
Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

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

voorwaarden"
Akkoord onder 
voorwaarden....

Zo omschreef wethouder van 
den Ham het resultaat van het 
overleg dat uw stichtingsestuur 
afgelopen vrijdag de 11e van de 
11e had op het gemeentehuis in 
Alphen aan den Rijn.

Dat impliceert dat de gemeente 
bereid is de krant te steunen, 
maar onder voorwaarden. De 
belangrijkste voorwaarde - 
naast praktische zaken - is dat 
de GHK "een slag maakt", naar 
een Groene Hart Koerier 2.0. 
Uiteraard zijn deze voorwaar-
den nader omschreven maar het 
wat en hoe moet nog een beetje 
"indalen". 
In ieder geval is er zicht op een 
oplossing. Handen en voeten 
geven aan de voorwaarden is nu 
een taak van het bestuur. 
En dat gaan we dus doen om de 
krant ook in 2023 en de verdere 
toekomst voor u als lezers te be-
houden.
Voor zover dat in de mogelijk-
heden ligt gaan we daarvoor 
ook te rade bij u als achterban. 
Want als er dichtbij hulp kan 
worden geboden, waarom zou-
den wij die dan ver weg gaan 
zoeken. Uw reacties in de afge-
lopen weken hebben aangetoond 
dat die hulp ook dichtbij gezocht 
kan worden. Wij houden u ook 
daarvan natuurlijk op de hoogte! 

Geslaagde lezing over 
'Ziekte van Parkinson'
Op woensdagavond 9 
november jl. waren on-
geveer 80 mensen naar 
Dorpshuis de Juffrouw 
gekomen voor de door 
Rotary Rijnwoude geor-
ganiseerde lezing over de 
ziekte van Parkinson. De 
spreker, Merko Tigelaar, 
zelf  Parkinson patiënt,  
wist ruim anderhalf uur 
lang de zaal te boeien. 
 
De diagnose ziekte van Parkinson 
is gebaseerd op het uitsluiten van 
mogelijk andere ziektes
Zijn verhaal ging in op de symp-
tomen die zich bij hem in de loop 
van de tijd aandienden. In eerste 
instantie zonder dat je weet wat 
er aan de hand is. De onzekerheid 
die dat met zich meebrengt, is niet 
te onderschatten. Uit onderzoek is 
bekend dat het gemiddeld 7 jaar 
duurt voordat de diagnose ziekte 
van Parkinson gesteld wordt. Dat 
komt omdat eerst andere mogelij-
ke ziektes uitgesloten moeten wor-
den. Het komt ook omdat er niet 
een simpele test is bijvoorbeeld 
van bloed of urine of anderszins 
waarmee de diagnose bevestigd 
kan worden. De reden daarvan is 
dat we nog altijd niet precies weten 
waar de ziekte van Parkinson door 
ontstaat. Het is doorgaans dus al ja-
ren aanwezig in de patiënt  doch 
die weet het niet. Wat we o.a. uit de 
dagelijkse praktijk van zijn verhaal 
leerden is dat iedere patiënt zijn 
eigen ziekte van Parkinson heeft, 
omdat de combinatie van sympto-
men  bij iedereen weer anders is.
 
De ziekte van Parkinson is een  
chronische en progressieve ziekte
Inmiddels zijn er in Nederland 
ruim 70.000 patiënten met de 
ziekte van Parkinson of met een 
Parkinsonisme (varianten). Metin-
gen over de afgelopen decennia 
laten zien dat het aantal patiënten 
steeds sneller groeit. Parkinson 
is de snelst groeiende neuro-de-
generatieve ziekte. Het staat in de 
top 3 van ernstige ziekten, naast 
dementie en hartfalen. Het treft 
mannen en vrouwen en komt ook 
bij jongere mensen voor.  Al sinds 
tientallen jaren is bekend dat een 
belangrijk aantal symptomen ver-
klaard kunnen worden door een 
tekort aan dopamine. En dat komt 
daardoor delen van de substantia 

nigra (zwarte massa) in de herse-
nen zijn aangetast. Door de patiënt 
levodopa als pilletje te laten slikken 
kunnen deze symptomen enigszins 
in bedwang worden gehouden. 
Echter als er teveel  medicatie is, 
dan tonen zich bijwerkingen, waar 
je liever geen last van wil hebben. 
Het is dus een zeer wankel even-
wicht. En in de tijd is de ziekte ook 
nog eens progressief. Steeds meer 
en ernstigere problemen doen zich 
voor. Zolang we niet weten waar de 
oorzaak ligt, is voorkomen, afrem-
men en genezen niet mogelijk.

Het belang van het 
patiënten verhaal.
Alles wat Merko Tigelaar in zijn 
eigen lichaam en geest heeft mee-
gemaakt heeft hij opgeschreven. 
Ook welke “oplossingen” hij voor 
zichzelf vond om problemen te-
gemoet te treden. Hij heeft er een 
boek over geschreven  Greetings 
from Parkinsonia (in het Engels), 
waarin hij o.a. in dialoogvorm met 
een alter ego op zoek gaat naar ver-
klaringen. In zijn lezing riep Merko 
alle Parkinson patiënten op om ook 
hun verhaal op papier te zetten. Hij 
is bereid om er een nieuw boek 
Ons Parkinson mee uit te geven. 
Omdat iedere patiënt zijn “eigen” 
Parkinson heeft, kan er zou er in al 
die verhalen ook een sleutel kun-
nen zitten waarmee onderzoekers 
op het spoor komen van de oor-
zaak.

Wetenschappelijk onderzoek is 
essentieel
Merko Tigelaar heeft – zo bleek ook 
uit zijn verhaal- heel veel gelezen 
over de ziekte van Parkinson. Ook 

over wetenschappelijke onder-
zoeken. Hij is kritisch over wat er  
soms onderzocht wordt. Het gaat 
vaak over het leren omgaan met de 
ziekte. Zijn ergernis en passie fo-
cust juist op het vinden van de oor-
zaak en een vroege diagnose. Hoe 
eerder hoe beter en het is zijn over-
tuiging dat dat de enige manier is 
om de ziekte in de toekomst te 
voorkomen of te kunnen genezen. 
Om die reden heeft hij zich een 
doel gesteld: fondsen werven die 
voor 100% worden ingezet voor 
fundamenteel onderzoek naar de 
oorzaak, preventie, het afremmen 
en uiteindelijk het genezen  van de 
ziekte van Parkinson.   Voor dit doel 
is de Brain4ward foundation opge-
richt. De Brain4ward foundation 
heeft inmiddels het eerste onder-
zoeksproject geselecteerd en zich 
daaraan verbonden. Het gaat om 
het Slow Speed onderzoek van de 
Radboud Universiteit in Nijmegen.

Slow Speed onderzoek 
Professor Bas Bloem, geeft leiding 
aan het centre of expertise van  het 
RadboudUMC, dat zich helemaal 
richt op onderzoek naar de ziekte 
van Parkinson. In 2022 ontving 
hij als erkenning voor zijn top-
onderzoek de Stevin prijs. Onder 
leiding van Sirwan Darweesh staat 
inmiddels een groot (800 patiën-
ten) internationaal onderzoek  in 
de startblokken dat met behulp van 
een smart horloge de patiënt in de 
thuissituatie continu monitort en 
o.a. opdrachten geeft tot bewegen 
en de lichaamsrespons daarvan re-
gistreert. Op afstand kan dit hor-
loge worden uitgelezen. Op deze 
manier worden heel veel data ver-

zameld die  inzicht kunnen gaan 
geven in de beste therapie.
Wilt u meehelpen aan het moge-
lijk maken van dit onderzoek dan 
wordt 100% van iedere euro die 
u aan de Brain4ward foundation 
overmaakt, aan dit veelbelovende 
onderzoek besteed. Ga voor meer 
informatie naar www.Brain4ward.
com. 

Rotary Rijnwoude
Deze lezing is mogelijk gemaakt 
door Rotary Rijnwoude. Rotary 
Rijnwoude is een serviceclub die 
middels projecten de maatschap-
pij lokaal, regionaal, nationaal en 
internationaal wil ondersteunen. 
Iedere week leren we van elkaar in 
een korte bijeenkomst. Tijdens een 
openbare lezing tonen we aan niet 
leden hoe waardevol dat kan zijn. 
Wil je ook mee doen als Rotarylid, 

kom gerust eens langs en kijk op 
de website voor meer informatie 
www.rotaryclub-rijnwoude.nl.
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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

je niet meer weet wat 
je net gelezen hebt?

alz...
wat 

1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. Geef nu voor meer 
onderzoek, zodat dementie niet jouw toekomst wordt. 
stopdementie.nu

 “Als schilder blijf je altijd geïn-
spireerd door licht. Licht is beweging, 
vreugde, licht is leven. En hoe belang-
rijk licht is ervaar ik iedere dag. Licht 
in huis, in mijn hoofd en licht in mijn 
schilderijen. 
 Ik zie soms ook licht in mensen. 
In hun ogen. Dat is de reden dat mensen 
altijd het hoofdonderwerp zijn in mijn 
schilderijen. 
 Als ik ooit afscheid van dit leven 
neem, wil ik graag door een laan van 
fakkels worden gedragen. Ik hoop dan 
dat al mijn vrienden erbij zullen zijn. 
Leven is licht.
 Mathieu Booms 

dat al mijn vrienden erbij zullen zijn. 

 Mathieu Booms 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

info@mir jam-ouwerkerk.nl

MIRJAM OUWERKERK
Balletstudio

‘Voor altijd in ons hart’

Je had het leven zo lief. 
De wijze waarop jij in het leven stond 

zal ons blijvend inspireren.
Met liefde laten we je nu gaan.

Kees van Katwijk
Cornelis Simon

3 augustus 1938 8 november 2022

Anneke van Katwijk - Bousie

Monique en Jeroen
    Simon, David
    Esmée en Rens
    Joshua

Robert en Nina
    Anita

Mesdagplantsoen 7
2391 HA  Hazerswoude-Dorp

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Onze bijzondere dank gaat uit naar 
dr. Jan van der Meij en alle medewerkers 

van ActiVite voor de liefdevolle zorg, steun en 
aandacht tijdens de ziekteperiode van Kees.

Het heeft ons goed gedaan te merken dat 
zoveel mensen om ons heen zich betrokken 
voelden bij het plotseling overlijden van 
mijn lieve zorgzame man, onze liefdevolle 
vader en fantastische opa

Wim van der Meij
Het is voor ons een troost om te weten dat 
hij bij vele mensen in goede herinnering 
voortleeft. Hartelijk dank voor uw steun en 
medeleven.

Joke van der Meij-van der Laan

   Michel

   Guido en Selma
   Tren, Roos

Guusje , Tom 

Koudekerk aan den Rijn, november 2022

Dorpsoverleg Benthuizen 
organiseert bewonersavond
Op woensdagavond 23 november organiseert het Dorpsoverleg Benthuizen 
een bewonersavond in dorpshuis ‘de Tas’. Reserveer deze avond in uw agenda.
De avond start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Inloop 19.30 
uur.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
-  Wat zijn er voor bouwplannen lopende en mogelijk toekomstige. Het gaat hierbij puur om een 

toelichting. Vertegenwoordigers van de gemeente Alphen aan den Rijn zullen deze toelichting 
geven.

-  Hoe kunt u uw woning het beste verduurzamen en wat zijn de subsidiemogelijkheden. Hierbij 
wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden die er zijn. Een vertegenwoordiger van de Om-
gevingsdienst Midden-Holland zal deze toelichting geven. Ook zal getracht worden dat hierbij 
een energiecoach aanwezig is; 

-  Wie zijn het Dorpsoverleg en wat doen zij. Het Dorpsoverleg is er voor het algemeen belang 
van de bewoners. 

