
Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

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

Fo
to

’s
: M

aa
ik

e 
M

or
si

nk
Fo

to
’s

: M
aa

ik
e 

M
or

si
nk

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 59e jaargang nr. 2818 • Woensdag 7 september 2022

Wesp in de nesten

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

 06-24822768
wima.hazerswoude@gmail.com

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Ruim 1 miljoen 
Nederlanders 
hebben moeite  
hun rekeningen  

te betalen!

| zonnepanelen | LED verlichting | www.mastop.nl |

DierenLot.nl

Nieuwe expositie in het Historisch Museum Hazerswoude

'De school van Offringa'
door Jan Luuk van Dijk

De School met den Bijbel in Hazerswoude-Dorp stond 
vroeger op de plek waar nu de Zuidegge ligt. Het hoofd 
der school woonde in het schoolhuis aan de kant van 
de Dorpsstraat. 

Dat huis stond op de plaats 
waar nu het voormalige bank-
gebouw van de ABNAM-
RO staat. Benjamin Offringa 
woonde vanaf 1923 met zijn 
gezin in dit huis tot zijn ver-
trek in 1958. 35 jaar was hij 
het hoofd van de school, waar-
door de school niet voor niets 
de naam ‘school van Offringa’ 
kreeg.

Omvangrijk geschenk
Zaterdag 3 september opende 
de nu 91-jarige zoon van mees-
ter Offringa, Oege Offringa, 
de expositie over het leven van 
zijn vader, in het bijzijn van 
o.m. een aantal kleinkinde-
ren. De familie Offringa heeft 
alle materialen die zij nog had-
den van hun vader en opa, ge-
schonken aan het museum in 
Hazerswoude. “Het waren vele 
dozen vol geschreven materia-
len” vertelt medewerker Anton 
van der Linde bij de opening. 
Uit de nalatenschap is goed te 
zien dat Offringa een echte on-
derwijsman was. Mensen her-
inneren hem ook als een goe-
de, maar strenge onderwijzer. 
Daarnaast was hij maatschap-
pelijk ook heel betrokken. Er 
was bijna geen vereniging 
waar hij geen bestuurslid van 
was. De Anti Revolutionaire 
Partij, de Oranjevereniging, de 
Gereformeerde kerk om maar 
een paar te noemen. 

Historisch goed onderlegd
Maar naast zijn school- en be-
stuurswerk had Offringa ook 
nog tijd voor een boeiende 
hobby: hij was zeer geïnte-
resseerd in de historie van het 
dorp Hazerswoude. Contacten 
met vele archieven, overheids-
instellingen, personen, zowel 
plaatselijk als landelijk resul-
teerden in een grote verzame-
ling documenten en voorwer-
pen die de geschiedenis van 
het dorp Hazerswoude weer-

spiegelen. Bij zijn vertrek uit 
Hazerswoude in 1958, schonk 
hij zijn collectie aan de ge-
meente en nu behoort het tot 
collectie van het Historisch 
Museum Hazerswoude.
Rond 2020 voegde de familie 
Offringa nog vele dozen ge-
vonden materiaal hier aan toe. 
Een deel van deze documen-
ten en foto’s is nu, te zien in de 
expositieruimte van het muse-
um.

Weinig thuis...
De expositie geeft niet alleen 
een beeld van meester Of-
fringa en van de school, maar 
ook een mooi tijdsbeeld. Alle 
brieven etc. zijn met een fraai 
handschrift geschreven en 
de oude schoolfoto’s roepen 
bij menigeen nog vele herin-
neringen op. “We hebben uit 
de vele materialen een keu-
ze moeten maken” legt Anton 
van der Linde uit. “De man 
moet in zijn werk, zijn func-
ties en zijn hobby’s wel veel 
tijd hebben gestoken.” Zoon 
Oege, die geboren is in Ha-
zerswoude, voegt eraan toe 

dat zijn vader ook nooit thuis 
was. De oudste kleindochter 
herinnert zich haar opa als ie-
mand die overal wel iets van 
af wist. “Na zijn pensionering 
ging hij nog bijzondere stenen 
sparen en later ook nog stu-
deren,” vertelt zij. “Maar ge-

Bij de opening waren familieleden 'Ofringa' aanwezig. Foto Jan Luuk van Dijk

Een welbespraakte zoon van 'bovenmeester' Offringa

lukkig nam hij ook de tijd om 
met zijn kleinkinderen te gaan 
wandelen.”

De expositie over de school 
van Offringa is vanaf heden te 
zien op de gebruikelijke ope-
ningstijden van het museum 
aan de Dorpsstraat en bevat 
veel geschreven documenten, 
maar ook bijzondere oude fo-
to’s.

Word nu lid op 
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET 
ZONDER NATUUR
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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

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

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

Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Helaas moeten wij afscheid nemen van mijn lieve 
man, onze geweldige vader, schoonvader  

en de allerleukste opa

Dick Jansen
Dirk Abraham Cornelis

Leiden,  Koudekerk aan den Rijn, 
28 september 1939  27 augustus 2022

José

Hans
    Nikki, Luuk

Rob en Sabine
    Tijmen, Lisanne

Bas

Tess 

J. Tieken 
Den Tollstraat 58
2396 CH  Koudekerk aan den Rijn

Het afscheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden op 2 september 2022.

Wij hebben veel waardering voor de liefdevolle 
verzorging door de verpleegkundigen van 
WIJdezorg en de betrokken begeleiding van 
huisarts J.W. van Eekelen.

“Uw genade is mij genoeg”

Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend 
naar alles wat zij voor ons heeft betekend, 

hebben wij afscheid genomen van 
onze lieve altijd bezorgde moeder, 

schoonmoeder, oma en omi.

Diny van Dorp-Slootweg
* 16 november 1939  † 31 augustus 2022

Weduwe van Bert van Dorp

Arie en Géraldine
Thomas
Chloé
Josephine & Anthony
Etienne

Diana en Frans
Jeroen & Miranda
    Jill, Seb
Freek & Kirsi
Eefje & Boy

Correspondentieadres:
Burgemeester Warnaarkade 1
2391 AW  Hazerswoude Dorp

Diny is opgebaard in 
Dorpshuis de Juffrouw, Dorpsstraat 250 

in Hazerswoude Dorp, alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst zal worden gehouden 
op woensdag 7 september om 14.00 uur 

in “De Korenaar”, Dorpsstraat 183 
in Hazerswoude Dorp.

Aansluitend zullen wij Diny gaan 
herenigen met Bert op de Algemene 
Begraafplaats aan de Provincialeweg 

in Hazerswoude Dorp.

Na de begrafenis is er gelegenheid 
tot informeel condoleren in Dorpshuis 

de Juffrouw waar we samen het glas 
zullen heffen op Diny en Bert.

Stichting Open Huis
De vakantie is weer achter de rug en er starten weer acti-
viteiten.

Op maandagmiddag is er gym, onder leiding van Ria Schipper kunt u 
weer lekker in beweging komen. Dit is van 15.30 tot 16.30 uur in de 
Landvliethal. Kom gerust eens een lesje meedoen om te kijken of het 
wat vuur u is!

Donderdagmiddag is er Koersballen, in de vergaderzaal van de Land-
vliethal van 13.30 tot 16.00 uur.
Dit is een leuke sport en lijkt wat op jeu de boules, maar de ballen zijn 
aan 1 kant verzwaard en daardoor moet je ze met een boog gooien.

Wij zoeken nieuwe leden, dus wilt u het eens komen proberen dan bent 
u van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u bellen met Ineke Langhout, tel. 0623620324.

Koop samen met ons landbouwgrond  
voor meer biodiversiteit.
landvanons/metersmaken.nl

Tijd om groene meters te maken!

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

1 miljoen Nederlanders 
hebben moeite hun 

rekeningen te betalen!

JAARMARKT VAN DE 
GEZAMELIJKE KERKEN 
EEN GROOT SUCCES. 
Wij waren dit jaar niet zozeer zendeling of missionaris maar het ging 
wel over bijbel verhalen maar wel met een ludieke inslag naar het 
jaarmarkt gebeuren.  

Subtiel hadden we 3 spellen gerelateerd aan Bijbel-
teksten maar de inzet was gezelligheid voor een zo 
breed mogelijk publiek.
Het begon natuurlijk om 10.00 uur met de kinde-
ren.  Zij mochten vissen in de boot van Petrus aan 
het meer van Tiberias.      Petrus ving geen vis, 
maar jezus zei. : “Gooi de netten maar rechts van 
de boot”.     En 100 kinderen hebben daar meer 
vis gevangen dan de visboer op vrijdag verkoopt 
op het Ambachtsplein.   Het raden van de mosterd-
zaadjes was ook een onderdeel voor de wat oude-
ren, veelal dames. U kent de tekst wel uit de schrift. 
Het mosterdzaadje  is een van de kleinste zaadjes 
uit de oude tijd. Nu hadden wij een pot met mis-
schien wel 25.000 mosterdzaadjes. Dus raden hoe-
veel was natuurlijk een utopie.   Daarom besloten 
we om de pot te vullen en het gewicht te laten ra-
den.   Deelnemers 64 pers.  Laagste gewicht: 310 
Gram. Hoogste gewicht: 2.100 gram. Winnaar: Ria 
v.d. Berg met 927 gram.  
Ons derde spel was een aandenken aan de grote 
Simson, de sterke man uit de bijbel. We hadden een 
groot houten beukenblok om te laten tillen.   
Tien personen hebben getild het was heel erg zwaar 
. maar toch waren er heel sterke Hazerswoudse 
krachtpatsers.  Uitslag  3de plaats:  Kees Louers 4.42 
min.   Sterkste dame:  Melony Noordam: 7.21 min.  
En de sterkste man van de dag was:  Daniël Knegt 
met 13.13 min.  Zowaar een professionele prestatie!
Maar met die boomstam konden we natuurlijk veel 
meer. We hebben nog 80 personen laten raden 
hoeveel de boomstam wel zou wegen? Hoogste ge-
wicht 197 KG.   Laagste gewicht: 28 KG.  Winnares:  
Tieke van Zanten met 50,2 Kg.    
Alle prijswinnnaars hebben een mooi kaas Kado-
pakket ontvangen van zorgboerderij Sparnaaij, en 
de boerderij ontving van ons een mooi bedrag van 
Euro 220,00  om een start te kunnen maken met 
een nieuw aan te leggen moestuin. 
Met dank aan alle vrijwilligers, welke hebben 
op en afgebouwd en de stand van 10.00 – 18.30 
uur hebben bemand.    Namens de gezamenlijk kerken 
van Hazerswoude- Dorp. Jan Rietveld.
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Gezamenlijke startzondag Hazerswoude en Koudekerk

Aanschuiven bij de 
openluchtdienst

door Jan Luuk van Dijk

In september gaat bij veel kerken en verenigingen het nieuwe seizoen van start. Op 
zondag 11 september willen de protestantse gemeentes van Hazerswoude-Dorp en 
Koudekerk aan den Rijn het seizoen gezamenlijk starten met een openluchtdienst 
aan de Galgweg.

rien Hoogerwerf en dominee 
Carla Melgers van de Korenaar 
in Hazerswoude. Ze geven aan 
dat beide ‘clubs’ niet zo groot in 
aantal zijn en dat zij op zoek zijn 
om meer samen te gaan doen. 
Afgelopen zomer hielden beide 
kerken ook gezamenlijke dien-
sten en daar kwamen veel po-
sitieve reacties op. “Het ‘klikt’ 
goed samen” zegt ds. Carla Mel-
gers, “de sfeer is goed en het sa-
men zingen bijvoorbeeld wordt 
erg gewaardeerd.”

De dienst op zondag 11 sep-
tember begint om 10.00 uur en 
heeft als thema ‘Aanschuiven’. 
“Je schuift bij elkaar aan” legt 
ds. Melgers uit. “Bij mensen die 
je kent maar ook bij hen die je 
niet zo goed kent. Het is belang-
rijk om open te staan voor de 
ander.” De pastores geven aan 
dat de dienst openstaat voor ie-
dereen die dit mee wil maken. 
Iedereen kan aanschuiven.
‘Aanschuiven’ is afgeleid van het 
jaarthema van de landelijke pro-
testantse kerk (PKN), dat thema 
is ‘Aan tafel’. “De intentie is om 
gastvrijheid te tonen, maar dat 
kan ook best lastig zijn” voegt 
ds. Biesheuvel toe. “Mensen 
zijn vaak gehecht aan hun ei-
gen groep en dan eist het fijn-
gevoeligheid om anderen toe te 
laten.”
Dat de groep kerkbezoekers niet 
zo groot is vinden de pasto-
res best jammer, maar zij wij-
zen erop dat er tegenwoordig 
thuis ook best veel wordt mee-
gekeken. In de coronatijd is die 
groep groter geworden en er 
zijn mensen die graag thuis sa-
men meeluisteren en -kijken.

Op de vraag waarom de dienst 
buiten wordt gehouden, ant-
woordt ds. Melgers dat je je daar 
nog eens extra verbonden voelt 
met de schepping. “Je komt 
meer bij je eigen kwetsbaar-
heid.” “Je ervaart ook je plaats 
in het grotere geheel” voegt ds. 
Biesheuvel toe.

De dienst zal ook gaan over 
gastvrijheid. Het verhaal van 
Abraham en Sara die bijzonde-
re gasten ontvangen komt aan 
de orde. En de tekst die daarbij 
hoort, komt uit de brief aan de 
Hebreeën: “Vergeet de gastvrij-
heid niet, want hierdoor heb-
ben sommigen zonder te weten 
engelen onderdak geboden.”
De samenzang zal begeleid wor-
den door de muziekvereniging 
KNA uit Koudekerk. Voor de 
kleintjes is er oppas geregeld en 
de kinderen worden tijdens de 
dienst aan de slag gezet met een 
leuke opdracht. Na afloop kan 
er nagepraat worden tijdens kof-
fie, thee of limonade en daarna 
wordt iedereen aan het puzze-
len gezet, waarbij je soms even 
moet aanschuiven bij een an-
der. De ochtend wordt afgeslo-
ten met een Amerikaanse lunch, 
d.w.z.  dat iedereen iets voor de 
lunch meeneemt om dat te de-
len met de ander.
De drie pastores zeggen het 
goed te vinden om samen zaken 
op te pakken en kijken uit naar 
meer overleg en samenwerking 
tussen beide kerken.
Tenslotte, bij de open lucht-
dienst is iedereen , maar bij 
slecht weer zal de bijeenkomst 
verplaatst worden naar de Ko-
renaar.

“Het is alweer drie jaar geleden 
dat wij samen een openlucht-
dienst hielden in Koudekerk” 
vertelt ds. Willem Biesheuvel 

van protestantse gemeente Kou-
dekerk. “De mensen waren toen 
zo enthousiast en we wilden dit 
graag herhalen, maar door co-

rona kon dat niet. De drie pasto-
res zijn bij elkaar voor overleg, 
uit Koudekerk dominee Wil-
lem Biesheuvel en pastor Lau-

De drie pastores in overleg over de openluchtdienst. Foto Jan Luuk van Dijk

Koersbalvereniging 
Benthuizen zoekt leden
De Koersbalvereniging Benthuizen is nog op zoek naar 
nieuwe leden. Het aantal leden loopt terug doordat 
mensen afscheid nemen, of om gezondheidsproble-
men moeten stoppen.

Deze vereniging, die zichzelf 
een van de gezelligste vereni-
gingen van Benthuizen noemt, 
is elke dinsdag actief. Op die 
dag zijn er wekelijks onderlinge 
wedstrijden. Een ontspannen en 
gezellige strijd tussen 
de leden onderling.

