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Iedereen heeft recht op snel internet....

Aanleg glasvezel buitenge-
bied binnenkort van start!

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

Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

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

Limes Netwerk Notarissen houdt 
iedere woensdagmiddag 

EEN GRATIS SPREEKUUR
vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur

in Dorpshuis 
de Juffrouw, Dorpsstraat 250, 

Hazerswoude-Dorp
 Voor inlichtingen:

Telefoonnummer 0172-213848

De gemeente Alphen aan den 
Rijn en Glasvezel buitenaf heb-
ben donderdag 14 maart, het 
convenant getekend om de aan-
leg van glasvezel in het buiten-
gebied van gemeente Alphen 
aan den Rijn mogelijk te ma-
ken. 

Op het gemeentehuis van Alphen 
aan den Rijn zetten wethouder 
Schotanus en Piet Grootenboer, 
directeur van Glasvezel buitenaf, 
hun handtekeningen onder de 
overeenkomst. Alphen aan den 
Rijn is de eerste gemeente in de 
regio Zuid-Holland Midden die 
een convenant heeft getekend.
Wethouder Schotanus van de 
gemeente Alphen aan den Rijn: 
“Het belang voor ons buiten-
gebied is groot. Glasvezel in de 
buitengebieden zorgt ervoor dat 
iedereen klaar is voor de toe-
komstige ontwikkelingen, dit 
is belangrijk in een steeds ver-
der digitaliserende samenleving. 
Ook betekent dit weer een stuk-
je ontsluiting van het buitenge-
bied”.

Piet Grootenboer, directeur Glas-
vezel buitenaf: “Wij zijn heel blij 
dat we vandaag een belangrijke 

Piet Grootenboer (directeur Glasvezel) en Gert Jan Schotanus (wethouder gemeente Alphen a/d Rijn) zetten de handtekening!

stap hebben gezet om het buiten-
gebied van Zuid-Holland Mid-
den van glasvezel te voorzien. De 
gesprekken met de overige ge-
meenten hopen wij ook op kor-
te termijn af te ronden. De plan-
ning is om voor de bouwvak nog 

te beginnen met de aanleg.”

Alphen aan den Rijn is de groot-
ste gemeente in Zuid-Holland 
Midden, wat het aantal aanslui-
tingen betreft. Ongeveer 1300 
adressen van de totale 2615 lig-

gen op deze gemeentegrond. De 
andere  gemeenten die deelne-
men aan dit project zijn Wad-
dinxveen en Zuidplas.

De planning is om in het tweede 
kwartaal van 2019 daadwerkelijk 
te starten. Wanneer de gesprek-
ken met alle betrokken gemeen-
ten zijn afgerond, wordt iedereen 
die zich heeft aangemeld mid-
dels een persoonlijke brief op de 
hoogte gebracht van de definitie-
ve planning. 

Op zaterdag 30 maart 2019 

Opbrengst compostactie voor de 
stichting “Vrienden van ons Huis”
De Stichting Vrienden van Ons Huis heeft als doel ontspanning te verzorgen voor 
de bewoners van Ons Huis. Ons Huis is de locatie van Philadelphia gelegen aan de 
Torenstraat in Hazerswoude-Dorp. 

De stichting doet dit o.a. door jaarlijks een dagje uit voor de bewoners te organiseren naar een bij-
zondere en steeds wisselende locatie. Dit jaar is de bestemming Dierentuin Blijdorp in Rotterdam! 
Tijdens deze dag worden de bewoners begeleid door vrijwilligers, is voor vervoer en de inwendige 
mens gezorgd en is de stemming altijd opperbest!! Het jaarlijkse uitje zal dit jaar plaatsvinden op za-
terdag 18 mei. De bijdrage van de compostactie is bestemd voor de kosten van het uitje. 

Vergoeding voor distributiewerk
U krijgt twee zakken compost gratis van de gemeente tegen vertoning van de afvalpas. Wij verzor-
gen voor de gemeente de distributie en krijgen daar een vergoeding voor. Maar u kunt altijd nog een 
kleine bijdrage voor het uitstapje naar Blijdorp stoppen in de bus die wij bij ons hebben. 

Duimt u met ons mee voor mooi weer en een gezellige dag?!
Vrienden van ons Huis

Meet&Greet 
bij “Grand café 

de Hoek in 
Boskoop” op 

31 maart
Zondag 31 maart hebben we 
Meet&Greet (bijeenkomst voor 
alleen gaanden)  bij “Grand cafe 
de Hoek” in Boskoop. 

Inloop vanaf 13.45 uur, start 
van de activiteit rond de klok 
van 14.00 uur. Dit keer gaan we 
echt iets bijzonders doen: onze 
gastheer “Fred” gaat n.l. een 
leuke “Swingo” aanbieden. Mu-
ziek uit de oude doos staat dus 
centraal.

U komt toch ook want “Samen is 
zoveel leuker……………….
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Familieberichten

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

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

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitwaartcentrum de Waard
Europasingel 25

Crematie- en uitvaartverzorging 
C.G.J. Onderwater

‘‘Dicht bij de mensen”

Dijk 1a, 2731 AA Benthuizen
Mail: info@cuo-zm.nl   Web: www.cuo-zm.nl

Tel.: 079-3422906 
Dag en nacht

Crematie- en uitvaartverzorging Crematie- en uitvaartverzorging 
C.G.J. OnderwaterC.G.J. Onderwater

‘‘Dicht bij de mensen”‘‘Dicht bij de mensen”

Dijk 1a, 2731 AA BenthuizenDijk 1a, 2731 AA Benthuizen
Mail: info@cuo-zm.nl   Web: www.cuo-zm.nl

Tel.: 079-3422906 
Dag en nacht

   Wilhelminalaan 1 
 2405 EB Alphen aan den Rijn
  0172 - 41 66 63

  info@jacquelinevegt.nl 
www.jacquelinevegt.nl

Met aandacht betrokken

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

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Steenhouwerij de Gedenkgroep
Verbreepark 21 • 2731 BR Benthuizen

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

GEDENKTEKENS • INSCRIPTIES
URNEN • RESTAURATIES

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

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

500 m2
showroom

24 uur per dag bereikbaar

Telefoon  0172-213120  of  06-11263031
info@uitvaartzorgverkleij.nl                             
www.uitvaartzorgverkleij.nl

Uitvaartzorg Verkleij

respectvol en betrokken

    Zonder Leen is alles anders.

Het doet ons goed zoveel kaarten, woorden, 
een kus of een handdruk te hebben ontvangen 

na het overlijden van:

Leen Wortman

Wij danken u hiervoor hartelijk.

   Magda Wortman-Zuidwijk

   John en Iris

   Natasja en Tommy

   En de kleinkinderen

Hazerswoude, maart 2019

OLYMPIC 
horloges 



3Groene Hart Koerier
woensdag 27 maart 2019

 

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl
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Thuis in uw dorp!2019 

Geplaatste  
systemen

Besparing (€)

Opgewekt  
vermogen (Kwh)

397

561.000

117.810

CO2 besparing (Kg) 199.440 

Habeko wonen
     Zonnepanelen in cijfers

Energie besparen  
met tips energiecoach 
Ton van der Haven, bestuurslid van SBHw, is opgeleid tot energiecoach.
Op verzoek van bewoners komt hij langs om samen te kijken waar en hoe 
ze energie kunnen besparen in hun woning.

“Voor wie zijn energierekening wil verlagen, is er best veel mogelijk. Ik heb het niet over 
grote ingrepen, zoals isolatie, maar over simpele aanpassingen in huis.” De kersverse 
energiecoach vindt het leuk om anderen daarbij te helpen; huurders én huiseigenaren. 

Praktische tips
Bij zijn bezoek neemt hij de maandelijkse energierekening door en vergelijkt het verbruik 
van gas, elektriciteit en water met landelijke gemiddelden. Vervolgens loopt hij samen met 
de bewoners door de woning en kijkt wat er beter kan. “Ik geef vooral praktische tips: kies 
voor LED-lampen, draai de verwarming dicht in ruimtes 
waar niemand is, voorkom tocht met tochtstrips en laat 
de tv niet op stand-by staan. Wie wil besparen op warm 
water kan bijvoorbeeld zijn douchebeurt eens timen 
met een zandlopertje.” Zo maakt hij bewoners bewust 
van hun energieverbruik. “Een tropisch aquarium is 
prachtig maar kost natuurlijk heel veel energie. En is 
die oude koelkast in de schuur echt nodig? Uiteindelijk 
beslissen de bewoners zelf wat ze met mijn tips doen.”

Om te kijken of er resultaat is geboekt maakt Ton van 
der Haven graag nog een of twee vervolgafspraken. 
Bent u benieuwd wat de energiecoach voor u kan 
betekenen? Stuur dan een mail naar info@sbhw.nl. 

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

Nieuwe website voor 
huurwoningen in Holland Rijnland
Woningzoekenden vinden het actuele woningaanbod voortaan op de website www.hureninhollandrijnland.nl. “Deze nieuwe 
website is per 26 maart in de lucht en is heel gebruikersvriendelijk,” zegt Cyriel van der Heijden, manager Wonen. De regels 
over de toewijzing van woningen en het huidige zoekgebied blijven ongewijzigd. 

Ton van der Haven

Welkom! Cyriel van der Heijden,
manager Wonen

Habeko zichtbaar in de wijk
We hebben onze medewerkers in een nieuw jasje gestoken. Letterlijk! Voortaan komt u 
onze woonconsulenten en opzichters tegen in deze mooie en praktische jassen. De jassen 
zijn natuurlijk voorzien van ons logo. Zo zijn we voor iedereen duidelijk zichtbaar in de wijk. 

Nathalie, Arjan en Carola

‘Hureninhollandrijnland’ is de plek voor het 
totale aanbod van sociale huurwoningen in de 
regio. De opgebouwde inschrijftijd van alle wo-
ningzoekenden die zijn ingeschreven bij Woning-
Net Holland Rijnland wordt overgezet naar het 
nieuwe systeem en blijft dus behouden. 

Woonwensen invullen
“De nieuwe site steekt logischer in elkaar en 
werkt intuïtiever, waardoor je in begrijpelijke 
stappen door het zoekproces gaat. De wo-
ningzoekende staat centraal in het systeem,” 
zegt Van der Heijden. “Bovendien kan je 
nu heel makkelijk de status van je reactie 
op een woning volgen tot aan het moment 
waarop je de woning accepteert.” Hij raadt 
woningzoekenden aan om de woonwensen 
in te stellen en zich te abonneren op de 
tipberichten. “Als er dan een woning op de 

site wordt geplaatst die aan de woonwensen 
voldoet, krijg je automatisch een melding en 
mis je niets.” 

Lokaal maatwerk
Uiteraard blijft Habeko in het nieuwe woon-
ruimteverdeelsysteem woningen adverteren 
voor Lokaal maatwerk. Bent u geïnteres-
seerd in Lokaal maatwerk? Lees dan de  
advertentie goed door. Laat u niet afschrik-
ken door een lage positie in de rangorde. 
“Iedereen kan namelijk reageren, maar de 
praktijk wijst uit dat veel woningzoekenden 
toch niet in aanmerking komen.”

Zo snel mogelijk een keer inloggen
Alle ingeschreven woningzoekenden moeten 
binnen een jaar, dus voor eind maart 2020, 
in ieder geval één keer inloggen op de nieu-

we website. Dat is om de 
bestaande inschrijving binnen het 
nieuwe systeem te activeren en de  
opgebouwde rechten en inschrijftijd te 
behouden. Iedereen krijgt hiervoor een 
inlogcode en wachtwoord per e-mail,  
brief of sms; afhankelijk van de contact- 
gegevens die bekend zijn bij Huren in  
Holland Rijnland. “Wacht hier niet te lang 
mee. De inschrijving als woningzoekende 
wordt ook goedkoper. Dat was € 10 en 
wordt € 7,50 per jaar.”

Ondersteuning
De eerste vier maanden biedt een speciale 
servicedesk ondersteuning bij het gebruik 
van de nieuwe site. Informatie hierover vindt 
u op de site. 



4 Groene Hart Koerier
woensdag 27 maart 2019

Nieuwe dirigente voor Shantykoor 
Het Groene Hart 
Eind vorig jaar nam Hugo Lohman afscheid van ons koor vanwege andere interesses: zeker 6 jaar lang 
heeft hij het koor met grote inzet geleid! 
Na veel speurwerk, het uitzetten van advertenties op internet en in muziekscholen heeft ons koor een 
uitstekende opvolgster gevonden in de persoon van Josien van der Tweel.  Inmiddels is de verlovingstijd 
voorbij en heeft Josien het koor op een festival in Woubrugge gedirigeerd (foto).  Josien heeft een conser-
vatorium opleiding, langdurige ervaring als instrumentalist, speelt zelf verschillende blaasinstrumenten 
en is jarenlang dirigente van het Leidse Viswijven koor (https://www.viswijvenkoor.nl), het vrouwelijke 
alternatief voor een Shantykoor zoals het Groene Hart Shantykoor. 
In deze maanden neemt zij het bestaande repertoire door, dat zonodig wordt opgefrist.  Na de zomer star-
ten we met de voorbereidingen van het jubileumjaar en het jubileumconcert. Het koor wordt namelijk in 
2020 15 jaar oud, zit  dan nog midden in de puberteit, maar de baard zit reeds lang in de keel. Overtuig 
uzelf: we repeteren op donderdagavond in Koudekerk aan den Rijn, zangers zijn welkom! Voor meer info: 
http://www.shantykoorhetgroenehart.nl.
 

Wijkagenten: de ogen 
en oren van de buurt
In de Rijnwoudse dorpen zetten drie wijkagenten zich in voor de veiligheid en het 
woonplezier van de inwoners. Zij proberen signalen en klachten zo snel mogelijk 
op te pakken om daarmee echte problemen voor te zijn. En dat lukt hier goed!