De twee Gebiedsadviseurs van de gemeente Alphen aan den Rijn zullen eveneens aanwezig 
zijn.

Maandelijkse fietstocht 
Hazerswoude Rijndijk

Altijd 2e donderdag 

van de maand

Stichting Actief Rijnwoude organi-
seert iedere 2e donderdag van de 
maand een prachtige fiets tocht. 
We starten om 13.30 uur vanuit 
locatie “Sport2bfit” .

De fietstocht wordt uitgezet door 2 
vrijwilligers die altijd een schitte-
rende tocht uitzetten. Meestal fiets 
u rond de 40 km waarbij er altijd 

een heerlijk “koffiemoment” is. 
Bijna iedereen is op een elektri-
sche fiets waarbij we gemiddeld 
15 km per uur fietsen. Niet te hard 
dus maar wel een lekker tempo.

Heeft u zin om mee te fietsen, u 
bent van harte welkom. U weet 
nu wanneer we waarvandaan we 
starten. 
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UW NOTARIS 
VERHUIST…

Vijverstraat 7
2405 BW Alphen aan den Rijn

Aardamseweg 73a 
2461 CB Ter Aar

In de week van 7 tot en met 11 november verhuizen wij met 
ons kantoor van de Prins Bernhardlaan naar de Vijverstraat. 
14 november zijn alle dozen uitgepakt en bent u van harte 
welkom op deze nieuwe locatie om uw persoonlijke en 
zakelijke vragen met ons te bespreken. Het adres is dan wel 
gewijzigd, maar de kwaliteit van ons advies is onveranderd 
hoog. Sommige dingen veranderen nooit…

...NAAR EEN 
    ANDER PAND

Telefoon: 0172 - 52 19 21
E-mail: notarissen@kroesenpartners.nl
Website: kroesenpartners.nlHelp mee, door ons te 

steunen met uw 
nalatenschap. 

KNGF opent 
werelden

geleidehond.nl/erfenis

SPECULAASPOPPEN  
IN  BENTHUIZEN
Binnenkort hopen we Sinterklaas weer met zijn Pieten te verwel-
komen in Benthuizen. En volgens jarenlange traditie hoort daar de 
plaatselijke speculaaspoppenactie bij. 

In week 47 vanaf dinsdag 22 november a.s. kunt u in ons dorp weer iemand aan de 
deur verwachten. De speculaaspoppen kosten € 3,50 per stuk en worden natuurlijk 
weer gebakken door Bakker Jongerius. 

U koopt toch ook dit jaar weer zo’n heerlijke speculaaspop? De opbrengst is be-
stemd voor de monumentale Hervormde dorpskerk. Betaling kan uitsluitend con-
tant plaatsvinden. 
Vooraf bestellen kan ook op telefoonnummer 079-3313247, liefst na 18.00 uur.

OPEN REPETITIE AVON-
DEN POPKOOR FAME
Popkoor Fame is in februari van dit jaar met succes van start gegaan in Hazers-
woude-Dorp. Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom. 

VROLIJKE NOTEN.
Zingen is leuk. En, echt waar, iedereen kan het. Zingen met elkaar in een koor is nog 
leuker. Dat zal iedereen van Popkoor Fame je kunnen vertellen. In het afgelopen  jaar 
is onze groep flink gegroeid en ook ons repertoire hebben we uitgebreid.
Maar we willen en kunnen nog verder groeien, dus iedereen is van harte welkom.
We zingen met ingezongen bestanden.
We houden van  de afwisseling tussen uitdaging en ontspanning. En vooral ook van 
het samen genieten van de muziek.

Open repetitie avond op woensdag 23 november en woensdag 21 december.
Informatie is handig, maar het is ook leuk om een keer een oefenavond mee te ma-
ken. Je bent welkom om te komen kijken. En meezingen mag uiteraard ook, daar 
word je vrolijk van. We houden 2 x een open repetitie avond.  Op woensdag 23 
november en op woensdag 21 december.

Wij repeteren in Dorpshuis De Juffrouw, Dorpstraat 250, Hazerswoude-Dorp, 
van 20.00-22.00 uur.

INFORMATIE.
Kijk op de website voor meer informatie en contact : www.popkoorfame.nl
Mailen of bellen mag ook : cokkykoetsier@gmail.com 06 - 5795 4785 of
edithbroer@ziggo.nl 06 - 1311 4228

Open brief aan B&W
Geachte wethouder van den Ham

Nu het voortbestaan van de bijna 60 jaar oude Groene Hart Koerier (voorheen 
Rijnwoude Koerier) ernstig wordt bedreigd ben ik zo vrij om als burger een 
pleidooi voor deze krant te houden. Dit is namelijk niet 'zomaar' een huis-aan 
-huis blad, maar veel méér dan dat. Buiten het feit dat we door middel van de 
GHK op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen in ons geliefde 
dorp, vormt deze krant ook als het ware een verbinding naar Hazerswoude en 
omliggende dorpen zoals Benthuizen en Koudekerk aan den Rijn.
Net als de facebookgroep  'Hazerswoude vroeger en nu’ voorziet de GHK dui-
delijk in een behoefte. Indien deze krant zou verdwijnen zou deze node gemist 
worden. 

Ik hoop dat u dit schrijven aandachtig leest, en goed tot u door laat dringen wat 
de GHK voor ons als dorpelingen betekent. Laat dit geen ‘ver-van-mijn-bed-
show’ voor u zijn!

Vriendelijke groet
R.J. Veldman Hazerswoude-Rijndijk
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DE KERSTPAKKETTENACTIE MET 
HET GOEDE BANKNUMMER
Helaas is in de vorige editie een foutief bankrekeningnummer 
vermeld. Hierbij nog eens de actie met het juiste nummer.

Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie van de gezamenlijke kerken van Ha-
zerswoude – Dorp om in december een kerstpakkettenactie te houden. De actie is 
bedoeld voor mensen woonachtig in Hazerswoude en Benthuizen. Mensen die het 
financieel zwaar hebben, of op een andere wijze een moeilijke periode doormaken. 
We willen hen hiermee een steuntje in de rug geven.

Af gelopen jaar is onze actie een groot succes geweest! Dankzij uw medewerking, 
zijn er 150 pakketten bezorgd! Dit waren 50 pakketten, die bestonden uit een volle 
BIG SHOPPER met 20 bruikbare en lekkere boodschappen, van o.a. kerststol tot 
vruchtensap!
Daarnaast ook 100 pakketten met een kerststol en kerststukje

Ook dit jaar, in deze moeilijke periode, willen wij deze mensen niet in de kou laten 
staan! Daarom onze oproep:

SPONSOR EEN KERSTPAKKET
Laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp samen onze medemens helpen!  
Een kerstpakket kost € 40,00
Elke bijdrage, groot of klein, is van harte welkom! 

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL72INGB0008859771 
t.n.v. DPGH Kerstpakkettenactie, o.v.v. Kerstpakket.    
Op verzoek en na vermelding van uw mailadres, ontvangt u nadien een factuur. 
Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114

 

 
 

 
 

Vrijdagavond 18 november 

FILMAVOND 
in de Korenaar, Dorpsstraat 183, Hazerswoude-Dorp.

The Duke
Kempton Bunton is een 60-jarige taxichauffeur. In het jaar 1961 
pleegt hij een geruchtmaken-
de diefstal. Hij steelt Goya's 
beroemde portret van de 
hertog van Wellington. Deze 
bevindt zich in de National 
Gallery in Londen. Gebaseerd 
op een waargebeurd verhaal.
The Duke is zo'n film met 
een sociaal hart waarin een 
charmante stumper held kan 
worden 

U bent van harte welkom. 
Vanaf 19.30 uur staat de kof-
fie klaar. Voor  € 5,00 p.p. 
heeft u weer een gezellige 
avond en ziet u een mooie 
film. Tot ziens!!!!

 

 

 

   
 
Organiseert een Kerstviering 

 
Tino Rademaker zal u deze dag in kerststemming 
brengen. Daarnaast is er een Kerstquiz, een 
Kerstverhaal en de nodige versnaperingen. 

Ook wordt er een mooi Kerststuk met elkaar 
gemaakt. 

Plaats  : De Ridderhof 
Datum : 13 december 2022 
Tijd : 10.00 tot 15.30 (inloop vanaf 09.30 uur) 
Entree : € 10 (incl. lunch) 
 

Aanmelden tot 5 december bij: 

 071-7503438 Elly Neijman 
 071-3414649 Elly Bogerd 
 071-3415543 Tiny Molenaar 

 
 

21 - 26 november: Huis-aan-huiscollecte 
in Benthuizen voor vluchtelingen-
kinderen Griekenland
Het is bijna zover. Van 21 tot 26 november collecteren we in Benthuizen voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is urgenter dan ooit. Meer 
dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op Griekse 
eilanden of op het vasteland. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel 
drie jaar.

Een van hen is Ilana 
uit Afghanistan. Ze 
zegt: “Vier jaar geleden 
voelden mijn ouders 
zich gedwongen om te 
vluchten. Na een reis 
vol gevaren kwamen 
we met een hart vol 
hoop op Lesbos aan. 
De werkelijkheid in 
het vluchtelingenkamp 
was anders. De enorme 
hitte of bittere kou zijn 
verschrikkelijk. Soms 
is er geen eten, geen 
water en geen plek om 
te slapen. Alle onzeker-
heden maken me gek. 

Ons asielverzoek is al drie keer afgewezen.”
 

Stukje welvaart delen  
Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland 
met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. 

Geef gul aan de collectant! Namens alle vluchtelingenkinderen in Griekenland: 
Dank voor uw betrokkenheid.
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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 spoedeisende 
recepten terecht bij de DagNachtapotheek in Alphen aan den Rijn. De Dag-
Nachtapotheek is alle dagen van 08.00-23.00 uur geopend. Voor dringende 
zaken tussen 23.00-08.00 uur kan worden uitgeweken naar de Apotheek de 
Nachtwacht in het LUMC te Leiden. Adressen: DagNacht Apotheek, Meteoor-
laan 4, 2402 WC Alphen a/d Rijn tel. 0172-423123; Apotheek de Nachtwacht, 
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).

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

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl 

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@heili-
gethomas.nl. Websites: www.pknkoudekerk.nl en www.heiligethomas.

KERKDIENSTEN 
PROTESTANTSE 

GEMEENTE
Zondag 20 november  
Brugkerk 10.00 uur: Laat-
ste zondag van het kerkelijk 
jaar. Viering met dominee 
W. Biesheuvel en pastor L.J. 
Hoogerwerf.
Zondag 27 november  
Brugkerk 10.00 uur: Eer-
ste Advent. Viering met 
dominee W. Biesheuvel. Te-
vens kindernevendienst. 
   

VIERINGEN RK PARO-
CHIE

Vrijdag 18 november de 
Herbergier 09.30 uur:  
Woord en Communieviering 
waarin de werkgroep voor-
gaat.
Zondag 20 november 
Bernarduskerk 11.00 
uur:  Eucharistieviering 
waarin pastoor Visser voor-
gaat. Het Bernarduskoor 
zingt en Mevr. Anne-Marie 
de Groot-Wesselingh is de 
organiste.
Vrijdag 25 november de 
Herbergier 09.30 uur: Eu-
charistieviering.
Zondag 27 november 
Bernarduskerk 11.00 
uur: Woord en Communie-
viering.

SOEP & PRAATJE
Dinsdag 15 november 
om 12.00 uur in Hons-
wyc.  Aanmelden bij Agaath 
Koers, tel. 06 1231 7899.