De vereniging heeft 
een sociaal karakter en 
maakt dus ook tijd vrij 
om samen koffie te 
drinken en na afloop 
is er ruimte om na te 
praten onder het genot 
van een drankje.

Met name voor oude-
ren is dit een heerlij-
ke middag, maar ook 
jongeren zijn uiteraard 
van harte welkom.

De teken-en schildercursus-
sen van Creatief Rijnwoude 
gaan weer beginnen

In de week van 19 september starten onze teken- en schildercursussen voor beginners en gevor-
derden weer. onder leiding van 4 professionele kunstenaars/docenten. Het gaat om een serie van 
12 lessen tot en met de tweede week voor Kerstmis. In de herfstvakantie is er een keer geen les. 

Tijdens een teken-/schilderles staat de individuele begeleiding van de cursist centraal. Na een korte 
centrale start gaat iedereen aan het werk aan de hand van een gezamenlijk uitgangspunt en/of met 
een individuele keuze. Aan het eind van de les bekijken en bespreken de docent en de leerlingen het 
gemaakte werk. . 

Voor de cursussen van dinsdagmiddag en dinsdagavond zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De les-
sen op dinsdagmiddag(14.00-16.30 uur) worden gegeven door Paul Hasebos, op dinsdagavond( 19.30-
22.00 uur) is er een themacursus portret-en modeltekenen, begeleid door Ellen de Jong. Meer weten 
of meedoen? Stuur een mailtje naar creatiefrijnwoude@gmail.com

Creatief Rijnwoude is een onderdeel van  

Kom eens langs en geniet van 
het spel dat zich op de groene 
matten afspeelt.

Meer informatie is te verkrijgen 
bij dhr. Piet Pos, tel: 0633710441
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Word nu lid op natuurmonumenten.nl 

Meedenken over tunnel(bak) 
Hazerswoude-Dorp? Geef je op!

Wat was het gezellig 
aan de Da Costasingel!!
Afgelopen zaterdag vond al weer de dertiende kinderuitmarkt aan de Da Costasin-
gel in Hazerswoude-Rijndijk plaats. Zoals vanouds was het er beregezellig en wa-
ren de weergoden de kinderen en hun ouders zeer goed gezind. Bij een tiental ver-
enigingen uit Hazerswoude en Koudekerk konden de kinderen ervaren wat er bij 
die club dit jaar te doen is. 

In de middag was er eerst een 
bellenblaasspektakel. De kinde-
ren konden al hun wensen met 
de belletjes de lucht in blazen. 
Hierna was een heuse battle tus-
sen een aantal deelnemers. Per 
vereniging trachtten vier deel-
nemers zo snel mogelijk met het 
vlot van Scouting Rheijnewoud 
naar de overkant van de vijver te 
komen en weer terug. 

De leden van Avanti hadden 
eerst niet zo’n zin in water, 
maar deden heel sportief toch 
mee. Ook zij wisten met dro-
ge voeten heen en weer over de 
vijver te komen. Het werd een 
nek-aan-nekrace tussen Bernar-
dus, Aspasia en VIJK die door 
de voetballers werd gewonnen. 
Een jaarlang mag de wisselbe-
ker in de trofeeënkast van Ber-
nardus staan. Daarna trakteerde 
Jumbo op een lekker ijsje. 

Al met al weer een geslaagde 
uitmarkt waarbij weer duidelijk 
werd hoeveel er voor de jeugd 
in de nabije omgeving te doen 
is!

Niet alleen op sportief gebied, 
maar ook creatief en expressief 
was er een breed scala aan ac-
tiviteiten en uitdagingen.  Met 
verschillende optredens ga-
ven leerlingen van Balletschool 
Mirjam Ouwerkerk en Sport2B-
Fit een mooie demonstratie van 
hun kunne. DJ Ference zorgde 
voor gezellige muziek.

Alle leerlingen van de basis-
scholen in Hazerswoude en 
Koudekerk hadden een stem-
pelkaartje ontvangen. Door bij 
de verenigingen te gaan kijken 
en een spel te spelen, kregen ze 
een stempeltje op deze kaart. De 
kaart kon worden ingeleverd te-
gen een suikerspin en een keer-
tje grabbelen bij Brigitte in haar 
grabbeljurk. Dit alles was door 
Winkeliersvereniging Da Costa 
beschikbaar gesteld. Bij Dorps-
overleg Hazerswoude-Rijndijk 
konden de kinderen een glitter-
tattoo laten zetten en een won-
derbaarlijke koe melken. Ouders 
konden zich inschrijven op de 
nieuwsbrief die sinds kort door 
het dorpsoverleg wordt uitgege-
ven.

Tot volgend jaar op de veertiende 
kinderuitmarkt aan de Da Costasingel.

Binnenkort start het onderzoek 
naar de mogelijkheden voor een 
tunnel(bak) bij Hazerswoude-
Dorp. Dit wordt gedaan door 
Beter Bereikbaar Gouwe, een 
samenwerkingsprogramma tus-
sen de gemeenten Alphen aan 
den Rijn, Waddinxveen, Bo-
degraven-Reeuwijk en de Pro-
vincie Zuid-Holland. De mede-
werkers van Beter Bereikbaar 
Gouwe zijn op zoek naar een 
klankbordgroep van bewoners 
uit het Hazerswoude-Dorp om 
mee te denken in het onder-
zoek. 
Het Dorpsoverleg van Hazers-
woude-Dorp heeft aangeboden 
om deze groep samen te stellen. 

We willen komen tot een diver-
se groep van zo’n tien personen, 
gespreid over het dorp: man, 
vrouw, jong, oud, hoger en la-
ger opgeleid.

Het onderzoek naar een 
tunnel(bak)
De gemeenteraad van Alphen 
aan den Rijn heeft gevraagd om 
opnieuw te bekijken wat de mo-
gelijkheden zijn voor een tunnel 
of tunnelbak door Hazerswou-
de-Dorp. Dit verzoek is over-
genomen door Provinciale Sta-
ten van Zuid-Holland. Ook is 
gevraagd om een onderzoek te 
doen naar een extra oeverver-
binding bij Boskoop en wordt 

nog steeds ingezet op de Bode-
gravenboog. 
Eind volgend jaar wordt beslo-
ten of en wat er door kan gaan. 
Dan moeten alle effecten en de 
kosten op een rijtje staan en 
moeten er ‘voorlopige ontwer-
pen’ liggen. Er is (nog) geen 
budget voor alle maatregelen. 
Het is dus niet zeker of er een 
tunnel(bak) komt of een extra 
oeververbinding. 

De klankbordgroep 
Beter Bereikbaar Gouwe wil 
met een groep bewoners in 
september/oktober komen tot 
een schetsontwerp voor een 
tunnel(bak). Eind november 

kunnen alle inwoners daarop 
reageren tijdens een inloopbij-
eenkomst in De Juffrouw. 
Naar aanleiding daarvan wordt 
het schetsontwerp dan ver-
der uitgewerkt. Eerst weer met 
de klankbordgroep en daarna 
wordt een ‘voorlopig ontwerp’ 
weer voorgelegd aan alle bewo-
ners. Dat zal ongeveer in mei 
volgend jaar zijn. 
Ook is dan het onderzoek naar 
de andere criteria weer een stap 
verder (gevolgen voor verkeer, 
veiligheid, leefbaarheid, natuur, 
kosten, techniek, enzovoort).

Voor alle duidelijkheid: Het gaat 
in deze klankbordgroep dus niet 
over het kruispunt, rondweg of 
andere verkeerszaken. Het gaat 
uitsluitend over een ontwerp 
voor een tunnel(bak). Beter Be-
reikbaar Gouwe richt zich op de 
verbetering van de bereikbaar-
heid, leefbaarheid en economie 
in een groter gebied, met maat-
regelen voor de langere termijn.

De eerste bijeenkomst van 
de klankbordgroep is op 
19 september 2022 in de 

avond.    

Wie meer informatie wil over 
Beter Bereikbaar Gouwe, kan 
terecht op de website: www.be-
terbereikbaargouwe.nl

HOE OPGEVEN?
Wil je meedoen? Stuur dan ui-
terlijk 5 september een mail-
tje naar: info@dorpsoverlegha-
zerswoudedorp.nl  met daarin 
de volgende gegevens: naam, 
adres, woonplaats, leeftijd, op-
leiding / beroep. Let daarbij op 
dat de eerste klankbordgroep 
bijeenkomst al op 19 maandag 
september aanstaande is.
We streven naar een klankbord-
groep van 10 personen met een 
zo goed mogelijke afspiegeling 
van de inwoners van het Dorp. 
Bij meer dan 10 aanmeldingen 
zal het Dorpsoverleg ism Beter 
Bereikbaar Gouwe een keuze uit 
de aanmeldingen maken.

Nico Stolwijk. Dorpsoverleg  Hazerswoude-Dorp
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Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Huisartsen Hazerswoude/Koudekerk:
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-Dorp, Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Huisartsenpost 
DE LIMES, locatie Alphen a/d Rijn, Meteoorlaan 4 te Alphen aan den Rijn. 
Tel. 088-427 47 00.  Let op eerst bellen, dan komen! 
www.huisartsenpostendelimes.nl

Huisartsen 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 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 t/m vrijdag geopend 
van 8.00-17.30 uur. Donderdag tot 20.00 uur. Tijdens lunchpauze op maandag 
t/m vrijdag gesloten van 13.00 - 13.30 uur. Zaterdag is de apotheek geopend 
van 9.00 - 12.00 uur (van 7 juli t/m 11 augustus op donderdagavond 
en zaterdag gesloten). Buiten onze openingstijden kunt u voor spoedei-
sende recepten terecht bij de DagNachtapotheek in Alphen aan den Rijn. De 
DagNachtapotheek is alle dagen van 08.00-23.00 uur geopend. Voor dringen-
de zaken tussen 23.00-08.00 uur kan worden uitgeweken naar de Apotheek 
de Nachtwacht in het LUMC te Leiden. Adressen: DagNacht Apotheek, Me-
teoorlaan 4, 2402 WC Alphen a/d Rijn tel. 0172-423123; Apotheek de Nacht-
wacht, Hoofdingang LUMC, Albinusdreef 2, Leiden tel. 071-5665019

• 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).

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

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 

KERKDIENSTEN 
PROTESTANTSE 

GEMEENTE
Zondag 11 september 
Openluchtdienst 10.00 
uur: Zie info hieronder.
Zondag 18 september 
Ontmoetingskerk 10.00 
uur: Viering met dominee 
W. Biesheuvel en pastor L.J. 
Hoogerwerf. Bevestiging en 
afscheid ambtsdragers. Na 
afloop is er koffie en thee.

VIERINGEN RK PAROCHIE
Vrijdag 9 september de 
Herbergier 09.30 uur.  
Woord en Communieviering 
waarin de werkgroep voor-
gaat.
Zondag 11 september 
Bernarduskerk 11.00 uur. 
Woord en Communieviering 
waarin de werkgroep voor-
gaat. De cantor groep zingt 
tijdens deze viering. Dhr. N. 
Wesselingh is de organist.
Vrijdag 16 september 
de Herbergier 09.30 uur. 
Woord en Communieviering.
Zondag 18 september 
Bernarduskerk 11.00 uur. 
Woord en Communieviering.

ZOMERTIJD TEN EINDE
Vanaf zondag 4 septem-
ber beginnen de vieringen in 
de Bernarduskerk weer om 
11.00 uur en in de Engelbe-
waarders kerk in Hazerswou-
de-Dorp om 9.30 uur.

OPEN HUIS 
Dinsdag 6 september in 
Onder Dak. Vanaf 10.00 
uur staat de koffie/thee met 
wat lekkers klaar.    Voor 
meer info en/of vervoer: Ger-
da Kroon  tel. 0713415116 / 
gerda.kroon@pknkoudekerk.
nl  of Elsbeth Oosting  tel. 
0715231706 / elsbeth.oos-
ting@pknkoudekerk.nl 

SOEP & PRAATJE
Dinsdag 6 september om 
18.00 uur in Honswyc.  
Aanmelden kan tot uiterlijk 4 
september bij Agaath Koers  
tel. 06 1231 7899.

OPEN MONUMENTENDAG
Brugkerk, Dorpsstraat 53. 
Op zaterdag 10 september 
van 10.00 - 16.00 uur ontvan-
gen wij u heel graag in onze 
mooie Brugkerk. Meer infor-
matie vindt u elders in deze 
krant.

OPEN MONUMENTENDAGEN 
Ook de Bernarduskerk doet 

mee aan de open monumen-
tendagen en is open op za-
terdag 10 september van 
10.00 uur tot 17.00 uur. Zon-
dag 11 september is er om 
11.00 uur een viering in de 
kerk en daarna heeft u tot 
17.00 uur de tijd om alles te 
bekijken. Hartelijk welkom!

VAANDELS 
‘Iets hoog in het vaandel heb-
ben.’ Het is een vaak gebruik-
te uitdrukking waarmee we 
bedoelen dat we iets belang-
rijk vinden. Een vaandel is 
simpel gezegd een heel bij-
zondere vlag of banier van 
textiel met een voorstelling 
erop, die meestal hoort bij 
een kerk, vereniging, club, 
fanfare, militair voertuig of 
vaartuig. De voorstelling is 
vaak symbolisch en rijk ver-
sierd. Een vaandel draag je 
mee aan een vaandelstok. 
Zo maak je eigenlijk ‘reclame’ 
voor de ‘vereniging’ of een-
heid waar je bij hoort. Een 
vaandel is dus bedoeld om 
je mee te onderscheiden, ter 
identificatie. Om te laten zien 
wie je bent of bij wie je hoort. 
We hebben veel vaandels in 
onze parochie vanuit De Mi-
chaelkerk en de Bernardus-
kerk. Van de Land en Tuin-
bouw Bond, De Katholieke 
Arbeiders Beweging, 
De Landarbeidersbond Sint 
Deusdedit, de Maria Congre-
gatie en zo nog veel meer. 
Tijdens Sacramentsdag of 
het veertig uren gebed lie-
pen vertegenwoordigers van 
diverse organisaties mee 
achter het vaandel in de pro-
cessie in de kerk. In de Noor-
delijke Nerdelanden gold 
van1848 tot 1983 een pro-
cessie verbod dus bleef men 
daar in de kerk met proces-
sies. In het Zwaantje was er 
ook weleens processie in de 
tuin. 
De vaandels zijn te zien op 
open monumentendagen op 
10 en 11 september in de 

Bernarduskerk. Er wordt nog 
aan gewerkt om de beschrij-
ving bij elk vaandel te heb-
ben. 

OPENLUCHTVIERING
Voor zondag 11 september 
hopen we op mooi weer. 
Want dan kan de geplande 
startdienst in de open lucht 
doorgaan. Aanvang 10.00 
uur. De viering is een geza-
menlijk initiatief van de Pro-
testantse Gemeente en De 
Korenaar. Locatie is de boer-
derij van Van Dorp, Galgweg 
2. Het thema is: “Aanschui-
ven”. Muzikale begeleiding 
wordt verzorgd door mu-
ziekvereniging Kunst na Ar-
beid. Bij slecht weer gaat 
de dienst plaatsvinden in De 
Korenaar. Na de dienst is er 
thee en koffie voor iedereen 
en wordt u ook nog aan het 
puzzelen gezet. We sluiten af 
met een Amerikaanse lunch: 
ieder zet haar of zijn eigen-
gemaakte lunch op tafel en 
deelt met elkaar!