“Niet iedereen weet ons al-
tijd te vinden, dus het is goed 
om weer eens te vertellen hoe 
de inwoners ons kunnen be-
reiken”, vertellen de drie wijk-
agenten die actief zijn in onze 
regio. Ron Laros is de agent 

voor Koudekerk aan den Rijn en 
Hazerswoude-Rijndijk. Mart de 
Boer heeft Hazerswoude-Dorp 
en Benthuizen als zijn regio. De 
derde wijkagent, Henk te Win-
kel, ondersteunt de andere twee 
in hun werkgebied en hem kunt 

u dus in heel Rijnwoude tegen-
komen. 

Van hangjongeren 
tot huiselijk geweld

Wie denkt dat er in onze dor-
pen nooit iets gebeurt, heeft 

het mis. “Jongeren bijvoorbeeld 
zijn altijd een punt van aan-
dacht”, vertelt Mart. “Die zijn 
veel op straat, vaak in groep-
jes, en veroorzaken dan nog wel 
eens overlast. De jongeren in 
de dorpen zijn goed aanspreek-
baar, dus we komen er meest-
al wel uit. Zo nodig zoeken we 
samen met hen naar een ande-
re plek waar ze bij elkaar kun-
nen komen”.  De wijkagenten 
werken als het om jongeren 
gaat ook intensief samen met 
het team handhaving van de ge-
meente en de jongerenwerkers. 
Maar de agenten zijn niet alleen 
actief op straat. “We komen ook 
‘achter de voordeur’, bijvoor-
beeld als de omgeving meldt dat 
er verdenking is van huiselijk 
geweld of bij een burenruzie”, 
vult collega Henk aan.  Buren-
problemen verwijzen ze overi-
gens zoveel mogelijk door naar 
buurtbemiddeling, waar goede 
resultaten worden geboekt!

Boeven vangen? 
“Zware criminaliteit komt niet 
veel voor in de dorpen en als 
sprake is van inbraken in huizen 
of auto’s dan zijn het meestal 
georganiseerde mobiele bendes 
van buitenaf die hier even ac-
tief zijn”, vervolgen de agenten. 
“Niet alleen in de stad, maar 
ook hier hebben we wel regel-
matig te maken met mensen 
die ik-gericht zijn en altijd haast 
hebben. Als het slecht weer is 
krijgen we steevast meldingen 
van parkeeroverlast van ouders 
die hun kinderen met de auto 
naar school brengen. Ze weten 
er dan echt een puinhoop van te 
maken met gevaarlijke situaties. 
Dan denk je wel eens, hou eens 
meer rekening met anderen en 
neem je verantwoordelijkheid”, 
zegt Ron. 

Mooie baan
“Het werk op straat in uni-
form is prachtig werk. Elke dag 
is anders en je maakt van alles 
mee”, vinden alle drie de agen-
ten. “Het enige waar we over te 
klagen hebben, is de koffie op 
het bureau, want die is echt niet 
te drinken.” Henk was voor-
heen wijkagent in Alphen aan 
den Rijn en ziet wel verschil-
len met hoe het er in de dorpen 
aan toe gaat. “De mensen kijken 

hier meer naar elkaar om en 
proberen zaken eerst onderling 
op te lossen. Je zal hier ook niet 
snel meemaken dat iemand die 
in huis overlijdt, pas na weken 
wordt gevonden.” 

Partners 
in probleemoplossing 

“Ons werk is in de loop der ja-
ren wel veranderd”, vertel-
len ze. “Jaren geleden moesten 
we zelf diep in de afhandeling 
van incidenten duiken, waar-
door we soms net maatschappe-
lijk werkers waren. Tegenwoor-
dig staat het echte politiewerk 
weer voorop en hebben we een 
goed netwerk van partners om 
ons heen van instanties en hulp-
verleningsorganisaties om mee 
samen te werken: van de ge-
meente, buurtbemiddeling en 
-preventie, scholen, de GGZ, de 
jeugdzorg, de wijkzorg van Tom 
in de Buurt tot aan de pastoor 
en dominee. Wij zijn dan de 
spin in het web als het gaat om 
signalering, maar we verwijzen 
de afhandeling door aan de in-
stanties die daarin gespeciali-
seerd zijn”. 

Iets te vragen of melden?
De wijkagenten rijden op hun 
motor, scooter of auto rond door 
de omgeving voor toezicht, 
controles en huisbezoeken. 
Soms worden ze ook ingezet 
voor noodhulp spoedmeldin-
gen. In hun werk worden zij op 
hun beurt ondersteund door 8 
hoofdagenten in Alphen die ook 
een oogje in het zeil houden in 
de buitengebieden. Wanneer u 
iets heeft gezien of gehoord dat 
gemeld moet worden, kunt u 
de wijkagenten altijd bellen. U 
wordt dan zo snel mogelijk te-
ruggebeld. Bij spoed, waaron-
der ook verdachte situaties zoals 
inbraken, belt u natuurlijk 112.  

Eigen spreekuren
Wilt u in alle rust iets bespre-
ken, dan kunt u ook terecht op 
het wekelijkse spreekuur van de 
wijkagenten.  Omdat hun aan-
wezigheid niet altijd gegaran-
deerd kan worden of omdat ze 
plotseling weggeroepen kunnen 
worden, is het wel verstandig 
vooraf te bellen of via twitter te 
kijken of ze er ook echt zijn. 

 
Wijkagenten Rijnwoude  ☎  0900-8844

Wekelijkse spreekuren:
Bel voor een melding of afspraak, of volg de wijkagenten 
op twitter voor hun aanwezigheid 
@wijkagentHenkTW, @wijkagentMartdB, @wijkagentRon

Hazerswoude-Rijndijk 
bij Tom in de Buurt, 
Joseph Haydnlaan 5  Woensdag of donderdag

Hazerswoude-Dorp
De Juffrouw, Dorpstraat 250 Donderdag

Benthuizen
Allcura Thuiszorg, 
Kon, Julianestraat 16B  Vrijdag 

De wijkagenten in onze kernen. Van links naar rechts: Ron Laros, Mart de Boer en Henk te Winkel

Josien en het Groene Hart Shantykoor in actie op het recente festival in Woubrugge  
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verbinden met al die mensen 
op de wereld die elke dag so-
ber eten. Bij deelname vragen 
we een bijdrage van € 5.--. Na 
aftrek van de kosten komt uw 
bijdrage ten goede aan het 
vastenactieproject. Aanmel-
den bij Truus van der Heijden 
telefoon: 071 341 36 94, mail-
adres: raadvankerken@pkn-
koudekerk.nl

VESPERVIERINGEN
Op woensdag 3 april en 
woensdag 10 april is er om 
19.00 uur in de dagkapel van 
Het Anker een oecumenische 
vesperviering. Deze vieringen 
duren ongeveer een half uur. 
Gun u zelf dit moment van rust 
en bezinning in de veertigda-
gentijd.

OPEN HUIS in ONDER DAK
Iedere eerste dinsdagmorgen 
van de maand staan de deu-
ren van Onder Dak, Dorps-
straat 55 in Koudekerk open 
voor het “Open Huis”. Een ge-
zellige ochtend om elkaar te 
ontmoeten voor een praatje 
en / of een spelletje. De eerst-
volgende keer is op dinsdag 2 
april. Om 10.00 uur staat de 
koffie / thee met wat lekkers 
klaar. Ans, Elsbeth, Ineke, Nell 
en Gerda nodigen u / jou van 
harte uit het “Open Huis” te 
bezoeken.

VASTENACTIE 2019 
HOOPVOLLE TOEKOMST in 

OUDTSHOORN, 
ZUID-AFRIKA. 

Oudshoorn Alphen aan den 
Rijn is een wijk in onze ge-
meente. Vanwege de naams-
gelijkenis is er ooit een ste-
denband ontstaan met 
Oudtshoorn, Zuid-Afrika met 
het doel van elkaar te leren 
en elkaar te ondersteunen. In 
Oudtshoorn Z-A is jaren ge-
leden het St. Luigi Scrosoppi 
Center opgericht. Het ligt na-
bij de township Bridgton. Op 
eigen terrein proberen pa-
ters en vrijwilligers langdurige 
steun en opvang te geven aan 
jeugd en jongeren. Inmiddels 
functioneren drie huizen voor 
jonge peuters en jongeren 
tot ongeveer 13 jaar. Voor de 
groep jongeren van 13 tot 18 
jaar is dringend passende op-
vang nodig. De jongeren zwer-
ven doelloos op straat.
Door geldgebrek en geen so-
ciale zorg van huis uit belan-

(OEC) VIERINGEN

Woensdag 27 maart
Honswyc 18.00 uur: Sobere 
maaltijd (zie info elders in deze 
rubriek)

Vrijdag 29 maart                                                                                                              
Kapel het Anker 09.30 uur: Eu-
charistieviering waarin pas-
toor Peeters voorgaat.
Zorgcentrum Rhijndael 19.00 
uur: De weeksluiting wordt 
verzorgd door Tineke Heems-
kerk en de piano wordt be-
speeld door Jan van Keulen. 
Ook niet-bewoners van Rhijn-
dael zijn van harte welkom.

Zondag 31 maart   
Ontmoetingskerk 10.00 uur: 
De dienst wordt geleid door 
pastor H.H.J. van Gosliga, het 
orgel wordt bespeeld door 
Herman Verbree. Na afloop is 
er koffie, thee en limonade. 
Bernarduskerk 11.00 uur: 
Woord en communieviering 
waarin pastor Lam voorgaat. 
Het Bernarduskoor zingt o.l.v. 
dhr. Mattijs Vijverberg. Mevr. 
Anne-Marie de Groot-Wesse-
lingh is de organiste.

Woensdag 3 april
Kapel het Anker 19.00 uur: 
Vesperviering

Vrijdag 5 april                                                                                                                     
Kapel het Anker 09.30 uur: 
Boeteviering waarin pastor 
Lam voorgaat.
Zorgcentrum Rhijndael 19.00 
uur: De weeksluiting wordt 
verzorgd door Truus van der 
Heijden en de piano wordt be-
speeld door Marc Koning. Ook 
niet-bewoners van Rhijndael 
zijn van harte welkom.
               

(RK) KERKELIJKE VIE-
RINGEN in RHIJNDAEL  

Op donderdag 28 maart en 
donderdag 4 april is er een 
Woord en Communieviering, 
verzorgd door de werkgroep 
van de parochie H. Michael en 
H. Bernardus.  De aanvang van 
de vieringen is 10.00 uur.

SOBERE MAALTIJD 
De sobere maaltijd met pre-
sentatie van het vastenac-
tieproject is op woensdag 27 
maart om 18.00 uur in Hons-
wyc. Een eenvoudige maaltijd 
van soep en brood waarmee 
we ons in de veertigdagentijd 

den zij in een toekomst loze 
wereld van geweld en gevaar. 
Voor meer informatie verwij-
zen wij u naar het parochie-
blad. Hartelijk dank namens 
werkgroep Missie, Ontwikke-
ling en Vrede.

(RK) PAROCHIEKERN – 
SECRETARIAAT

Het secretariaat van de paro-
chiekern H.H. Michael en Ber-
nardus aan de Chopinlaan 10 
te Hazerswoude-Rijndijk is op 
donderdag geopend van 13.30 
tot 15.30 uur. Misintenties 
melden voor 14.00 uur. Tele-
foon 071-3414210. Het secre-
tariaat is ook bereikbaar via e-
mail hh.michael-bernardus@
heiligethomas.nl en website 
www.heiligethomas.nl

KNUTSELCLUB 
op WOENSDAGMIDDAG 

in de jeugdruimte in Hons-
wyc, Dorpsstraat 13 in Koude-
kerk. Kinderen uit groep 3 t/m 
groep 8 kunnen daar leuke 
dingen maken en creatief be-
zig zijn. De knutselclub is iede-
re woensdagmiddag van 13.30 
tot 14.45 uur. Verdere info bij 
Gonnie van Kuilenburg, tel. 
3414616. Meer info: www.pkn-
koudekerk.nl

OMGAAN met 
VERLIES en VERDRIET 

We nodigen u van harte uit 
voor deze themabijeenkomst 
op dinsdag 2 april a.s. om 
20.00 uur in de Ontmoetings-
kerk, Dorpsstraat 15 te Kou-
dekerk a/d Rijn. Inloop vanaf 
19.30 uur via Honswyc. Spre-
ker is rouwdeskundige Jacinta 
van Harteveld. Aanmelden is 
niet nodig. Op vrijdag 5 april is 
er gelegenheid om na te pra-
ten en/of ervaringen te delen. 
Dit is van 14.00 uur – 16.00 uur 
in de Rhynenburchschool, Jo-
seph Haydnlaan 5 in Hazers-
woude-Rijndijk. Verdere infor-
matie: Saskia Posthuma 06 
81256668 of Jolanda Goede 
06 36344825. Of via de team-
mail: team.rijnwoude@tomin-
debuurt.nl.

VRAAG en AANBOD
Sommige dingen verande-
ren niet dus ook dit jaar weer 
een oproep voor de Stichting 
VRAAG & AANBOD. We za-
melen gereedschap in om 
mensen in de derde wereld 
van gereedschap te voorzien 
waarmee men iets kan leren 
of waarmee ze hun brood kun-
nen verdienen Daarom hou-
den we ook dit jaar weer een 
inzameling. U kunt uw spullen 
inleveren op: zaterdag 6 april 
van 10.00 tot 11.00 uur in de 
Jozefzaal bij de Bonifaciuskerk, 
Paradijslaan te Alpen aan den 
Rijn. Ook op zaterdag 6 april 
van 10.00 tot 12.00 uur bij de 
fam. van Zwieten, Dorpsstraat 
295 A, Hazerswoude-Dorp

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: 
Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, 
beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk / 
Samenstellers:  R. Kuiper - Reijneveld (Prot. Gem.), Beneluxstraat 1, 
Koudekerk a/d Rijn;  M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Parochiekern), 
tel. 071 341 42 10,  mailadres: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
Websites: www.heiligethomas.nl en www.pknkoudekerk.nl

Kerkdiensten

Benthuizen

Herv. Gemeente Zondag 31 maart  09:30 uur Ds P.J. 
Krijgsman (H.A.); 18:00 uur Ds P.J. Krijgsman 
(Dankz. H.A.)

