
ningbouwontwikkeling aan de Lagewaard niet betrokken in het ver-
volg van deze locatieontwikkeling. Voor beide locaties is een aantal 
ontwerpprincipes opgesteld waarbinnen ontwikkeling plaats kan vin-
den. Tot slot heeft de raad besloten de Zuid- en Noordeinderpolder 
verder uit te werken bij de Toekomstvisie voor het buitengebied. Hier-
bij wordt het maatschappelijk draagvlak onderzocht om in de Zuid- en 
Noordeinderpolder de landbouwfunctie te combineren met recreatie, natuur- en landschapsontwik-
keling. 

Bestemmingsplan ‘Carrier terrein, 
Hazerswoude-Rijndijk’ 
Aan de Rijndijk/Willem Kloosstraat in Hazerswoude-Rijndijk bevindt 
zich de locatie van het voormalige bedrijf ‘Carrier’. De huidige eige-
naar/initiatiefnemer wil op deze locatie 28 woningen bouwen. Om 
dit mogelijk te maken moest het geldend bestemmingsplan ‘Waterto-
ren e.o.’ worden herzien. Daarvoor is het bestemmingsplan ‘Carrier 
terrein, Hazerswoude-Rijndijk’ opgesteld. De raad heeft dit bestem-
mingsplan vastgesteld.

 Prins Willem Alexander-Bad 
Koudekerk blijft deze zomer gesloten 
Tijdens de onlangs gehouden bestuursvergadering was een van de belangrijkste agenda-
punten:  Kunnen we het PWA bad dit seizoen nog enkele maanden te openen? Iedereen zal 
begrijpen dat dit een moeilijk item was. Vanwege de maatregelen tegen het Coronavirus 
en daarmee samenhangende, mogelijke besmettingsgevaren voor de vrijwilligers en be-
zoekers te voorkomen, is er unaniem besloten dit seizoen het bad niet te openen. 

Na een intensief beraad is het 
bestuur tot dit besuit gekomen, 
gebaseerd op de volgende be-
langrijke items:
- Kan het bestuur in deze si-

tuatie de vrijwilligers vra-
gen of zij bereid zijn hun 

diensten te verlenen, zoals:
 bemannen v/d kassa, uit-

voeren van intensieve 
schoonmaak en toezicht 
houden.

- Het is uiterst moeilijk om de 
1,5 meter regel te handha-

ven, m.n. bij warm weer; de 
baden hebben niet voldoen-
de ruimte om dit te realise-
ren.

- Wat kunnen de gevolgen 
zijn, als onze kassa-mede-
werkers, bezoekers de toe-

gang tot het PWA bad moe-
ten weigeren. Op basis van 
geldende regels - dit is mo-
menteel maximaal 30 per-
sonen; m.a.w. dit is het 
maximaal aantal bezoekers 
dat naar binnen mag. 

- Wat zijn de gevolgen, als 
onze toezichthouders, 
zwemmers de toegang tot 
het badwater moeten wei-
geren; dit is volgens de 
geldende regels idem dito 
maximaal 30 personen.

- Er zou aan de vrijwilligers 
gevraagd meten worden om 
extra diensten te draaien, 
omdat er meerdere malen 
per dag [periodiek] schoon-
gemaakt (ontsmet) moet 
worden. De werkdruk zou 
daardoor onaanvaardbaar 
hoog worden. 

- Als het bad in bepaalde tijd-
spannen [in shifts] openge-
steld  zou worden, is er de 
moeilijkheid, welke inde-
ling wordt er gemaakt; im-
mers: recreatie zwemmen is 
niet toegestaan.

- Is het allemaal financieel 

mogelijk, kosten zouden 
veel hoger uitvallen dan de 
inkomsten.

- Is de gemeente (BOA en po-
litie) in staat snel kunnen 
assisteren bij calamiteiten 
en handhaving. 

- Tevens heeft de Corona 
commissie bestaande uit 
Diny Vonk, Irma den Her-
tog en Chris van der Klugt,  
een negatief advies uitge-
bracht:  Ook zij gaven een-
duidig het advies: Doe het 
bad niet open.

Kort samengevat: dit zijn de be-
langrijkste overwegingen, die 
het bestuur heeft doen beslui-
ten, hoe spijtig het ook is, het 
PWA-Bad deze zomer niet open 
te stellen. 
Wel spreken zij de hoop uit dat 
het volgend jaar 2021 weer een 
mooi zwemseizoen mag wor-
den met de bestaande crew vrij-
willigers en hopelijk wat nieuw 
toegetreden enthousiaste vrij-
willigers en uiteraard veel be-
zoekers.   Graag tot ziens in het 
PWA-bad in 2021! 