ZIEKENZONDAG 
11 SEPTEMBER

Het is een goede gewoonte 
om vanuit de parochie op na-
tionale ziekenzondag men-
sen een bezoekje en een 
bloemetje te brengen. Daar-
om vragen wij u om namen 
en adressen van zieken me-
deparochianen die wel wat 
aandacht verdienen door te 
geven, liefst per mail (maar 
u mag natuurlijk ook bel-
len) aan het secretariaat van 
onze kern, Rijndijk 106.

SAMEN BIJBELLEZEN
Op dinsdag 13 septem-
ber, om 20.00 uur in On-
der Dak, gaat Samen Bij-
bellezen weer van start. In 
het kader van het nieuwe 
jaarthema lezen we over de 
tafelschikking in Gods Ko-
ninkrijk, Lucas 14:1-24.

PAROCHIE SECRETARIAAT
Het secretariaat van de paro-
chiekern Michael en Bernar-
dus, Rijndijk 106, 2394 AJ Ha-
zerswoude-Rijndijk is open 
donderdagmiddag en vrijdag-
ochtend. Op andere dagde-
len wordt u doorgeschakeld 
via 071 3414210 of recht-
streeks via 06 51030279. 
Mail: hh.michael-bernardus@
heiligethomas.nl

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente Zondag 11 september  09.30 uur Ds B.J. van 

Assen. U kunt de dienst ook volgen via 
hervormdbenthuizen.nl

P.G. De Hoeksteen  Zondag 11 september 10.00 uur Mw E. 
Verheul. Benthuizen

Geref. Gemeente Zondag  11 september  09.30 uur Leesdienst; 
19.3 uur Ds G.W.S. Mulder

 Meer informatie op www.gergembenthuizen.nl
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 11 september 9.30 uur Eucharistie-

viering. Voorg. Past. L.Peters. Zang van St. 
Ceciliakoor

 Voor actuele informatie zie:  www.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 11 september  09.30 uur Startzondag 

bij Boerderij van Dorp aan de Galgweg. Voorg. 
Ds Carla Melgers, Ds Willem Biesheuvel, Pastor 
Laurien Hoogerwerf

Herv. Gemeente Zondag 11 september 09.30 uur Prop. W. 
Koudijs, Zeist; 18.30 uur Ds A.B. van Campen(JD)

Weer Vrije Dansavonden in Dorpshuis de Juffrouw
Zaterdagavond 17 september van 19.15-20.15 uur kunt u voorafgaand aan de vrijdansavond een gratis proefles 
(beginnersniveau) volgen. Wel even opgeven graag: dansen@tiscali.nl

Heeft u al iets meer ervaring, 
informeer dan even of deze 
proefles geschikt is of dat er 
nog andere mogelijkheden zijn 
voor een proefles wat meer aan-
sluit bij uw niveau. En…. Instro-
men in bestaande cursussen bij 

de dansschool van Jeroen Haak 
is mogelijk!  
Hij zal u helpen om voor u de 
meest geschikte cursus en ni-
veau te vinden. Mail naar dan-
sen@tiscali.nl voor meer infor-
matie en reserveer meteen de 

vrijdansavond volgend op de 
proefles. 
Het geleerde kan dan meteen in 
de praktijk gebracht worden. 
  
Vrijdansavond
Zaterdagavond 17 september van 

20.30-23.30 uur weer vrij dan-
sen in de Juffrouw, Dorpsstraat 
250, Hazerswoude Dorp.  Toe-
gangsprijs maar €5,- p.p. Voor-
kom teleurstelling en vergeet 
niet te reserveren: www.dans-
les.org/reserveren.htm 
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www.bakkerammerlaanlaan.nl

  

1,25Tompouce                                                          
met slagroom

Speculaas  200 gram                                                     2,50

van 8 t/m 14 september
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Humanitas zoekt  
ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS voor 

HOME-START in: 
Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, 

Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam en de buurtschap 
Groenendijk. 

 
Home-Start zoekt vrijwilligers die (opvoedings)ondersteuning, praktische hulp en emotionele steun 

bieden aan zwangere vrouwen en ouders met kinderen tot 18 jaar. 
 

Wat vraagt Home-Start? 
• Ervaring met opvoeden (persoonlijk of professioneel) 

• Herkenning dat het leven met kinderen leuk, maar soms ook zwaar kan zijn 
• Tijd (1 dagdeel per week) en levenservaring om gezinnen te ondersteunen 

 
Wat biedt Home-Start? 

• Maatschappelijk zinvol en gewaardeerd werk 
• Gecertificeerde cursus 

• Goede begeleiding en deskundigheidsbevordering 
• Gezelligheid/collega-vrijwilligers, levenservaring verbreden 

• Onkostenvergoeding en verzekering 
 

Neem vrijblijvend contact op met Home-Start coördinator Alphen a/d Rijn; 
Marrit Schapendonk, tel. 06-49040990, m.schapendonk@humanitas.nl 

Bezoek voor achtergrondinformatie www.home-start.nl 
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Paniek
Sommige voorvallen vergeet je niet. Ik liep stage op een Mytyl-
school (school voor gehandicapte kinderen; denk aan het sprookje 
l’Oiseau Bleu, de Blauwe Vogel) en ik ontmoette daar een jongen 
die slechts de beschikking had over nekspieren. Via een tussen zijn 
tanden geklemde stift kon hij m.b.v. een ingenieus apparaat zijn re-
ken-, taal- en andere lesopdrachten uitvoeren. In de middagpau-
ze mocht hij meedoen aan het voetballen in de gymzaal. Ik legde 
hem in het doel en ik zag de paniek in zijn ogen: ‘straks rolt er een 
bal langs me heen en dan lachen ze me uit… wat een waardeloze 
keeper!’ De eerste de beste bal stuiterde tegen zijn borst en we ap-
plaudisseerden met z’n allen voor zijn uitzonderlijke safe. Ik zie nog 
steeds – ruim 60 jaar later – hoe in zijn ogen die waas van paniek 
veranderde in een glans van geluk. Er vlogen nog diverse ballen 
langs zijn spastische lichaam, maar…. hij was in- en ingelukkig: hij 
had een magistrale redding op zijn naam staan!
Heel wat jaren later nam ik op het atheneum mondelinge examens 
af voor het vak Nederlands. Het betrof de door vele leerlingen ge-
vreesde boekenlijst: stel je voor dat de docent je betrapt op het be-
kende verschijnsel ‘slechts het uittreksel gelezen!’
Ik had de nacht vóór ik ‘als examinator’ op moest treden slecht ge-
slapen: de eerste de beste kandidaat was een lieve jongen die echter 
te kampen had met een heel nare handicap, hij stotterde… En niet 
zo’n beetje ook… en vooral als de aandacht op hem gericht werd, 
was er geen woord meer uit te krijgen! 
Hij had een indrukwekkende lijst samengesteld (Mulisch, Her-
mans, Reve), maar ik wilde hem op zijn gemak stellen en ik begon 
met Oeroeg van Hella Haasse: de aandoenlijke vriendschap tussen 
twee kinderen uit verschillende culturen (een Indonesisch en een 
Nederlands jongetje) die uiteindelijk teloorgaat. Altijd die verdom-
de oorlog. Eerst zag ik zijn trillende en bevende lippen en toen zijn 
ogen… die slechts uiting gaven aan een laaiende paniek… geen 
woord, zelfs geen syllabe. Ik raakte zelf ook overstuur. Gelukkig 
kreeg ik bijtijds een goede inval. Ik gaf hem enige blaadjes en zei: 
‘ga op je dooie gemak een opstel schrijven over de boeken die je 
met plezier gelezen hebt.’ Toen de ochtendsessie erop zat, overhan-
digde hij me het resultaat en zijn ogen – aanvankelijk twee granie-
ten karbonkels – straalden van geluk.
Ik wilde iets schrijven over oorlogsellende, asieldrama’s, gestutte 
huizen in Groningen, tonnen dode vis in Poolse en Duitse rivieren, 
maar plotseling dacht ik dat het - ondanks de overal om ons heen 
heersende ellende - soms inderdaad mogelijk is in een paar angsti-
ge ogen enige lichtjes te ontsteken. Het zal ongetwijfeld bij die en 
gene sentimenteel overkomen, maar soms moet ik het sentiment 
een plaatsje geven, soms moet ik het cynisme van me afbijten.
Lévi Weemoedt gaf ooit uiting aan hilarisch cynisme:

Record

Mijn tweede vrouw   dat zij de eerste
is zo snel     nog heeft
weggelopen   ingehaald

Daar kan je natuurlijk om glimlachen, maar aan het creëren van 
twinkelende ogen kan je ook veel plezier beleven

Wist

Cursiefje

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

Uitgave: 
Stichting Groene Hart Koerier

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

Oplage: 9100 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 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 
zaterdagavond 19.00 uur ingeleverd 
worden per e-mail. 
Getypte kopij, foto’s en advertenties op 
papier inleveren vrijdag tot 17.00 uur.

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 10.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.

Belangrijke telefoonnummers 
in onze gemeentekernen

& 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 
nummer 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. consultatiebureaus, dietisten en cur-
sussen gezondheidsvoorlichting en opvoe-
ding, 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 
gezinnen met jonge kinderen een steuntje 
in de rug. Tel. 06-49040990.  
& GezondheidService: voor ser-
vicediensten 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. & Vrijwilligers 
Palliatieve Terminale Zorg Aurelia: 
voor ondersteuning in de laatste levensfase, 
in de eigen vertrouwde omgeving. www.
vptzaurelia.nl. Tel. 06-51445726
& Tafeltje Dekje, warme maaltijden, 
Hazers  woude-Dorp en Rijndijk, Activite/
Apetito, Aanmelden/informatie bij Activite 

071-5161415.& 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 huise-
lijk ge weld: Telefoon 088-427 47 00. 
Ad vies- en meldpunt kindermis-
handeling 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 gege-
ven 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.
& 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
& Boelsma Homeopathie & Advies 
Breitnerlaan 60, Hazers woude-Dorp, tel. 
06-41711971 www.aboelsma.com email: 
annemiekeboelsma@gmail.com
& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio 
– Borgman J.M. Borgman – v.d. Lubben, 
De Populier 42, 2731 HE Benthuizen, Tel: 
079-3479446. Mail: fysio.borgman@case-
ma.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.
& Bewuster Bewegen Praktijk v. 
Oefentherapie Men sen dieck, bekkenoe-
fentherapie en (kinder)slaapoefentherapie 
Marleen van Schie: Europasingel 2, 2396 
EM Koudekerk a/d Rijn, tel. 06-18469206.
marleen@bewusterbewegen.nl, 
www.bewusterbewegen.nl
& Praktijk voor Kinderfysiotherapie 
Gezondheidscentrum Lindehof, 

Hazerswoude Dorp, tel. 071-5610407
& 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@fysiokoude-
kerk.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.
& Rouwkamer en/of condole-
ance mogelijkheden, Dorpshuis de 
Juffrouw, P. de Hooghstraat 3, 2391 VM  
Hazerswoude Dorp, tel. 06-53319850 of 
info@de-juffrouw.nl
& Historisch Museum Hazers wou-
de: Dorpsstraat 66, 2391 BK Hazers-
woude-Dorp. Openingstijden zaterdag 
13.00 - 16.30 uur. Regelmatig ook thema-
tentoonstellingen. www.museumhazers-
woude.nl
& Visiemed fysiotherapie (Sport) 
fysiotherapie, manuele therapie, sportpo-
dologie, schoenadvies, medische training, 
echografie, diëtiek Potgieterlaan 10G, 
2394 VE Hazerswoude-Rijndijk, tel. 071-
8795673 / 06-29410381 www.visiemed.nl.
& Anonieme Alcoholisten Iedere 
dinsdagavond na 19.30 uur. Koudekerk 
a/d Rjjn: Joop tel. 071-3412644; Alphen a/d 
Rijn: Frans tel. 06-54701949
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@liber-
tasleiden.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.lekkerfitdietist.nl.
& Fysioklein Fred. v. Eedenplein 4, 
2394 AC Hazerswoude-Rijndijk (het 

oude gemeentehuis). (Sportmaster) 
Fysiotherapie; Manuele therapie; Dry 
needling; Orthopedische revalidatie. Tel. 
071-2032056.
& Burenhulp Rijnwoude Tel. 
06-23517778.
& Acupunctuur Van der Schouw, 
praktijk 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. 
0 7 9 - 3 4 1 1 8 7 7 .  i n fo @ f y s i o 
benthuizen.nl; www,fysiobenthuizen.nl. 
Ook dietiste, yoga en tai chi.
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Deze toekomst kunnen we nog veranderen
Moet je voor toekomst gericht denken naar de opticien?
Onze jaarmarkt was zonnig en 
drukbezocht. Met een aantal 
dorpelingen, bestuur van onze 
vereniging, stonden we op een 
stand in de Dorpsstraat. Onze 
stand liet zien wat de toekomst 
van Hazerswoude-Dorp wordt 
als de huidige coalities in de Ge-
meente Alphen aan den Rijn en 
de Provincie Zuid-Holland hun 
zin krijgen. Provinciale Staten 
legde Gedeputeerde Staten een 
amendement op bij de behan-
deling van het principebesluit 
voor de aanleg van de N207 
Zuid: eerst een samenhangen-
de infrastructuurvisie waarin 
de plannen een plek krijgen. In 
deze coalities hebben neolibe-
ralen het voor het zeggen, die 
net als onze premier van opvat-
ting zijn dat je voor visie naar 
de opticien moet. Intussen is het 
wel duidelijk dat je met vooruit-
schuiven en ontkennen geen 
enkele crisis oplost. 

Een aandeelhouder mag rende-
ment eisen, met geld van de be-
lastingbetaler mag je smijten.
Bedrijven hebben klanten en in-
komsten nodig. Voor de mede-
werkers is een baan en een sa-
laris belangrijk, die krijg je wel 
mee als je tijdig of als de nood 
aan de mens is ingrijpt. Maar in 
de politiek gelden andere maat-
staven. Een Provincie kan rustig 
zonder overleg 180 miljoen be-
lastinggeld verbranden aan een 

ongebruikte N451 en Amaliab-
rug langs de A12 bij Gouda en 
30 miljoen voor een begin van 
wat de N207 Zuid moet wor-
den voor wat logistieke bedrij-
ven. Maar een bestaande Zuide-
lijke Randweg voor een enorme 
woonwijk Triangel en een goed 
lopend bedrijventerrein in Wad-
dinxveen niet aansluiten. Of 10-
15 jaar te vroeg een nauwelijks 
gebruikte Maximabrug voor 90 
miljoen belastinggeld aanleg-
gen voor een natte droom van 
een woonwijk voor welgestel-
den in plaats van 1 miljoen voor 
de brug waar het Koudekerkse 
bedrijfsleven genoeg aan heeft. 
De rest van de N207 Zuid kost 
70 miljoen, terwijl de cijfers 
en het rekenmodel van de Pro-
vincie geen toegevoegde waar-
de opleveren voor de bestaande 
knelpunten in Boskoop en Ha-
zerswoude-Dorp. Erger, in Ha-
zerswoude-Dorp wordt de ver-
keersvloed met een N207-Zuid 
zo groot dat voor minstens 10 
miljoen asfalt en rotondes zijn 
gepland om de stroom sluipver-
keer te accommoderen en het 
Dorp nog meer stank, stikstof 
en herrie te bezorgen. 