Prot.G. De Hoeksteen  Zondag 31 maart 
 10.00 uur Dhr J.P. Karstens, Leiden
Geref. Gemeente Zondag 31 maart 09.30 en 18.00 uur Ds 

H.A. van Zetten
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zaterdag 30 maart 19.00 uur - Geen 

viering Zondag 31 maart  9.30 uur  
Communie-viering met Cantu. Voorg. Past. 
Lâm. Dinsdag 2 april 19.30 uur Kruisweg 
Meer informatie: www.heiligethomas.nl

De Korenaar  Zondag 31 maart 10.00 uur  Ds C.C.A. 
Melgers

Herv. Gemeente Zondag 31 maart 9.30 uur ds. A.B. van 
Campen (Heilige Doop); 18.30 uur Prof. dr. G. 
van den Brink, Woerden

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:

Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisart-
sendiensten Rijnland (SHR),  Alrijne Ziekenhuis, Meteoorlaan 4 te Alphen aan 

den Rijn. Tel. 0900 - 5138039.  Let op eerst bellen, dan komen!

Benthuizen: 

Avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsen zorg: 
Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Zieken huis, Tel. 079-3431600. 
Uitsluitend bereikbaar via de achterzijde van ’t Lange Land Ziekenhuis. Ingang 

Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hiervoor geldt: 

eerst bellen, dan komen!

Tandartsen: 

Patiënten van TP Rademaker en TP Rhynenburch:
Kijk op www.tandartsenalphenadrijn.nl
Voor de patiënten van tandarts Ketting: tel. 0172 - 587227

Voor de patiënten van tandartspraktijk Zandbergen: tel. 071 - 5661400

Voor de patiënten van tandarts v.d. Aa: tel. 079 - 3425559

Apotheken:

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

zijde), 2725 NA Zoetermeer. Tel: 079-3319192. Openingstijden: Maandag t/m 

vrijdag: 17.00-8.00 uur. Weekend en feestdagen: 24 uur per dag.

•  Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Maandag, dinsdag, woensdag 

en vrijdag geopend van 8.00-17.30 uur. Op donderdagavond is de apotheek, 

samen met Huisartsen praktijk Hazerswoude-Dorp tot 21.00 uur  geopend.  

Zaterdag is de apotheek geopend van 9.00 - 12.00 uur.

• Hazerswoude-Rijndijk, Apotheek  Rijnwoude, Rhynenburcher laan 2. 

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag  

gesloten. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 

apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  

tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-

robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  

let op: beperkt assortiment).

•  Koudekerk a/d Rijn, Apotheek Koudekerk, Prins Bernhardstraat 48, 2396 

GM Koudekerk a/d Rijn. Tel. 071-7630848. Apotheek Koudekerk is dagelijks  

geopend van 9.00-12.30 en van 13.30-17.30 uur. Zaterdag geopend van 10.00-

12.00 uur. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 

apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  

tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-

robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  

let op: beperkt assortiment).

Word ook Vriend van 
de Groene Hart Koerier

Stort 5 euro of meer op: 
NL37INGB0006259928
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TE KOOP: 

FLYERFIETS € 550,00 
Tel 714-3414092

OTO TRAPLIFT type  
Two, linksom  draaiend. 
prijs n.o.t.k van Beet-
hovenlaan 35. Hazers-
woude –Rijndijk tel: 
071-3412096

Gratis ophalen on-
geveer 70 TEGELS 
,glad,[60/40] Ha-
zerswoude Rijn-
dijk.0618557426.

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Nicole
Vriesekoop

Behandeling 

volgens afspraak

Willem Kloosstraat 4

Hazerswoude-Rd

Tel. 06-22072100

Word ook Vriend van de 
Groene Hart Koerier 

Stort 5 euro of meer op: NL37INGB0006259928

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

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

C
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K
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Kleine
advertenties

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

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

Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op  

Iban nr. NL37INGB0006259928
Lunch-Eet Café di. t/m vr. v.a. 11.00 - 20.00 uur
Lunch-Eet Café za. v.a. 14.00 - 20.00 uur
Lunch-Eet Café zo. v.a. 14 .00 - 21.00 uur

Dagelijks wisselende dagmenu’s, daarnaast
nog vele voor-, hoofd- en nagerechten van de kaart 

(ook vegetarische en kindermenu’s)

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

Voor meer info over de dagmenu’s 
en programma onderdelen 
zie: www.egelantier.com

Activiteitenkalender Egelantier

 

Do 28 mrt. Koreaanse schotel m. rijst € 11,50

Vr 29 mrt. Onbepeerkt spare-ribs m. friet    € 17,50

Za 30 mrt. Ossenstaartsoep                            € 18,50

  Huisgemaakte pizza toppings naar keuze

Zo 31 mrt. Happen van de plank  € 21,50

  (vanaf 2 pers, prijs p.p.) 

Di 2 april Tartaar m. krieltjes en warme groente €  9,25

Wo 3 april Visschnitzel m. aardappelpuree € 11,75

Do 4 april Boerenschnitzel m. friet € 12,25

1e do. Dammen/schaken/Biljarten o.l.v. Lodef 
 Aanvang 14.00 uur
2e do. Kennisquiz o.l.v. Duo Altijd Dorst 
 Aanvang 14.00 uur
3e do. Klaverjassen o.l.v. Barmedewerker 
 Aanvang 14.00 uur
4e do. Sjoelen o.l.v. Peter M. 
 Aanvang 14.00 uur
elke Lunchwandelen 
woensdag Inloop v.a. 10.45, start 11.00 uur

Wo 27 mrt. KENNISQUIZ WOENSDAGGROEP 
 Aanvang 20.15 uur
Za 30 mrt. RIJNWOUDE LIVE m. LITTLE STEF!!!!! 
 Aanvang 22.30 uur
Za 6 april BANDAVOND MET VAST WELL 
 Aanvang 22.30 uur
Za 4 mei GEEN BANDAVOND  
 Aanvang 22.30 uur

Activiteitenkalender i.s.m. ACTIEF RIJNWOUDE

MUNNEKE LOURENS LETSELSCHADE 
ADVOCATEN HOUDT GRATIS SPREEKUUR 

IN HAZERSWOUDE-DORP
Bent u betrokken geweest bij een ongeval en  

heeft u letsel opgelopen? Dan kunt u wellicht uw 
schade verhalen op de tegenpartij. 

Wekelijks houdt Munneke Lourens 
Letselschade Advocaten op maandagmiddag
van 14.00 uur tot 17.00 uur inloopspreekuur 

in Dorpshuis ’De Juffrouw’ in Hazerswoude-Dorp. 

Komt u langs voor een kosteloos en vrijblijvend  
advies! Het is niet nodig om een afspraak te maken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Manon Zintel. E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

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

GEVRAAGD
ANTIEK SPEELGOED, 
doos autootjes, oud 
lego, treinen, blikken 
speelgoed, vrachtwa-
gens, enz... op zolder??  
Ik koop het graag van 
u over! Alleen jaren 
40/50/60/70 speel-
goed. Direct ophalen 
tegen contante beta-
ling! Tel. 071 3415393.

Gevraagd een HUIS-
HOUDELIJKE HULP in 
de huishouding voor 2 
ochtenden per week. 
Tel. no. 06-22707603

‘MOZEZ’ presenteert
MOZEZ (staat voor Muziek Op Zaterdag En Zondag) organiseert een live concert op locatie De Meester in Zoe-
terwoude. met optreden van Six Strings Sessions aangevuld met een aantal zéér interessante gastgitaristen en 
zangeressen. Aanvang om 15.00 uur

The Six String Sessions. Met de vaste bezetting: Joris Lutz:  (zang, gitaar,  microfoon kunstenaar. Improvisatie en nog veel 
meer!), Iwan de Reus: Zang en “de”absolute gitaar virtuoos. Bekend van o.a Popschool de Reus Vlaardingen en samenspel met 
velen grootheden.  Martin Bakker: zang, bas. Met wie heeft ie niet gespeeld? o.a met  Gruppo Sportivo. Jango Edwards. The 
Nits. Freek de Jonge. Jan Rot. Het Groot Niet Te Vermijden.  Elian van Buuren: De getalenteerde top drummer van het con-
servatorium Haarlem. Bekend van o.a het optreden met Cesar Zuiderwijk en andere Toppers! Erik Bandt: Een supertalent op 
gitaar o.a. van Venhill en MarXbrothers

DE GASTEN VOOR 31 MAART   : 
De zangeressen van De Bombitas, Gruppo Sportivo en Herman 
Brood: Inge Bonthond en Lies Schilp Van de Gigantjes : Mieke 
Stemerdink. Van the Wildromance en Raw Medicine:  Dirk Ver-
meij. En de superzangeres van Venhill: Jaro Marike

MOZEZ vindt dat 45 plussers een goed stuk muziek verdienen.  
Wat kun je van ons verwachten? Muziek gespeeld door “ Top 
muzikanten “,  aangevuld met bekende Artisten, local Heroes 
en jong talent in een ontspannen situatie waarbij je elkaar weer 
eens kunt ontmoeten op een interessante lokatie.
Nou,... daar wil je toch gewoon bij zijn?  

GoedBezig verzorgt live-optreden in Pleyn68. 
Gratis toegang!
Beste vrienden, familie, collega’s, buren, boeren, burgers, buitenlui, vage kennissen en mensen die onze vriendenband 
‘GoedBezig’ een warm hart toe dragen.  Graag nodigen wij jullie uit voor ons optreden op: Zondagmiddag 7 april  15.00-
17.30 uur  tijdens het ”inloop café “    Pleyn 68 Rijndijk 92, 2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk  GRATIS Toegang .

GoedBezig is een groep vrienden die elkaar in de middelbare 
schooltijd hebben ontmoet. Later kwamen daar de vriendin-
nen bij, en op een van deze bruiloften werden wat liederen 
gezongen onder begeleiding van instrumenten waarna al snel 
besloten was een bandje te vormen.  Na veel omzwervingen 
en wisseling van samenstelling is de kern na bijna 50 jaar nog 
steeds bij elkaar. Nu uitgegroeid tot een coverband van 10 per-
sonen. 

We zijn al een tijd zoekende naar een slag/solo gitarist en wij 
hopen deze gevonden te hebben in Jan de Kort. Wij, GoedBe-
zig, zijn blij met deze virtuoos die zonder enig blikken of ver-
blozen alles perfect speelt.

Het “inloop café “ van Pleyn 68 is gewoon wat het zegt. 
Gewoon binnenlopen, een beetje muziek en een betaalbaar 
drankje. Een heerlijke ongedwongen sfeer waar van alles 
mogelijk is. 

Een optreden zonder publiek is geen optreden daarom ho-
pen wij dat u de gelegenheid aangrijpt om massaal op deze 
saaie zondagmiddag naar dit unieke gebeuren te komen 
luisteren en kijken.  

Laat u verrassen, wellicht tot ziens op deze 
muzikale middag van GoedBezig in Pleyn 68



7Groene Hart Koerier
woensdag 27 maart 2019

Ludieke actie tijdens onderwijssta-
king O.B.S. De Springplank 
Op de openbare basisschool De Springplank werd er afgelopen week ge-
staakt door het onderwijzend personeel. De week van 11 tot en met 15 
maart was immers door de Algemene Onderwijsbond (AOB) uitgeroepen 
tot actieweek voor de gehele onderwijssector. 

De juffen en meesters van O.B.S. De Springplank staan helemaal achter deze staking. Ze 
legden ditmaal echter hun werk niet volledig neer, maar bedachten een ludieke actie. 
Leerkrachten en leerlingen kwamen op vrijdag 15 maart verkleed naar school. Tot de 
kleine ochtendpauze werd het gewone lesprogramma gevolgd. Daarna werd het werk 
gedeeltelijk neergelegd en konden de leerlingen d.m.v. diverse gezellige activiteiten 
lekker “chillen”. Er werd naar films gekeken, er werden gezelschapsspelletjes gedaan, 
er werd getekend en fijn gespeeld.  Een aantal enthousiaste moeders had in de tussen-
tijd zo’n 250 pannenkoeken gebakken. Dus dat werd smullen! Dit alles omdat het on-
derwijs voor iedereen, dus leerlingen en leerkrachten, leuk moet blijven! Daar staan 
het team van de Springplank en het overgrote deel van de ouders helemaal achter! 
Na de middagpauze ging iedereen weer over tot de orde van de dag. En nu maar dui-
men dat onze rege-
ring de signalen uit 
de onderwijssec-
tor serieus neemt. 
Ook in Hazerswou-
de zouden we graag 
zien dat er meer ge-
investeerd wordt in 
kwalitatief goed on-
derwijs en leermid-
delen, dat de werk-
druk omlaaggaat en 
de salarissen om-
hoog. Leerlingen 
en leerkrachten ver-
dienen het! 

“Start de nieuwe lente met een 
frisse wasbeurt voor uw auto”

NIEUWE CARWASH IS BIJ 
AUTOBEDRIJF BOS 

IN AANTOCHT!
Profi teer tot en met 13 april nog van het 

’afscheid-tarief’
slechts € 5,00

i.p.v. normaal € 9,50

Programma *snel wassen* 
tijdelijk slechts € 5,00  

*Actief schuim *Wassen + wielwas *Drogen
De nieuwe machine staat al geduldig te 
wachten om in de week vanaf 15 april 
geïnstalleerd te worden.

