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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19
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Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 59e jaargang nr. 2790 • Woensdag 23 februari 2022

Kom naar het Verkiezingsdebat Rijnwoude op 10 maart 
in het Groene Hart College Hazerswoude-Dorp 

aanvang 20.00 uur en inloop vanaf 19.30 uur

Koninklijke zang-, muziek- en toneelvereniging Onder Ons speelt…

Een Boerentrouwerij en dat 
wordt een feest!

Het is een spannende tijd ge-
weest voor de acteurs, muzi-
kanten, decorbouwers en re-
gisseur van Onder Ons. Online 
oefenen was wennen en of 
het allemaal door kon gaan in 
april was maar de vraag. Maar 
na de laatste persconferentie 
ziet het er gunstig uit! Spelers 
en publiek maken zich op voor 
een bijzondere en feestelijke 
voorstelling.

Thema afscheid nemen
Een boerentrouwerij is een bij-
zondere productie ter gelegen-
heid van het inmiddels 168-jarig 
jubileum van de in Groenendijk 
opgerichte koninklijke zang-mu-
ziek- en toneelvereniging Onder 
Ons. Naar aanleiding van per-

soonlijke gebeurtenissen in het 
leven van een aantal spelers is 
het idee ontstaan om een voor-
stelling te maken rond het the-
ma ‘afscheid nemen’. Door to-
neelschrijver Jan Ploeger is met 
dit idee speciaal voor Onder Ons 
het toneelstuk ‘Een boerentrou-
werij’ geschreven. Van regisseur 
Klaas Bolhuis komt het plan om 
er filmbeelden bij te gebruiken, 
muziek erbij te laten componeren 
en om buurtschap Groenendijk te 
betrekken bij de voorstelling. 

Filmopnames afgerond
Voorafgaand aan de repetities en 
gelukkig net voor de lockdown 
hebben de filmdagen plaatsge-
vonden. Mensen uit de buurt 
van Groenendijk zijn geïnter-

viewd over herinneringen aan 
vroeger en aan feestelijke ge-
beurtenissen.  Fragmenten uit 
de interviews worden bij de uit-
voering gebruikt, bijvoorbeeld 
al bij binnenkomst om de toe-
schouwers in de sfeer van een 
boerentrouwerij te brengen. Zo 
is ook de 97-jarige Bram Wes-
selingh geïnterviewd. Een klein 
fragment: “Ik ben de zoon van 
de derde regisseur Jan Wesse-
lingh, bijgenaamd Rooie Jan, 
dan weten ze wie ‘t is. Van mijn 
jeugd af ben ik groot geworden 
met Onder Ons. Ik herinner me 
de repetities in eerste instantie, 
en mijn vader was in de winter 
bezig met het uitzoeken van een 
toneelstuk. Ik kreeg van mijn va-
der wel eens een klein rolletje in 

het begin maar verder was ik to-
neelknecht. Overal voor zorgen: 
verlichting, geluid, dimmen van 
licht of zoiets. Leuk! Geweldig! 
Je deed mee, je speelde dan wel 
niet, je deed mee met t́ spel, je 
was er onderdeel van.”

Repetities 
Een grote productie als ‘Een Boe-
rentrouwerij’ vergt veel voorbe-
reiding, van het regelen van een 
speellocatie, subsidies en logis-
tiek tot aan het componeren van 
muziek, bedenken en bouwen 
van decors tot aan het repeteren 
van het toneelstuk en de liede-
ren. Die voorbereidingen heb-
ben in de afgelopen maanden 
deels online, deels op anderhal-
ve meter afstand en deels ‘nor-

maal’ plaatsgevonden. Maar al-
tijd was er die spanning ‘kan het 
straks wel doorgaan? Het ziet er 
nu goed uit en daar wordt ieder-
een vrolijk van. Jullie als publiek 
hebben hopelijk ook weer zin in 
cultuur en uitgaan!

Kaartverkoop is gestart
De voorstellingen vinden plaats 
op 14, 15, 18 (matinee), 21, 
22 en 23 (matinee) april op de 
boerderij van Hans en Mechtild 
Oostdam aan de Vierheemskin-
derenweg (bij Molen De Rode 
Wip). Vanaf heden is het moge-
lijk kaarten te kopen via de site 
van Onder Ons. Ook voor alle 
andere informatie kun je terecht 
op de website www.toneelvereni 
ging-onderons.nl.