Bezuinigingsvoorstel
Op bijgaand overzichtskaartje 

ziet u de gevolgen van een 
Provincie die Zoetermeer 
geen strobreed in de weg 
legde bij het realiseren van 

het stadsdeel Oosterheem, 
het bedrijventerrein Pris-
ma en het aansluiten van de 
Australië weg op de N209. 
En geen eisen stelde aan de 
capaciteit van de N206 Zoe-
termeer-Leiden. De gevol-
gen zijn catastrofaal: nog 
meer sluipverkeer omdat de 
14 km N209-N11 richting 
A4 bij Leiden enkele minu-
ten tijdwinst opleveren! De 
Provincie kan heel veel geld 
besparen door het sluipver-
keer drastisch terug te bren-
gen: 

- Aanleggen Bodegravenboog 
i.p.v. de N207 Zuid, 

- Spitsverkeerslichten/korte-
re groentijden naar N209 
bij Zoetermeer en N11 bij 
Hazerswoude-Rijndijk 

- Snelheidsbeperking tussen 
Benthuizen en de N11. De 
bedrijfsuitgangen langs de 
Hoogeveenseweg veroorza-
ken veel ongevallen. 

- Uiteraard in de bebouwde 
kom van H-Dorp 30 km/h. 

Dan blijft het sluipverkeer weg 
en hoeft er in het Dorp niets te 
worden aangepast. Een Provin-
cialeweg is geen snelweg, maar 
een weg die Hazerswoude-Dorp 
met een snelweg verbindt. In 
Zoetermeer ligt die binnen 500 
meter. 
Doneer mee aan onze advocaat
Politici zijn machtsdenkers: het 
zal je toch gebeuren dat het 
volk het beter weet dan jij? Dus 
geen gezond verstand gebrui-
ken, nooit luisteren, maar vol-
harden in een ondoordacht be-
sluit. Daarom hebben we een 
goede advocaat ingehuurd. Die 
kost geld. Doneer mee voor de 
volgende ronde als u de Geme-
neweg graag houdt   zoals die is, 
met minder verkeer.
www.natuurbehoudgroen-
poort.nl; www.molenberaad.nl 

ACTIVITEITEN
PROGRAMMA 

SPEELTUIN DE RODE WIP
De komende maanden organiseert speeltuin De Rode 
Wip opnieuw veel leuke activiteiten voor de kinderen 
van Hazerswoude-Rijndijk en omstreken. Zet onder-
staande data snel in je agenda.

De maandelijkse jeugdsoos voor kinderen in de basisschoolleeftijd 
wordt verplaatst naar de zondagmiddag in dorpshuis De Som. Elke 
soos staat een activiteit centraal, maar je kan natuurlijk ook komen 
chillen, lezen, spelletjes doen, gamen op de PlayStation, kleuren of 
iets knutselen. Eigen bijdrage € 1, inclusief limonade. 

ZONDAG 11 SEPTEMBER | 14:30 – 16:30 uur 
Thema: SJOELEN!

ZONDAG 16 OKTOBER | 14:30 – 16:30 uur
Thema: maak je eigen gezicht van papier maché!

ZONDAG 13 NOVEMBER | 14:30 – 16:30 uur
Thema: pingpongspel

ZONDAG 11 DECEMBER | 14:30 – 16:30 uur
Thema: canvas schilderen (op aanmelding)

Informatie over de jeugdsoos is te vinden op www.derodewip.nl/soos

En wat staat er verder nog op de planning?
• Filmavondje | zaterdag 24 september | 19:00 – 21:00 uur
• Silent Disco (Halloween-thema) | zaterdag 22 oktober | 19:00 – 

21:00 uur
• Pompoen snijden | vrijdag 28 oktober | 13:30 – 15:30 uur
• Halloweenfeest | zaterdag 29 oktober | 18:30 – 20:30 uur
• Sint-Maarten | vrijdag 11 november | 18:30 – 20:30 uur
• NEON-party | zaterdag 19 november | 19:00 – 21:00 uur
• Chocoladeletters versieren (sint) | zondag 27 november | 13:00 

– 16:00 uur
• Kerststukje maken | zondag 18 december | 13:00 – 16:00 uur

Ga naar www.derodewip.nl/activiteiten voor meer informatie en 
– indien nodig – om je aan te melden. Voor sommige activiteiten 
geldt: VOL = VOL!
Ook dit jaar doet de speeltuin mee met de Rabo Clubsupport. Help 
jij ons mee extra geld voor de kas te verdienen? Ga voor meer info 
naar www.rabobank.nl/leden/clubsupport
Zin om vrijwilliger te worden? Maatschappelijke uurtjes maken 
voor school? Voel je welkom om contact met ons op te nemen 
via info@derodewip.nl of bel/app 06-12608074.

Weer Vrije Dansavonden in 
Dorpshuis de Juffrouw
Vanaf 17 september zijn er weer maandelijks Vrije 
Dansavonden in de Juffrouw om weer heerlijk in be-
weging te komen.

Zaterdagavond 17 september van 19.15-20.15 uur kunt u vooraf-
gaand aan de vrijdansavond een gratis proefles (beginnersniveau) 
volgen. Wel even opgeven graag: dansen@tiscali.nl

Heeft u al iets meer ervaring, informeer dan even of deze proefles 
geschikt is of dat er nog andere mogelijkheden zijn voor een proef-
les wat meer aansluit bij uw niveau. En…. Instromen in bestaan-
de cursussen bij de dansschool van Jeroen Haak is mogelijk! 
 
Hij zal u helpen om voor u de meest geschikte cursus en niveau te 
vinden. Mail naar dansen@tiscali.nl voor meer informatie en re-
serveer meteen de vrijdansavond volgend op de proefles. 
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Sponsort u ook? 
Fietsen in Ierland voor 
kankeronderzoek

door Diana Baak

Ook in 2022 jaar zullen de enthousiaste fietsers van Stichting All the way EFI uit 
Hazerswoude-Rijndijk een fietstocht maken om geld op te halen voor kankeronder-
zoek in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Dit jaar gaat de tocht naar Ierland. 

kenhuis  heeft hier veel mooie 
en goede dingen kunnen doen 
in de strijd tegen kanker. Be-
stuursvoorzitter Medema van 
het AvL: “Veel dank voor het 
grote bedrag dat de fietsers in 
de voorgaande edities bij el-
kaar hebben gefietst. Ik wens 
de groep fietsers en hun helpers 
heel veel succes bij de komen-
de, alweer negende, editie van 
de fietstocht.”
570 km van Cork naar Galway
Dit jaar wordt er gefietst in Ier-
land, in drie dagen tijd van de 
westkust van Cork naar Galway, 
een tocht van 570 km met ruim 
4.000 hoogtemeters. En dat al-
lemaal om zo bij te dragen aan 
meer onderzoek en minder kan-
ker! De deelnemers op de fiets 
en ook de begeleiders betalen 
voor de eigen kosten. Hun be-
loning is dat zij een gezellig en 
sportief lang weekend hebben 
met elkaar. Sponsorbijdragen en 
donaties komen zo voor de vol-
le 100% ten goede aan het doel. 
Alle deelnemers doen hun best 
om sponsoren te vinden en vra-
gen ook om jouw hulp om deze 
tocht gesponsord te krijgen. Er 
is inmiddels al ruim 9.000 euro 
binnen en het streven is om mi-
nimaal 50.000 euro op te ha-

len en liefst nog meer dan vorig 
jaar. Meer informatie op www.
allthewayefi.com. Ook het do-
natieformulier is hier te vinden. 
Ze kunnen jullie support ge-
bruiken!
De ploeg fietsers bestaat dit jaar 
uit 45 mannen, 3 vrouwen en 10 
begeleiders. De begeleiders ver-
trekken met de fietsen en pro-
viand op maandag 12 septem-
ber om via Roscoff in Frankrijk 
de boot naar Cork te nemen. De 
fietsers zelf volgen op woensdag 
per vliegtuig. Donderdagoch-
tend start de tour vanuit Cork en 
via stops in Killarney en Lime-
rick komen ze langs de westkust 
in Galway aan. Die avond slui-
ten ze gezellig met elkaar af om 
op zondag 18 september van-
af Dublin weer terug te vliegen 
naar Schiphol.  Ze kunnen uw 
support goed gebruiken! Volg 
hen via o.a. Hazerswoude Fiet-
sen op insta of kijk op hun nieu-
we website voor de sponsorop-
ties, allthewayefi.com/doneren.

Door de inzet van velen is de 
Stichting All the Way EFI in 
staat geweest om vorig jaar een 
recordbedrag op te halen voor 

de strijd tegen kanker met hun 
jaarlijkse sponsor fietstocht. De 
teller stond vorig jaar uiteinde-
lijk op 57.500 euro. Samen met 

het Ronald Moerings Foundati-
on is er een bedrag van ruim 2 
ton beschikbaar gekomen. Het 
Antoni van Leeuwenhoekzie-

Jeugdvakantieweek Koude-
kerk 2022 zeer geslaagd!
In de week van 13 augustus tot 
en met 19 augustus 2022 heeft 
de 61 editie van de Jeugdva-
kantieweek Koudekerk aan 
den Rijn plaatsgevonden. Te-
rugkijkend op deze week kun-
nen we zeggen dat het een fan-
tastische week was.
Op zaterdag werd de week af-
getrapt met het ophalen van de 
bandjes bij Rhijndael onder be-
geleiding van Muziekvereniging 
KNA. Zowel de bewoners van 
Rhijndael als de kinderen ge-
noten zichtbaar van de vrolijke 
liedjes die werden gespeeld.
Maandagmiddag ging de week 
dan echt van start met de pira-
tenjacht. Tijdens de piratenjacht 
liepen er allemaal piraten door 
Koudekerk. De kinderen moes-
ten de piraten zien te vinden, 
een opdracht uitvoeren en als 
ze dat hadden gedaan kregen 
ze een deel van een schatkaart. 
Met alle stukjes van de schat-
kaart konden ze de plek vinden 
waar er een verrassing op hen 
lag te wachten. 
Dinsdagmorgen hebben de 
kinderen uit groep 1 en 2 lekker 
gekliederd met verf en konden 
zij zich laten schminken als een 
eenhoorn, tijger of wat voor een 
creatie dan ook. De kinderen 

van groep 3 tot en met 8 kre-
gen een workshop freerun. Ge-
weldig om te zien hoe zij over 
allerlei obstakels vlogen. In de 
middag hebben wij allerlei ten-
nisspelletjes gedaan en muziek 
gemaakt op skippyballen (nooit 
geweten dat dat kon).
In de avond was het tijd  voor 
de 4e editie van de spooktocht. 
Wij vinden het superleuk om 
te zien dat er ieder jaar steeds 
meer kinderen aan deelnemen. 
Dit keer waren er ruim 50 deel-
nemers. De spooktocht was su-
per spannend. Eerst moesten de 
kinderen een route buiten af-
leggen waar ze allerlei enge fi-
guren tegen kwamen. Maar dat 
was nog niet alles er was name-
lijk ook nog een doolhof binnen 
in de Ridderhof ingericht waar 
de kinderen door heen moesten 
lopen. Natuurlijk zaten er in het 
doolhof ook nog genoeg enge 
figuren. Eenmaal uit het dool-
hof konden de kinderen met 
een drankje en hapje rustig bij-
komen van de spannende tocht 
die ze hadden afgelegd.
Woensdag begon de dag met 
een workshop karate. Ruim 90 
kinderen hebben 2 uur lang al-
lerlei karateoefeningen gedaan. 

Het was super om te zien dat ie-
dereen enthousiast meedeed. In 
de middag zijn we naar Alphen 
aan den Rijn afgereisd voor een 
workshop honkbal/softbal bij 
Alphians.  
De dag werd afgesloten met de 
traditionele viswedstrijd aan 
de Rijn. Ook nu beten de vis-
sen weer goed. Jim Peters wist 
er maar liefst 26 uit het water te 
halen en won de prijs voor het 
meest aantal vissen. Siem Goud-
kuil won de prijs voor de groot-
ste vis, hij had er een gevangen 
van 42 centimeter.  Savi van der 
Voort had een vis van 38 cen-
timeter gevangen en won hier-
mee de tweede prijs.
Op donderdag was het tijd voor 
het dagje uit. De jongste kinde-
ren uit groep 1 en 2 zijn naar 
Vogelpark Avifauna gegaan. De 
kinderen uit groep 3 tot en met 
8 gingen dit jaar naar Duinrell. 
Vanwege het grote aantal aan-
meldingen zijn we met drie bus-
sen richting Duinrell afgereisd. 
Hier hebben we echt een fan-
tastische dag gehad. Alle acht-
banen zijn uitgeprobeerd, we 
hebben ons lekker nat laten ma-
ken door de Splash en natuurlijk 
hebben we ook lekker gespeeld 
in de speeltuinen.
’s-Avonds was de parkeerplaats 
van de Ridderhof omgetoverd 
tot een openluchtbioscoop. On-
der het genot van popcorn en li-
monade konden de kinderen sa-

men met hun ouders genieten 
van een leuke film.

Zeskamp klapstuk
De laatste dag van de Jeugdva-
kantieweek stond de zeskamp 
op het programma. In de och-
tend hebben de kinderen van 
groep 1 tot en met 4 tegen el-
kaar gestreden en in de middag 
de kinderen van groep 5 tot en 
met 8. 
Het thema van de zeskamp 
was dit jaar Western, een aan-
tal onderdelen van de zeskamp 
waren koe melken, een hob-
belpaardenrace en een echte 
cowboystormbaan. Onder het 
toeziend oog van de bewoners 
van Rhijndael deden de kinde-
ren extra hun best. De bewoners 
van Rhijndael hebben genoten 
van de inzet van de kinderen en 
natuurlijk van de poffertjes na 

afloop. Op vrijdagavond heb-
ben we met elkaar de Jeugdva-
kantieweek afgesloten met een 
spetterende disco. Het dak ging 
er af en zo kwam er een einde 
aan een hele gezellige week.

Wij hebben er van genoten en 
willen tot slot nog onze dank 
uitspreken aan al onze spon-
soren, zonder hen hadden we 
onze activiteiten niet kunnen 
organiseren, aan alle vrijwilli-
gers die ons voor en achter de 
schermen hebben geholpen en 
in het bijzonder aan Emmanu-
el, Tim, Daan en Dagmar. Wij 
zijn onwijs blij met jullie hulp 
en enthousiasme.  Graag zien 
we jullie ( deelnemers, vrijwil-
ligers en sponsoren) volgend 
jaar weer bij de 62e editie van 
de Jeugdvakantieweek.
Christa, Robert, Lucas en Hans
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KENT U DE HISTORISCHE SCHATTEN VAN KOUDEKERK? 
Koudekerk is, zoals de meeste mensen weten, een dorp met een bijzondere historie. 
Natuurlijk denken ze dan aan het oudste gebouw van het dorp, de huidige Brugkerk. Maar 
er zijn nog veel meer historische schatten in Koudekerk. Niet altijd goed te zien, maar ze 
zijn er wel degelijk. Oudere gebouwen verbergen vaak een mooie en interessante 
geschiedenis. Meer dan genoeg om te laten zien tijdens rondleidingen op de komende 
Open Monumentendag in Koudekerk.  