Het PWA-bad ligt er schitterend bij, maar kan niet gebruikt worden  :--((
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De nieuwe 
triomftocht van Joop
Sportminnend Nederland viert met het document ‘Joop Zoetemelk – Ongezien’ het 
veertigjarig jubileum van de magistrale Tourzege van 1980.

Het nieuwste foto-wielerboek, 
dat bij uitgeverij Johan Ensche-
de is verschenen, is een ware 
triomftocht voor Joop Zoete-
melk. Sinds de presentatie van 
het luisterrijke boek en de chi-
que box in het tv-programma 
Op 1, sinds ook de stortvloed 
aan publiciteit in de grote natio-
nale dagbladen is er een stroom 
aan enthousiaste reacties losge-
komen.

Zoetemelk is vanwege de coro-
nabeperkingen aan Germigny 
l’Evêque gebonden, zijn woon-
plaats niet ver van Parijs. Hij 
blikt met groeiende geestdrift 
terug op de twee hoogtepunten 
uit zijn carrière: de Tourzege 
van 1980 en de wereldtitel die 
hij vijf jaar later behaalde in het 
Italiaanse Giavera del Montello.

‘Die wereldtitel was natuurlijk 
prachtig, vooral omdat ik kam-
pioen werd op 38-jarige leeftijd 
in de herfst van mijn loopbaan. 
Maar er gaat niets boven een 
overwinning in de Tour. Ik was 
al diverse keren als tweede ge-
eindigd. En dat is een prestatie 
die wordt gewaardeerd. Maar 
pas toen ik de Tour won, kreeg 
ik echt erkenning.’

Voor Henk Lubberding, helper 
in de befaamde TI Raleighfor-
matie van 1980, is Joop Zoete-
melk de onomstreden nummer 
één in de historie van de Neder-
landse wielersport. “Joop had 
veel vaker de Tour gewonnen, 
wanneer hij in 1974 niet zo’n 
vreselijke val had gemaakt. Hij 
was dat hele voorjaar de bes-

te coureur van het peloton. Be-
ter zelfs dan Eddy Merckx, die 
toch algemeen wordt gezien als 
grootste kampioen die de we-
reld ooit gekend heeft. Joop had 
zonder die val de Tour van ’74 
gewonnen en zou ook in ’75 
en in ’76 de beste zijn geweest.’ 
Volgens Lubberding heeft Joop 
na de val nooit meer het supe-
rieure niveau van 1974 bereikt. 
Dat hij desondanks toch in 1980 
de beste was, tekent de klasse 
van Joop.”

De drie auteurs – Jacob Bergs-
ma, de motor achter dit pro-
ject, Joop Holthausen en Peter 
Ouwerkerk – vervaardigden al 
eerder een groot en omvang-
rijk Zoetemelk-boek. In 2011 
verscheen ‘Joop Zoetemelk – 
Een open boek.’ Daarin vertelt 
Joop voor het eerst zijn ware le-
vensverhaal. Hoe zijn ongeluk-
kige huwelijk, met Francoise 
Duchaussoy, zijn carrière heeft 
geschaad en hoe hij na het over-
lijden van zijn eerste vrouw met 
behulp van zijn nieuwe liefde, 
Dany Pouille, langzaam maar 
zeker weer uit het dal is gekro-
pen.

Dit had eigenlijk het Joop Zoe-
temelkjaar moeten worden. Een 
jaar dat in maart zou beginnen 
met de Joop Zoetemelk-clas-
sic, dat  gevolgd zou worden 
met een grootse presentatie van 
Joop Zoetemelk-Ongezien in de 
Johan Cruijff-Arena, en dat een 
vervolg zou krijgen in een the-
atertour langs negen grote loca-
ties.

Chaotische taferelen bij het inhalen van de Tourwinnaar van 1980!

Het is door de corona-crisis alle-
maal anders gelopen. Wat over-
eind is gebleven is de prach-
tige documentaire van Ariane 
Greep, ‘Joop Zoetemelk. Einde-
lijk weer kampioen!’ die op 20 
juli bij Omroep Max te zien zal 
zijn. En natuurlijk dit boek van 
het trio Bergsma-Holthausen-
Ouwerkerk: Joop Zoetemelk – 
Ongezien, met een schat aan 
nog nooit gepubliceerde foto’s, 
met 28 hilarische, ontroeren-
de en onthullende 
anekdotes.