GERARDUSKALENDER 
De Gerarduskalender, uit-
gebracht door klooster Wit-
tem, is een scheurkalender 
met elke dag op de voor-
kant een spreuk die op-
beurt of aanzet tot naden-
ken, onder het motto: elke 
dag een beetje spirit”. Op 
de achterkant staan afwis-
selend moppen, gedichten, 
bezinningsteksten, puzzels 
en informatie over verschil-
lende onderwerpen. De ka-
lender is bedoeld om elke 
dag goed te kunnen en u 
een positief gevoel te ge-
ven. De opbrengst van de 
kalender komt ten goede 
aan alle activiteiten die van-
uit klooster Wittem wor-
den georganiseerd. Zie ook 
www.kloosterwittem.nl. De 
kalenders zijn te verkrijgen 
bij de koffiehoek en kosten 
€ 9.00 per stuk. 

PRESENTATIEVIERING 
PASTOR S. VAN WINDEN 
Komende zaterdag, 19 no-
vember, komt vicaris-ge-
neraal A.J. van Deelen naar 
onze parochie om pastoraal 
werkster Saskia van Winden 
als nieuw lid van het pasto-
raal team van de parochie 
H. Thomas te presenteren. 
Dit zal plaats vinden tijdens 
de eucharistieviering van 
19.00 uur in de St. Bonifa-
ciuskerk. U bent allen van 
harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. Binnen het 
team krijgt pastor van Win-
den als bijzondere taak de 
zorg voor de diaconie van 
de parochie. Daarom zullen 
tijdens de presentatievie-
ring bij de collecte artikelen 
ten behoeve van de Voed-
selbank worden opgehaald. 
Als u naar de viering komt, 
kunt u met het oog op deze 
inzameling van de gaven 
een of meer van deze arti-
kelen voor de Voedselbank 
meenemen en tijdens de 
viering inleveren. Het gaat 
om de volgende producten: 
koffie, koffiepads, soep in 
blik, aardappelpuree, sau-
sen in pot en zakjes, zon-
nebloemolie, afwasmiddel, 
luiers e.d., vis in blik, ge-

droogde pasta, shampoo, 
zeep, tandpasta, toiletpa-
pier, wasmiddel, rijst, cho-
coladerepen, thee, pasta-
saus in pot of blik, crackers 
en toastjes. Geen verse pro-
ducten zoals groenten, fruit, 
eieren, brood.

PAROCHIE 
SECRETARIAAT

Het secretariaat van de pa-
rochiekern Michael en Ber-
nardus, Rijndijk 106, 2394 
AJ Hazerswoude-Rijndijk 
is open donderdagmiddag 
en vrijdagochtend. Het te-
lefoonnummer om het se-
cretariaat te bereiken is: 
06 51030279 en via mail: 
hh.michael-bernardus@hei-
ligethomas.nl  

OECUMENISCHE 
ONTMOETING 

De Raad van Kerken nodigt 
u uit voor een oecumeni-
sche ontmoeting woens-
dag 23 november om 
20.00 uur in Onder Dak. 
Pastor Lâm Thé Nguyên en 
dominee Willem Biesheu-
vel zullen op deze avond 
het e.e.a. vertellen over een 
legendarische figuur uit de 
kerkgeschiedenis Nicolaas 
van Myra. Als Sint Nicolaas 
of zo wilt Sinterklaas keert 
hij nog elk jaar bij ons terug. 
En er is ook een link tussen 
Nicolaas en de Brugkerk: 
voor de reformatie droeg de 
kerk de naam St. Nicolaas. 
Het wordt een avond met 
een knipoog maar ook met 
serieuze informatie. Van 
harte welkom!

Kerkdiensten

Benthuizen

Herv. Gemeente Zondag 20 november  09.30 uur Geen dienst; 

18.00 uur Geen dienst 

 U kunt de dienst ook volgen via hervormdbenthuizen.nl

P.G. De Hoeksteen  Zondag 20 november  10.00 uur Mw Ds D. 

Sikkema, Zoetermeer

Geref. Gemeente Zondag  20 november  09.30 uur Ds J.W. 

Verweij en 18.00 uur Ds J.W. Verweij

Hazerswoude-Dorp

R.K. Kerk Zondag 20 november 09.30 uur Eucharistie-

viering. Voorg.Past. R. Visser. St. Cecialiakoor 

Voor actuele informatie zie:  www.heiligethomas.nl

De Korenaar  Zondag 20 november  10.00 uur Ds C.C.A. 

Melgers, Gedachtenisdienst

Herv. Gemeente Zondag 20 november 09.30 uur Ds A.B. van 

Campen; 18.30 uur Ds M.C. Batenburg 

PKN De Hoeksteen nodigt alle Benthuizenaren uit om bekend te 
raken met hun Kerstengelenproject. Juist in de donkere dagen 
voor Kerst hebben meer mensen behoefte aan verbinding, aan-
dacht voor elkaar en geborgenheid.

In de vier weken voor Kerst, zijn er Kerstengelen actief. Iedereen 
kan zich opgegeven mee te doen als deelnemende gever. Je verzorgt 
dan vier keer een kleine attentie. Uiteenlopend van een kaartje, ge-
dichtje, iets zelf gemaakt of mini presentje. Van de organisatie krijg 
je een adres waar dat in de brievenbus mag. Voor wie mag jij een 
engel zijn?

Ken je iemand die wat extra aandacht kan gebruiken? 
Laat het ons weten. De redenen kunnen heel divers en uiteenlopend 
zijn. Aanvragen en redenen worden niet gedeeld. Wat privé is, blijft 
dus ook privé. De opzet van het project is het uitdelen van een blijk 
van aandacht op grotere schaal.
De vier kleine verrassingen die de ontvangers anoniem krijgen, ge-
ven blijdschap in de donkere dagen voor kerst. Iets om naar uit te 
kijken. Het ongezien verzorgen en rondbrengen kan de engelen 
voldoening geven. En er ontstaat extra verbinding in het dorp.
Je kunt mensen die in december een engel kunnen gebruiken 
nu aanmelden via HoeksteenEngelen@gmail.com of een briefje 
in de kerkbrievenbus: Dr. Albert Schweitzerlaan 2. Op dezelfde 
manier kun je jezelf opgeven als Kerstengel.



6 Groene Hart Koerier
woensdag 16 november 2022

www.bakkerammerlaanlaan.nl

  

4,-
Gevulde                                 
speculaasstaaf

van 17 t/m 23 november

Speculaas  200 gram 3,-Dorpsstraat 138 - Hazerswoude Dorp
Telefoon: 0172-589203

Whatsapp: 06-86820002

Dorpstraat 33 - Waddinxveen
Telefoon: 0182-612579

Whatsapp: 06-86813322

WWW.WINKELVANDERLINDE.NL

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!

Deze week: Jan Slappendel
Mijn naam is Jan Slappendel geboren en 

getogen in Hazerswoude-Dorp. Heb mijn jeugd 

doorgebracht achterin het Westeinde. Waar ik 

woonde met mijn drie broers en drie zussen. 

Ben in 1985  getrouwd met Anneke en hebben 

samen twee dochters gekregen. 

Ook hebben we inmiddels vier prachtige 

kleinkinderen. Twee kleinzoons en 2 klein-

dochters. De oudste kleinzoon is alweer elf 

jaar oud. Als het weer het toelaat gaan we ook 

graag samen een lekker stukje varen. 

Ook heb ik in de achtertuin een eigen moestuin. 

Van sla, bonen en aardbeien ik lijk net de groenteboer. Fietsen en wandelen doe ik ook graag. 

Ik ben vanaf het begin 1993 betrokken als vrijwilliger bij Zwembad de Hazelaar. Ook heb ik jaren 

een functie gehad in het bestuur. De laatste jaren actief geweest als vrijwilligerscoördinator en nu 

vervul ik de rol als PR. Ook wil ik mijn kleinkinderen meegeven dat vrijwilligerswerk erg belangrijk 

is. Zo hebben ze ook allemaal al een keer de kraan open mogen draaien. Zodat het bad gevuld kon 

worden voor het nieuwe zwemseizoen. Want jong geleerd is oud gedaan toch? Ze vinden het dan 

ook erg leuk om opa te helpen in het zwembad. 

Ik maak dan ook gebruik om via dit estafettestokje een oproep te doen naar nieuwe vrijwilligers. 

Heeft u een paar uurtjes over wekelijks of maandelijks alle beetjes helpen! En vele handen maken 

licht werk. Volgend jaar draait het zwembad 30 jaar op vrijwilligers! Iets waar we als dorp ontzettend 

trots op mogen zijn met elkaar. Ik geef het estafettestokje graag door aan Jos Lourier. Waar hij vaak 

te vinden is leest u in het volgende rubriek. 

GROENWEETJE

Wist u dat….de herfst voor een egel het seizoen is om een 
plekje in te richten voor zijn winterslaap. 

Voor de bouw van zijn nestje, gaat de egel op zoek naar een schuilplaats onder een 
stapel hout of bladeren of onder een struik die beschut is tegen weer en wind. Ver-
volgens verzamelt hij mos, takjes en hooi die hij in laagjes opstapelt om zo een warm 
winterhuisje te bouwen waarin hij beschermd is tegen de kou.

Mensen met een tuin kunnen de egels helpen door niet alle herfstbladen weg te har-
ken of te blazen, maar in een hoekje van de tuin en/of onder een stevige struik juist 
de bladeren te laten liggen. 
Wat ook kan: zet een omgekeerd kistje in een hoekje van de tuin met een doorgang 
van ca 10-15 cm of leg een oude bloempot op zijn zij en bedek het met bladeren. De 
egel richt het plekje dan verder zelf wel in.
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Arrogantie