 

                    

Voormalige brandweerkazerne van Koudekerk           rouwbord Aleid van Schellingwoude 

Op Open Monumentendag van 10 september 2022 zijn er twee rondleidingen in Koudekerk.            
Dit keer gaat het langs een aantal historische schatten van het dorp. Het gaat om speciale 
plaatsen, voorwerpen, monumenten en plekken met bijzondere verhalen. Om 11.00 uur 
start de rondleiding in westelijke richting, om 14.00 uur in oostelijke richting. Deze beginnen 
telkens bij Eetcafé De Hoek naast de Koudekerkse brug. De deelname is gratis. Opgave 
daarvoor kan gedaan worden via info@historischgenootschapkoudekerk.nl met vermelding 
van uw naam, aantal personen en gewenst tijdstip van de  rondleiding.    

 

De jarige vraagt of u op de koffie komt

250 jaar Korenmolen De Haas  Fotowedstrijd
De bekendmaking van de prijswinnaars van de fotowedstrijd met als 
thema “Molens” vindt plaats op Open Monumentendag 10 september 
om 14:00 uur op het molenplein bij Korenmolen De Haas. 

Voor de fotowedstrijd werd op Nationale Molendag 14 mei het start-
sein gegeven. Er zijn 45 foto’s ingeleverd door 25 deelnemers. Een 
mooi resultaat! De jury heeft inmiddels voor de deelnemers tot 16 jaar 
en voor de deelnemers van 16 jaar en ouder elk drie foto’s genomi-
neerd. Daaruit zijn de winnaars gekozen.
Na de bekendmaking zullen de winnende en genomineerde foto’s op 
de website https://korenmolendehaas.nl/foto/  worden geplaatst.  

Korenmolen De Haas neemt op 10 september deel aan Open Monu-
mentendag met als thema “Duurzaamheid”. Vorig jaar is als duur-
zaamheidsproject met sponsorgelden van bedrijven en particulieren 
in Benthuizen op de stelling van Korenmolen De Haas een goot aan-
gelegd om het onderste deel van de molen droger te houden en de on-
derhoudskosten op termijn te beperken.  Als je de nieuwe goot nog 
niet gezien heeft, kom dan eens een kijkje nemen op de stelling.

In de molenwinkel is een “Monumentenpakket” te koop, bestaande 
uit Benthuizer molenkoek, molenaars cakemix en 500 gram pannen-
koekenmix. De maandaanbieding in het kader van het 250 jarig jubi-
leum van de molen is in september “Oudewijvenkoek”.

Op het Molenplein heeft de Historische Kring Benthuizen op Open 
Monumentendag een aantal stands ingericht, waarin exposanten hun 
verschillende "Duurzame" hobby’s tonen, die in het verlengde liggen 
van de tentoonstelling binnen: "Duurzaamheid - de KUNST is herge-
bruiken". Beide zijn beslist een bezoek waard!

Open monumentendag en duurzaamheid 
in de Scheepjes/ Bernarduskerk
Tijdens de open monumentendagen  zijn in het kader duurzaam-
heid tweede hands spullen te koop. 
Kom kijken en misschien is er iets voor  u bij.  De opbrengst is voor 
de kerk!
Natuurlijk is er nog meer te zien zoals de oude vaandels en na-
tuurlijk is de kerk en de voormalige pastorie ook zeker een bezoek 
waard. 
De kerk is op zaterdag 10 sept. open van 10.00 uur tot 17.00 uur 
Op zondag  na de viering 11.00 uur tot 17.00 uur. 

Ook te koop tijdens de open monumentendagen in de kerk mooi en  
kleurig handwerk uit Guatemala.  
Mooie gebloemde kussens  van oude stof. Verder van alles en nog 
wat, kinderslofjes, geluks poppetjes, armbandjes, etuitjes, porte-
monneetjes. Gewoon gezellige snuisterijen en cadeautjes .
De opbrengst  van deze verkoop is voor Stichting Cara Alegres. 
Deze stichting zorgt voor maaltijden voor schoolkinderen, school-
spullen en ondersteund  kinderen op weg naar vervolg onderwijs. 

Aanstaande zaterdag en zon-
dag is het weer Monumenten-
weekend. Voor de Rijnenbur-
germolen is dat een bijzonder 
moment, want de molen is ja-
rig! En 300 jaar oud worden is 
voor een gebouw in deze tijd 
extra bijzonder. Dat lukt alleen 
als je wordt omringd door men-
sen die van je houden en er al-
les aan doen om je voor de toe-
komst te be-houden. De molen 
kan rekenen op het bestuur en 
de vrijwilligers van de Stichting 
Rijnenburgermolen. Kan hij ook 
op u rekenen? 

Echte Vrienden
Zo'n prachtige molen krijgt ui-
teraard subsidie, dus het gro-
te onderhoudswerk kan wor-
den betaald. Maar het zijn al die 
kleine klusjes, reparaties, stukjes 
schilderwerk, nieuwe latten en 
paaltjes die ook moeten worden 
gefinancierd. Daarvoor kunnen 
we rekenen op echte vrienden: 
de Vrienden van de Rijnenbur-
germolen. Al vanaf 15 euro per 
jaar kunt u zich ook zo noemen. 

Kom even langs
De Monumentendagen zijn een 
mooi moment om iedereen 
op de molen welkom te heten. 

Kom ook even gezellig langs 
om de 300ste verjaardag te vie-
ren. Er is gratis koffie en thee, 
met molenspeculaasjes uiter-
aard, en voor de kinderen is 
er ook iets lekkers. Wie dat wil 
kan uitleg krijgen over de mo-
len, zowel buiten als binnen. En 
de vrijwillige molenaars doen 
hun best om al uw vragen te be-
antwoorden. 

Beide dagen open
De Rijnenburgermolen is za-
terdag 10 september open van 
10.00 tot 16.00 uur en zon-
dag 11 september van 11.00 tot 
16.00 uur. Het hoeft niet, maar 
als u Vriend wordt, ontvangt u 
de Rijnenburgermolen speel-
kaarten en het meest recente 
jaarverslag cadeau.

Foto Michel Looyestein  • www.rijnenburgermolen.nl



11Groene Hart Koerier
woensdag 7 september 2022

Nieuwe expositie en hobbymarkt bij 
de Historische Kring Benthuizen
Het thema van Open Monumentendag zaterdag 10 september is ‘Duurzaamheid’
Met dat thema is in onze oudheidkamer ‘De Negen Turven’ een nieuwe tentoon-
stelling ingericht genaamd: “Duurzaamheid, de KUNST is hergebruiken”. Ver-
schillende exposanten laten zien wat je van oud (afgedankt) materiaal

Op zaterdag 10 september vie-
ren we Open Monumentendag 
bij Korenmolen Nieuw Leven. 
Na het succes van de Nationa-
le Molendag in mei van dit jaar 
maken we er ook nu weer een 
feestje van. Onze vrijwilligers 
bakken de hele dag door pan-
nenkoeken met bloem van de 
molen en onze molenaars ge-
ven rondleidingen door de mo-
len. Vanzelfsprekend is de mo-
lenwinkel ook geopend voor 

Brugkerk, Dorpsstraat 53, Koudekerk aan den Rijn 
zaterdag 10 september van 10.00-16.00 uur
Wij ontvangen u heel graag in onze mooie Brugkerk, waarvan de oudste delen dateren uit de 10e eeuw. Hierna heeft de 
kerk vanaf ca. 1300 tot heden de nodige uitbreidingen en restauraties gekend. Het komende jaar zal het interieur van de 
kerk worden verbouwd en aangepast, waardoor het gebouw multifunctioneel bruikbaar wordt.

Activiteiten in de Brugkerk tijdens de Open Monumentendag:
- Er zijn rondleidingen met informatie over de kerk.
- Een doorlopende animatiefilm waarin de veranderingen van de komende verbouwing van de Brugkerk te zien zijn.
- De Koudekerkse kunstenares Annelies van Wijk exposeert haar prachtige schilderijen.
- Organisten Chris van der Ouw en Jaap van der Sar geven uitleg en demonstraties op het orgel. Bezoekers mogen ook 

zelf het orgel bespelen.
- Om 13:00 en 15:00 uur geeft Jaap van der Sar een presentatie over het orgel.
- U kunt bij ons ook terecht voor een heerlijk kopje koffie of thee met eigen baksel van onze gemeenteleden.

Open Monumentendag 2022 Mogelijkhe-
den in de Gemeente Alphen aan den Rijn 

Aarlanderveen
Molenviergang; Rechthuis; NH kerk; Oude Begraafplaats  

Alphen aan den Rijn
Adventskerk, alleen voor OMD-slotconcert; Grafkapel De Smeth          
Bonifaciuskerk; Bonifaciusschool; Oudshoornsekerk; De Hazelaar       
Het Schoutenhuis; Molen de Eendracht; Vrouwgeestmolen; De Ver-
gulde Wagen + rondleidingen; Joods washuisje; Vml. synagoge; 
Vml. HBS; Vml. Kantongerecht; CAS wandeling rond de Aar; Villa 
Marthastichting; Parkvilla 

Benthuizen
Middengangshuis; Molen De Haas; Oudheidkamer + Winkel van 
Sinkel; NH kerk    

Boskoop
RaadHuis; Flora + Vara-orgel; Rosarium; Perron3; Het Kerkje; 
Dorpskerk; Oude Begraafplaats; Boomkwekerijmuseum; Joannes 
de Doperkerk  

Hazerswoude-Dorp
Historisch Museum Hazerswoude; Molen de “Rooie Wip”; Molen 
“Nieuw Leven”; NH kerk    

Hazerswoude-Rijndijk
Scheepjeskerk en Pastorie; Rijnenburgermolen  

Koudekerk aan den Rijn
Brugkerk; Eetcafé De Hoek + historische wandelingen; Boerderij 
Poelgeest; Restanten kasteel Groot Poelgeest; Hondsdijkse Molen; 
Lagenwaardse Molen   

Zwammerdam
Baljuwhuis; Steektermolen; BeeldenTuin; Rem.kerk; Dorpskerk 

21e  NATIONALE ORGELDAG  2022
Op zaterdag 11 september is het niet alleen Open Monumentendag 
maar ook al voor de 20e keer Nationale Orgeldag. Dat deze twee 
themadagen samenvallen is op zich niet zo verwonderlijk omdat 
veel orgels in kerkelijke monumenten staan die met Open Monu-
mentendag hun deuren voor het publiek geopend hebben.
Vaak hebben kerken speciale orgel-activiteiten gepland mét veelal 
de mogelijkheid om ook zelf eens zo’n majestueus kerkorgel te be-
spelen. 
De dag wordt traditioneel afgesloten met het gratis OMD-Slotcon-
cert om 16.00 uur door stadsorganist Simon Stelling op het geheel 
gerestaureerde Steinmeyer-orgel in de Adventskerk te Alphen aan 
den Rijn.

Meer info? Zie het gratis OMD-programmaboekje (op alle ver-
spreidingsadressen in de regio) of www.openmonumenten-
dagalphenaandenrijn.nl en www.nationaleorgeldag.nl

uw wekelijkse boodschappen. 

Nieuw in de molenwinkel is ons 
molenbier, Witte Wip Weizen. 
Een verfrissend witbier dat spe-
ciaal voor de molen gebrouwen 
is door lokale bierbrouwer “Er 
was eens…” uit Alphen aan den 
Rijn. Leuk om cadeau te geven 
en nog leuker om te krijgen. 

Wipstelling Korenmolen Nieuw 
Leven is zaterdag 10 september 
geopend van 9.00 tot 16.00 uur. 
Bent u in de buurt van Hazers-
woude-Dorp? Volg dan de geur 
van versgebakken pannenkoe-
ken naar de Dorpsstraat 228.

Rijksmonument 
Molen “Nieuw Leven” 

(1820)
Dorpsstraat 228, 

Hazerswoude-Dorp
Open van 10.00-17.00

In ca. 1815 werd de wipwater-

molen verplaatst van de Boter-
polder naar de Dorpsstraat-West 
en werd ingericht als korenmo-
len. In een advertentie uit een 
krant van 29 april 1815 wordt 
de molen te koop aangeboden. 
Tussen 1815 en 1925 was de 
molen ook bekend als De Zwa-
luw en Windlust. Van 1925 t/m 
1933 heeft de molen uitsluiten 
elektrisch gemalen. In 1933 is 
de molen weer maalvaardig ge-
maakt om op de wind te malen 
en kreeg toen de naam “Nieuw 
Leven”. 

Na grondige restauraties in 1990 
en 2010 heeft de Stichting Wip-
stellingkorenmolen “Nieuw Le-
ven” in 2016 de molen van de 
gemeente Alphen aan den Rijn 
overgenomen. Uit onderzoek 
bleek dat er oorspronkelijk een 
aanbouw aan de oostzijde was. 
Deze is weer gerealiseerd en is 
ook de molen aangesloten op ri-
olering en water.

www.molennieuwleven.nl

en materiaal uit de natuur kunt 
maken. Op het molenplein de-
monstreren hobbyisten hun 
verschillende ‘Duurzame hob-
by’s’. Zo zijn er o.a. mooie cre-
aties van fietsbinnenbanden, 
kruiwagentjes en sleetjes uit 
fruitkistjes, windlichten in gla-
zen potten, modelbouw van 
natuurlijke en afvalmaterialen, 
tuindecoraties en naambordjes 
van boomstammen, opgepimte 
spijkerstof, creaties van strand-
vondsten, kettingen van oude 
kranten en popjes gemaakt van 
dennenappels te zien. Er is een 
Bric en Brac kraam waar we 
overtollige items uit onze col-
lectie voor een speciaal prijsje 
te koop aanbieden.Verder is er 
een overdekt buitenterras, waar 
u onder het genot van een gratis 
kopje koffie, thee of een glaas-
je fris even bij kunt praten met 
(oude) ‘bekenden’.

Natuurlijk is ook onze ‘Winkel 
van Sinkel’ geopend voor heer-
lijk ouderwets snoepgoed en 
leuke presentjes. Bij korenmolen 
‘De Haas‘ kunt u terecht voor 
diverse soorten meelproducten.
Om 10.00 uur worden de ex-
positie en de markt geopend en 

om 17.00 uur sluiten we af.
Allen welkom op 10 septem-
ber: locatie oudheidkamer ‘De 
Negen Turven’, de ‘Winkel 
van Sinkel’ en het molenplein 
rondom korenmolen ‘De Haas’, 
Dorpsstraat 139 / 141 Benthui-
zen.
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Energie besparen 
in uw woning?
KOM NAAR DE INFORMATIEAVOND!

Hazerswoude-Rijndijk

19.30 uur in De Som

Maandag 26 september 2022

Koudekerk aan den Rijn

19.30 uur in De Ridderhof

Dinsdag 27 september 2022
Aanmelden: www.duurzaambouwloket.nl/wijkaanpakken-alphen

Energieneutraal, gasloos en op termijn ook zonder chloor

PWA bad wordt 
gerenoveerd en 
verduurzaamd
Op de jaarlijkse afsluitende BBQ van 
het PWA-bad in Koudekerk aan den 
Rijn tekende het bestuur en de ge-
meente Alphen aan den Rijn een over-
eenkomst om groot onderhoud aan 
het zwembad uit te voeren en tegelij-
kertijd te verduurzamen.