Vanaf 19 april is de nieuwe CARWASH op 
de nieuwe ’in-rij’ positie in de hal geplaatst, 
zodat u moeiteloos rechtuit vanaf de 
Dorpsstraat of via de brandstof verkoop 
pompen de wasstraat in rijdt.

Keuze uit 6 super kwaliteit programma’s!
Aan het einde van het wasprogramma 
verlaat u moeiteloos de washal.
EN...  dan kunt u gratis stofzuigen op de 
ruime NIEUWE STOFZUIGER LOCATIE.

Dorpsstraat 9-13 | 2391 BA Hazerswoude-Dorp
0172 - 589 234 | 06 - 485 291 45 (Ton van Gent)
info@autobedrijf-bos.nl | www.autobedrijf-bos.nl

Tarieven
na 

opening

ACTIEF RIJNWOUDEACTIEF RIJNWOUDE

Agenda Actief Rijnwoude april 2019
Wekelijks

Dag Activiteit Locatie Tijd

woensdag Koffi edrinken De Egelantier Haz. Dorp 10.30 – 12.00
woensdag Lunchwandelen De Egelantier Haz.Dorp 11.00 – 12.00 
woensdag Theewandelen De Tas Benthuizen 13.30 – 15.00
 Jeu de boules Terrein bij De Tas Benthuizen 15.00 – 17.30
woensdag Koffi ewandelen  Clubhuis PWA zwembad 10.00 – 11.00
  Koudekerk aan den Rijn
woensdag Koffi edrinken Clubhuis PWA zwembad 10.00 – 12.00
  Koudekerk aan den Rijn  
Woensdag Line-Dance VTC de Ridderhof 14.00 - 15.00
  Koudekerk aan den Rijn t/m 17 april
woensdag Koffi edrinken Tom in de buurt Haz. Rijndijk 10.00 – 12.00 
donderdag Thee-fi etsen Dorpshuis en eetcafé De Tas Start 13.30 uur.
 (ijs en weder dienende) verzamelen
zaterdag Jeu de boules Terrein bij De Tas Benthuizen 13.00-15.00

Klussendienst Rijnwoude: 06-82093412
Burenhulp Rijnwoude: 06-23517778
Computerdienst Rijnwoude: 06-82743809
Klussendienst junior: 06-82093412

Kerncoördinator Benthuizen:  Bernard@actief-rijnwoude.nl 06-82743809
Kerncoördinator Koudekerk:  Actiefrijnwoude@gmail.com  06-82743927
Kerncoördinator Hazerswoude Rijndijk:  Saskia@actief-rijnwoude.nl  06-24223400
Kerncoördinator Hazerswoude Dorp:  Linda@actief-rijnwoude.nl   06-30341532
Algemene gegevens:  info@actief-rijnwoude.nl  06-23328302

Incidenteel

Dag Activiteit Locatie Tijd

Wo 3 apr. Samen eten Café de Hoek, i.s.m. Tom in de buurt 17.00 uur
Wo 3 apr. Pannen voor mannen Rhijndael Koudekerk Start om 17.00 uur
Do 4 apr. Dammen, schaken en Café de Egelantier 14.00-16.00 uur
 biljarten
Zo 7 apr. Ommetje Theetuin Hazerswoude Dorp Start tussen
   10.30-12.30 uur
Wo 10 apr. Pannen voor mannen Rhijndael Koudekerk Start om 17.00 uur
Do 11 apr. Kennisquiz Café de Egelantier 14.00-16.00 uur
Do 11 apr. Samen fi etsen Start bij voormalig Hoogvliet /  Start 13.30 uur
  Hazerswoude Rijndijk
Di 16 apr. Samen fi etsen Café de Egelantier, Hazerswoude Dorp 13.30-16.00 uur
Wo 17 apr. Samen eten Café de Hoek, i.s.m. Tom in de buurt 17.00 uur
Wo 17 apr. Pannen voor mannen Rhijndael Koudekerk Start om 17.00 uur
Do 18 apr. Klaverjassen Café de Egelantier 14.00-16.00
Zo 21 apr. Liever Samen dan Alleen Grand café de Hoek in Boskoop 15.00-17.00 uur
Do 25 apr. Sjoelen Café de Egelantier 14.00-16.00
Do 25 apr. Samen fi etsen Start bij voormalig Hoogvliet /  Start 13.30 uur
  Hazerswoude Rijndijk
Zo 28 apr. Meet&Greet Ridderhof Koudekerk 14.00-16.00 uur



8 Groene Hart Koerier
woensdag 27 maart 2019

Ambacaca htsplein 3,lein 3,lein 3  23 23 2 91 BD  Hazersrsr wsws owow ude de de orp,rp,rp TelTelT efoofoof n 0172-72-7 585858
info@devrifo@devrif esslessle ageriageria jgerijgeri .nl,.nl,.nl  www www ww .dw.dw evrievrie esslessle agaga erijrijri .nl

Ambacaca htelijtelijt kekek slagerijagerija De VriesVriesV

Chimichurri
Heerlijke ballen van mals half-om-half 
gehakt met een smakelijk Chimichurri 
kruiding. Maakt uw maaltijd compleet. 
Erg lekker!
 
Bereidingswijze: 
Aanbraden in boter en nog 
15 minuten doorbakken.

elijk sl gerij

Verse kipfiletVerse kipfilet

Aanbiedingen zijn geldig van 25 t/m 30 maart 2019.

VeVeV rse kirse kir pfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio:

Gebraden 
Gehakt

Beenham
Wijncervelaat

4.49

Vlugklaarpakket:
4  Boom-

stammetjes
4  Lente-
burgers 

7.98
Weektopper!

Kip-
schnitzels 

4 halen 
3 betalen! 8.98

Maaltijd 
van de week:

Portie 
Moussaka  

4.98

Toppertje:

1 hele 
Grillworst

5.00

Weekendtip!

Kogel-
biefstuk 

4 stuks

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

Gezocht:
Vakantiekrachten    
 Koudekerk aan den Rijn 
 en Hazerswoude-Dorp

Ben jij minimaal 16 jaar en wil je geld verdienen?
Doe je graag waardevol werk en zorg je ervoor dat de bewoners 
van onze locaties Driehof en Rhijndael een fijne tijd hebben? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Om te helpen bij de dagelijkse verzorging en begeleiding van 
onze bewoners, in het restaurant, of in de huishouding.

De sluitingsdatum van de vacature is 5 april.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 8 april 
tussen 15:00u  en 17:00u.

Voor meer informatie, kijk op 
werkenbijwijdezorg.com
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Cursiefje

Debat

Met veel aplomb werd meegedeeld dat er - op de avond vóór de 

verkiezingen van de Provinciale Staten - een lijsttrekkersdebat zou 

komen en het debat zou via de televisie te volgen zijn. De Provin-

cie was niet zozeer van belang, maar wel de samenstelling van de 

Eerste Kamer. Nu is een debat een gedachtewisseling waarin de 

voors en tegens van het te bespreken item aan de orde moeten ko-

men. Debatteren moet je leren. Gelukkig is er een Nederlands De-

bat Instituut en ik heb me laten vertellen dat pas gekozen Tweede 

Kamerleden niet zelden door deskundigen worden ingewijd in ‘de 

kunst’ van het debatteren.

Tijdens de voorstelling waarop de (bekendste) politici ons aan de 

vóóravond van de verkiezingen vergastten, was niet te merken dat 

ze ooit zo’n cursus gevolgd hadden. Rutte en Marijnissen gingen van 

start en de hamvraag was of die marktwerking in de zorg wel zo’n 

goede zaak is. Aan de ene kant staan private zorgaanbieders (privé-

klinieken, ggz-instellingen, fysiotherapeuten, etc.) en zij bepleiten 

dat de patiënt zelf zijn behandelaar(s) uit moet kunnen kiezen. Aan 

de andere kant staan de grote zorgverzekeraars die allerlei alter-

natieve instellingen voor een bepaald gedeelte boycotten en zich 

onaantastbaar achten. Het moge duidelijk zijn dat het nogal eens 

wringt tussen die beide groepen - voorzichtig geformuleerd.

Het viel me op (en uiteraard ‘tegen’) dat de burger - de patiënt dus 

- in het geheel geen duidelijke informatie kreeg over de voor- en 

nadelen van die marktwerking. De dooddoener was dat we in Ned-

erland een goede gezondheidszorg hebben... ja, ja, en dat was het 

dan. Dat de patiënt niet zelden tussen wal en schip terechtkomt, dat 

er van vrije artsenkeuze weinig sprake is en dat er hier en daar in 

diezelfde zorg absurde salarissen bedongen worden... geen woord. 

Een niet alleen belachelijke maar ook schrijnende verto-ning. Of 

durft de politicus niet te vermelden waar hij echt voor staat uit 

vrees stemmen te verliezen?

Helemaal gênant werd het toen Kuzu en Van der Staaij het tegen 

elkaar opnamen. Van der Staaij verweet de Denk-politici dat ze ver-

scheidene malen en wel met dubieuze motieven(!) Kamerleden met 

een bepaalde etnische achtergrond op de korrel hadden genomen: 

elk Kamerlid dient zonder last of ruggespraak zijn mening in de Ka-

mer te verkondigen. (Last betekent hier ‘opdracht’.) Kuzu pakte on-

middellijk uit met het verhaal van de balk en de splinter en hij wist 

ook precies waar het citaat (in de Bijbel) te vinden is. Dat moet-ie 

natuurlijk van tevoren op gezocht hebben. Maar daar gaat het niet 

om: de tv-kijker wil natuurlijk weten waaróm en met wélke argu-

menten die Denk-jongens bepaalde collega’s confronteren met hun 

etnische wortels.

Van der Staaij riposteerde wel met een ander Bijbelcitaat, maar over 

de beweegredenen van Kuzu c.s. kwam de kijker niets te weten. Ei-

genlijk te gek voor woorden.

Het is al meer gezegd dat de discussies in het parlement niet altijd 

het niveau halen dat in wezen gewenst is: compact, steekhoudend, 

inhoudelijk informatief en vooral op het scherpst van de snede. De 

lijsttrekkers demonstreerden op een tot treurnis stemmende wijze 

dat de critici gelijk hebben: veel geschreeuw maar verrekt weinig 

wol.

Wist

Kaartverkoop vanaf 1 april 2019

Musical Ruth, die 
mag je niet missen!
Kun je het je nog herinneren? In april 2015 werd de musical Mozes in Rijnwoude opgevoerd 
voor een driemaal uitverkochte zaal. Er kwamen lovende kritieken en enthousiaste reacties 
na afloop van de uitvoering uit de groep van totaal bijna 1000 aanwezigen.

Toen al zeiden de deelnemers 
aan de musical: ‘Dat smaakt naar 
meer.’
Wel hadden wij zelf als organi-
satoren één punt dat we wilden 
verbeteren bij de uitvoering van 
een volgende musical. De muziek 
bij Mozes kwam van een band. 
Bij een volgende musical wilden 
we live muziek en daarin zijn we 
nu wel geslaagd!
Na 4 jaar is het dus zover. Er 
wordt intensief gewerkt aan de 
opvoering van een nieuwe mu-
sical. De musical Ruth! Met een 
cast van bijna 40 mensen en een 
band met 9 mensen. Wekelijks 
wordt er onder leiding van de 
dirigent Peter van Poelje en de 
regisseur Alfred Stedenhouwer 
in de Korenaar te Hazerswoude-
Dorp geoefend op het rollenspel 
en de zang. Ook is er al een paar 
keer met de band geoefend en 
het geheel doet nu al af en toe het 
kippenvel op je arm opkomen.

Ruth is het bijbelverhaal van een 
vrouw, die met haar man en zijn 
familie aan de hongersnood in 
eigen land (Bethlehem) willen 
ontkomen. Met elkaar gaan ze op 
zoek gaan naar een betere toe-
komst in een ander welvarender 
land. In dat land aangekomen 
sterven haar man, diens broer en 
vader. De ontberingen en lange 
reis zijn hen teveel geworden.

De musical begint bij het graf 
van de drie gestorven mannen en 
volgt twee van de drie vrouwen 
– Noömi en Ruth – die besluiten 
naar hun eigen land terug te ke-
ren, in de hoop daar hun geluk 
terug te zullen vinden.
Hoewel het verhaal begint bij 
een familiecrisis is de musical 
Ruth toch vooral een verhaal vol 
van hoop. Hoop op een goede, 

nieuwe toekomst. Daarom is de ondertitel van de 
musical: van graf tot wieg en niet andersom.

De musical Ruth wordt opgevoerd op:
* Vrijdag 17 en zaterdag 18 mei 2019 in de 
 Korenaar te Hazerswoude-Dorp
* Zondagmiddag 26 mei 2019 in de 
 Ontmoetingskerk te Koudekerk aan den Rijn.

Vanaf 1 april 2019 zijn de toegangskaarten te koop in:
* Hazerswoude-Dorp bij Theo van Zanten 
 Tweewielers en bloemenboetiek Florale
* Hazerswoude-Rijndijk bij drogisterij 
 de Margriet
* Koudekerk aan den Rijn Bij Ons, Bloem en Kado.

Ook kun je je kaarten bestellen via de email: 
musicalruth2019@gmail.com 
De kaarten kosten per persoon € 12,50 voor vol-
wassenen en € 7,50 voor kinderen tot 12 jaar.
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Zaterdag 30 maart 

21ste editie van 
Rijnwoude Live Tour!
Als de zomertijd de wintertijd wegjaagt. Is het weer feest ….. Want de klok vooruit 
betekent Rijnwoude Live Tour. In 1998 was de eerste editie van de Rijnwoude Live 
Tour, nu 21 jaar later is het wederom een muzikale traktatie van verschillende bands 
met verschillende muziekgenres in 7 deelnemende locaties. 