Voor de echte wiel-
erfans is er nog een 
kers op de taart, 
een édition ex-
traordinaire’, een 
complete box, in 
de kleuren van de 
befaamde Raleigh-
formatie: rood-
geel-zwart. In die 
box zit uiteraard het 
magnifiek uitge-
voerde boek. Maar 
er zit nog veel meer 
in: een CD met ra-
dioreportages uit 
die beroemde Tour 
van 1980 plus wie-
lerliedjes en – wel-
licht de grootste 
verrassing – een 
dvd met nooit ver-
toonde beelden uit 
de Tour. Er zijn on-
der heel veel meer 
bijvoorbeeld ont-
roerende beelden 
uit 1975 van de  reis 
per Volkswagen Ke-
ver naar Parijs voor 

de huldiging. Vader Gé zit daar-
bij aan het stuur, Joops moeder 
op de passagiersstoel en zus Lia 
op de achterbank.

De édition extraordinaire, die 
ook nog een getrouwe ko-
pie bevat van de medaille die 
Joop ontving bij zijn wereldti-
tel, is in een gelimiteerde opla-
ge (duizend stuks) rechtstreeks 
te bestellen bij de uitgeverij. Het 
boek Joop Zoetemelk-Ongezien 

is ook verkrijgbaar bij de boek-
handel.

Joop Zoetemelk – Ongezien | 
Hardcover,  € 49,95 verkrijgbaar 
in de boekhandel
Joop Zoetemelk – Ongezien | 
Luxe editie box met gesigneerd 
boek, CD, dvd, replica medail-
le,  € 125,- bestellen via uitge-
verij JEA: uitgeverij.jea.nl/zoe-
temelk/

(door Peter Voskuil)

De kerk van Rijpwetering laat weten dat er met Joop is meegeleefd!
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Bent u betrokken geweest bij een ongeval en 
heeft u letsel opgelopen?  Dan kunt u wellicht 

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

volledig vergoed door de aansprakelijke partij. 
Dan kost dit u dus niets.

Neemt u contact op met Manon Zintel voor een 
kosteloos en vrijblijvend advies! 

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

Telefoonnummer: 0172-44 70 70
Website: www.munnekelourens.nl 

De rol van uw belangenbehartiger..

Letselschade ook in 
Coronatijd 
  

Soms loop je schade op door letsel, dat is helaas niet te voorkomen. Immers, je kunt 
jezelf niet 24 uur, 7 dagen per week verschansen in een porseleinen kastje.  Nu de 
maatregelen die genomen zijn in verband met de strijd tegen het coronavirus wat 
zijn versoepelt, wil iedereen graag weer naar buiten. 

Dan kan en mag, maar er liggen 
altijd gevaren op de loer. Stel 
dat je onvoorzien in een situa-
tie komt en daarbij letselschade 
oploopt.
Dat kan op het moment heel 
simpel gebeuren bij een ont-
spannen wandelingetje of een 
fietstoertje bijvoorbeeld. Je 
wandelt of fiets op een fietspad 
of op een smalle weg, er komt 
je een tegenligger tegemoet die 
onvoldoende afstand houdt. Dan 
wil je uitwijken, maakt een on-

voorziene manoeuvre en komt 
daar bij ten val. Of erger nog: je 
wordt aangereden met alle ge-
volgen van dien. 
Buiten materiële schade is er 
wellicht ook letselschade. Wan-
neer je in zo’n situatie komt is 
het raadzaam een advocaat in de 
arm te nemen. 

Waarom? 
Wel, misschien was het onge-
val wel helemaal niet uw schuld 
en zijn de materiële zowel als 

de immateriële 
schade, die je ten 
gevolge van het 
ongeval hebt ge-
maakt te verhalen 
op de aansprakelij-
ke partij.
De letselschade ad-
vocaat is in wezen 
een soort regisseur 
in het schaderege-
lingsproces. 
Zij verzamelt alle 
noodzakelijke in-
formatie van de 
betreffende ge-
beurtenis en stelt 
daarmee een com-
pleet schadedossier 
op, waarin  zoveel 
mogelijk bewijs-
materiaal wordt 
verzameld over de 
toedracht van de 
gebeurtenis of het 
ongeval.
Zij onderhoudt de 
contacten met de 
aansprakelijke par-

tij (vaak verzekeraars) en met 
andere betrokkene instanties. 
Dit kunnen o.a. zijn: eventue-
le getuigen, huisarts en medi-
sche specialisten,  welke bijdra-
gen tot een duidelijke zaak.  Zo 
nodig zal de advocaat in rol van 
uw belangenbehartiger ook als 
nodig de strijd met hen voeren.  