Na bijna 3 jaar overleg tussen gemeente en be-
stuur van het PWA-bad is het nu zover, er ligt 
een overeenkomst met de gemeente voor on-
derhoud en verduurzaming. De Stichting PWA-
bad runt het zwembad volledig met vrijwilli-
gers en heeft niet zelf de financiële middelen 
om de benodigde  modernisatieslag van de 
technische installaties van het zwembad te be-
kostigen. De gemeente is  bereid financieel bij 
te dragen zodat het zwembad toekomstbesten-
dig wordt en aan alle milieu- en duurzaam-
heidseisen gaat voldoen. 
Er is gekozen voor een manier van verduur-
zamen waarmee het zwembad volledig ener-
gieneutraal wordt en geen gas wordt gebruikt 
voor de verwarming van het bad. Wethouder 
Schotanus: “We zijn heel tevreden met de over-
eenkomst, maar hebben nog een aanvullende 

wens die we ook nog willen re-
aliseren en dat is het zwembad 
chloorvrij maken. De inwoners 
van Koudekerk willen namelijk 
graag af van het transport en de 
opslag van chloor in hun dorp.”
De ondertekening van de over-
eenkomst werd gevierd met een 
glas champagne en een BBQ 
voor de 150 vrijwilligers die er 
met elkaar voor zorgen dat het 
zwembad blijft draaien. Hulde 

aan al deze vrijwilligers en aan 
het bestuur dat zich sterk heeft 
gemaakt voor de totstandko-
ming van de overeenkomst. 

Vanaf afgelopen zaterdag is het 
zwembad ook gesloten voor pu-
bliek en wordt zo snel mogelijk 
gestart met de werkzaamheden, 
zodat deze voor de opening van 
nieuwe seizoen in april 2023 
zijn afgerond. 
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Heftruckchauffeur 
bij een no-nonsense 
familiebedrijf

Iets voor jou?  
Wij maken graag  
kennis met jou!
Scan de QR-code:

WerkenbijSmits.nl
Smits Zevenhuizen. Voor een baan met toekomst.
Scheur onderstaande info eraf en maak kennis met ons!

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1.0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 14,99

€ 16,99

€ 17,99

€ 17,99

€ 13,99

€ 19,99

Ridchard 
Lowland  

Single Malt 
Whisky 

0.7L

€ 16,99

Clansman 
Scotch 
Whisky 

1.0L

Disaronno 
Amaretto 

Likeur 
1.0L

Absolut 
Vodka 

1.0L

Aanbiedingen geldig t/m 30 september 2022

Johnnie Walker 
Blonde 
Scotch  
whisky 

0.7L

Diplomatico  
Rum 12Y 
Reserva  

0.35L

€ 14,99

Gordon’s 
Gin 
1.0L

Bailey’s 
Strawberry 

& Cream 
0.7L

NIEUW IN KOUDEKERK A/D RIJN | HOME FOR HAIR
Bel voor een kappersafspraak met korte wachttijd

of scan de QR-code

Lagewaard 25, 2396 AV | 06 45 61 25 78
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KOM NAAR EEN VAN DE GRATIS WOONBIJEENKOMSTEN!

Woonbijeenkomsten

Wat: Informatiemarkt (open inloop) en workshops door een 
opruimcoach en interieurstylist (ter plekke inschrijven).

Voor wie: Alle inwoners van 50 jaar en ouder.

Alphen aan den Rijn
Wanneer: zaterdag 24 september, 10.00 tot 12.00 uur
Waar: Bibliotheek Rijn en Venen, Aarkade 10

Workshoprondes van 10.15 tot 11.00 uur en 11.15 tot 12.00 
uur.

Boskoop
Wanneer: woensdag 12 oktober, 19.30 tot 21.30 uur
Waar: Woonforte, Zijde 27

Workshop opruimcoach van 19.45 tot 20.30 uur
Workshop interieurstylist van 20.45 tot 21.30 uur 

Hazerswoude-Dorp
Wanneer: woensdag 2 november, 19.30 tot 21.30 uur
Waar: Dorpshuis De Juffrouw, Dorpsstraat 250

Workshop opruimcoach van 19.45 tot 20.30 uur
Workshop interieurstylist van 20.45 tot 21.30 uur 

Hoe wilt u later wonen?

Win een sessie met 
een opruimcoach!

Win een sessie met 
een interieurstylist!

Bent u tevreden met uw woning? En waar u nu woont? Als u zou kunnen kiezen, 
waar zou u dan willen wonen? In uw huidige woning of ergens anders? 
En wat is dan belangrijk in uw woning? Bewandel uw eigen woonpad tijdens een 

van onze woonbijeenkomsten voor inzicht in uw woontoekomst.

• Nieuwbouwprojecten binnen    de gemeente Alphen aan den Rijn
• Veilig en comfortabel wonen
• Huren en kopen

• Eerste 50 inschrijvingen Huren     in Holland Rijnland gratis

Informatie over:

'Care for Life' actie 
Puur bij Mirjam
 

Schoonheidssalon Puur bij Mirjam heeft in de hele maand augustus een actie 
gedaan voor de stichting Care for Life en daarmee € 600,- opgehaald!

Care For Life zet zich in voor kinderen die chronisch, levensbedreigend of terminaal ziek zijn 
en voor kinderen met een beperking. We doen dit door het kind en de familie een (financieel) 
steuntje in de rug te bieden. Zo kunnen we voor kinderen die dat vanwege hun ziekte of aan-
doening hard nodig hebben bijvoorbeeld extra medische ondersteuning of onderwijs realiseren.

Ingezonden wensen worden onderverdeeld in één van de drie wenscategorieën: educatieve of 
sportieve ondersteuning, medische ondersteuning of mooie wensen.
 

Educatieve of          Medische ondersteuning        Mooie wensen uit laten komen
sportieve ondersteuning                                 
                                             

 Wat doen wij? 
Een betoverende glimlach

Een glimlach op het gezicht van een kind to-
veren, dat is de doelstelling van Care For Life. 
Wij vinden dat ieder kind moet genieten van 
een zorgeloze jeugd. Helaas is dit niet voor alle 
kinderen vanzelfsprekend: een ernstige ziekte 
of handicap brengt namelijk veel zorgen met 
zich mee.

De cijfers liegen er niet om: zo’n 400.000 kin-
deren in Nederland hebben een chronische 
ziekte, voor 80.000 kinderen heeft die chroni-
sche ziekte een grote invloed op hun dagelijk-
se activiteiten. Ze krijgen te maken met onder-
zoeken, operaties of het op tijd innemen van 
medicatie. Kinderen met een handicap ervaren 
veel dagelijkse activiteiten als een grote uitda-
ging.

Ook een handje helpen?
Dankzij donaties en sponsoring kan Care For 
Life hulp bieden aan kinderen met een chro-
nische, levensbedreigende, terminale ziekte of 
met een handicap. Zo kunnen wij de kwaliteit 
van het leven van deze kinderen verbeteren. 
Wil jij Care For Life een handje helpen? Laat je 
donatie achter via onderstaand donatieformu-
lier en betaal met iDeal, of maak direct over 
naar IBAN NL88ABNA0240492919. 
Alvast bedankt!

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
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ACTIVITEITEN-
KALENDER 2022/2023

BINGO   Vrijdag 16 September 2022
   Vrijdag 21 October 2022
   Vrijdag 18 November 2022
   Vrijdag 16 December 2022
   Vrijdag 20 Januari 2023
   Vrijdag 17 Februari 2023
   Vrijdag 17 Maart 2023
   Vrijdag 21 April 2023
   Vrijdag 19 Mei 2023
KINDERBINGO Vrijdag 23 September 2022
   Vrijdag 2 December 2022
   Vrijdag 3 Februari 2023
   Vrijdag 7 April 2023

QUIZ   Vrijdag 28 October 2022
   Vrijdag 25 November 2022
   Vrijdag 27 Januari 2023
   Vrijdag 24 Februari 2023

KERSTLOTERIJ 
   Zondag 18 december 2022
KOPPELKAARTEN 
   Zaterdag 7 januari, 2023
MEDEWERKERSAVOND 
   Zaterdag 15 april, 2023
KONINGSDAG  Donderdag 27 april, 2023
PLEYNTOERNOOI 
   Zondag 28 mei, 2023
DORPSKWIS  Zaterdag 3 juni, 2023

2e editie van de Rijndijkse Dorpskwis
PRIJSUITREIKING Zaterdag 10 juni, 2023
XXL BINGO Zaterdag 17 juni 2023

25 jaar een vertrouwd adres in Koudekerk aan den Rijn

Kika kappers breidt 
uit en viert feest!!

 door Diana Baak

Op 1 september 1997 openden Marjan en Pascal hun kapperszaak in het winkel-
centrum van Koudekerk en de zaak is 25 jaar later nog altijd een markante plek 
in het dorp waar men terecht kan voor een kappersbehandeling met persoonlijke 
aandacht in een gemoedelijke sfeer. 

Stormen doorstaan
Toen ze begonnen waren ze nog 
piepjong én een stel, maar dat 
laatste duurde niet lang. “Het 
gonsde meteen in het dorp 
van de geruchten dat het wel 
snel afgelopen zou zijn met de 
zaak, want alleen als zakenpart-
ners verdergaan gaf men weinig 
kans,” vertelt Marjan Stolwijk 
(49), geboren en getogen Kou-
dekerkse. “Maar we hebben het 
tegendeel bewezen en zijn zo-
wel zakelijk als persoonlijk goe-
de vrienden gebleven,” aldus 
Pascal Boers (51), die in Hazers-
woude-Rijndijk is opgegroeid. 

Kapper voor iedereen
Kika Kappers (Kika betekent 
mooie vrouw in het Portugees) 
is een kapsalon zonder kapso-
nes. “Wij zijn een salon voor 
iedereen en zijn van alle mark-
ten thuis. Er komen hier jonge 
meiden die met paars haar de 
deur uitgaan tot aan heren voor 
een haar- en baardknipbeurt, 
tot aan oudere dames voor een 

permanent of watergolven. Ook 
zijn onze prijzen gunstig ten op-
zichte van veel andere kappers,” 
vertelt Marjan verder. “Wij vin-
den het belangrijk dat wij laag-
drempelig zijn en het hier aan-
voelt als een huiskamer en dat 
in combinatie met een lekke-
re kop koffie en goede service. 
Wij zijn bijna elke dag open tot 
20.00 uur om ook onze werken-
de klanten tegemoet te komen. 
We hebben zo een hele diverse 
en fijne klantenkring weten op 
te bouwen.” 

Vier plekken erbij
In de loop der jaren hebben ze 
de zaak al een beetje groter ge-
maakt, maar in coronatijd werd 
de behoefte aan meer ruimte 
vanwege de afstand die moest 
worden aangehouden, groot. 
“Achter de zaak was nog een 
grote bergruimte die we heb-
ben leeggeruimd en bij de sa-
lon getrokken. Zo is er ruimte 
gecreëerd voor 4 extra stoelen. 
We hebben er ook een speciaal 

werkblok gemaakt voor haar-
verven, want dat is toch wel een 
van onze specialiteiten. De klan-
ten kunnen straks precies zien 
hoe we de verf mengen ‘als in 
een open keuken’, aldus de jubi-
larissen.  Verder heeft alles een 
verfbeurt gekregen en krijgt de 
kapsalon een moderne huiselij-
ke koloniale look. 

Collega’s en klanten bedankt
De eerste week van september 
zijn de klanten extra in de wat-
ten gelegd met een drankje en 
versnaperingen. “Wij willen bij 
deze graag alle (ex)collega’s en 
klanten bedanken voor het ver-
trouwen dat zij in ons hebben 
gesteld. Want we hebben het sa-
men met hen gedaan en zonder 
dat hadden we het niet 25 jaar 
vol kunnen houden. 

Speciaal ook dank aan Cyrilla 
Kompier, die recent een andere 
baan heeft gevonden, maar die 
hier met bijna 20 jaar het langst 
van allemaal heeft gewerkt. 

Stemt u ook op ons? De Zonne-
bloem Rijnwoude-Noord neemt 
deel aan de RaboClubSupport!
De Rabobank is een coöperatie. Dat betekent onder andere dat zij 
leden hebben én een deel van de winst teruggeven aan de maat-
schappij. Als lid mag je meebeslissen welke maatschappelijke initi-
atieven er worden ondersteund. 

De Zonnebloem, afdeling Rijnwoude-Noord (Hazerswoude Rijn-
dijk en Koudekerk) levert dit jaar één van de initiatieven. U kunt 
daarop stemmen! Door het bedrag van de Rabobank kan één van de 
uitstapjes voor onze deelnemers heel laagdrem-
pelig worden gerealiseerd. Gedacht wordt aan 
een bezoek aan Avifauna. Stemmen kan van 5 
tot en met 27 september. 
Wilt u stemmen of lid worden, kijk op de web-
site van de Rabobank. https://www.rabobank.
nl/leden/clubsupport

Meer weten van de Zonnebloem? https://www.zonnebloem.nl Rijnwoude-Noord

www.mir jam-ouwerkerk.nl
@ballets tudiomir jamouwerkerk Ballets tudio Mir jam Ouwerkerk

info@mir jam-ouwerkerk.nl

MIRJAM OUWERKERK
Balletstudio KNIP UIT!!

Heeft u OUD IJZER 

of andere metalen.

Ik kom het GRATIS 

bij u ophalen.

Uw oud ijzerman

06-43023888

✂
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Kleine advertenties
DIVERSEN

ARIE KOM www.komstratenmakersbedrijf.nl, Middelweg 1B, 2391 
NS Hazerswoude-Dorp Tel. 0654391559

PAUL RIJFERS www.rijferstuinen.nl Vierheemskinderenweg 10 
2391MZ  Hazerswoude-Dorp Tel.06-20578606 Email: rijferstui-
nen@gmail.com

Zaterdag 10 sept. BOEREMUSIEKMIDDAG van 13.30 uur-17.00 uur 
bij de fam. Oostdam. Vierheemskinderenweg 5 Hazerswoude-Dorp. 
Iedereen van harte welkom. Toegang gratis.

Ja ja we gaan weer KLAVERJASSEN in het gezellige clubhuis van 
VVK we starten 8 september om 20.00 uur. Geen competitie ge-
woon om leuke prijsjes. Kom eens gezellig kaarten er altijd een 
koekje bij de koffie.

Heeft u KINDERZOMERKLEDING over? Ik stuur het graag naar een 
gezin in Gambia. Elli 06-43910472

GEVRAAGD:

OUDE BROMMER/(CROSS) MOTOR eventueel ook in onderde-
len. Graag alles aanbieden Tel 06-30654995

Bentwoud-
wandeling voor 
jong en oud
De Sportief Wandelen-afdelingen van SC Antilope en 
AV'47 organiseren op zondag 18 september de vierde 
wandeltocht 'Ontdek het Bentwoud'. 

Het Bentwoud is met ruim 800 hectare het grootste aaneengesloten 
bosgebied in de Randstad en is nog volop in ontwikkeling. De tocht 
door het recreatie- en natuurgebied Bentwoud is autovrij, groten-
deels verhard en gaat over vlak terrein. 

Keuze is mogelijk
Er zijn routes van 5, 10, 15, 20 en 25 kilometer. Inschrijven bij 
voorkeur online via  www.ontdekhetbentwoud.nl. Het inschrijf-
geld bedraagt 4 euro (leden van de wandelbond krijgen 1 euro 
korting). Per afstand zijn er aangewezen tijdsloten om te starten 
(zie de website). 
Onderweg zijn er voldoende rustpunten en is er catering. Start en 
finish zijn bij het clubgebouw van AV’47 aan de Hoogeveenseweg 
17 in Boskoop. 
Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. 

Aangesloten bij ANVR en SGR

Jantine Jacobs

Ridder van Montfoortlaan 10 

Hazerswoude dorp

06-21860496  

jantine@face2facetravel.nl

wwww.face2facetravel.nl/jantine

VAKANTIE PLANNEN? IK HELP U
GRAAG!