WAT MAAKT DEZE EDITIE BIJ-
ZONDER? 

We hebben weer speciale Rijn-
woude live Taxi’s rijden tussen 
21.00 en 2.00 uur. 
Hoe werken deze taxi’s…. Als 
bezoeker app je ons speciale 
app-nummer (dit is geen te-
lefoon dus bellen heeft geen 
zin) je geeft je naam door en 
bij welke deelnemende locatie 
je opgehaald wilt worden en 
naar welke locatie je toe wilt 
gaan en met hoeveel je bent 
(maximaal 7 personen). 
Van ons ontvang je een app 
terug met de tijd dat je opge-
haald wordt en je ritnummer. 
Dit is je bewijs en samen met 
je speciale taxibandje geven 
deze je toegang tot de taxi.
Tevens hebben we ook net 
als voorgaande jaren tussen 
het kruispunt in Hazerswou-
de dorp en eetcafé de Hoek in 
Koudekerk een speciale snel 
bus rijden. Deze bus pendelt 
tussen dorpskernen en stopt 
op drie plekken (kruispunt 
H’woude-D, oud gemeente-
huis Rijndijk en bij JJB/eetcafé 
de Hoek) Ook voor deze bus 
heb je hetzelfde bandje no-
dig. De bandjes zijn te koop in 
elke deelnemende locatie en 
in de taxi en bus voor maar € 
5.00. Met een bandje mag je 
de hele avond gebruik maken 
van onze speciale taxi’s en de 
bussen.

WELKE BAND SPEELT WAAR?

In cafe de Egelantier; Little Stef 
Are you ready for the Rock ’n 
Soul of Little Stef?

Little Stef speelt muziek met 
overtuiging en liefde en zo af-
wisselend dat er voor iedereen 
lekkere nummers bij zitten. Soul, 
funk, blues, rock, pop, reggae, 

country… Little Stef speelt het! 
En het stralende middelpunt van 
de band, Steffie, zingt de pannen 
van het dak met haar stem van 
uitzonderlijke klasse. Compleet 
feest wordt het met de bekende 
krakers vanaf de jaren vijftig tot 
en met de hits van tegenwoordig 
maar ook met verrassende covers 
van bijvoorbeeld Selah Sue, Beth 
Hart en Amy Winehouse. Door 
de brede bezetting met gitaar, 
toetsen, blazers en (vaak) de drie 

backing vocals, staat Little Stef 
garant voor een dampend avond-
je Rock ‘n Soul.  

In Grandcáfe de Hoek; 
Shitt Happens!
Shitt Happens is een band die 
op een energieke wijze rockco-
vers uit de jaren 60,70,80 en 90 
speelt. Het genre moest zijn clas-
sic rock, sowiezo nummers die 
ze graag zelf wilden spelen of 
horen en juist niet de nummers 
die al veel gecoverd werden.’” 
Na met verschillende muzikan-
ten gewerkt de hebben werkt de 
band nu al enkele jaren met Cor-
bin’s broer Ruben op de drums 
en Martijn op de bas. Onlangs is 
Jeroen, bekend van o.a. Old Bis-
cuit, de vaste gitarist van het ge-
zelschap geworden. Wie Jeroen 
al eens heeft zien spelen weet dat 
gitaarspel naar een welhaast spi-

ritueel Rock’n Roll 
level word getild, 
met zijn energieke 
manier van ‘gitaren’ 
maakt hij de bele-
ving Shitt Happens 
meer dan compleet.

In Cafe de Dikke 
Mug; de Bende
Akoestische covers, 
met power! Hevig 

geïnspireerd door acts als Mum-
ford and Sons, Walk off the Earth 
en Supertramp benaderen ze het 
repertoire nét even anders. Want 
met een percussionist achter de 

potten en de pannen creëer je al 
snel een lekkere beat. Vul dat aan 
met een contra- of ukelelebas, en 
je hebt al een serieuze ritmesec-
tie die oók zachtjes kan spelen. 
Vleugje gitaar voor de heerlijke 
slagpartijen waar de zang heer-
lijk op kan rusten, en er worden 
allerlei popliedjes mogelijk. Zet 
je daar dan nog een toetsenist op 
keytar bij, dan komen de herken-
bare melodietjes ook vrij. Voeg je 
tenslotte een zanger en een zan-

geres toe dan kun je in eens bij-
na alle liedjes spelen die je kent! 
Hatsekidee, covers met power! 
Kom dus lekker genieten van 
akoestische covers met power, 
zonder dat je doof naar huis gaat. 
De Bende speelt het allemaal!

In JJB; Jatwerk 
Rock Coverband

Jatwerk Rock Coverband is 
een coverband die nét even an-
dere covers speelt dan de stan-
daard covers. Het zijn wél alle-
maal bekende nummers waar 
iedereen zijn of haar herinnerin-
gen aan heeft. Een heerlijke ‘Trip 
down memory lane’ dus… Jat-
werk staat dan ook garant voor 
een avondje ouderwets meebrul-
len! Het repertoire bestaat uit ste-
vige rock, onvervalste rock klas-
siekers en af en toe een uitstap 
naar blues, pop of country. Denk 

dan aan nummers van bijvoor-
beeld Blondie, Black Sabbath, 
Bette Midler, Sheryl Crow, Bob 
Seger, Suzi Quatro, Metallica en 
zelfs Dolly Parton komt langs! En 
dit is maar een kleine greep uit… 
De band bestaat sinds 2014 en 
vind zijn roots in de regio Bos-
koop. Jatwerk bestaat uit erva-
ren en enthousiaste muzikanten 
die al vele jaren op de regiona-
le podia te vinden zijn. De slo-
gan luidt: “Beter goed gejat dan 
slecht verzonnen!”

In Cafe the Piperbag; 
RoyOtters
Roy Otters is een professionele 
zanger die al meer dan 30 jaar 
in de muziek zit en leeft voor het 
zingen! Daardoor krijg je de ga-
rantie dat Roy de avond tot een 
groot feest maakt. Zijn zingen en 
acts/typetjes die hij uitvoert sa-
men met Andries van den Brink 
maken de avond helemaal tot 
een grote party. Met zijn reper-
toire van meer dan 600 liedjes in 
verschillende talen zit je dus al-
tijd goed! 

In cafe de Hoek; The Jars
Voortkomend uit meerdere mu-
zikale stromingen is, in het Groe-
ne Hart regio Leiden, in de lente 
van 2013 een inspi-
rerend semi akoes-
tisch avontuur ge-
start, The Jars.

De nummers van 
The Jars bevatten 
dynamiek, ruimte 
en afwisseling. Zo-
wel in de uptempo-  
als de diepere songs 
nemen ze je mee 
naar de vreugde in de muziek. 
Ingetogen of uitbundig, zacht en 
lief, soms hard, liedjes met een 
kop, romp en staart. Van swing 
tot oren-verwennerij naar weg-

dromen…
Americana sound 
and more! Het pu-
bliek refereert vaak 
aan Dire Straits, JJ 
Cale, Clapton en 
Cash, maar er is dus 
meer….
The Jars live straalt 
door veel ervaring 
op de bühne, de 
chemie tussen de 
liedjesmakers is bij-
zonder en fascine-
rend en het spelple-
zier spat er af!!

In jongerencentrum Stek; 

Morning 
view:
Voornamelijk 
ge ïnspi ree rd 
door de alter-
natieve rock-
muziek van de 
jaren negentig 
en mede dank-
zij de onhebbe-
lijkheden van 

het Groenehartse polderland-
schap zag Morning View het dag-
licht: ongezouten aanstekelijke 
rock covers. Na jarenlang elkaars 
muzikale pad te hebben gekruist 
in verschillende projecten was de 
samenwerking in deze formatie 
onvermijdelijk. Ze hebben maar 
één doel: het publiek laten weg-
dromen naar de grungehoogtij-
dagen van weleer. 
Met een complete bezetting en 
vijf neuzen dezelfde kant op zag 
eind 2013 de band zijn eerste 
échte levenslicht: Morning View 
was eindelijk een feit! Tegen-
woordig laten ze menig podium 
trillen met covers van onder an-
dere Pearl Jam, Alice in Chains, 
Nirvana, Stone Temple Pilots, 
Live en natuurlijk nog veel meer!

Zoals gezegd brengen de taxi’s en 
bussen de feestgangers van Bos-
koop naar Hazerswoude Dorp via 
Hazerswoude Rijndijk naar Kou-
dekerk aan den Rijn, Met dit spe-
ciale taxi/bus bandje kan je net 
als verleden jaar de hele avond 
toeren. Kijk vooral op de flyer 
(aankomende week bij de Groe-
ne Hart Koerier) hier staan de 
spelregel nogmaals in. Wij doen 
er alles aan om de taxi’s & bussen 
te laten rijden, zorg jij dan voor 

een speciaal Rijnwoude Live Tour 
bandje om je pols?

Wie van goede live-bands houdt 
kan dus met vrienden, beken-
den mee toeren op een muzikale 
zwerftocht door de dorpskernen. 
Aan de bands zal het niet liggen, 
zij staan garant voor een feesten-
de en rockende avond. 

Meer informatie over de 
locaties en de bands kan je 
vinden in de locaties zelf 
maar ook op onze face-
book pagina of volg ons via 
twitter@rijnwoudelive en 
op de avond zelf volg je al 
het nieuws over de tour via 
FB en #rwlt.

Tot 30 maart!!
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Hongerdoeken zijn 
‘meer dan verbindend’
Met fraaie handgemaakte Hongerdoeken wordt in de vier kernen van de Parochie H. Tho-
mas in Alphen opgeroepen tot bezinning in de vastentijd. De doeken zijn door parochianen 
met elkaar gemaakt, waarmee het jaarthema van de Parochie ‘meer dan verbindend’ meteen 
kracht is bijgezet. 

Hongerdoek van de Parochiekern H.H. Engelbewaarders (in Engelbewaarderskerk)

Hongerdoek van de Parochiekern H.H. Michael en Bernardus (in Scheepjeskerk)  

Stilstaan bij de medemens
Na het vieren van carnaval is 
voor de katholieken op Aswoens-
dag 6 maart de Veertigdagen- of-
wel Vastentijd ingegaan. Dat zijn 
de 40 dagen voor Pasen waarop 
men zich via onthouding van ge-
neugten (zoals vlees, voedsel, al-
cohol, maar bijvoorbeeld ook 
seks of social media) bezint op 
wat belangrijk is in het leven. Zo 
bereidt men zich voor op Pasen, 
het feest dat wordt gevierd omdat 
Christus na zijn kruisiging is op-
gestaan uit de dood.  Compassie 
met mensen die het minder goed 
hebben hoort ook bij de bezin-

Hongerdoek als symbool
In de Middeleeuwen is de tradi-
tie ontstaan om in de vastentijd 
een doek voor het ‘luxe’ altaar te 
hangen en daarmee het vasten, 
ofwel ‘hongeren’ te bekrachti-
gen: een Hongerdoek. Ook in 
de parochie H. Thomas begint 
het maken van een Hongerdoek 
voor de vastentijd een traditie te 
worden. Dit jaar is voor de derde 
keer in alle vier de parochieker-
nen van Alphen aan den Rijn zo’n 
kunstwerk gemaakt met Bijbel-
se taferelen die aansluiten bij de 
thema’s van de kerkelijke lezin-
gen in de vastentijd. We lichten 

het nieuwe doek”, vertelt Jan van 
Dijk uit Hazerswoude-Rijndijk, 
die het doek voor de Scheepjes-
kerk ontworpen heeft in samen-
spraak met de negen vrouwen 
die het hebben gemaakt. 

“Via de parochie worden na Pa-
sen de lezingen aangereikt die op 
de 6 zondagen in de vastenperi-
ode van het jaar erop zullen wor-
den voorgelezen in de kerk. Op 
basis daarvan worden de voor-
stellingen op het Hongerdoek 
ontworpen. Ons doek voor dit 
jaar is verdeeld in 2 grote delen, 
van elkaar gescheiden door wa-

Samen aan gewerkt
“Elke donderdagochtend zijn 
we bij elkaar gekomen bij An-
nie en Jan van Dijk thuis om 
met de groep aan de voorstel-
ling op het doek te werken.  Na 
eerst koffiedrinken en bijkletsen 
natuurlijk,” vertelt Ria De Vree-
de, een van de tien makers van 
het doek. “We verdelen de taken 
aan de hand van wat iemand kan 
en leuk vindt om te doen.  De-
tailtekeningen vormen daarvoor 
de basis. De stoffen zoeken we 
zelf uit aan de hand van de kleu-
ren die nodig zijn. Daar nemen 
we meestal gewoon oude kleren 
voor die we zelf nog ergens heb-
ben liggen. Zelf heb ik veel ach-
ter de naaimachine gezeten en 
weer anderen hebben de onder-
delen opgevuld, op het doek ge-
naaid, of applicaties gehaakt.  Het 
was een heel gezellige groep, dus 
we missen die donderdagochten-
den wel, nu het klaar is”. 
 

Engelbewaarders
In Hazerswoude-Dorp heeft een 
groep van vijf dames gewerkt 
aan - inmiddels hun derde - 
Hongerdoek voor in de Engelbe-
waarderskerk. “Wij zijn een vas-
te quiltclub die al jaren bestaat”, 
vertelt Maria Zwetsloot namens 
de club. “Het maken van de hon-
gerdoeken doen we er graag bij. 
Wij maken altijd een apart tafe-
reel voor elk van de 6 zondagsle-

zingen, die we vervolgens op één 
groot doek zetten. De ontwerpen 
hebben we eerst met elkaar ge-
maakt en daarna zijn we om de 
beurt bij elkaar thuis geweest om 
aan de verschillende voorstellin-
gen te werken.” Met het eindre-
sultaat zijn de dames heel tevre-
den.   