DierenLot.nl

‘Cursus mannen 
met pannen nu 
ook in Koudekerk 
aan de Rijn’
Ook in Koudekerk aan de Rijn 
gaat Actief Rijnwoude een cur-
sus “mannen met pannen” 
aanbieden. Deze cursus is dus 
bedoeld voor mannen die geen 
enkele kookervaring hebben 
maar toch wel het e.e.a. willen 
leren (op een gezellige manier).
Een aantal zaken op een rijtje:
De cursus wordt gegeven op 
de woensdagen 2/16 maart - 
6 / 20 april en 11 mei. Locatie: 
Boerderij Rijnhoeve, Honds-
dijk 3 in Koudekerk aan de Rijn. 
We starten rond 16.30 uur en u 
kunt weer naar huis (met een 
volle buik) rond de klok van 
20.00 uur. Op de laatste bij-
eenkomst wordt u in de gele-
genheid gesteld om datgene 
wat u geleerd heeft, door ande-
re mensen te laten proeven. U 
mag dan dus hiervoor zelf men-
sen uitnodigen zodat we de cur-
sus heel gezellig gaan afsluiten.
Totaal bedrag van de cursus is 
€ 55,- (inclusief de maaltijden 
zelf). Voor meer informatie en/
of als u zich wilt opgeven: Joke 
Boin / telefoon 06-40389836, 
email: boinjoke@gmail.com
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‘Oog voor voedsel, 
hart voor mensen’

Ook de Rijnwoudse Lions moeten/mogen af en 
toe hun zegeningen tellen. In oktober 2021 heb-
ben ze de bovengenoemde actie gestart (Lions 
helpen!) en in 3 maanden tijd konden ze aan de 
Voedselbank 76 volle kratten overhandigen. Even 
ter info: deze kratten zijn groter dan de witte bak-
ken die bij de straatcoördinatoren geplaatst zijn.
Vorige week konden de Lions de opbrengst van de 
start van 2022 naar de Voedselbank brengen: 14 
kratten. Een hoopvol begin!
De Lions willen deze mooie actie graag continue-
ren en daarom geven ze u het volgende lijstje van 
de producten waaraan op dit moment de meeste 
behoefte is:
* olijfolie * wasmiddel kleur * pot mayonaise 
* spaghetti * satésaus * shampoo * douchegel 
* houdbare melk * chocomel halfvol 
* pot pastasaus
De Lions stellen het op prijs als u bij het bood-
schappendoen één of meer van deze producten 
aanschaft en ze in de inmiddels bekende witte 
dozen bij de straatcoördinatoren deponeert. Een 
leuk alternatief is waarschijnlijk de 1-&-1-gratis 
aanbiedingen
Tevens zou het fijn zijn als er nog meer mensen 
bereid zijn als straatcoördinator op te treden. De 
opdracht is dan duidelijk: een witte bak in de 
voortuin plaatsen, de directe omgeving informa-
tie verstrekken inzake deze actie (die krijgt u via 
een door de Lions gemaakt foldertje) en de ge-
wenste producten in de witte dozen overhevelen 
naar de kratten van de Voedselbank. Die moeten 
wel opgeslagen worden totdat de Lions deze krat-
ten ophalen.

Als u - of een door u in de arm genomen kennis - 
meer wilt weten over de actie, neem dan contact 
op met de Lions via de mail: rijnwoude@lions.nl. 
Voor alle zekerheid geven we u nogmaals de 
adressen van de huidige coördinatoren:
Dorpsstraat 210, Ridder van Montfoortlaan 4,
Dorpsstraat 237, Ridder van Montfoortlaan 32,
Gerard Doustraat 4, Burgemeester Warnaarkade 4,
Jan Lievenslaan 18, Dorpsstraat 80,
Westeinde 2, Berkenhof 1,
Margaretha van Oostenrijklaan 17

Klaverjassen in de Juffrouw 
Er kan weer geklaverjast worden Dinsdagavond 1 maart a.s in Dorps-
huis de Juffrouw. Aanvang 20.00 uur, afsluiting rond 22.30 uur. 
Voor de deelnameprijs van € 4,- p.p. krijgt u een gezellige avond met 
een hapje en maakt u kans op een mooie prijs. Iedereen is welkom. 
Aanmelden kan bij Ineke Langhout, telefoon 06 - 23 62 03 24.