Je kunt in een eigenaardige spagaat terechtkomen. Ik las ‘Misdaad 
en Straf’ van Dostojevski – je moet toch een aantal boeken van die 
beroemde Russische auteurs gelezen hebben – en ik kwam in con-
tact met een moordenaar die, aanvankelijk, zijn daad verdedigde 
met het argument dat hij in wezen meer rechten én vooral ook 
plichten had dan het gewone volk. Dostojevski fileert hem genade-
loos en je gaat, als lezer, nadenken over het fenomeen straf… boete. 
Het zal u duidelijk zijn dat ik dacht aan de befaamde Übermensch 
van Hitler c.s. die enige decennia geleden de chief executive officer 
van de Holocaust was. 
Het is onvermijdelijk dat je tijdens het lezen van oude literaire wer-
ken besprongen wordt door allerlei positieve of negatieve associa-
ties. Als ik Eline Vere van Couperus lees, zie ik zijn standbeeld op 
de Lange Voorhout en hóór ik dat liedje van Annie M.G. – vertolkt 
door die onvergetelijke Conny Stuart – ‘Wat voor weer zou het zijn 
in Den Haag?.
Als ik over de tragische dood van Joan van Oldenbarnevelt – Von-
del: het stockske van Joan van Oldenbarnevelt, Vader des Vaderlands 
– lees, buitelen de gedachten over Maurits en zijn rabiate nazaten 
door mijn hoofd. Ik moet ze wegduwen… ik word er slechts ran-
cuneus van.
Toen ik Dostojevski uit had – meer dan 600 bladzijden is toch een 
klus, hoor – werd ik, het zal u niet bevreemden, óók opgescheept 
met allerlei gedachtekronkels naar aanleiding van… Raskolnikov, de 
moordenaar, die zich een genie waant voor wie de normale wetten 
niet gelden… die gelden slechts voor het klootjes volk. Uiteindelijk 
komt hij tot inkeer en beseft hij, in het Siberische strafkamp, dat 
hij in wezen een walgelijk individu is. Ogenblikkelijk dwong zich 
het beeld bij me op van die foto – in zwart-wit – in een landelijk 
dagblad die twee Oekraïense bejaarden toont die het hout van een 
oude vruchtboom (uit eigen tuin!) opstoken in een potkachel. Je 
moet toch wat,  als Russische raketten de Oekraïense energievoor-
ziening naar de kloten hebben geholpen. Ene P. te M. moet toch ook 
dit soort foto’s onder ogen krijgen!
Elk mens moet het fenomeen wroeging kennen. Van Dale definieert 
‘wroeging’ als ‘gewetensknaging’ en dus is wroeging menselijk: elk 
mens heeft een geweten. Althans, daar mag je van uitgaan!
De geschiedenis leert ons iets anders. Er hebben nogal wat man-
netjes van zich doen spreken die duivels handig waren in het over-
schreeuwen van dat innerlijke stemmetje met quasiwetenschap-
pelijke argumenten en zodoende een spoor van dood en verderf 
achter zich lieten. En het pijnlijke van het bestaan van dat soort 
abjecte individuen is dat de overwinning op hun verwerpelijke 
hebben en houwen niet zelden een Pyrrhusoverwinning is: er is 
zoveel kapotgemaakt dat er van een (eventuele) geaccepteerde boe-
tedoening én verzoening geen sprake kan zijn. Het leed zit te diep!
De arrogantie van de macht… Het is natuurlijk een krankjorume 
gedachte, maar ik zou het een ongelooflijke wereldprimeur vin-
den als aankomende regeringsleiders voor hun aantreden door een 
commissie van de Verenigde Naties getest zouden worden op het 
wel of niet aanwezig zijn van het levensgevaarlijke machtsgender-
tje: aanwezig! afvoeren naar het nationale Veenhuizen! Verzet tegen 

deportatie? Slechts één alternatief...
Wist

CursiefjeHazerswoudse Boys zakt 
verder weg op ranglijst
Afgelopen zaterdag heeft Hazerswoudse Boys zichzelf een slechte dienst bewezen door 
op eigen veld met ruime cijfers te verliezen van het Leidse Roodenburg. In een niet al te 
hoogstaande wedstrijd gingen de mannen van trainer Wilco Wapenaar met 0-4 onderuit. 

Momenteel staat het elftal op 
een tiende positie. Het seizoen 
is nog jong maar als Hazers-
woudse Boys aan het einde van 
dit seizoen nog steeds op deze 
positie staat, moet het nacompe-
titie spelen ter voorkoming van 
degradatie naar de vijfde klasse.

Lekker weer, veel publiek
Onder heerlijke omstandighe-
den werd er even over half drie 
afgetrapt. Het sportpark was 
lekker volgelopen en niets stond 
een leuke voetbalmiddag in de 
weg. Binnen vijf minuten was 
het raak. Roodenburg kwam 
alleen voor keeper Patrick v.d 
Reest. De Hazerswoudse doel-
man pakte de inzet van dichtbij 
nog knap maar de rebound werd 
overtuigend binnengeschoten 
door een van de Leidse spitsen 
(0-1). De Leidenaren waren het 
eerste gedeelte van de eerste 
helft duidelijk de bovenliggen-
de partij. Maar de Boys kwam 
na 20 minuutjes wel iets beter 
in het spel. En na een half uur 
spelen kreeg Justin Meijer de 
eerste kans voor de Hazerswou-
denaren. De aanvoerder won op 
kracht en snelheid een duel van 

zijn directe tegenstander maar 
werd nog wel voldoende ge-
hinderd dat hij alleen voor de 
keeper niet lekker kon afronden. 
De bal kwam via de keeper bij 
Jelle Nieuwhof, zijn inzet ging 
via een Leidse verdediger naast. 
Vlak voor rust kwam Rooden-
burg op 0-2. Want na een prima 
aanval over een paar schijven 
werd er vanaf de rand van het 
strafschopgebied secuur uitge-
haald. De bal ging onhoudbaar 
in de benedenhoek (0-2). Met 
de verdiende ruststand werden 
de kleedkamers opgezocht. 

Kansen gemist
De tweede helft begon met een 
prima kans voor de Boys, want 
na een goede steekbal van Jus-
tin van Vliet kwam Sylvester 
Blonk alleen voor de keeper. De 
rechteraanvaller haalde hard uit 
maar zijn inzet ging voorlangs. 
De Boys had daarna veel de bal 
maar de overtuiging ontbrak en 
Roodenburg kwam geen mo-
ment in de problemen. Na een 
uur was de wedstrijd beslist. Ties 
Tijssen maakte een overtreding 
in zijn eigen strafschopgebied. 
De scheidsrechter kon niet an-

ders dan een penalty geven. De 
strafschop werd feilloos binnen 
geschoten (0-3). De wedstrijd 
was gespeeld en kabbelde rustig 
naar het einde. Keeper Patrick 
v.d Reest redde tien minuten 
voor tijd nog wel knap op een 
inzet van dichtbij en de Boys 
was ook nog één keertje drei-
gend maar spectaculair werd het 
niet meer. 

Wéér een penalty
Vlak voor het einde werd het 
leed voor de Boys nog groter. 
Na een rommelige situatie voor 
het doel van Hazerswoudse Boys 
maakte Robbie Kraan een over-
treding. De scheidsrechter wees 
opnieuw naar de stip. Ook deze 
strafschop ging overtuigend 
binnen (0-4). Even later floot 
de prima leidende scheidsrech-
ter voor het einde en zakte de 
Boys naar een tiende positie op 
de ranglijst.
Opstelling Hazerswoudse Boys: 
Patrick v.d Reest; Stan van Meurs; 
Beau Gordijn (Robbie Kraan); Ties 
Tijssen; Tyler van Buren; Justin Meijer; 
Justin van Vliet; Glenn Bennis; Ivo 
Vogelaar; Jelle Nieuwhof  (Daan Tijs-
sen); Sylvester Blonk

Aanvoerder Justin Meijer in aanvallende actie.

Kom gezellig bridgen in Woubrugge
Bridgen is populair. In Nederland spelen meer dan 300.000  mensen bridge. Zo is 
er ook een bloeiende en gezellige bridgeclub in Woubrugge.

U heeft bij ons de keuze om op 
maandagavond, woensdagmid-
dag en/of woensdagavond te 
bridgen.
Er wordt in de kantine van VV 
Woubrugge gebridged, Bateweg 

76, 2481 AN Woubrugge. We 
maken het niet te laat, zodat er 
na afloop van het bridgen ook 
tijd is om nog even na te praten 
onder het genot van een drankje.  
De contributie bedraagt 60 euro 

per dagdeel/per jaar.  Voor ver-
dere informatie of aanmelding 
kunt u bellen of mailen met 
Nico Jansen, tel: 06-53165122 
of Rnjansen14@ziggo.nl
Er is ook goed nieuws voor 

iedereen die overweegt om 
te gaan leren bridgen. Vanaf 
woensdagavond 18 januari 
2023 start er een cursus voor 
beginners; “Start met Bridge”. 
De cursus wordt door bridge-
docent Ben Bloemen gegeven.   
Deze cursus bestaat uit 2 blok-
ken van elk 12 lessen.  12 lessen 
van januari t/m april 2023 en  
12 lessen van september t/m 
december 2023.
De kosten die verbonden zijn 
aan de cursus bedragen € 80,= 
per 12 lessen en   € 25,= voor 

het theorie/werkboek. De cur-
sus wordt in huiselijke kring 
gegeven in een groep van 
maximaal 12 cursisten, adres: 
Vrouwgeestweg 14, 2461 KN 
in Woubrugge. Koffie thee en 
frisdrank zijn inbegrepen bij de 
kosten. 
Voor info en inschrijven voor 
deze cursus kunt u contact op-
nemen met: 
Ben Bloemen tel: 06-51053146 
of benbloemen@gmail.com  
Nico Jansen    tel: 06-53165122 
of Rnjansen14@ziggo.nl
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Duurzame content

Regulier plastic wordt gemaakt van aardolie.

Credit: Adobe Stock

Met de trein bespaar je 90% CO2-uitstoot. 

Credit: Adobe Stock

Windenergie is onuitputtelijk, maar vervuilt de horizon.

Credit: Adobe Stock

Hard bioplastic in 
ontwikkeling
Wageningen Universiteit doet onderzoek naar een nieuw soort bioplastic. Deze 
polyestersoort is harder dan de bestaande bioplastics. Het doel is om dit te 
gebruiken in de auto-industrie en de elektronicasector. 

Regulier plastic wordt gemaakt van 
aardolie. Aangezien aardolie ooit op gaat, 
moet er gekeken worden naar andere 
grondstoffen. Bij hernieuwbare biomassa 
zoals maïs, tarwe en suikerriet, kan de 
voorraad worden hersteld. De nieuwe 
polyestersoort die Wageningen Universiteit 
nu onderzoekt wordt gemaakt van het 
molecuul isoidide. Dit bestaat uit zetmeel. 
Plastic van plantaardig materiaal is niet 
altijd biologisch afbreekbaar; daarnaast 
is het niet recyclebaar. Het moet daarom 
bij het restafval, waarmee het de ver-
brandingsoven in gaat. Daarom is het 
duurzamer om regulier plastic te recyclen, 
dan om bioplastic te gebruiken. Maar 
dan moet recycling wél goed gebeuren. 
Helaas is dat relatief duur en wordt 
nergens honderd procent van het plastic 
gerecycled. Bovendien is bioplastic nog in 
ontwikkeling. De productie van bioplastic is 
wél duurzamer dan bij gewoon plastic. Er 
is namelijk minder CO2-uitstoot. Bioplastic 

wordt steeds meer gebruikt, bijvoorbeeld 
als verpakkingsmateriaal. Het gaat dan om 
‘zachte’ en plooibare plastics. 

Hernieuwbaar

Om in de toekomst voor honderd procent 
over te stappen op plastic uit hernieuwbare 
materialen, zijn er ook harde plastics 
nodig voor spullen die langer mee moeten 
gaan. Dit is het geval bij deze nieuwe 
bioplastic uit isoidide. Het is goed bestand 
tegen hogere temperaturen. Of het ook 
daadwerkelijk voldoet aan de eisen, moet 
blijken uit het onderzoek dat de universiteit 
de komende anderhalf jaar uitvoert. Dit, 
in samenwerking met bedrijven die het 
bioplastic gaan uitproberen in de praktijk. 
Zo maakt Refresco er flesjes van, zet 
Beckers het in als coating voor metaal en 
gebruikt HollandColours het als ingrediënt 
in verf.

Er zijn verschillende manieren om 
duurzamer te reizen. Een simpele tip: 
blijf dichtbij huis! Met de trein of de bus 
ga je makkelijk naar Engeland, Spanje of 
Italië. Met de trein bespaar je zelfs 90% 
CO2-uitstoot. Reis je naar een ver land, 
boek dan een vlucht zonder overstap; 
dit scheelt emissie. Het compenseren 

van uitstoot is ook mogelijk. De tweede 
tip: boek een fijn, duurzaam verblijf. Ga 
bijvoorbeeld naar een ecohotel. Laat 
geen zwerfafval achter op de locatie. In 
sommige landen ligt het plastic naast de 
weg. Zonde! Investeer daarom in een 
vakantie die fijn is voor jou, en vriendelijk 
voor het milieu.