EEN WEEKJE NAAR DE ZON, 
DE PISTES AFSUIZEN,
3 WEKEN DOOR THAILAND
REIZEN?
ALLES IS MOGELIJK. 

BIJ U OF MIJ AAN DE
KEUKENTAFEL BESPREKEN WE
UW PLANNEN EN MAAK IK EEN
AANBIEDING OP MAAT. 

KLAVERJAS COMPETITIE BIJ TTV AVANTI
Vanaf 20 september a.s. starten we weer met op elke 3e dinsdag van de maand 
de klaverjascompetitie bij tafeltennisvereniging Avanti t/m april 20232. Aanvang 
20.00 uur  in ons clubgebouw aan de Sportparklaan.

De laatste avond in april is de prijsuitreiking van de competitie en wordt er vrij gespeeld.  Van de ove-
rige kaartavonden tellen de 5 hoogste resultaten mee voor de einduitslag.
Iedere avond zijn er mooie prijzen zowel voor het kaarten als de loterij.

Inschrijfgeld   € 4,00 p.p. Uw eerste kopje koffie of thee is gratis.

TOV speelt ‘’t is Bingo 
op de camping!’
Toneelvereniging Ontwikkeling en Vreugd speelt op 29 en 30 oktober en 4 en 5 november 2022 
het komische blijspel ‘’t is Bingo op de camping’ in Dorpshuis de Juffrouw in Hazerswoude-Dorp. 

Ook dit jaar verschijnt TOV na 
een jaar repeteren weer ten to-
nele in Hazerswoude-Dorp. On-
der leiding van regisseur Maris-
ka Kerkvliet heeft iedere speler 
zijn/haar rol in het stuk eigen 
gemaakt. Het toneelstuk is een 
komisch blijspel in drie be-
drijven, geschreven door Eve-
lien Evers. Het is een grappig 
stuk welke tijdens de repetities 

al vele lachspieren heeft losge-
werkt! 

’t Is Bingo op de camping
Het stuk speelt zich af op een 
camping. Jos gaat samen met 
Ina tegen wil en dank mee naar 
de camping. Hij vindt het geen 
kamperen maar kramperen. Dat 
laat hij dan ook goed merken. 
Hij moppert op alles en ieder-

een. Het is hem helemaal niets 
waard, hij had liever in een ho-
tel gezeten. Ook de buren Het-
ty en Gemma vindt hij drie keer 
niks. Ze lijken wel niet goed 
wijs. Wie neemt er nu een cavia 
mee op vakantie? Het bezoek 
wordt ook al niet op prijs ge-
steld. Het is nu eenmaal zo ‘wat 
je zaait dat zal je oogsten’ en dat 
doet Jos dan ook! 
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10 September 2022:
MJ Tafeltennis Events bij 
Avanti in Hazerswoude Dorp
Zaterdag 10 september 2022 van 12:00 uur t/m 15:00 uur is MJ Tafeltennis Events 
bij TTV Avanti aan de Sportparklaan in Hazerswoude Dorp.

Naast dat ze een geweldige 
demonstratie gaan geven 
om 14:00 uur (zie foto), 
zijn er allerlei tafeltennis 
gerelateerde activiteiten te 
doen. 

Kinderen, ouders van kin-
deren, iedereen die geïn-
teresseerd is, jullie zijn van 
harte welkom !
Koffie, thee of limonade is 
gratis.

Inschrijven is niet nodig, 
kom gewoon gezellig langs 
ergens tussen 12:00 en 
15:00 uur. 
We maken er met z’n allen 
een feest van! 

Zwembad de Hazelaar 
op de jaarmarkt

Alle begin is 
moeilijk...

door Henk Mulder

De start van een nieuw voetbalseizoen heeft iedere keer 
wel iets van chaos. Zo zijn er gebruikelijk wat (ouders van) 
nieuwe leden die, net zo gebruikelijk, wegwijs moeten 
worden gemaakt. En zo zijn er teams die veranderen, shirt-
sponsors die wel of niet met een bepaald team meegaan. 

En zo kunnen we nog wel even op de “gebruikelijke” toer gaan. 
Maar als dat ook nog samenvalt met een nieuwe Technische com-
missie, met een aangepaste organisatie (“op het veld” en “om het 
veld”), met veel nieuwe mensen in de organisatie, met nieuwe trai-
ners bij de jeugd, met een nieuwe hoofdtrainer, met een vriezer die 
het laat afweten, met aan te brengen LED-verlichting, met noodza-
kelijk schilderwerk van de kleedkamer deuren (is het wel op tijd 
klaar?), met een nieuwe kantinegroep en niet in de laatste plaats 
met het gegeven dat hoofdsponsor Schadenet Zoetermeer en onze 
vereniging helaas afscheid hebben moeten nemen van elkaar. Een 
sponsor die onze vereniging zo’n 20 jaar lang met grote betrokken-
heid en verbondenheid heeft gesponsord. 

En natuurlijk zijn we heel blij  met onze nieuwe hoofdsponsor Van 
As/Oviron makelaars & taxateurs uit Zoetermeer. Ontzettend veel 
waardering voor deze nieuwe sponsor waarmee een overeenkomst 
in de kortst mogelijke tijd tussen “een directeur met vakantie” en 
onze vereniging kon worden geregeld. Maar ook dat leverde een 
race tegen de klok op. Want probeer het maar eens om op zo’n kor-
te termijn nieuwe tenues met de gewenste sponsoruitingen te krij-
gen. Maar het is onze “huisleverancier” Wijtman Sport Zoetermeer 
“gewoon” gelukt om dat voor elkaar te krijgen. 

En zo kon het dat we afgelopen zaterdag de eerste bekerwedstrijd 
“gewoon” in dat nieuwe tenue aan de wedstrijd tegen onze buren 
v.v. Groeneweg uit Zevenhuizen begonnen. Vóórdat de aftrap werd 
genomen is het een minuut lang stil geweest ter nagedachtenis aan 
het wel héél plotseling overlijden van Jaap Snijders, onze wellicht 
trouwste supporter en “meester van de barbecue”.

Buurman Groeneweg was natuurlijk een oude bekende en de wel-
licht meest geduchte tegenstander uit het vorige seizoen. Met de ge-
dachte “dan zien we waar we ongeveer staan” werd door het team 
van nieuwe trainer Sari aan de kluif begonnen. Of het de nieuwe 
outfit van sponsor Van As/Oviron was, of de invloed van de nieu-
we trainer of de gretigheid van het team om er een prachtig sei-
zoen van te maken, is niet duidelijk. Maar met bij vlagen heel mooi 
en goed combinatievoetbal weer tegenstander Groeneweg met een 
5-1 nederlaag naar huis gestuurd. Al direct na de aftrap nam B.S.C. 
het initiatief en stond er 2-0 op het virtuele scorebord door doel-
punten van Xandros van den Boom en Jelle Verhoeff. Vlak voordat 
het rustsignaal klonk werden de bezoekers getrakteerd op wat mis-
schien nu al de mooiste treffer van het seizoen zou kunnen wor-
den. Nieuweling Lucas Plag stoomde op van zijn linksachterplek en 
op pakweg 3/5 van het Groenewegdoel besloot hij maar eens uit te 
halen. Met een snelheid die een tennisservice overtrof sloeg de bal 
als een raket de kruising van dat doel in! Dus werd een 3-0 rust-
stand een feit. Ook na de pauze bleef B.S.C. de bovenliggende par-
tij en met een penalty werd de riante 4-0 genoteerd. En toen Lody 
Dijkhuizen zijn nieuwe schoenen ging uitproberen bleken deze uit-
stekend te werken want zijn schot betekende de vijfde treffer. Rest 
nog te melden dat in het slotakkoord Groeneweg nog een doel-
puntje mee pikte. 
Aanstaande zaterdag 10 september volgt de tweede bekerwedstrijd bij 

en tegen GSV in Gouda. Die wedstrijd begint om 14.30 uur. 

Zaterdag 27 augustus stond 
zwembad de Hazelaar met een 
kraam op  jaarmarkt van Ha-
zerswoude – Dorp. Op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers was 
het doel van deze dag. 

Ook konden er lootjes gekocht 
worden om zo het zwembad 
te sponsoren.  Voor de kinde-

ren was er spiegelschrijven en 
ballen gooien. Onder de win-
naars werden er mooie prijzen 
verloot. Deze prijzen werden 
allemaal gesponsord door on-
dernemers in en om het dorp. 
Namens de Hazelaar heel erg 
bedankt hiervoor! Ook heeft het 
ons een aantal nieuwe vrijwilli-
gers opgeleverd. Maar vele han-

den maken licht werk, dus als 
we u emist hebben: aanmelden 
kan altijd nog.  

Zaterdag 10 september slui-
ten we het zwemseizoen af met 
onze jaarlijkse barbecue. We 
willen dan ook alle vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet. En 
hopelijk weer tot volgend jaar!!
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Vacature gymdocent! 
Kom jij Hou Vast versterken?
Hou Vast zoekt een enthousiaste gymdocent die kinderen het leukste uur van de week wil geven. 
Vind jij het leuk om peuters- en kleuters te laten bewegen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Help mee, door ons te 
steunen met uw 
nalatenschap. 

KNGF opent 
werelden

geleidehond.nl/erfenis

Beleef Zuid-Afrikaanse dans-
muziek bij de familie Oostdam
Diamanten, goud, platina, olie, 
natuurschoon, wilde dieren, 
sport, toerisme... Zuid-Afrika 
staat er om bekend. Maar wat 
voor muziek komt er vandaan? 
Het zal u verbazen en misschien 
ook niet. Het is muziek waar je 
vrolijk van wordt. Met een ritme 
waarbij je voeten willen dansen. 
Op zaterdagmiddag 10 septem-
ber kunt udat zelf beleven bij 
de familie Oostdam. Rijndijker 
Robbert Veldman introduceert 
daar Zuid-Afrikaanse Boeremu-
siek. Iedereen is tussen 13.30 en 
17.00 uur van harte welkom op 
de Vierheemskinderenweg 5 in 
Hazerswoude-Dorp. Toegang 
gratis.

Robbert heeft zelf deze muziek 
ook op een dag ontdekt en is 
er voor altijd aan verknocht ge-
raakt. "Het Afrikaans is afge-
leid van het Nederlands, want 
onze VOC is -als gevolg van een 
schipbreuk in 1647- voor het 
eerst aan de Kaap aan land ge-
komen. Mede dankzij de vrien-
delijke bevolking konden ze een 
fort bouwen. Later werd dat een 
verversingspost, om de schepen 
van de VOC te bevoorraden met 
vers eten en drinken. Veel Ne-
derlanders, vooral boeren, heb-
ben zich in Zuid-Afrika geves-
tigd. Nog altijd is de oorsprong 
van het Afrikaans hoorbaar Ne-
derlands, met voor ons heel veel 

soms grappig verbasterde woor-
den, die je herkent in de Boe-
remusiek."

Ook de gebruikte instrumen-
ten getuigen van een mix van 
culturen die Zuid-Afrika bevol-
ken. Bijvoorbeeld het traphar-
monium dat door protestant-
se boeren uit Nederland werd 
meegebracht. Veelgebruikte in-
strumenten zijn verder de gi-
taar, accordeon, concertina, 
bas, viool, banjo, mondhar-
monica, ukelele, cello, tee-bas 
en zingende zaag. De ritmes en 
dansen komen ook overal van-
daan, zoals de wals, polka, ma-
zurka, settees, kwadriel en vas-
trap. Je hoort de invloeden uit 
Nederland maar ook uit Duits-
land, Zwitserland, Oostenrijk en 
Schotland.

Waarschijnlijk is de boeremu-
siek aan het einde van de 19de 
eeuw ontstaan. In de jaren 1920-
1930 ontwikkelde het zich ver-
der. Dat prille begin heeft ver-
maarde artiesten voortgebracht 
met illustere namen als die Vier 
Transvalers, Tante Bettie Ferns, 
Willie Welgens, David de Lan-
ge, en Chris en Baba Winter-
bach en die Voortrekker Dans-
orkest. Nadien waren het Fiebie 
Loggenberg, Rassie Erasmus en 
Oom Japie Laubscher en Hans la 
Grange en zijn orkest, om maar 

Affodille Dames Boereorkes, en 
Hannes Schoeman en die Rooi-
dag Boereorkes die de traditie 
voortzetten.
Nog altijd worden in Zuid-Afri-
ka regelmatig Boeremusiekda-
gen of -avonden met braai ge-
houden waarbij vaak tot diep in 
de nacht wordt gedanst. De po-
pulaire bands toeren niet alleen 
door bijna geheel Zuid-Afrika 
maar verzorgen ook optredens 
in bijvoorbeeld Namibië (Zuid-

West Afrika). 

Robbert wil zijn enthousiasme 
voor deze muziek graag delen 
met iedereen in Hazerswou-
de en omstreken. "De toegang 
is gratis. Bands uit Zuid-Afrika 
naar de fam. Oostdam halen is 
te duur en dus doen we het met 
muziekvideo's op een scherm. 
Er is ruime gelegenheid om te 
dansen voor wie niet kan blij-
ven zitten" lacht Robbert.

een paar namen te noemen. 

Tegenwoordig zijn het Die Tee-
lepeltjies, André Henning en 
Rina van Wyk, Nicola en Lin-
die Venter (die Ventertjies), Ko-
sie Beukes, Hennie de Bruyn en 
zijn Kitaar Kêrels, die Kaapse 

Welke lessen? 
• Woensdagmiddag 15.15 - 

16.00 uur - peuters 3 jaar – 
Landvliethal

• Woensdagmiddag 16.00 - 
17.00 uur - kleuters 4-5 jaar 
– Landvliethal

Waarom?
Hou Vast is een veelzijdige 
sportvereniging in Hazerswou-
de-Dorp. Hou Vast biedt sport-
lessen aan voor iedereen; jon-
gens en meisjes, dames en 
heren. Voor jong en wat ou-
der! Gymnastiek, turnen, dans, 
workout, conditie- en kracht-
training; er is in ons lesaanbod 
voor iedereen wat. 

Jonge kinderen hebben veel baat 
bij gymlessen. Door de veelzij-
digheid van gym wordt de mo-
toriek breed ontwikkeld. Ook 
voor lenigheid, balans, coördi-
natie en kracht is gymnastiek 

een goede sport om bij jonge 
kinderen een basis te leggen. 
Gymnastiek: de basis van bewe-
gen! Wij willen graag deze les-
sen kunnen blijven aanbieden.

De peuter- en kleutergymlessen 
worden momenteel opgevangen 
door onze gymdocenten. Maar 
we zoeken een structurele op-
lossing voor op langer termijn. 
Bij Hou Vast zijn er mogelijkhe-

den om opleidingen te volgen 
en je komt in een gezellig en so-
ciaal team te werken. Voor het 
lesgeven word je natuurlijk ver-
goed.

Enthousiast?
Of ken je iemand waar deze va-
cature perfect bij past? Stuur dan 
een mailtje naar info@gvhou-
vast.nl voor meer informatie.  

Notaris-informatieavond 
"Houd zelf de regie” 
in Inloophuis koudekerk e.o. op 21 september 2022 
 
Op 21 september 2022 van 19.30 uur tot 21.30 uur is er een 
voorlichtingsavond in het Inloophuis Koudekerk m.b.t. levens-
testamenten en wilsbeschikkingen o.l.v. notaris Mr. Kroes.  