ZONDAG 27 FEBRUARI 

INLOOPCAFÉ 
LIVE

Niet voor niets heet Pleyn 68 een  
Music Meeting House en één keer per 
twee weken zetten we daarom op een 

zondagmiddag van 14.30 tot 17.30 onze 
deuren open en wordt ons “inloopcafé” een 
ontmoetingsplek voor muziekliefhebbers. 

We bieden een podium aan artiesten of 
bandjes en het is elke keer een verrassing 

welke muziekstijl dat is, soms pop maar het 
kan ook jazz of zelfs licht klassiek zijn.

Deze keer een optreden van 

BB Count
Uiteraard houden we ons aan de geldende 

Coronamaatregelen.

Weer een nieuwe schoonmaakbeurt voor Koudekerk
Op zaterdag 19 februari heeft 
een ploeg van zo’n 10 vrijwil-
ligers, waaronder twee kinde-
ren, zwerfafval gejut in Koude-
kerk. Waar je in het begin denkt 
dat het meevalt met het zwerf-
afval, kom je steeds meer tegen. 
Een plaat piepschuim, een sta-
len buis, plastic verpakkingen, 
blikjes, een zak met luiers, verf-
bladders en natuurlijk sigaret-
tenpeuken. Misschien dat storm 
Eunice van 18 februari ook mee-
gewerkt heeft, maar bepaalde 
zaken komen we telkens tegen. 
In het algemeen moeten wij wat 
meer zoeken, maar zwerfaf-
val in Koudekerk blijft een aan-
dachtspunt. Alles bij elkaar heb-
ben wij zo’n tien zakken met 
zwerfafval moeten afvoeren. 

 Op zaterdag 19 maart a.s. is het 
Landelijke Opschoondag.  In 
Koudekerk, maar ook in ande-
re kernen van Rijnwoude gaan 
wij dan aan de slag. Noteer die 
datum alvast in je agenda als je 
mee wil doen. De ervaringen 
van de zwerfafvaljutters leren 
dat het leuk werk is, omdat je 
snel resultaat ziet. Van omstan-
ders krijg je alleen maar positie-
ve reacties. Twee uur afval jut-
ten is daarom echt een positieve 
ervaring                 

Als je trouwens zelf aan de slag 
wil en  jouw straat regelmatig 
een schoonmaakbeurt wil ge-
ven, kun je afvalknijpers, hes-
jes en handschoenen lenen. Je 
kan zwerfafval gaan jutten als 
het jou uitkomt, maar ook kan 
je elke maand meedoen met 
een groep enthousiaste vrijwil-
ligers.  Als meer mensen hun ei-
gen straat alleen of met iemand 
anders schoon willen houden 
(vaak maar heel weinig werk!), 
dan is het dus heel gemakkelijk 
om daarvoor aan middelen te 
komen. Vanuit Actief Rijnwou-

de fungeert kerncoördinator Jo-
lande van Wetten als centraal 
punt. Mocht je tussendoor ma-
teriaal willen lenen, dan kun je 
contact met haar opnemen via 
jolande@actief-rijnwoude.nl  of                             
06-22168847.  
Doe je mee bij de volgende ju-
tactie tijdens de Landelijke Op-
schoondag op zaterdag 19 maart 
a.s. van 10.00 uur en 12.00 uur? 
Je hoeft je niet aan te melden, 
maar aangeven bij Jolande van 
Wetten dat je meedoet, is han-
dig vanwege de hoeveelheid 
materiaal. Wij beginnen altijd 

bij de Koudekerkse Ruilboeken-
kast naast Rhijndael. 
Deze activiteit is een initiatief 
van Actief Rijnwoude, Werk-
groep Duurzaam Koudekerk, de 
schonebuurtcoaches van de ge-
meente Alphen aan den Rijn en 
een aantal enthousiaste inwo-
ners van Koudekerk.