Doordat er geen fossiele brandstof 
aan te pas komt én er geen CO2 wordt 
uitgestoten, is windenergie een groene 
energiebron. De turbines zijn locatie-on-
afhankelijk: ze kunnen overal geplaatst 
worden. In Nederland worden ze vooral 
aan de kust neergezet. In ons land 
waait het met regelmaat; de perfecte 
omstandigheid voor windenergie. Het zorgt 
voor onafhankelijkheid van energieleveran-
ciers. Gas of olie uit het buitenland zijn niet 
meer nodig, of slechts in mindere mate. 
Daarnaast is windenergie onuitputtelijk. 
Momenteel komt een groot deel van de 
elektriciteit uit fossiele energiebronnen. 
Deze raken langzamerhand op. Binnen de 
duurzame energiebronnen die beschikbaar 
zijn, is windenergie het meest goedkoop. 
De subsidies zijn laag, met zo’n vier cent 
per kWh.

Nadelen

Het waait niet altijd: dit maakt windenergie 
een onbetrouwbare energiebron. 
Daarnaast zorgen windmolens voor hori-
zonvervuiling: ze verstoren het natuurlijke 
uitzicht. Overlast is een veelvoorkomende 
klacht. Omwonenden ergeren zich vaak 
aan het geluid en de trillingen. Een 
windmolen heeft vaak een veiligheids-
zone van driehonderd meter rondom de 
turbine, maar uit onderzoek van Audioloog 
Jan de Laat (Leids ziekenhuis LUMC) 
zorgen ook afstanden van vijfhonderd 
en zevenhonderd meter tot overlast. 
Daarnaast worden vogels geraakt 
door de wieken. Om die reden moeten 
windturbines op zee voortaan op zijn minst 
één zwart rotorblad krijgen. De Eerste 
Kamer stemde daar afgelopen juni mee in.

Duurzaam op reis? Zó 
pak je dat aan
Luchtvaart is één van de meest vervuilende transportmiddelen. Door de 
verbranding van kerosine wordt veel CO2 uitgestoten. Daarnaast raakt de lucht 
verontreinigd door fijnstof; dit zijn roetdeeltjes die je ongemerkt inademt.

Windmolens en 
energievoorziening: 
de voor- en nadelen 
op een rijtje
Windenergie is één van de meest duurzame energiebronnen. De gigantische 
turbines zijn steeds vaker in het landschap te zien. Toch zitten de meeste mensen 
niet op een windmolen in de achtertuin te wachten. De voors en tegens op een 
rijtje.



9Groene Hart Koerier
woensdag 16 november 2022

‘Wij zijn niet uitgeblust’

Eerste lustrum oud-brand-
weermannen Hazerswoude
Zaterdag 12 november kwamen ze bij elkaar om samen te vieren dat hun club ‘uit-
geblust’ vijf jaar bestond. Op de voor hen zo vertrouwde plek, in de brandweerka-
zerne aan de Provincialeweg in Hazerswoude-Dorp.

Dat blijkt ook wel uit de woor-
den van Bert Bogerman die zijn 
‘makkers’ oproept om voor el-
kaar te blijven zorgen, net zoals 
zij dat vroeger deden toen ze 
dag en nacht klaar stonden om 
een ander te helpen. 

Herinneringen
Deze avond hebben zij ook fo-
tograaf Toon van der Poel uitge-
nodigd, de man die ‘hen jaren in 
de weg liep’. Van der Poel is al-
tijd degene die vrijwel het eerst 
bij een incident aanwezig is om 
daar foto’s van te maken. Dat 
doet hij al meer dan veertig jaar 
en voor deze oud-brandweer-
mannen heeft hij een tas met 
foto’s meegenomen van ‘oude’ 
incidenten. Voor al zijn werk 
krijgt Van der Poel een bijzon-
dere gouden camera overhan-
digd. Hij is daar heel verrast en 
blij mee. En zijn fotoboeken zijn 
die avond stof om oude herin-
neringen op te halen.

Twaalf mannen die jarenlang zich inge-
zet hebben voor de vrijwillige brand-
weer in hun dorp. Toen ze 55 jaar 
werden kregen ze ‘functioneel leef-
tijdsontslag’, maar omdat ze jarenlang, 
sommigen wel 35 jaar, lief en leed had-
den gedeeld, wilden ze elkaar niet uit 
het oog verliezen. Daarom richtten zij 
de club ‘uitgeblust’ op. Bert Bogerman 
is de aanstichter en motor achter deze 
groep. “Je hebt vaak lief en leed met 
elkaar gedeeld” zegt Bert “en dan wil 
je elkaar ziet zomaar uit het oog verlie-
zen.” Hij vertelt dat zij als club, twee-
maal per jaar een activiteit met elkaar 
ondernemen. Een keer organiseren ze 
een uitstapje samen en de andere keer, 
op de tweede zaterdag in november, 
wordt er samen gegeten. In de kanti-
ne van de brandweerkazerne zijn deze 
avond de tafels keurig gedekt daarom 
en na een aperitiefje en een fotomo-
ment vangt de maaltijd, samen met de 
partners, aan. 

Veel veranderd
Dat er best veel veranderd is in al die 

afgelopen jaren, weet ook Aad van Am-
sterdam te vertellen. Hij was 35 jaar 
bij de vrijwillige brandweer en weet 
nog van de oude kazerne aan de Rem-
brandtlaan. “Daar stond nog zo’n paal 
waarlangs je snel naar beneden kon 
glijden als er uitgerukt moest worden.” 
Met weemoed blikt hij terug, omdat het 
een tijd was met minder regels en meer 
eigen initiatief. 

Dat vindt ook oud-commandant Ruud 
Fraanje. Hij was ooit commandant van 
de post Hazerswoude en later van Rijn-
woude. “Maar nu zijn we onderdeel van 
Hollands-Midden” legt Fraanje uit en 
op een kaart aan de muur wijst hij de 
grootte van de regio aan, die loopt van 
Katwijk tot aan Schoonhoven. Fraanje 
legt ook uit dat door al die veranderin-
gen, het ook moeilijker is om vrijwilli-
gers voor dit brandweerwerk te krijgen.

Gouden camera
De club ‘uitgeblust’ is deze avond vol-
tallig. Allemaal dragen ze een pet met 
opschrift: “Wíj zijn niet uitgeblust”. 

Help mee, door ons te 
steunen met uw 
nalatenschap. 

KNGF opent 
werelden

geleidehond.nl/erfenis

Gratis training in
dementie herkennen
Hoe herkennen ondernemers en werknemers demen-
tie en hoe herkennen zij eenzaamheid bij klanten of 
bij collega’s? En hoe ga je daarmee om? 

Tom in de buurt organiseert bijeenkomsten over deze twee onder-
werpen, gericht op ondernemers en werknemers uit de gemeente 
Alphen aan den Rijn. Ruim een kwart (26 procent) van de Neder-
landers voelt zich wel eens eenzaam. Daarnaast groeit de groep van 
mensen met dementie. In 2040 zullen meer dan een half miljoen 
Nederlanders een vorm van dementie hebben. Niet-pluis gevoel 
Vaak hebben omstanders en naasten al een ‘niet-plus-gevoel’ bij 
contact met deze twee groepen mensen. Het is een onderbuikge-
voel dat er iets niet klopt, zónder dat er een officiële diagnose is. 
Ondernemers en werknemers van een winkel of andere organisatie 
kunnen die niet-pluis gevoelens ook hebben. Omdat deze mensen 
wel eens langs komen bij hen, óf omdat het collega’s zijn. Bijvoor-
beeld een klant die regelmatig zijn of haar pinpas vergeet of een 
collega die na het verlies van een partner zich steeds meer terug 
lijkt te trekken. Het is belangrijk om deze groepen mensen even-
tueel gepaste hulp en ondersteuning aan te bieden. Daarom biedt 
Tom in de buurt deze gratis trainingen over dementie en eenzaam-
heid voor ondernemers en werknemers. Bijeenkomsten over de-
mentie en over eenzaamheid voor ondernemers Welke vormen van 
dementie en van eenzaamheid zijn er? Hoe herken je dementie, hoe 
herken je eenzaamheid en hoe ga je er vervolgens mee om? Waar en 
hoe kun je eventueel een melding doen? Tijdens de bijeenkomsten 
worden deze vragen behandeld. De 

Wanneer en waar zijn de bijeenkomsten? 
 Maandag 28 november 2022, van 12.15 – 15.00 uur (inloop vanaf 
12.00 uur) Gemeentehuis Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1
Woensdag 7 december 2022, van 19.30 – 22.00 uur (Inloop vanaf 
19.15 uur) Kerk en Zanen, Oude Wereld 51, Alphen aan den Rijn 
Aanmelden is mogelijk via www.tomindebuurt.nl/training
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Onlangs sprak ik namens de Vereniging  Natuurbehoud 
Groenpoort Hazerswoude/Boskoop in bij de commissie 
Bereikbaarheid en Energie van Provinciale Staten. 

Aan de hand van twee kaartjes boden we de commissie het infra-
structuur overzicht dat al bij een amendement op een principebesluit 
voor het tracé N207 Zuid aan de gedeputeerde was gevraagd, maar 
nooit geleverd. De nieuwe gedeputeerde zegt dat hij dat alsnog heeft 
gedaan, maar waarmee is tot heden geheim. Toch is het niet moeilijk 
op een kaartje te laten zien wat de Provincie en het gemeentebe-
stuur van Alphen aan den Rijn willen, welke beleidsmatige steken 
het Provinciebestuur in het verleden heeft laten vallen en wat de 
gevolgen zijn voor Hazers-
woude-Dorp. Omdat de 
Provincie in de afgelopen 
10 jaar bijna 300 mln. in 
lege wegen en bruggen 
gestoken heeft in plaats 
van echte knelpunten en 
nu geld tekortkomt, heb-
ben we een bezuinigings-
voorstel gedaan.

300 mln. belastinggeld 
in lege wegen en brug-
gen
Leegstand, terwijl Bos-
koop het nog steeds met 
één wrakke hefbrug en 
lange files op de Zijde 
moet doen door de vele 
brugopeningen voor 
enorme containersche-
pen met kratten bier. Bier 
in tankwagons naar de zee terminal brengen en daar bottelen had 
veel belastinggeld bespaard. 
Maar nog erger:  Hazerswoude-Dorp lijdt niet alleen onder sluipver-
keer uit Zoetermeer dat voor enkele minuten tijdwinst 14 km over 
een Provinciale weg rijdt in plaats van de A12 op te draaien of de 
N206 naar Zoeterwoude/Leiden te kiezen. Daar had de Provincie 

capaciteitsvergroting en een betere aansluiting op 
de Australiëweg moeten eisen voordat het stadsdeel 
Oosterheem en het bedrijventerrein Prisma mochten 
worden aangelegd. Maar Hazerswoude-Dorp gaat 
nog meer lijden onder een aanleg van de (verlengde) 
Bentwoudlaan, die wordt aangesloten op de Hoog-
eveenseweg en voornamelijk sluipverkeer uit Rotter-
dam-Oost van de A20 en de A12 zal trekken. 
Een Provincialeweg is er om een dorp of kleine stad 
aan te sluiten op een Rijksweg, niet om een giga 
stroom sluipverkeer voor enkele minuten tijdwinst 
dwars over een bijna 800 jaar oude Dorpsstraat van 
een lintvormig dorp te sturen waar 5000 inwoners 
dagelijks van/naar scholen, winkels en werk moeten. 
Terwijl de Bodegravenboog dat verkeer eenvoudig op 

de snelweg N11 kan houden. Goed voor de leefbaarheid, stikstof enz.