U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur.  U kunt zich  aanmelden 
bij Evelijn van der Veer, coördinator van het Inloophuis via e-mail: 
coordinatorinloophuis@outlook.com   of de voorzitter, Frans Eb-
ben, via  voorzitter@inloophuiskoudekerk.nl of tel. 06-37201548.
Er is een beperkt aantal plaatsen, dus geef u tijdig op.  Adres In-
loophuis Koudekerk: Arie Hogenespad 1, Koudekerk aan den Rijn. 
 

“HOUD ZELF DE REGIE” 
Ieder testament is vakwerk en maatwerk, afhankelijk van iemands per-
soonlijke situatie en wensen. De wet biedt allerlei mogelijkheden om 
de dingen te regelen, maar dan moeten mensen dat wel tijdig doen. 

Datzelfde geldt in het geval van dementie, dat steeds vaker voorkomt. 
De gedachte dat het ons ook kan overkomen, schuiven we het liefst 
voor ons uit. Toch is het belangrijk om dat taboe te doorbreken, zodat 
we zo lang mogelijk de regie over ons eigen leven kunnen houden en 
onze naasten niet met de problemen opzadelen. 

Dementie is een sluipend proces. Juist daarom is het verstandig om nu 
al voorbereidingen te treffen, omdat men daartoe wilsbekwaam moet 
zijn. In een levenstestament kan men vastleggen wat er moet gebeu-
ren als men zelf niet meer bij machte is om keuzes te maken en wie de 
beslissingen mag nemen en waarover. 

Die beslissingen kunnen gaan over geld en bezittingen, maar ook over 
medische en persoonlijke zaken. Het levenstestament geeft mensen 
de zekerheid dat er in hun geest gehandeld wordt, als ze dat zelf niet 
meer kunnen beslissen. 
 



19Groene Hart Koerier
woensdag 7 september 2022

Kom jij ook bij 
Hou Vast sporten?
Het lesrooster van Hou Vast biedt voor iedereen weer sportkansen! Er is vast wel 
iets wat bij jou past. Je mag 3 gratis proeflessen volgen om te kijken of je de lessen 
leuk vindt. In vergelijking met afgelopen seizoen zijn er een paar wijzigingen door-
gevoerd in het lesrooster:

NIEUW! Dans voor groep 1 
Dit seizoen kunnen ook dansers 
en danseressen uit groep 1 bij 
Hou Vast dansen! De groepinde-
lingen en lestijden zijn hierdoor 
als volgt aangepast:
- Dans groep 1-2-3: 15.00 - 

16.00 uur – Speelzaal st. Mi-
chaëlschool

- Dans groep 4-5: 16.00 - 
17.00 uur - Speelzaal st. Mi-
chaëlschool

- Dans groep 6-7-8: 17.00 - 
18.00 uur - Speelzaal st. Mi-
chaëlschool

NIEUWE LESTIJDEN! Peuter- 
en kleutergym
De lestijden voor peuter- en 
kleutergym schuiven een uur-
tje op. De lessen zullen gegeven 
worden op de volgende tijden:
- Gym peuters 3 jaar: 15.15 - 

16.00 uur – Landvliethal
- Gym kleuters 4-5 jaar: 16.00 

- 17.00 uur – Landvliethal

NIEUWE DOCENT! 
Op de maandagavond dans- en 
workoutlessen
Eva heeft haar maandagavond 

dans- en workoutlessen overge-
dragen aan een nieuwe docent... 
ook een Eva! Wij zijn blij met 
Eva als nieuwe aanwinst bij Hou 
Vast. Komen jullie ook een keer-
tje meedoen met haar lessen? 
- Dans selectie: 18.30 - 19.15 – 

Podiumzaal Dorpshuis
- Workout 14+: 19.15 - 20.15 – 

Podiumzaal Dorpshuis
- Dans volwassenen: 20.15 - 

21.15 – Podiumzaal Dorps-
huis

Laat jij je turn-
talenten zien?

Zaterdag 10 septem-
ber van 10.15 - 11.00 

uur in de Landvliethal

Hou Vast organiseert voor aan-
stormende turntalenten een se-
lectieochtend. Ben jij super le-
nig? Sta jij altijd op z’n kop? Vind 
je gymmen onwijs gaaf? En wil 
je graag nog meer leren? Dan 
ben jij misschien wel het turn-
talent dat wij zoeken! 

Tijdens deze ochtend doen we 
allerlei turnoefeningen waar-
bij gekeken wordt naar kracht, 
lenigheid, durf, coördinatie en 
motivatie. Alle meisjes geboren 
in 2014 of 2015 zijn van harte 
uitgenodigd om zich op te ge-
ven. Stuur een mailtje naar hou-
vasthazerswoude@gmail.com, 
met daarin de naam en geboor-
tedatum. 

Ben jij eerder geboren dan 2014 
en lijkt turnen jou ook heel 
leuk, laat het ons dan ook weten 
via de mail. We zien je graag op 
de selectieochtend! 

Het Grote Gymfeest
Zaterdag 29 oktober 

van 10.00 - 12.00 uur 
in de Landvliethal

Zet dit feest alvast in je agenda: 
Het Grote Gymfeest! Op zater-
dagochtend 29 oktober is het 
in de Landvliethal weer groot 
FEEST. Een klim en klauter par-
cours voor alle basisschoolkin-
deren. Kom je ook? 

Loopt je fiets niet lekker? Kom er 8 
september mee naar het Repair Café!
    

Wat doet u met spullen die er duidelijk geen zin meer in hebben? Weggooien? 
Mooi niet! Elke tweede donderdag van de maand organiseert Kringloopwinkel Ha-
zerswoude het Repair Café van Hazerswoude-Rijndijk en omstreken. Samen met 
onze vrijwilligers zorgt u ervoor dat uw spullen misschien weer een jaartje mee 
kunnen!

 Dat u voor elektrische apparaten bij een Repair Café terecht 
kunt, is bij de meesten wel bekend. Maar wist u dat een klok 
die niet meer slaat of een fiets met een lekke band ook meer 
dan welkom is?
 
Elke tweede donderdag van de maand, met uitzondering 
van augustus en december, zitten tussen 10.00 en 12.00 uur 
op Rijndijk 53a (tegenover de Scheepjeskerk) onze handi-
ge vrijwilligers voor u klaar met advies en een lekker kop-
je koffie. Neem uw kapotte spullen mee en probeer het sa-
men met hen een langere levensduur te geven. Gereedschap 
wordt gratis ter beschikking gesteld. 
 
Om alles in goede banen te leiden, wordt er gebruik ge-
maakt van volgnummers. U kunt zich hiervoor melden bij 
de kassa. De activiteiten binnen het Repair Café zullen zich 
beperken tot eenvoudige klusjes, dit vergroot de kans dat 
iedereen die zich meldt, ook daadwerkelijk aan de beurt 
komt. 
 

Meer weten over Kringloopwinkel 
Hazerswoude? Ga naar www.kringloophazers-

woude.nl. Meer informatie over Repair Cafés is te 
vinden via www.repaircafe.nl.

Stemt u ook op ons? De Zonne-
bloem Rijnwoude-Noord neemt 
deel aan de RaboClubSupport!
De Rabobank is een coöperatie. Dat betekent onder andere dat zij 
leden hebben én een deel van de winst teruggeven aan de maat-
schappij. Als lid mag je meebeslissen welke maatschappelijke initi-
atieven er worden ondersteund. 
De Zonnebloem, afdeling Rijnwoude-Noord (Hazerswoude Rijn-
dijk en Koudekerk) levert dit jaar één van de initiatieven. U kunt 
daarop stemmen! Door het bedrag van de Ra-
bobank kan één van de uitstapjes voor onze 
deelnemers heel laagdrempelig worden gerea-
liseerd. Gedacht wordt aan een bezoek aan Avi-
fauna. Stemmen kan van 5 tot en met 27 sep-
tember. Wilt u stemmen of lid worden, kijk op 
de website van de Rabobank. https://www.ra-
bobank.nl/leden/clubsupport
Meer weten van de Zonnebloem? https://www.zonnebloem.nl Rijnwoude-Noord
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Kern Email voor aanmelden Verzamellocatie 
Koudekerk aan den Rijn jolande@actief-rijnwoude.nl 

 
Koudekerkse  Ruilboekenkast 
naast Rhijndael 

Groenendijk mariandegroot57@outlook.com voor Rijndijk 110 

Hazerswoude Rijndijk voorzitter@derodewip.nl    Speeltuin De Rode Wip 
 

Hazerswoude Dorp Info@cathrinvanderwerf.nl 
 

Parkeerterrein voor  
Multizaag (Dorpsstraat 150) 

 

Rijnwoude schittert 
gaat weer aan de slag
De vuilraapactie die we maandelijks in 4 kernen van Rijnwoude uitvoeren,  gaat weer van 
start. Op zaterdag 10 september is het weer zover. Iedereen kan meedoen, zowel kinderen 
onder de 10 jaar onder begeleiding van een volwassen persoon als volwassenen.

In het onderstaand schema staat 
aangegeven waar er wordt ver-
zameld en bij wie je kunt aan-
melden. Dan wordt er gezorgd 
voor het juiste materiaal dat be-
schikbaar wordt gesteld door de 
gemeente Alphen aan den Rijn.
Wist je dat….
… er veel plastic op straat ligt
… er zelfs op de Noordpool in 

het ijs, op de zeebodem en 
in het water plastic aanwe-
zig is

… dat plastic dat hier in het 
water belandt, via de rivie-
ren en zeeën de grote ocea-
nen bereikt

… de filters van sigaretten 
plastic bevatten, die ach-
terblijven als de peuken op 
straat worden uitgetrapt

… sigarettenpeuken in aantal 

het meest gejutte afval zijn
… dat plastic niet vergaat, 

maar in kleine plastic deel-
tjes uiteenvalt

… die plastic deeltjes micro-
plastics genoemd worden

… onderzoekers hebben aan-
getoond dat er in ons bloed 
microplastics aanwezig 
zijn.

… wat die microplastics voor 
effect op onze gezondheid 
hebben, weten we nog 
niet, maar ons 

   lichaam heeft ze in ieder geval 
niet nodig!

… microplastics ook in planten, 
dieren en vissen zijn aange-
troffen

… mensen via het eten van 
planten, dieren of vissen 
microplastics in hun li-

chaam binnenkrijgen.

 

Als je dit weet, dan zou je kun-
nen denken: laten we zorgen dat 
er geen plastic meer in het mi-
lieu achterblijft. Plastic is overal. 
Het is het meest gebruikte ver-
pakkingsproduct.
Helaas wordt er vaak slordig 

mee omgegaan. Door zichtbaar 
vuil te rapen, geven we een sig-
naal af. In ons eigen belang, in 
het belang van onze gezond-
heid moeten we voorkomen dat 
er vuil en vooral plastic in het 
milieu achterblijft. Help daar-
om mee om Rijnwoude te laten 
schitteren.

Bovendien is samen bezig zijn, 
gezellig en leuk. Na afloop 
drinken we een kop koffie met 
wat lekkers en bespreken we 
hoe we het de volgende maand 
aan gaan pakken.

We gaan weer 
zwerfafval jutten 

 

 
 

in alle kernen op 
zaterdag

 10 september 
van 10-12 uur

Meld je als deelnemer aan  bij 
een van de in onderstaande ta-
bel genomede adressen:

Rijnwoude schittert is een 
samenwerkingsverband 

van de Werkgroep 
Duurzaam Koudekerk, 

Actief Rijnwoude, 
speeltuin De Rode Wip en 

Rotary Rijnwoude.

NA VAKANTIE WERKEN AAN SCHONE STRATEN IN KOUDEKERK 
Na een hopelijk ontspannende vakantie is ieder weer terug in een in het algemeen schoon dorp, 
maar na twee maanden is het ook wel weer nodig om de straten  te ontdoen van sigarettenpeuken, 
papierresten, plastic, blikjes, flesjes en plastic rommel. Dat zwerfafval blijft jammer genoeg een 
aandachtspunt. Daarom gaan we door met onze zwerfvuilacties 

 

Meer zwerfvuil dan je zo op het eerste oog ziet 
Op zaterdag 10 september a.s. wordt het oud papier door de Zwem- en poloclub Koudekerk 
opgehaald en dat is een goede aanleiding om onze woonomgeving zwerfafvalvrij te maken. Wonen 
en leven zonder storend zwerfafval maakt per slot van rekening onze straat, buurt, wijk en ons dorp 
schoner en mooier. Niet alleen de doorgaande wegen, het winkelcentrum  en het Hofstedepark 
worden ontdaan van zwerfafval, maar ook straten en plekken rond afvalcontainers krijgen een 
speciale beurt.  

Vanuit Actief Rijnwoude fungeert kerncoördinator Jolande van Wetten als het centrale punt. Mocht 
je tussendoor nog materiaal willen lenen, dan kun je contact met haar opnemen via jolande@actief-
rijnwoude.nl  of 06-22168847.   

Op zaterdag  10 september a.s. verzamelen de zwerfafvaljutters zich om 10.00 uur bij de 
Koudekerkse Ruilboekenkast bij Rhijndael om van daaruit aan de slag te gaan, na onderling overleg 
over wie waar zwerfafval gaat jutten. Om 12.00 uur komen wij daar weer terug  om na praten onder 
het genot van koffie of thee en een versnapering.   

Doe je ook mee op zaterdag 10 september a.s.? Je hoeft je niet aan te melden, maar aangeven bij 
Jolande van Wetten dat je meedoet, is ook prima. Hopelijk hebben we zoals meestal lekker weer om 
Koudekerk jouw straat, buurt of wijk of ons dorp een stuk schoner te maken. 

Deze activiteit is een initiatief van Actief Rijnwoude, Werkgroep Duurzaam Koudekerk, de schonebuurtcoaches van de 
gemeente Alphen aan den Rijn en een aantal enthousiaste inwoners van Koudekerk, die optrekken in het 
samenwerkingsverband  Rijnwoude Schittert.  

        

Samen gaan wij voor een  
schoon Hazerswoude-Rijndijk!
Op 17 september 2022 zal World Cleanup Day meer dan 20 
miljoen mensen in 180 landen verenigen. Op die dag zul-
len vrijwilligers en partners over de hele wereld weer sa-
menkomen om onze planeet te ontdoen van afval. 

We ruimen het zwerfvuil en 
verkeerd beheerd afval van onze 
stranden, rivieren, bossen en 
straten op

Vrijwilligers van Werkgroep 
Groen van het Dorpsoverleg 
Hazerswoude-Rijndijk Oost, 
gaan in samenwerking met Ac-
tief Rijnwoude en vrijwilligers 
van Speeltuin De Rode Wip de 
strijd aan tegen het zwerfvuil 
in en rondom de dorpskern van 
Hazerswoude-Rijndijk Oost.

Iedereen is van harte welkom 
om op deze morgen te komen 
helpen met het verwijderen van 
zwerfafval; het is een activiteit 
voor jong en oud!

Let op: kinderen onder de 14 
jaar mogen alleen onder bege-
leiding van een verzorger of ou-
der meedoen!

Wij zorgen voor prikstokken, 
vuilniszakken, een route en wat 
lekkers na afloop!

Kom jij ook helpen op World 
Cleanup day?
Datum:
zaterdag 17 september 2022
Starttijd-Eindtijd:
10:00 t/m 12:00 uur
Start-verzamellocatie:
Speeltuin ‘’De Rode Wip’’
J.P.Heijestraat 21a, te Hazers-
woude-Rijndijk