Vastenactie project 
Dit jaar is voor de Vastenactie ge-
kozen voor het project ”Hoopvol-
le toekomst in Oudtshoorn Zuid-
Afrika”, een bestemming waarbij 
een aantal parochianen persoon-
lijk betrokken is. Oudshoorn is 
ook een wijk in Alphen aan den 
Rijn. Vanwege de naamsgelijke-
nis is er ooit een stedenband ont-
staan met het dorp in Zuid-Afri-
ka met als doel van elkaar te leren 
en elkaar te ondersteunen. In het 
St. Luigi Scrosoppi Center probe-
ren paters en vrijwilligers lang-
durige steun en opvang te geven 
aan jeugd en jongeren die zonder 
hun hulp op straat moeten zwer-
ven. Er is onder andere geld no-
dig voor het opknappen van het 
sanitair en voor vervolgopleiding 
voor de oudere kinderen. 

Meer informatie is te vinden op 
www.scrosoppi.org.  Uw bijdra-
ge is welkom op bankrekening: 
NL36INGB0006192337 t.n.v. Pa-
rochie H. Thomas, Vastenactie 
Oudtshoorn. 
BAIE DANKIE VIR JOU BYDRAE!

 

ning. Veel katholieken onthou-
den zich in de vastenperiode van 
luxe dingen en schenken het geld 
dat zij daardoor overhouden aan 
de vastenactie die de kerk orga-
niseert.

er de twee ‘Rijnwoudse’ Honger-
doeken uit. 

De voorstelling
“Al bijna een jaar geleden zijn 
we begonnen aan het maken van 

ter. Aan de ene zijde van het wa-
ter de tocht uit Egypte, aan de 
andere zijde van het water het 
beloofde land, de toekomst”, al-
dus Van Dijk. 

Toneelvoorstelling 
Hin und Her 
Dit jaar speelt Onder Ons 
het toneelstuk “Hin und 
Her” van de Hongaarse to-
neelschrijver Ödön von 
Hórvath. Hin und Her is een 
klucht met zang en muziek 
over de akelige absurditeit 
van de werkelijkheid. 

Of zoals Hórvath het zelf zegt: 
‘Al mijn stukken zijn tragedies, 
het wordt alleen komisch, door-
dat het zo akelig is.’ Het stuk da-
teert uit 1933 en speelt zich af 
tussen twee grensposten van 
landen die met elkaar verbon-
den zijn door een brug over de 
grensrivier. Ferdinand Havlicek 
is een ‘niemand’, een ‘ambtelijk 
geval’, die het ene land wordt 
uitgezet en het andere land, dat 
formeel zijn vaderland is, niet 
naar binnen mag omdat daar 
zijn staatsburgerschap verlopen 
is. 
De absurditeit, maar ook de 
onontkoombaarheid van ons 
‘grensdenken’  staat in deze 
voorstelling - vol rake teksten 
- centraal. Grenzen zijn nodig 
om onze identiteit als individu, 
groep of samenleving te defini-
eren, maar we moeten ze ook 
ter discussie kunnen stellen en 
durven de vrije en creatieve tus-

senruimte te gebruiken. Het 
thema is daarmee zeer actueel.  
Het stuk is vorig jaar voor het 
eerst in Nederland opgevoerd 
door toneelgroep ‘Het Bar-
re Land’ en kreeg lovende kri-
tieken. Onder Ons maakt er 
op eigen wijze een bijzondere 
voorstelling van waarin de toe-
schouwer wordt uitgedaagd zijn 
eigen grenzen te onderzoeken. 

Toneelvereniging Onder Ons 
brengt dit stuk op 28, 29 en 
30 maart in Pleyn’68, Rijndijk 
92, te Hazerswoude-Rijndijk. 
Meer informatie en reserve-
ren: www.toneelvereniging-
onderons.nl.
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“Het grootste assortiment,

gewoon bij Albert Heijn Koudekerk”

Rad van Fortuin van 9:00 – 17:00 uur

Bij aankoop boven € 25,00 maak je kans op fantastische prijzen,

onze showmaster Edwin deelt de prijzen graag uit.

Heerlijke proeverijen van 9:00 – 17:00 uur

Laat je inspireren en kom genieten van onze heerli jke proeverijen.

Swingende kok van 13:00 – 17:00 uur

De swingende kok loopt door de vernieuwde winkel met zijn fornuisje

met muziek en deelt een wafel met slagroom uit in ruil voor een dansje.

Feestelijke opening

op zaterdag 30 maart

van onze vernieuwde winkel
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         Agenda april 2019 
 
 April 1 Winterzwemmen Vertrek: 10.15 bij Rhijndael terug  12.00 uur 
         2 Handwerken  Slotzaal “de Ridderhof”  14.00 – 16.30 uur 
         4 Ouderen Soos Slotzaal “de Ridderhof”  14.45 – 16.45 
         8 Winterzwemmen Vertrek: 10.15 bij Rhijndael terug  12.00 uur 
         9 Handwerken  Slotzaal “de Ridderhof”  14.00 – 16.30 uur 
        11 Ouderen Soos Slotzaal “de Ridderhof”  14.45 – 16.45 
        15 Winterzwemmen Vertrek: 10.15 bij Rhijndael terug  12.00 uur 
        16 Handwerken  Slotzaal “de Ridderhof”  14.00 – 16.30 uur 
        18 Ouderen Soos Slotzaal “de Ridderhof”  14.45 – 16.45 
        19 Bingo   de Riderhof    14.30 – 16.30 
       23 Handwerken  Slotzaal “de Ridderhof”  14.00 – 16.30 uur 
       25 Ouderen Soos Slotzaal “de Ridderhof”  14.45 – 16.45 
       29 Winterzwemmen Vertrek: 10.15 bij Rhijndael terug  12.00 uur 
       30 Handwerken  Slotzaal “de Ridderhof”  14.00 – 16.30 uur 
 

Voor ons programma voor de volgende maanden zie ook onze 
vernieuwde website: oudereninkoudekerk.nl 

 
 

 

Fantastisch bestede dag 
bij BSO Koudekerk!!
In vele Nederlandse steden en dorpen wordt de mogelijkheid geboden voor een voor-
schoolse en buitenschoolse opvang; deze functioneert onder de BSO. 

Voor kinderen in de leeftijd van 
4 tot 13 jaar zijn er verschillende 
vormen van buitenschoolse op-
vang (BSO); in Koudekerk wordt 
deze door Junis Kinderopvang 
geboden. 

Kinderen voelen zich hier vrij 
en kunnen zich vrij bewegen en 
voelen na de veelal intensieve en 
drukke schooltijd. Ze voelen zich 
snel thuis in de vertrouwde om-
geving met veel spel- en keuze-
mogelijkheden en de buiten de 
opvanglocatie gelegen, mooie 
speeltuin. . Alle BSO-locaties van 
de opvang van Junis zijn ruim in-
gericht; de kinderen kunnen om 
lekker vrij spelen of als ze dat 
willen, ‘even chillen’. Daarnaast 
worden er zeer gevarieerde ac-
tiviteiten georganiseerd, zoals 
knutselen, koken en natuurlijk  
sporten en soms bedenken de 
kinderen zelf een bijzondere ac-
tiviteit: Je sta er verstelt van, hoe 
creatief ze soms zijn! 

Stakingsdag
Vrijdag 15 maart jl. was het een 
ietwat ongewone dag, het was 
namelijk de nationale stakings-
dag voor het onderwijs. Daar tij-
dens deze stakingsdag veel lera-
ren hier aan deelnamen, waren 
veel basisscholen zijn dicht, zo 
ook de basisscholen in Koude-
kerk aan den Rijn en in Hazers-
woude Rijndijk. Dat was voor 
Mirjam, Pedagogisch medewer-
ker van BSO de Buitenplaats in 
Koudekerk aan den Rijn, een pas-
sende, uiterst actieve bezigheid 
voor de kinderen op deze dag; 

immers: ook zij moesten van 
zich laten horen! Er werd contact 
gelegd met DrumTastic. Teneinde 
het feest nog groter en wellicht 
effectiever te maken, werd ook 
de BSO ZieZo, gevestigd in Ha-
zerswoude Rijndijk, uitgenodigd.  
De activiteit vond plaats in kin-
dercentrum het Kasteel, beter 
bekend als De Rijnschans in Kou-
dekerk. Daar beide opvangcentra 
onder Junis kinderopvang vallen, 
was dit binnen no-time geregeld. 

Drumtastic?
Nu vraagt u zich af: Wat is 
DrumTastic? Wel, DrumTastic 
is een swingende drum work-
out op een fitnessbal van 75 cm. 
Om de hoogte van de ballen te 
kunnen variëren, worden deze 
op verstelbare blokken gelegd; 
daardoor ligt elke bal voor ieder 
kind – groot en klein –op een 
juist hoogte. De les begint op een 
laagdrempelig niveau zodat elke 
deelnemer goed kan mee doen. 
Na enkele simpele bewegingen 
worden de oefeningen steeds 
’n stukje  uitgebreid en moeilij-
ker. Moeilijk voor de kinderen?  
Wel nee, het gros kende zelfs een 
deel van de liedjes en werd volop 
meegezongen of geneuried!  Aan 
het eind werd zelfs niet alleen 
op de “eigen” bal getokkeld met 
drumstokjes, maar werd er ook 
op de ballen van andere kinde-
ren ‘getrommeld’ en… er werd 
zelfs rondedansjes geshowd! He-
lemaal TOP!! 
Wat hebben de kinderen genoten 
van deze waanzinnige en swin-
gende activiteit.

De kinderen mochten in twee 
groepen aan de slag. Eerst moch-
ten de ‘zeven-min’ kinderen en 
daarna was het de beurt aan de 
‘zeven-plus’ kinderen. Het was 
een lust voor het oog om te zien 
hoe snel de kinderen het drum-
men en dansen onder de knie 
hadden. Ze vonden zo gewel-
dig, dat ze tot slot nog een toe-
gift mochten uitvoeren! Men kan 
terugkijken op een zeer geslaag-
de activiteit van de BSO, waar de 
enthousiaste en duidelijke uitleg 
van Robin van DrumTastic zeker 
een rol speelde. 

Lezing Historisch 
Genootschap Koudekerk
Op maandagavond 8 april a.s. houdt de heer B. Reidsma, voorzit-
ter van het Leiderdorps Museum een lezing over het klooster En-
gelendaal. 

In 1369 schonken Willem van der 
Made en Daniel Bruine 6 morgen 
land aan neef Daniel van der Poel 
om een klooster te stichten. Na 
vele jaren van voorbereiding en 
het verkrijgen van toestemming en 
geld werden in 1397 bouwmateri-
alen aangeschaft. In 1400 waren 10 
kloosterlingen bezig met de bouw. 
In het begin van de 15e eeuw was 
het klooster welvarend en groei-
de in omvang door aankoop van 
nieuwe landerijen met grondbe-
zit tot ver buiten Leiderdorp. De 

Beeldenstorm trof ook Leiden en 
omgeving en het klooster werd in 
1566 geplunderd. Na het beleg van 
Leiden onteigende De Staten van 
Holland Engelendaal en al haar be-
zittingen, om met de opbrengst de 
schade van het beleg te herstellen. 
Het klooster werd steen voor steen 
gesloopt. Toch leeft de naam nog 
altijd voort in Leiderdorp.
De lezing begint om 20.00 uur in 
Honswijc, Dorpsstraat 15 te Kou-
dekerk aan den Rijn. Aan niet-le-
den vragen wij € 5,00 entree.
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volg ons via:

Schotlandlaan 18
2391PP Hazerswoude-Dorp

T.0172 - 23 27 12

info@zuĳdwĳkreclame.nl
www.zuĳdwĳkreclame.nl

Morning viewJongerencentrum Stek

Little StefCafé de Egelantier

de BendeCafé de Dikke Mug

Grandcafé de Hoek Shitt Happens

JJB Jatwerk

Café The Piperbag Roy Otters

Café de Hoek The Jars

30 2019
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Uniek  Passie - en  
Paasconcert  in  de  
Doelen  Rotterdam 
met  Adoramus

drankje in de pauze.

Vervoer geregeld
Voor dit concert zijn speciaal 
bussen gehuurd voor het ver-
voer naar de Doelen en weer 
terug. Kosten € 10,00 p.p. Deze 
kaartjes kunnen worden besteld 
per  e-mail: adoramus30@hot-
mail.com. 

Goed doel voor ogen
De organisatie ”Kerk in Actie 
werkt mee aan dit unieke con-
cert. De koorleden proberen 
voor deze organisatie zoveel 
mogelijk donateurs te werven. 
Mensen, die voor een klein be-
drag per maand de medemens 
in nood willen helpen.
Tijdens het concert wordt de 
cheque overhandigd aan de 
vertegenwoordiger van “ Kerk 
in Actie “.

Op zaterdagmiddag 13 
april 2019 geven de geza-
menlijke koren van di-
rigent  Peter Burger een 
groot concert in de Doelen 
van Rotterdam.

Ook het Chr. Regiokoor 
“Adoramus”uit Hazerswoude 
doet hier aan mee.
Het is de derde keer dat de ge-
zamenlijke koren van Peter een 
groot concert met elkaar orga-
niseren. Dit jaar voor het eerst 
rondom het thema Pasen.

Peter Burger heeft al jaren de 
diepe wens om met zijn koren 
iets groots te organiseren rond-
om dit thema.
Hij zegt hierover: Er is zo-
veel mooie muziek geschreven 
rondom Passie en Pasen. De af-
gelopen jaren hebben we met 
de afzonderlijke koren al veel 
Passie en Paasconcerten gege-
ven. En nu doen we dat geza-
menlijk nog groter en mooier 
in de Doelen van Rotterdam. 
Een prachtige concertlocatie 
waar het publiek alles goed kan 
zien en horen.