Hoe kan het anders en beter voor minder geld?
1.  Met prioriteit aanleggen van de Bodegravenboog, zodat verkeer 

van en naar de A20 eenvoudig de N11 op kan draaien. Daarmee is 
de N207 Zuid volstrekt overbodig geworden en kan het Bentwoud 
verder worden uitgebreid. Het Noordeinde voorzien van verkeers-
drempels veroorzaakt minder overlast dan de  semi-snelweg 
(Verlengde) Bentwoudlaan.

2.  Het aanleggen van een aquaduct ter hoogte van de Halve Raak, 
waarmee de Zijde 
verkeerskundig aange-
toond 40% minder belast 
wordt dan nu. 

3. Het voorzien van de 
N209 aansluitingen in 
Zoetermeer en 
Hazerswoude-Rijndijk 
van spitsverkeerslichten 
en een snelheidsbeper-
king tussen Rijndijk en 
Benthuizen tot 50 km/h, 
in Hazerswoude-Dorp 
tot 30 km/h. Geen aan-
passing van het tracé 
door Hazerswoude-Dorp 
zolang er geen ondertun-
neling komt. Dat spaart 
ook veel geld.

4. Het beter aansluiten 
van de N206 op de 

Australiëweg in Zoetermeer en verbreden naar de aansluiting op de 
A4 bij Leiden.

Namens het bestuur  Vereniging Natuurbehoud Groenpoort
www.natuurbehoudgroenpoort.nl 

Robert Hagendoorn

Het kan anders, beter en goedkoper!
Advertorial

Meer weten over en invloed uitoefenen op plannen tunnel(bak)  

Hazerswoude-Dorp, 2e oeververbinding Gouwe bij Boskoop en 

Bodegravenboog?

Ga naar https://www.beterbereikbaargouwe.nl/nieuws/aanmelden-

bijeenkomsten-najaar-2022/

voor aanmelding van donderdagavond 24 november (info online),  8 de-

cember (inloop) of dinsdagavond 13 december (inloop) Flora Boskoop
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Chronische huidproblemen 
bij de hond

Vraag voor de dierenarts
In deze rubriek beantwoorden dierenarts Marvan en zijn team 
ingestuurde vragen over het welzijn en de gezondheid van 
uw huisdier(en). Ook vertellen zij over wat zij meemaken in 
de 
praktijk. Heeft u een vraag voor de dierenarts? 

Een veel voorkomend probleem bij honden is “atopische dermatitis”, oftewel chroni-
sche huidontsteking en jeuk. Sommige honden hebben milde klachten maar er zijn 
ook honden waarbij de klachten heel erg aanwezig zijn. De klachten ontstaan bij on-
geveer 75% van de honden in de eerste 3 levensjaren. De ziekte is niet te genezen 
echter zijn er wel manieren om de problemen onder controle te houden, daarover 
later meer.

Atopische dermatitis heeft een genetische oorsprong, of een dier de aanleg voor 
deze ziekte verder ontwikkelt is mede afhankelijk van omgevingsfactoren. Als de aan-
leg voor atopische dermatitis is ontwikkeld kunnen de klachten door verschillende 
factoren uitgelokt worden. Veel voorkomende prikkels zijn voedselallergenen, omge-
vingsallergenen, hormonale schommelingen en stress. We zien ook dat de ziekte bij 
sommige rassen vaker voorkomt, bijvoorbeeld bij bulldogs, labradoodles, retrievers, 
terriers, shih-tzu en boxers. 

Welke symptomen zien we? 
Het eerste wat de eigenaar meestal opmerkt is dat de hond vaak jeuk heeft. De huid 
is rood en schilferig en doordat de hond gaat krabben/likken/bijten ontstaan er kale 
plekken. Er kunnen ook bultjes en korstjes ontstaan waar wat bloederige of pussige 
uitvloeiing uit kan komen. De klachten zien we meestal op de buik, aan de pootjes, in 
de oksels, op de kont en in de oren (oorontsteking).

Zodra de klachten ontstaan en niet behandeld worden ontstaat er vaak vicieuze cir-
kel: de hond heeft jeuk en gaat krabben/likken/bijten, de huid raakt beschadigd en 
geïrriteerd en zal gaan ontsteken, hierdoor ontstaan nog meer jeukklachten. Zo raakt 
de huid steeds verder ontstoken en wordt het probleem steeds groter. Het is daarom 
altijd belangrijk om bij dergelijke huidproblemen tijdig naar een dierenarts te gaan. 

Er zijn diverse behandelingen mogelijk, dit verschilt per hond. Omdat atopische der-
matitis een chronische ziekte is zal hier levenslang rekening mee gehouden moeten 
worden. Dit vraagt dus ook veel inzet van de eigenaar. In de meeste gevallen kunnen 
de klachten met de juiste medicatie goed onder controle gehouden worden en kan 
na verloop van tijd de medicatie afgebouwd worden naar een zo laag mogelijke do-
sering. 

19 november
Sinterklaas komt gelukkig 
ook weer naar Koudekerk! 
 

Sinterklaas mocht de afgelopen twee jaar vanwege 
de coronapandemie niet met zijn stoomboot, de MS 
Spanje,  aanmeren in Koudekerk. 

Dit jaar mag dat gelukkig wel weer. De Sint en zijn Pieten zullen op 
zaterdag 19 november omstreeks 11 uur aanmeren bij het ‘Groen-
venster’; dit is tegenover de Wilhelminastraat, aan de Hoogewaard.
Vandaar gaat de Sint met zijn Pieten onder begeleiding van de Mu-
ziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’ naar de Middenwaard. Bij de boe-
kenkiosk stopt Sinterklaas dan om de kinderen van Koudekerk te 
verwelkomen.  
     

’s Middags van 13:30 uur tot 14:30 uur is er als 
van ouds weer de PIETENDISCO in de 

VTC De Ridderhof. Dat is met name voor de 
kinderen heel gezellig en leuk. 

Alle kinderen zijn daar uiteraard van harte welkom! 
Wij wensen alle inwoners van Koudekerk natuurlijk een plezierig 
en fijn Sinterklaasfeest.

         

Het vrolijke gezelschap bij een eerdere aankomst

Schitterende Seniorendagen in 
december en januari
 
In de maanden december en 
januari organiseert Bibliotheek 
Rijn en Venen de Schitterende 
Seniorendagen. In samenwer-
king met verschillende partners 
is er een breed aanbod aan ac-
tiviteiten. Ben je op zoek naar 
goed gezelschap, een luisterend 
oor, of iets leuks om te doen... 
kom naar de Bibliotheek!
Ontmoet leeftijdsgenoten tij-
dens één van de (gratis) activi-
teiten zoals creatieve workshops, 
optredens of lezingen. De mees-
te activiteiten vinden plaats in 
Bibliotheek Alphen Centrum, de 
andere activiteiten in een van de 
andere bibliotheekvestigingen 
van Bibliotheek Rijn en Venen. 
Er is van alles te doen: tot een 
optreden van een Dickenskoor 
en workshop boekvouwkunst 
tot een lezing Kerstmis in de 
kunst. De activiteiten zijn gra-

tis en soms inclusief een hapje 
en drankje. Een overzicht van 
alle activiteiten is te zien op de 
website van Bibliotheek Rijn en 
Venen.

Aanmelden activiteiten
Aanmelden voor de workshops 
en andere activiteiten kan via 
de website of bij de infobalie 
in de Bibliotheek. Je hoeft hier-

voor geen lid te zijn. Kijk voor 
een overzicht van de activiteiten 
en het aanmelden op: https://
www.bibliotheekrijnenvenen.
nl/activiteiten/schitterende-se-
niorendagen.html 

De Schitterende Seniorendagen 
worden mede mogelijk gemaakt 
door Sluyterman Van Loo Oude-
renprojecten.



12 Groene Hart Koerier
woensdag 16 november 2022

Kleine advertenties
Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de  
exploitatie van de Groene Hart Koerier verschul-

digd.  Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort 
op Iban nr. NL37INGB0006259928

VOEDSELBOS 
BENTHUIZEN 

is nu elke week open voor Vrien-
den. Kijk op de website voor 
meer info en aanmelding: 
www.voedselbosbenthuizen.nl  

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

DierenLot.nl

TRANEN OVER OEKRAINE
DE LAATSTE KLAPROOS KLEURDE ROOD

VUURROOD
OORLOG JAAGT MENSEN IN DE DONKERE 

ZWARTE DOOD

WAT IS DE ZIN? WAT IS DE WAAN?
DAT MENSEN ZO TEGENOVER
ELKANDER KOMEN TE STAAN

DE BLOEM DIE IN DE KNOP NOG STOND
KNAPTE  AF AAN HET OORLOGSFRONT

ZELFS ALLE BOMEN SCHREIEN
EN SNAKKEN NAAR DE OMMEKEER

BLADEREN DALEN ALS TRANENDROPPELS NEER

IJSKOUD BLIJFT HET ZONDER DOOIEN
VOOR HET JONGE LEVEN

DAT ZICH NIET MEER KAN ONTPLOOIEN

DE MENS BLIJFT VERANTWOORDELIJK
VOOR ZIJN HANDEL EN ZIJN WANDEL

GOD SLAAT ALLE MENSEN GADE
EN ZIET HET GOEDE EN HET KWADE

EENMAAL HEEFT GOD ZIJN TRANEN LATEN STROMEN
EN DE STRAF VOOR ONZE ZONDEN AAN HET KRUIS

OP ZIJN ZOON, JEZUS CHRISTUS LATEN KOMEN

ONNOEMELIJK HEEFT HIJ GELEDEN
EN AAN HET KRUIS VOOR ZIJN VIJANDEN GEBEDEN

WIE HET WEDERSPREKEN WIL
ACH  MENSENKIND, ACH HOUDT U STIL

WIE KAN HET ALLES OVERZIEN?
MAAR BEKEER U BOVENDIEN

EN WEET
DAT GOD OOK TRANEN SCHREIT

OM HET LEED
VAN HET VOLK IN HET LAND

DAT OEKRAINE HEET.

                                                         JACQUES VERTEGAAL.

                                                                         
      

Humanitas zoekt  
enthousiaste vrijwilligers voor 

HOME-START! 
 

“Bianca is een alleenstaande moeder met 2 kinderen. Ze heeft weinig steun uit haar omgeving en mist 
iemand met wie ze kan kletsen over allerlei onderwerpen. Iemand bij wie ze haar vragen over de 

opvoeding van haar kinderen kwijt kan, maar waar ze ook gezellig mee op pad kan gaan zodat ze even 
de deur uit is.” 

 
Zou jij Bianca willen ondersteunen? 

 
Heb jij… 

• Ervaring en affiniteit met opvoeden (persoonlijk of professioneel)? 
• Herkenning dat het leven met kinderen leuk, maar soms ook zwaar kan zijn? 

• Tijd (2-3 uur per week) en levenservaring om gezinnen te ondersteunen? 
 

Neem dan contact op met Home-Start coördinator  
Marrit Schapendonk, tel. 06-49040990, m.schapendonk@humanitas.nl 

Bezoek voor achtergrondinformatie www.home-start.nl 
 
 

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

Stichting Aria organiseert 26 november as van 10.00 tot 16.00 uur 
een VERKOOP VOOR ROEMENIË. Locatie de Stek te Boskoop.

GEVRAAGD: 
OUDE BROMMER/(CROSS) MOTOR eventueel ook in onderdelen. 
Graag alles aanbieden Tel 06-30654995

VERZORG-/BIJRIJDPONY (mag nog jong zijn) voor rustig en seri-
eus meisje van 11 jaar (1.55 m) met 4 jaar intensieve rij-ervaring 
+ springen. Tel. 06-27255154.