De voornaamste taak  van de ad-
vocaat is om u alles zo goed mo-
gelijk uit te leggen, te bescher-
men en daar waar men kan, de 
cliënt te ‘ontzorgen’.

Munneke Lourens heeft jaren-
lange ervaring met letselschade. 
Men kan de pijn van het ongeval 
niet wegnemen, maar de finan-
ciële zorgen die bij een ongeval 
om de hoek komen kijken, kun-
nen zij een stuk voor u verlich-
ten. Zij nemen u deze zorgen 
graag uit handen. 

Herkent u op moment zoiets in 
uw eigen familiekring of naas-
te omgeving?  Aarzel dan niet 
en neem contact op met Mun-
neke Lourens Letseladvocaten. 
U kunt hen zowel per e-mail 
(info@munnekelourens.nl) als 
telefonisch (0172-447070) be-
reiken
Bezoek afspraken worden op 
moment tot een minimum be-
perkt. Indien nodig wordt er 
gezocht naar een alternatief. Dit 
vraagt om enig maatwerk, ech-
ter dat is juist dat gene waar 
men bij Munneke Lourens altijd 
naar streeft. 

Team Munneke Lourens v.l.n.r. Nicole van Venrooij, Monique Snijder en Iris Hilhorst

Weggevlogen wouw op 
tijd terug in Avifauna
Vorige week heeft een wouw uit Vogelpark Avifauna 
rondgevlogen langs de Rijndijk in Hazerswoude-Rijn-
dijk. De vogel had niet alleen in de vogelshow, maar 
ook hier veel bekijks. 

Van de oppassers werd veel ge-
duld gevraagd, want het duurde 
2 dagen voordat de vogel vrij-
dagavond eindelijk weer gevan-
gen was. ”Hij komt pas terug als 
hij honger heeft”, vertelde eens 
van de oppassers die de wouw 
op haar hand probeerde te lok-
ken. De 10-jarige Sofia Heems-
kerk vond het heel interessant 
om te volgen en kon het mo-
ment dat de vogel weer op de 

hand van de oppasser terug-
vloog op de foto vastleggen. 
“Ze waren aan het trainen met 
de vogel en toen dacht hij, ik 
ga er eens even van door. Maar 
fijn dat hij weer in Avifauna is”, 
vertelt Sofia. Gelukkig is de vo-
gel op tijd terug, want zaterdag 
was Avifauna na lange tijd weer 
voor het eerst open. Dan willen 
de bezoekers de roofvogelshow 
natuurlijk ook weer zien.

 

Historisch Museum 
Hazerswoude gaat 
weer open!

Stichting Historisch Museum Hazerswoude
Dorpsstraat 66, 
2391 BK Hazerswoude-Dorp
Telefoon (alleen tijdens 
openingsuren) 0172-532488

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. 
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

HOOGVLIET.COM

Bestway zwembad met stalen frame  
Afmeting: 259 x 170 x 61 cm 
Eenvoudig op te zetten zonder gereedschap, 
met handig leegloopventiel en reparatiepatch
Elders 99.99

 Edet Ulta Soft of Comfort 
toiletpapier
Alle pakken Ultra Soft met 12 rollen 
of Comfort met 16 rollen 
Van /7.49 - /7.99
 Voor 3.74 - 3.99 

 Lenor wasverzachter 
 Alle fl essen 
van 500 ml 
Van /2.99

 Optimel, Vifi t of Goedemorgen
 3 pakken van 500 ml of fl essen van 400 ml
Van /2.49 - /3.51
 Voor 1.66 - 2.34 

 Pringles 
 Alle soorten 
2 stuks 
Van /4.10
 Voor 2.05 

 Streek zuivel 
 2 fl essen van 0.5 - 1 liter 
Van /1.98 - /4.50
 Voor 1.48 - 3.36 

 Streek graskaas 
Van /5.95

 Streek Stolweitjes of 
Vreelandse eieren
 Doos met 6 stuks 
Van /1.89 - /1.99

Warsteiner, 
Jupiler, 
of Amstel
 Alle kratten met 24 fl esjes 
van 0.25 - 0.3 liter 
Van/14.49 - /15.49

MAXIMAAL 6 KRATTEN PER KLANT 
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ZO HOUD JE

GELD OVER 

67%
KORTING

PER FLES 

 0.99 
 NU 

 1+1
GRATIS 

 PER DOOS 

1.49 
2e PRODUCT PER STUK

 54.99 

PER  500 GRAM 

 4.99 

 50%
KORTING 

 NU 

PER KRAT

 7.99 

 50%
KORTING 

 NU 

 2+1
GRATIS 