Rondom Pasen
Het thema “De weg weer vrij” 
loopt als een rode draad door 
het concert heen en neemt u 
mee naar de betekenis en in-
houd van Passie en Pasen.
Het samengesteld koor bestaat 
uit 380 zangers en zangeressen. 
Daarnaast zingt het mannen-
ensemble “Cantare “ uit Wou-
denberg mee. Een getalenteerde 

groep zangers die onder leiding 
staan van de bekende dirigent 
André van Vliet.
De koren worden muzikaal be-
geleid door een groot samenge-
steld orkest, bestaande uit lan-
delijke bekende musici.

Informatie en kaartverkoop
Kortom: alle ingrediënten voor 

een fantastisch concert. Het 
concert begint om 14.00 uur. 
Kaarten zijn te bestellen via de 
koorleden of per e-mail: adora-
mus30@hotmail.com of con-
certenmetpassie@gmail.com 
En op de website van de Doe-
len. 
De toegangsprijs bedraagt € 
26,00 incl. garderobe en een 

Nieuwe 
expositie  
Historisch 
Museum
Hazers-
woude-Dorp
Op zaterdag 30 maart start in het Historisch 
Museum Hazerswoude, Dorpsstraat 66, 2391 
BK Hazerswoude-Dorp een  nieuwe expositie 
met als titel “De Verdwenen  Winkels in Ha-
zerswoude-Rijndijk. 

In deze expositie zullen de herinneringen aan de vele 
verdwenen winkels aan de Rijndijk en ook aan de Da 
Costasingel weer boven water komen  De expositie zal 
tot begin december geopend zijn. Van zowel Bakker Pen-
nings, De Spar, van Amsterdam paling, Akkerboom en 
nog vele andere winkels zijn foto’s, verhalen en artikelen 
te bezichtigen. 

Permanente exposi-
tie
Ook is de permanente 
expositie over “de 2e 
wereldoorlog in Ha-
zerswoude”  te bezoe-
ken . Het museum is 
iedere zaterdagmid-
dag van 13.00 u tot 
16.30 u geopend.

Winkel van de firma van der Voort

Winkel en bestelauto “Na vijven”
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Van Ekris 
Alphen aan den Rijn, Zwanendrift 2, 0172-571437

toyota-alphen-aan-den-rijn.nl

VANAF 
€ 23.995,-

Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 3,3 l/100 km (30,3 km/l) – 5,9 l/100 km (16,9 km/l). CO 76-134 gr/km.

* Het daadwerkelijke te halen percentage is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, voertuigconfi guratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden. Prijs inclusief BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijswijzigin-
gen en typefouten voorbehouden. Vraag uw Toyota-dealer naar de voorwaarden. Afgebeeld Corolla Hatchback Executive t.w.v. € 36.490,-.

NEW COROLLA
HIGH POWER 
HYBRID

De nieuwste Corolla is zonder twijfel de mooiste en beste Corolla ooit. Met de sportieve en dynamische rijeigenschappen is het een icoon die past bij deze moderne 
tijd en uitblinkt door het stijlvolle design. Toyota Safety Sense behoort tot de standaard uitrusting; dit is next level veiligheid die het rijden prettiger én vooral 
veiliger maakt. Met de nieuwe 2.0 liter High Power Hybrid motor rijdt u tot 50% van de tijd elektrisch zonder stekker*. Meld u vandaag nog aan voor de Power 
Challenge op toyota.nl/power-challenge en maak kans op een jaar lang gratis Corolla rijden!

GA DE UITDAGING AAN MET DE POWER CHALLENGE!
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OPEN DAG bij 
Manege 
Xenophon
Op zondag 31 maart houdt Manege Xenophon weer haar 
jaarlijkse open dag!   

Alle lessen van groot tot klein doen mee met een kür op muziek en 
zullen zich daarbij passend (ver)kleden.
De dag begint om ca.11 uur en wordt om ca.15 uur afgesloten met de 
‘grote parade’ en natuurlijk de prijsuitreiking.
Naast de optredens zullen er kraampjes zijn om kleding van de ma-
nege of van de Groenendijkruiters te kopen of andere leuke paar-
denspulletjes, een fotograaf om je op de foto te zetten met je lieve-
lingspaard of -pony en een suikerspintentje. Ook is er een vrijmarkt! 
In de pauzes vinden er een dressuur- en springdemonstratie plaats en 
een heuse ‘trouwerij’!!! 

Iedereen is van harte welkom. Het beloofd een mooie dag te worden! 
Adres: Rijndijk 79, Hazerswoude-Rijndijk
www.xenophon.nl

Balletschool van Mirjam Ouwerkerk bestaat 30 jaar! 

Jubileumballet: 
Charlie en de gouden wikkel 
In een oude boerderij verscholen achter de watertoren in Hazerswoude-Rijndijk runt 
Mirjam Ouwerkerk al 30 jaar haar balletschool. Dat succes wordt bekroond met twee 
uitvoeringen met 230 leerlingen in de grote zaal van Castellum op 30 maart.  
Ballet en dans

Mirjam: “Ik ben 30 jaar gele-
den begonnen met het geven van 
balletlessen, eerst in Sporthal De 
Cirkel en daarna in Het Anker 
in Hazerswoude-Rijndijk”, ver-
telt Mirjam. “Totdat we een deel 
van een boerderij (wat ooit de 
koeienstal met hooizolder was) 
te koop zagen staan, vlak ach-
ter de watertoren. Dat was een 
mooie grote ruimte die omge-
bouwd kon worden tot ballet-
school.”  De droom om een ei-
gen studio te openen ging zo in 
vervulling. De zolder werd om-

getoverd tot danszaal en beneden 
werden kleedkamers, een kos-
tuumhok en kantoor ingericht. 
In 1994 opende ‘Balletstudio 
Mirjam Ouwerkerk’ op deze plek 
haar deuren.  “Inmiddels zijn we 
een team van drie docenten en 
geven we ook les in de gymzaal 
van 2 basisscholen in Alphen aan 
den Rijn. Jeannette Verberk, Sil-
via Opstal en ik verzorgen samen 
zo’n 40 lessen per week voor 320 
leerlingen.” Naast lessen in klas-
siek ballet kan men bij de ballet-
studio aan de slag met moderne 

dans, streetdance/hiphop, tap-
dance, ouder-peuterdansen en 
kleuterdans.  Een persoonlijke 
benadering van de leerlingen en 
een gemoedelijke sfeer zijn ken-
merkend voor de lessen. 

Willie Wonka’s gouden wikkels
“We hebben elk jaar een ballet-
voorstelling met onze leerlingen, 
het ene jaar een kleine uitvoe-
ring en het ander jaar een grote 
voorstelling in Castellum”. Voor 
de jubileumuitvoering van dit 
jaar vormt de chocoladefabriek 

Paaschocolade 
van Scouting 
Rheijnewoud
Ook dit jaar gaan de Welpen, Scouts en Explorers 
van scouting Rheijnewoud weer langs de deuren 
om heerlijke paaschocolade te verkopen.

Op zaterdag 30 Maart aanstaande komen ze tussen 10:00 en 15:00 bij u aan de deur.
De chocolade paasfiguurtjes worden geleverd door Martinez Chocolatier Alphen.

Bent u niet thuis maar wilt u toch bestellen? 
Schrijf dan uw bestelling op een briefje en stop deze, voorzien van naam, adres en telefoonnummer,  in 
onze brievenbus aan de JP Heijestraat 21A.

info@scouting-rheijnewoud.nl

Mirjam Ouwerkerk temidden van een aantal van haar danseressen.

van Willie Wonka (uit het boek 
Charlie en de chocoladefabriek 
van Roald Dahl) het decor. Mir-
jam licht een tipje van de sluier 
op: “Er doen in totaal 230 leer-
lingen - van kleuters tot jongvol-
wassenen - mee. Alle groepen 
dansen met elkaar het verhaal op 
muziek in bijzondere kostuums 
en in een prachtig decor. De be-
zoekers worden zo, net als Char-
lie, meegenomen op een spec-
taculaire rondleiding door de 
snoepfabriek”. 
 
Samenwerking met ouders
Er komt natuurlijk heel wat kijken 
bij het maken van zo’n voorstel-
ling: een verhaal en script beden-
ken, muziek kiezen, alle rollen 
instuderen, maar ook de decors 
en kostuums maken. “We heb-
ben veel hulp gehad van ouders 
en leerlingen bij het ontwerpen 
en maken van de kostuums, het 
decor en lichtplan, het schmin-

kontwerp, het programmaboek 
en het maken van een vlog over 
de voorstelling. Ook bij de uit-
voering zelf zijn ouders voor en 
achter de schermen aan het hel-
pen. Zo maken we er met elkaar 
een mooie voorstelling van.” In 
de danszaal wordt als wij komen 
kijken nog druk geoefend door 
een van de groepen. Het zit er 
nog niet helemaal perfect in en 
docent Mirjam zet met de groep 
nog wat punten op de i. Nog een 
week te gaan tot de generale re-
petitie!

Informatie
De voorstelling “Charlie en de 
gouden wikkel” vindt plaats op 
zaterdag 30 maart 2019 in de 
grote zaal van Theater Castellum. 
Er is een middagvoorstelling om 
14:30 uur en een avondvoorstel-
ling om 19:30 uur. Kaarten kunt 
u alleen vooraf kopen via www.
mirjam-ouwerkerk.nl. 
 

 

 

 
 
 
 

 

www.massagesforbodyandmind.nl   www.novamassagehazerswoude.nl 
  
 

 
WIJ KIJKEN TERUG OP EEN ZEER GESLAAGDE OPENING EN HEBBEN AL 
LEUKE, ENTHOUSIASTE GASTEN DE DEUR UIT ZIEN GAAN.  
 
DUS WILT U HEERLIJK ONTSPANNEN OF U LATEN BEHANDELEN VOOR 
STRESSGERELATEERDE KLACHTEN, WIJ BIEDEN U HIER VERSCHILLENDE 
MOGELIJKHEDEN VOOR.  
THERAPEUTISCH, SPIRITUEEL OF GEWOON OM DE DAGELIJKSE 
BESLOMMERINGEN EVEN ACHTER U TE LATEN, ZIE ONZE WEBSITES 
VOOR DE DIVERSE MOGELIJKHEDEN. 
 
TEVENS VERKOPEN WIJ DE TREATMENTSPRODUKTEN, ZODAT U ZICH 
THUIS OOK EVEN IN EEN ANDERE WERELD WAANT EN GENIET VAN DE 
RIJKE EN WELDADIGE PRODUKTEN. 
 
TOT 15 APRIL HEBBEN WIJ 25% KORTING OP ALLE MASSAGES 

EN TREATMENTS  (MAXIMAAL 1X P.P ). 
 
 
Albert Verweijstraat 33, 2394 TK Hazerswoude 
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Claire Croese pakt eer-
ste prijs bij OCR-Indoor!
Zaterdag 15 maart jl. vond de eerste Indoor-editie van de Obstacle Challenges Run van de Mudmas-
ters plaats in de Utrechtse Jaarbeurs. In de wedstrijdklasse (Alfa) won Claire Croese de eerste prijs op 
de short course van 5 kilometer, waar 10 wisselende obstakels overwonnen moesten worden. 

Zondag 31 maart weer 
een nieuwe Polderloop!
Aanstaande zondag start de derde editie van Polderloop 2019. Na 
de succesvolle vorige edities, zijn de verwachtingen voor de aan-
komende editie ook weer hoog gespannen. 

Nadat de opkomst van de vorige editie zeer positief is uitgevallen 
en er een schitterend record is gelopen, zijn de voorbereidingen ge-
troffen voor opnieuw een succesvolle editie. De weersvoorspellingen 
zien er vooralsnog positief uit en het is weer een uitstekende gelegen-
heid om persoonlijke, dan wel Polderlooprecords aan te scherpen! Let 
wel op: de klok gaat in de nacht van zaterdag 30 maart op zondag 31 
maart een uur vóóruit.
Ook deze keer kan er weer gekozen worden uit vijf afstanden; 1.5 
km, 5 km, 10 km, 15 km en de halve marathon. Op de dag zelf is het 
vanaf 10.00 uur mogelijk om u in te schrijven in de kantine van Voet-
bal- en Atletiekvereniging Hazerswoudse Boys.
Zoals elk jaar kan er weer gekozen worden om te lopen voor de 
dagherinnering of voor een felbegeerd Polderloop T-shirt. Hiervoor 
dient u wel minimaal van drie van vier edities gelopen te hebben. Dit 
betekent dus dat u al aan minimaal één voorgaande editie moet heb-
ben deelgenomen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Polderloop 
organisatie, bereikbaar onder telefoonnummer 06-12665431 en op 
de dag zelf vanaf 8.00 uur ’s morgens onder nummer 0172-588312. 
Graag zien wij u aankomende zondag aan de start verschijnen!

Gegevens:
Afstanden + Starttijden: 
  Halve marathon 11.17 uur
  15 km & 10 km 11.15 uur
  5 km & 1.5 km 11.20 uur
Inschrijfgeld: Zonder herinnering + 1.5 km:   €4,00
  5 km, 10 km, 15 km & ½ Marathon  €6,00 
Inschrijven: Vanaf 10.00 uur in het clubhuis van
  Hazerswoudse Boys,
  Sportparklaan 17, Hazerswoude-Dorp
Startnummer: Verplicht te dragen tijdens de loop
Prijzen:  Parcoursrecordprijzen
  Dagherinnering of na voltooiing drie van
  de vier edities het Polderloop T-shirt
Algemeen: 12 kleedkamer met douches
  Voldoende parkeer gelegenheid
  EHBO en bezemwagens
  Route over rustige wegen en fietspaden
  Oversteekhulpen
  Deelname op eigen risico
Informatie: Tel. 06-12665431
  Op de dag van het evenement vanaf 8.00 uur,
  tel. 0172-588312

Claire finishte in luttele 26 mi-
nuten en bleef daarmee zij 
ruimschoots voor op overige da-
mes. Echt een TOP - prestatie! 
Van harte proficiat!