TE KOOP
Nic Zwartjes RUIMT ZIJN GARAGE OP en heeft te koop: kolom 
boormachine € 25,-; luchtcompressor € 60; elektr. lasapparaat  € 
20,-; schaarcrick 2 ton € 40,-; elektr. cirkelzaag € 15,-; all. trap 2 
delig 28 treden € 20; 2 paar langlauf ski’s met schoenen € 20,-; 
duivenklok € 5,- Tel. 06-20744311 / 06-26712682 / 071-8897375.
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Word nu lid op 
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET 
ZONDER NATUUR

Wordt Koudekerk binnen-
kort een vergeten dorp?

door Frits Nijhof

Als je bij de Gnephoek de Lagewaard op fietst, suist de wind uit de polder langs 
je oren. Bij de tuinen van Luttike Rijn zie je hoor je de grassprieten woelen in de 
wind. Iets verderop kijk je links op het industrieterrein aan de Hogewaard. 

Ewen mooie foto van de Lagewaard in het voorjaar!

Hier, tussen het water van de La-
gewaard en het terrein waar ge-
werkt wordt, ligt nog braak. Er 
zijn plannen om hier een woon-
wijk te creëren… ‘Het Oog van 
Koudekerk’; plannen….  verder 
hoor of zie je niets…..….
Als je verder fietst, hoor je de 
meerkoeten of waterhoentjes 
die een keffende geluid ma-
ken… . Af en toe blaat er een 
schaap of loeit er een koe. Dat 
hoort nu eenmaal bij het lande-
lijk leven.

Rijnpark, mooi plan
Wat verderop westwaarts wa-
ren destijds plannen om Park 
Rijnpark te realiseren. Het ont-
werp zag er goed uit, dicht bij 
de bestaande dorpskern, diverse 
woningen. Plannen waren in 
ver gevorderd stadium, echter 
na 12 jaar debatteren en soebat-
ten voldeed dit nieuwbouwplan 
niet de steeds zich wijzigende 
eisen…. 
Fiets je verder en maak je de 
flauwe bocht naar links de 
Schinkeldijk op, zie rechts voor 
je de Hervormde kerk. Aan het 
einde van de weg sla je  rechts af 
de Dorpsstaat op. Honderd me-
ter verder kom je langs de Ont-
moetingskerk. Er zijn plannen 
om tussen deze beide kerken een 
nieuwe woonwijk te bouwen. 
Plannen zijn er, de opdracht aan 
de projectontwikkelaar is verge-
ven, echter, gebouwd dan wel 
voorbereidingen voor de start 
ervan ontbreken tot dus ver…. 

ook hier blijft het bij plannen….
Koudekerk aan den Rijn is een 
van de dorpskernen van de ge-
meente Alphen aan den Rijn. Tot 
1991 was het een zelfstandige 
gemeente. Op 1 januari 2021 
had Koudekerk 4.105 inwoners 
op een oppervlakte van 1028 
ha. Het begint er op te lijken dat 
het dorp langzaam leegloopt; in 
2007 woonden er nog 4.257 
dorpelingen. Vooral jongeren 
en jonge gezinnen trekken weg. 
De reden daarvoor kan ‘n ieder 
eenvoudig bedenken: er zijn 
geen woningen voor starters, 
geen betaalbare, woningen. An-
derzijds zijn er geen betaalbare 
woningen voor senioren, geen 
appartementen of vergelijkbare 
huisvesting. 
Vandaag de dag treffen de oor-
spronkelijke dorpelingen vooral 
leegte wanneer ze hun geboor-
tegrond bezoeken. Als ze elkaar 
nu in de supermarkt van Appie 
of aan de overkant  treffen, komt 
altijd dezelfde vraag naar boven: 
“Had het allemaal niet anders 
gekund?”

Niet alleen de huisvesting is een hot-
item, ook speelt de veiligheid in het 
verkeer een rol.
Denk alleen al aan de Hooge-
waard. Hier geldt een max. snel-
heid van 30 km/uur, echter er 
wordt overdag en in de avon-
duren erg hard gereden; naar 
schatting rijdt 75-80% van de 
automobilisten rond 50 km of 
hoger. Om de automobilisten 

hierop te attenderen, hebben 
aanwonenden zelf het initiatief 
genomen door waarschuwings-
borden en dummy’s te plaatsen. 
Waarom doet me dit?  Wel,  daar 
er van de gemeente geen res-
pons komt. Er is voorgesteld er 
handhaving te gaan uitvoeren; 
dit is afgewezen. Het voorstel 
om flitspalen is afgewezen; dit 
zou niet mogen in een 30 km 
zone [zie AD dd. 21-09-22]. De 
veiligheid van medeweggebrui-
kers, zoals overstekende voet-
gangers, middelbare scholieren 
en andere fietsers is schijnbaar 
minder belangrijk. Echter, er 
zijn wel degelijke legio maatre-
gelen realiseerbaar om de vei-
ligheid te waarborgen. Er wordt 
momenteel in nauwe samen-
werking met verkeersdeskundi-
gen van het Hoofdkantoor van 
de Fietsersbond Utrecht onder-
zocht  wat hier de meest juiste 
oplossing is. 

Voor de geïnteresseerden:  
https://www.albrandswaard.
nl/veelgestelde-vragen-over-
maximumsnelheid. [wordt ver-
volgd] 

11 november
Sint Maarten 
in Koudekerk 
leuk feest!
De Sint Maarten viering in Koudekerk vrijdag 11 no-
vember jl. was na twee corona-jaren dit jaar wederom 
een echt FEESTJE! Er kon in de middag al een bood-
schappenwagentje opgehaald worden bij Albert Heijn. 

De supermarkt sponsert al jaren de koffie, chocolademelk én de 
limonade. Uiteraard vanaf deze plek weer héél hartelijk dank daar-
voor! Ondanks dat de uitdeelplek op een andere plek in het dorp  
was opgesteld, hebben alle kinderen het gevonden. 

Om 7 uur werd er dapper mee afgeteld. Het was een gezellige 
drukte. Na het vertrek van kinderen met hun lampionnen, hadden 
de dames Angelina, Marja en Jannie even een half uurtje ‘n mo-
mentje rust. Af en toe kwamen enkele kinderen even terug om iets 
te drinken. Zij vertelden dat er dit jaar weer meer kaarsjes waren 
gevonden dan voorgaande jaren! Dat is goed te horen en geeft de 
organisatoren een extra boost voor volgend jaar. 

Ook Verzorgingshuis Rhijndael werd niet vergeten. 
Rond half negen kwamen de meeste ouders en kinderen nog even 
terug voor de lekkere warme chocolade melk dan wel limonade 
of koffie. Iedereen was erg enthousiast! Voor de dames breekt nu 

de tijd aan om alvast na 
te gaan denken over de 
traktaties voor volgend 
jaar. Uiteraard hopen zij 
u allen volgend jaar weer 
te mogen ontmoeten. Tot 
slot natuurlijk een speci-
aal DANKJEWEL voor de 
sponsoren!  
 

In Rhijndael zit men er klaar voor

Echt Sint Maarten
in Koudekerk
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Clubkampioenen 
bij HTC
Vrijdagavond 4 november was het topdrukte bij HTC in Hazers-
woude-Rijndijk. Zowel de jeugd speelde clubkampioenschappen 
als de senioren.
Er werden veel mooie wedstrijden gespeeld en het was superge-
zellig. Na de laatste wedstrijd begon het te stortregenen… goed 
getimed van de weergoden.
 
De clubkampioenen van de jeugd:
Categorie oranje: 1e plaats: Dexter Neys, 2e plaats: Niels Weijers
Categorie groen: 1e plaats: Emma Schellingerhout, 2e plaats: Ro-
salie Weijers
Categorie geel: 1e plaats: Frederique Tol, 2e plaats: Berdi Stikkelo-
rum

Junioren najaarskampioen!
Hazerswoude 1, in de categorie junioren 11 t/m 14 jaar is kampi-
oen geworden van de najaars-tenniscompetitie.
Een mooie prestatie. Tijdens de clubkampioenschappen werd het 
team in het zonnetje gezet.
Het team bestaat uit: Bram Weijers, Frederique tol, Berdi Stikkelo-
rum, Olle van Mastrigt, Bram Claassen, en Stef de Boer (niet op de 
foto).

Uniek concert TTH: orkest in 
één avond drie keer zo groot
 
Negentien trompetten, zeventien dwarsfluiten en zestien trommels: zoveel extra instrumenten kreeg 
Drumfanfare TTH er afgelopen vrijdag bij. Die werden bespeeld door tweeënvijftig jonge deelnemers 

Bernardus begint drie minu-
ten te laat aan de wedstrijd...
Zaterdag 12 november, Bernardus-Bodegraven. Bernardus begint gehavend aan de 
wedstrijd. Vier  selectiespelers zijn op vakantie en aanvoerder Jeffrey van der Hei-
den is geblesseerd. Een flinke aderlating dus. 

aan Music sCool, het evenement 
van TTH waar basisschoolleer-
lingen in één middag de basis 
van een instrument én een liedje 
leren spelen.
 
Na een paar jaar onderbreking 
was Music sCool nu terug, met 

meer deelnemers dan ooit. Met 
zoveel muzikanten in de dop 
was het druk, maar vooral heel 
gezellig. En ook ontzettend leer-
zaam. Na twee uur muziekles 
gaven de deelnemers hun eer-
ste concert, voor ruim honderd 
belangstellende ouders. Samen 
met de muzikanten van TTH 
speelden ze de feesthit Links 
Rechts. En of het een feestje was.
 
Ook meedoen?
Voor wie nu denkt: hier had ik 
bij willen zijn – volgend jaar is 
er vast weer een Music sCool. 
Maar daar hoef je niet op te 
wachten.  TTH oefent elke vrij-
dagavond in het Groene Hart 
Rijnwoude of ‘aan de overkant’, 
in de Landvliethal. Dat is niet 
elke week met een orkest van ze-
ventig muzikanten. Nog niet…
 Ook als je al een tijdje niet meer 
op de basisschool zit (of über-
haupt niet meer op een school), 
ben je van altijd welkom om 
eens te komen kijken. Veel erva-
ring, twee uur muziekles of he-
lemaal niet; dat maakt niet uit. 

De deur is open.

De invallers, jeugdspelers Kay 
Broomans en Roy van der Horst, 
en Rob Verbeij en Guus van de 
Wiel spelen naar vermogen.

Aanpakken!!!
Elkaar opjuttend beginnen de 
spelers van Bodegraven aan de 
wedstrijd om op die manier 
Bernardus te intimideren. Vanaf 
de aftrap wordt al geprobeerd 
Keeper Jim Beukeboom te ver-
schalken. Het scheelt niet heel 
veel, maar het is een gewone 
achterbal. Het opjagen heeft al 
in de derde minuut succes. Een 
snelle aanval van Bodegraven 
over rechts, een strakke voor-
zet en de spits van Bodegraven 
weet hier wel raad mee. Hij 
schiet onhoudbaar voor Jim 
Beukeboom binnen, 0-1. Vanaf 

de aftrap jaagt Bodegraven al op 
de bal. De overigens goed spe-
lende Roy van der Horst gaat in 
de fout, verliest de bal, probeert 
te herstellen en haalt de tegen-
stander onderuit. Bal wel of niet 
gespeeld? De scheidsrechter is 
onverbiddelijk en wijst naar de 
stip. De penalty is een simpele 
klus voor Bodegraven en nog in 
de derde minuut is het  0-2.

Kleine kansjes
Hierna is de grootste druk van de 
ketel. Bernardus komt meer aan 
voetballen toe en is zeker niet de 
mindere van Bodegraven. Het is 
voor Bernardus zoeken naar de 
juiste positie, het korte combi-
natievoetbal loopt snel vast en 
de lange pass is onzuiver. Rond 
de 20e minuut is het eerste 

kansje voor Bernardus, maar het 
te zachte schot van Wesley van 
Tol is een makkelijke prooi voor 
de keeper. Er volgen tot de rust 
nog enkele kansen met scho-
ten van Tim Schalken en Bryan 
Straathof. Geen succes, we gaan 
met 0-2 rusten. 

Betere instelling
Bernardus komt beter uit de 
startblokken dan de eerste helft 
en het had na 1 minuut zomaar  
1-2 kunnen zijn, maar het schot 
gaat net naast. Kort erna wordt 
een corner bij de tweede paal 
ingekopt, maar helaas mist deze 
vaart en is de bal voor de kee-
per. Bernardus speelt met meer 
spirit, er wordt hard voor elkaar 
gewerkt en het gevoel is dat er 
nog kansen zijn. De jeugdige 
spelers blijven echter  geïntimi-
deerd door het felle spel van Bo-
degraven waarbij fikse overtre-
dingen niet worden geschuwd. 
In de 60 e minuut brengt trainer 
Ron Paling twee verse krachten 
in; jeugdspeler Niels Roelandse 
gaat op het middenveld spelen, 
Michael Vermeulen gaat hier-
door naar de verdediging in de 
plaats van Rob Verbeij. Remko 
van der Werff vervangt Kay 
Broomans in de voorhoede en 
moet als breekijzer gaan fun-
geren. Maar twee minuten later 
raakt Remko al weer geblesseerd 

aan zijn knie en moet het veld 
verlaten. Luuk Enter vervangt 
hem. Bernardus strijdt voor wat 
het waard is en wordt in de 75e 
minuut beloond. 

Een lange bal vanuit de verde-
diging bereikt Bryan Straathof 
die met een bekeken schot de 
fraaie aansluitingstreffer maakt. 
Bernardus gaat voor meer, maar 
echt grote kansen komen niet 
meer. Een vrije schop op een 
kansrijke plaats, wordt overge-
schoten en keeper Jim Beuke-
boom moet een paar keer ver 
zijn doel uit om counters van 
Bodegraven onschadelijk te 

maken. Dat lukt tot de laatste 
minuut van de verlenging. Bo-
degraven scoort nog de 1-3 en 
de scheidsrechter laat niet meer 
aftrappen. De onnodig neder-
laag is een feit en wat als we die 
eerste drie minuten wat feller 
waren gestart…….
Helaas ziet het ernaar uit dat 
Bernardus geen rol kan spelen 
in de zo gewenste promotie uit 
de kelderklasse. Er zijn teveel 
wisselingen in het team om rust 
en automatismen in het spel te 
krijgen. Maar wie weet is er een 
ommekeer als volgende week in 
Noorden om 14.30 uur tegen 
Sportief wordt gespeeld.
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B.S.C.’68 op weg naar 
bovenste plek?

door Henk Mulder

Alle ingrediënten waren zaterdagmiddag aanwezig om er 
met elkaar een heerlijk voetbalfeest van te maken. Iedereen 
gelukkig door de aankomst van Sint Nicolaas, het prachtige 
sportpark van de Nicolaas Boys in Nieuwveen en héérlijk 
voetbalweer! 

MAAR...... ondanks al deze om-
standigheden bleef een echt 
voetbalfeest, zowel voor de 
B.S.C. - als voor de Nicolaas Boys 
supporters helaas toch uit. Even 
leek het erop. Want als resultaat 
van een uitstekende start lag al 
na zeven minuten de bal in het 
mandje van de Boys. 

Geen vervolg
Dat beloofde wat! Bij de sup-
porters van B.S.C. veranderden 
de gezichten al van een “ben 
benieuwd” naar een “kat in het 
bakkie” uitdrukking. Maar de 
jongens van Sinterklaas dachten 
daar totaal anders over en trok-
ken na dit doelpunt en het prille 
initiatief van B.S.C. onverschrok-
ken ten aanval. B.S.C. moest ver-
dedigend alle zeilen bijzetten 
om de verkregen voorsprong te 
verdedigen. Met kunst en vlieg-
werk lukte dat in ieder geval tot 
en met het klinken van het rust-
signaal.

Poppetjes op goede plek...
In de rust zette trainer Sari niet 
alleen alle puntjes op de i, maar 
ook de B.S.C. verdedigers op 
de door hem gewenste plaats. 
Dat leverde in de tweede helft 
in ieder geval meer rust op aan 
de kant van B.S.C. En met snelle 
uitvallen en via de standaardsi-
tuaties probeerde B.S.C. de voor-
sprong uit te breiden. Forse kan-
sen daarvoor werden echter om 
zeep geholpen. Het spannendste 
moment in het slotakkoord was 
voor de thuisclub. Maar hun 
vrije trap van zo'n 25 meter af-

stand werd een prooi voor doel-
man Michael Verhoef. 

Gestolen punten?
Een gelijkspel was over de hele 
wedstrijd gezien wellicht een 
rechtvaardige uitslag geweest. 
Bad luck voor de Nicolazen dus.  
Maar alles wat B.S.C. was nam 
blij en opgelucht de drie punten 
mee naar “Ons nieuwe erf”! Ex-
tra vrolijk werden zij van het be-
richt dat vv. Zevenhoven als kop-
loper in deze 4e klasse A van de 
KNVB onderuit was gegaan bij 
vv Warmunda en BSC daardoor 
nu op één punt afstand alleen 
nog NSV'46 voor zich heeft. 

Periodetitel?
Daardoor heeft B.S.C. volgende 
week zomaar ineens kans op 
de eerste periodetitel. Daarvoor 
met B.S.C. natuurlijk in ieder 
geval op het eigen Benthuizens 
sportpark eerst zelf winnen van 
de volgende tegenstander S.J.C. 
uit Noordwijk. En koploper 
NSV’46 zou dan punten moeten 
verliezen in hun uitwedstrijd te-
gen het Sassenheimse rkvv Tey-
lingen. 

De wedstrijd van B.S.C. tegen 
S.J.C. uit Noordwijk begint a.s. 
zaterdag om 14.30 uur op “Ons 
nieuwe erf”! Het zal wel weer 
gezellig druk zijn dan!

Alom lachende gezichten bij HTC!!

Koudekerk walst over Alphen heen
Bron: Leiden Amateurvoetbal (Ronald Rosdorff)

Foto: Joey Mansveld

Ondanks het goede veldspel, de door de trainers gewenste dominantie en juiste wijze van druk 
zetten, leverde de laatste drie wedstrijden van Koudekerk nul punten op. Alphen begon in de laat-
ste drie wedstrijden ineens aan een opmerkelijke opmars met een reeks van 7 punten tot gevolg. 

Hoe zou deze clash vandaag 
gaan uitpakken? Het werd een 
klinkende overwinning voor de 
bezoekers uit Koudekerk, die 
ditmaal en dat klinkt wellicht 
wat vreemd na een 0-6 over-
winning, niet de beste wedstrijd 
van het seizoen op de mat leg-
den.

Binnen de minuut was er al een 
grote kans voor Alphen-spits 
Fabian Verberg, die bijna kon 
profiteren van een enorm mis-
verstand tussen keeper Thomas 
Winterink en centrale verde-
diger Ricardo van Rijswijk. Van 
Rijswijk kopte de bal terug naar 
zijn keeper maar die stond niet 
op de plek waar Van Rijswijk 
hem verwachte. Ternauwernood 
kon worden voorkomen dat de 
goed anticiperende Verberg de 
bal in het lege doel kon schui-
ven.

Niet lang daarna mocht die-
zelfde Van Rijswijk een vrije trap 
nemen aan de andere kant van 
het veld. De eerste bal trapte hij 
nog in de muur maar de terug-
gekaatste bal werd wederom vol 
door Van Rijswijk op de pantof-
fel genomen, met een enorme 
streep verdween die achter de 
verbouwereerde doelman Rick 
de Vries met de 0-1 tot gevolg. 

De mannen van interim-trainer 
Albert Bos zijn gezegend met 
een meer dan gemiddelde tech-
niek en wisten met enige re-
gelmaat dreigend voor de goal 
van Winterink te komen. Echter 
het gewenste resultaat bleef uit 
door ingrijpen van de verdedi-
gers, doelman Winterink of de 
eindpass was simpelweg onvol-
doende. 

Koudekerk brak met enige re-
gelmaat door de linies van de 
Alphenaren heen maar een 
aantal keren stond het vizier te 
hoog, een kwaal die ook in de 
tweede helft werd gezien. 
Ook trainer Verweij verscheen 
een aantal malen aan de zij-
lijn om zijn mannen tot actie 
te manen. Dat leverde direct 

een resultaat op, want na een 
mooie aanval over diverse schij-
ven werd spits Mike van Velzen 
in stelling gebracht. Met vallen 
en opstaan wist hij zich langs 
zijn tegenstander te wurmen en 
met een droog schot in de verre 
hoek de 0-2 te bewerkstelligen. 

In de rust bracht Verweij de fy-
siek sterke Olaf Bakker voor de 
niet geheel fitte Mitchell Bons.
Diezelfde Bakker kon al vrij vlot 
opstomen richting het Alphense 
doel maar was in de eindfase 
wat ongelukkig door de bal van 
zijn voet te laten springen. Ech-
ter niet lang daarna wist hij een 
prima steekbal van Van Velzen 
wel tot een doelpunt te promo-
veren en zette daarmee Koude-
kerk op een 0-3 voorsprong.

Bij een corner van Alphen speel-
de Bakker een negatieve hoofd-
rol, volgens scheidsrechter Jean-
Paul Jager hield hij het shirt van 
een Alphenaar vast. Gedecideerd 
wees de leidsman naar de wit-
gekalkte stip.

Tot opluchting van alle Koude-
kerkse supporters (zoals gebrui-
kelijk weer in groten getale aan-
wezig) pareerde Winterink met 
zijn voeten de hard door het 
midden geschoten bal, de stand 
bleef 0-3.

Bij de eerstvolgende aanval aan 
de andere kant ging doelman 
De Vries enorm in de fout door 
een bal zo in de voeten van Van 
Velzen te schuiven. Dit cadeautje 
werd vakkundig uitgepakt door 
Van Velzen en Yvar de Groot. 

De niet zelfzuchtige Van Velzen 
legde het balletje breed op zijn 
ploeggenoot, voor De Groot 
was het een koud kunstje om de 
bal in het lege doel te schuiven, 
0-4. Trainer Verweij was het na 
afloop roerend met uw verslag-
gever eens dat dit een zeer ge-
wenst resultaat was maar dat dit 
zeker niet de beste wedstrijd van 
Koudekerk was gedurende dit 
seizoen.

Keeper Thomas Winterink die 
de afgelopen weken de gebles-
seerde eerste doelman Roy Dor-
repaal meer dan verdienstelijk 
heeft vervangen, was blij met de 
ploegprestatie en uiteraard ook 
met het stoppen van de pingel: 
"Wordt het 1-3 of zoals nu 0-4, 
dan is dat toch een verschil”, al-
dus de jonge doelman.

Doelpuntenmaker Olaf Bakker viert zijn goal samen met aanvoerder Mike van Velzen
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De herfst, het kleurrijkste seizoen! 
De gure wind jaagt de wolken voort.

Een stevige wandeling schenkt ons een frisse blik
op zaken die we nog moeten regelen!

Het leven kan alle kanten op!
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