Wat is eigenlijk OCR?  
OCR is de afkorting voor Obsta-
cle Course Racing. In Nederland 
spreken we vaak over een Obsta-
cle Run of obstakelloop. Meest-
al vinden deze wedstrijden bui-
ten plaats; dat is dan ‘bikkelen 
en ploeteren’ door het water en 
modder. Wellicht hoor je daarom 
in het buitenland vaak de term 
Mud Run, dan wel Tough Mud-

der. Deze naam duidt het al min 
of meer aan: hier is sprake van 
een écht modderig evenement. 
Bij een indoor setting is het eve-
nement veelal in een warme hal 
- zonder modder….

In het aantal teams van Obsta-
cle Running zie je een stijgende 
lijn. De een wat serieuzer dan 
de ander. Alle teams hebben een 
doel: de kleinere gaan voor de 
TOP prestatie, de grotere  zien 
het meer als samen een leuke dag 
hebben. Zou je het leuk vinden 
om ook eens mee te doen aan 
zo’n Obstacle Run of zou hier 

graag willen mee doen dan wel 
voor gaan trainen? Geen pro-
bleem. Er is een prachtig Obsta-
cle Run parcours ‘om de hoek’. 
nl. achter het sportterrein van 
voetbalclub Bernardus aan de 
Sweelincklaan 1 in Hazerswou-
de-Rijndijk.  

Voor nadere informatie kun je 
even surfen op de site van Spar-
tainfit https://spartainfit.com.  
Heb je specifieke vraag, stuur dan 
even mail naar info@spartainfit.
com en je ontvangt dan spoedig 
een antwoord op je vraag.

Absurd lage prijzen tijdens de boekenmarkt 
en dvd-outlet van Stichting Kringloop Alphen 
 
Hou je ervan je te verliezen in een goed verhaal? Zaterdag 30 maart liggen méters extra boe-
ken bij de kringloopwinkel op Energieweg 13 in Alphen klaar om een nieuwe eigenaar te 
krijgen. Je kunt naar hartenlust snuffelen, speuren en rondneuzen op zoek naar pareltjes. 

Zeker weten dat je met hele sta-
pels naar huis gaat! En het kost 
je die dag ook nog eens bijzon-
der weinig. Tijdens de boeken-
markt wordt de prijs namelijk 
bepaald door de dikte van het 
boek. Boeken van de boeken-
markt kosten op deze dag slechts 
25 cent per centimeter! Om een 
beeld te geven: een flinke Karin 
Slaughter kost je bijvoorbeeld 
maar 75 cent. Da’s geen geld!
 
Duurt een boek je te lang? Met 
de dvd’s gaat de kringloop al 

helemaal los! Regelmatig krij-
gen we de vraag: ‘Ik zoek een 
specifieke film maar kan hem 
niet vinden, mag ik even ach-
ter kijken?’. Nou kunnen we 
daar natuurlijk niet aan begin-
nen, maar wat we wel kunnen 
doen is eenmalig de hele voor-
raad aanbieden! En dat gaan we 
doen ook! Onvoorstelbaar veel 
dvd’s liggen 30 maart op je te 
wachten. En ze gaan, alleen dan 
en allemaal, weg voor de helft 
van de prijs. 50 cent per stuk: 
absurd!!

Ben je op zoek naar een speciaal 
boek of een speciale film? Kom 
dan vroeg, dan zit ‘ie er zeker 
nog tussen. Wil je gewoon ‘lek-
ker veel, voor weinig’ kom dan 
het laatste uurtje, van 15.00 tot 
16.00 uur, langs, koop een big 
shopper voor € 7,50 en stop 
hem zo vol als je kunt! 
 
Mark, medewerker van Stich-
ting Kringloop Alphen, raadt 
aan de datum nu vast in je agen-
da te zetten: ‘Echt, als we al-
les op zouden stapelen, zouden 

we de zendtoren wel in hoogte 
kunnen evenaren, zo bizar veel 
boeken en dvd’s bieden we die 
dag aan. Dit is dé kans om voor 
heel weinig geld met heel veel 
moois naar huis te gaan!’ 
 
Aan de kinderen heb je trou-
wens geen, eh… kind, want 
die kunnen zich uitleven op het 
springkussen. En bij dvd’s hoort 
natuurlijk popcorn, die poppen 

we vers en delen we de hele dag 
gratis uit. 
Datum: Zaterdag 30 maart 2019
Locatie: Stichting Kringloop  
 Alphen - Energieweg  
 13 Alphen aan den Rijn
Tijd:      van 09.30 tot 16.00 uur
Wat:     Alle boeken van de boe 
 kenmarkt 25 cent per  
 centimeter 
 Alle dvd’s voor de helft  
 van de prijs
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Dorpsgenote wint 
Nederlands Kampioen-
schap Schoonrijden!
Het is Thea den Hollander-Straathof uit Koudekerk op 14 
maart jl. in Hoorn weer gelukt om voor de derde keer indi-
vidueel Nederlands kampioene te worden. Zij ‘zwierde’ haar 
concurrenten letterlijk en figuurlijk van het ijs en de eerste 
podiumplaats. In twee ronden verzamelde Thea 544,5 pun-
ten bij elkaar; een verschil van ruim 15 punten met nummer 
twee. 
Proficiat met deze prijs! Erg goed om weer - voor de derde keer!! 
- Nederlands kampioene te worden. Bovendien wist Thea met haar 
schaatspartner Johan Westerbeek uit Dordrecht de 2e plaats bij het 
schoonrijden voor paren te bemachtigen. Een dubbele mijlpaal; een 
echte ‘n TOP prestatie! 

Kleine discipline
Het schoonrijden vormt in Nederland de kleinste schaatsdiscipline 
binnen de KNSB. Het is een hele oude discipline die wereldwijd al-
leen in Nederland wordt beoefend. Schoonrijden is recentelijk, mede 
door de inzet van ambassadeur Ard Schenk, geplaatst op de Nationale 
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Schoonrijden is een vorm van voorwaarts schaatsen waarbij de 
schaatser beurtelings op één schaats op de binnen- en buitenkant van 
het schaatsijzer rijdt. Hierdoor kan de schaatser in een vloeiende be-
weging grote bogen over de breedte van de baan maken.
Het schoonrijden is een zeer oude schaatstechniek, die stamt uit de 
zeventiende (Gouden) eeuw en wordt daardoor als nostalgisch erva-
ren. Het beheersen van de techniek vraagt de nodige oefening..
Wat opvalt is dat het schoonrijden niet overal in het land identiek 
wordt beoefend; de onderscheiden zich per streek en dat uit zich 
m.n. in houding en tempo. Deze techniek van schaatsen vergt de no-
dige oefening op het ijs. 

De Landelijke Vereniging van Schoonrijders in nog steeds actief op 
zoek naar nieuwe, meer gevarieerde vormen van het schoonrijden.
Bent u geïnteresseerd en zou u meer willen weten over het schoon-
rijden, kijk dan eens op de site van de Landelijke Vereniging van 
Schoonrijders (LVS) http://www.schoonrijden.nu/
Nog beter is eens een training bij te wonen in het Silverdome in Zoe-
termeer Op dinsdags van 13.00 u tot 14.30 u kunt u dan met eigen 
ogen zien hoe ‘schoon & mooi’ het schoonrijden is. 
Olympisch en wereldkampioen Ard Schenk en tegenwoordig am-
bassadeur van het schoonrijden heeft hiervoor een goed advies: “Ga 
schoonrijden als je goed wil schaatsen”.

Hazerswoudse Boys weer 
baas over Koudekerk
Onder ideale weersomstandigheden vond afgelopen zaterdag de derby plaats tussen Hazers-
woudse Boys en Koudekerk onder leiding van scheidsrechter Remko Roest en evenals het 
duel in Koudekerk (0-3) wisten de mannen van Wilco Wapenaar in een uiterst vermakelijk 
en sportief duel aan het langste eind te trekken en met een verdiende 4-2 overwinning de 
Koudekerkers naar huis toe te sturen.

In het begin van het duel had 
Koudekerk een licht overwicht, 
maar in de 4e minuut open-
de Roy van der Voort de score 
na een prima loopactie op een 
splijtende pass van Jari Meer-
stens en schoot beheerst de 1-0 
achter de geslagen doelman Roy 
Dorrepaal. Koudekerk schrok 
van deze achterstand en was het 
even kwijt en zeker toen in de 
12e minuut Duco Rens de bal in 
het strafschopgebied kreeg aan-
gespeeld en koelbloedig de 2-0 
binnenschoot. 

Sterke terugkomst
Maar Koudekerk werd toen pas 
goed wakker en uit een corner 
kon verdediger Ricardo van Rijs-
wijk ongehinderd van 20 meter 
vrij uithalen en zo de aanslui-
tingstreffer 2-1 aantekenen met 
een fraai afstandsschot rechts on-
der in de hoek van de kansloze 
Patrick van der Reest. Kort hierna 
werd een diepe bal in het straf-
schopgebied van Hazerswoud-
se Boys niet goed weg gewerkt 
door Lennart Hartman waardoor 
de Sven Beelt de gelegenheid 
kreeg op de gelijkmaker 2-2 bin-

nen te tikken. De Boys oogde een 
beetje aangeslagen maar herpak-
te zich vlak voor rust  toen met 
een prima afstandsschot vanaf 
de rand van het zestienmeter ge-
bied Roy van der Voort met een 
droge knal de 3-2 binnenschoot 
achter de kansloze Roy Dorre-
paal. Met deze stand brak ook de 
rust en konden de beide teams na 
een enerverende eerste helft de 
kleedkamers op zoeken.

Veel kansen
Wie had gedacht dat Koudekerk 
de tweede helft de stand gelijk 
wilde trekken kwam bedrogen 
uit, want het creëerde na genoeg 
geen enkele kans meer en kon al-
leen met een aantal afstandsscho-
ten die een gemakkelijk prooi 
waren voor de uiterst betrouwba-
re Patrick van der Reest en mak-
kelijk werden gestopt. De kan-
sen waren er wel voor de Boys 
en in de 57e minuut scoorde ver-
dediger Fabian Roosenbrand een 
voorzet van Vito Martens in zijn 
eigen doel en bracht zo de stand 
op 4-2. Hierdoor moest Koude-
kerk achterin nog meer ruimte 
weggeven en had Vito Martens 

tweemaal de gelegenheid om de 
score te vergroten maar zijn in-
zetten werden gestopt door de 
jeugdige doelman Roy Dorre-
paal. Bij de Boys kwam de niet 
geheel fitte Ivo Vogelaar nog in 
het veld voor uitblinker Roy van 
der Voort, maar het gehele team 
van Wilco Wapenaar verdiende 
een pluim omdat niemand ver-
zaakte in deze toch altijd beladen 
derby. Vlak voor tijd kreeg aan-
voerder Bas van Heerdt nog de 
beste kans voor Koudekerk maar 
zijn inzet ging via Patrick van der 
Reest tegen de paal en naast het 
doel. In blessuretijd was het Leo 
de Ruiter die een inzet van dicht-
bij het doel over schoot en om 
vlak voor half vijf floot scheids-
rechter Remko Roest voor het 
einde van de wedstrijd en kon-
den de Boys voor de tweede keer 
dit seizoen als winnaars van het 
veld in de derby tegen Koude-
kerk. 

Nog lang gezellig
De 3e helft van de wedstrijd on-
der muzikale begeleiding van DJ 
JP Events uit het Brabantse Vinkel 
bleef het in de kantine van Ha-
zerswoudse Boys tot in de late 
uurtjes nog gezellig, zeker ook 
nog door de aanwezigheid van 
enkele Koudekerk spelers, en kon 
het licht van de kantine om 22.00 
uur uit.

Volgende week staat het inhaal-
duel tegen Meerburg thuis op het 
programma en zal het gestaakte 
duel van twee weken terug op-
nieuw worden aangevangen met 
een 0-0 beginstand.  Thea den Hollander in prachtige balans!

Lichtvoetige Ivo Vogelaar omspeelt verdediger Fabian Roosenbrand.

Word ook Vriend van de 
Groene Hart Koerier 
Stort 5 euro of meer op: 
NL37INGB0006259928
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IEDERE WEEK MEER DAN 100 AANBIEDINGEN

VOORDEEL WEKEN
MEER DAN 100 AANBIEDINGEN

VOORDEEL WEKEN
Iedere dag extra veel voordeel!

MEER DAN 100 AANBIEDINGEN

Deze acties zijn geldig van woensdag 27 maart t/m dinsdag 2 april 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 1+1 gratis of 2+2 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Kijk voor de actuele openingstijden op hoogvliet.com/openingstijden. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Mora Tostini, loempia, saté, 
broodje of gehaktballetjes
Alle soorten, 2 stuks
Van 2.42 - 4.68
Voor 1.21 - 2.34

Fruitsalade, meloenmix of watermeloenblokjes
2 bakjes van 200 - 225 gram

Andrélon, Axe, 
Dove of Rexona
Alle soorten, 4 stuks
Van 7.96 - 26.28
Voor 3.97 - 13.14

Riblappen 
Van 8.63

Appelsientje, Dubbel 
Drank of Van de Boom
Alle soorten, 2 stuks
Van 1.94 - 5.42
Voor 0.97 - 2.71

3.-
2 BAKJES

 5.99 
800 GRAM

Per kilo 
7.49

NU

 1+1
GRATIS

NU

 1+1
GRATIS

NU

2+2
GRATIS