Kom naar het Verkiezingsdebat Rijnwoude op 10 maart 
in het Groene Hart College Hazerswoude-Dorp 

aanvang 20.00 uur en inloop vanaf 19.30 uur
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Familieberichten

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

 “Het strand bij Noordwijkerhout is 
de plek waar ik al mijn hele leven kom. 
Bij de Langevelderslag is het altijd gezellig 
rustig. Ik ken er ieder duin op mijn duim-
pje en kom er helemaal tot rust. 
 In de winterperiode kun je er 
heerlijk wandelen en ‘s zomers ga ik er 
sinds mijn man dood is - met vriendinnen 
regelmatig picknicken. Ik zit er ook graag 
in m’n eentje. Dan stop ik mijn voeten 
onder het zand en tuur zo uren over de 
zee. 
Straks wil ik - net als nu - onderdeel zijn 
van dit landschap. Ik heb mijn vriendin-
nen al gevraagd of ze mijn as over de 
eerste duinrij willen uitstrooien.”
 Sjaan Sanders 

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

De Heer houdt de wacht
over je gaan en komen

van nu tot in eeuwigheid
Psalm 121 vers 8

In het bijzijn van je dierbaren 
ben je rustig van ons heengegaan.
Wij zijn dankbaar voor het goede 

dat je ons hebt gegeven.

Cornelia Adriana 
Smit - Verheul

Corrie
29 september 1928 15 februari 2022

Weduwe van Theun Smit sinds 2020

Hazerswoude Rijndijk;
 Roel en Terezia
 Dave en Ramona
 Aeyla en Mitchell

 De Rips; Marja en Willem
 Marleen en Carlo, Mauk
 Marieke en Bjorn, Dex, Sam
 Nicoline en Erik, Bo

 Cuijk; Annelies en Peter
 Paul en Kimberley, Daan, Mees
 Sanne en Rick, Dinh, Mels

 Naarden; Conny en Marcel

 Zegveld; Eric en Fiona
 Kevin en Sanne
 Brian en Jessica
 Kayleigh en Jesse

Burgemeester Swaanplantsoen 13
2396 WR  Koudekerk aan den Rijn

Begrafenis heeft inmiddels 
in besloten kring plaatsgevonden.

Groot is de lege plaats die hij achterliet.
Veel zijn de herinneringen die ons troosten
 in ons verdriet.

Het gemis blijft, maar het heeft ons goed 
gedaan dat u met ons meeleefde tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
man, onze vader, schoonvader en opa

Janus van Leeuwen

Hiervoor onze hartelijke dank.
Uw medeleven zal voor ons steeds een 
dankbare herinnering blijven.

Nel van Leeuwen - Bolier
Greet en Jan
    Ronald en Debbie
Leo en Joke

Onze bijzondere dank aan de Artsen en 
thuiszorg Activite voor al hun goede zorgen.

Benthuizen, februari 2022

Na een ongelijke strijd van slechts drie dagen hebben wij 
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, 

onze moeder en oma.

Catharina Cornelia Druif-Stark 
Catrina

Texel, 29 oktober 1951 - Roermond, 8 februari 2022

Arie

David
Isabella
Elize
Odylia
Anthony

Simon en Daniëlle
Gabriëlle
Raphaël 
Michelle

Chris en Sanne
Lucas

Dinsdag 15 februari hebben we Catrina in een dienst herdacht.
(te zien tot 15/3 via pkn-dehoeksteen.nl)

Hierna hebben wij haar aan de rand van het dorp 
uitgezwaaid voor haar laatste reis op aarde.

Correspondentieadres: 
Koningin Julianastraat 14, 2731 EG Benthuizen

Diep bedroefd, maar ook intens dankbaar voor het oneindig vele, dat hij 
voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden van onze innig 
dierbare en liefdevolle vader

Robert den Boeft
Schout-bij-nacht b.d. 

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

weduwnaar van Louise Marian den Boeft–de Greeuw

* Schiedam, 28 oktober 1933             † Hazerswoude-Rijndijk, 19 februari 2022

Eveline
Gwendolyn

Flo    , Cato

Rijndijk 280B
2394 AP  Hazerswoude-Rijndijk

De afscheidsdienst wordt vrijdag 25 februari om 14.00 uur gehouden  
in de Brugkerk, Dorpsstraat 53 te Koudekerk aan den Rijn.

De crematie zal in stilte plaatshebben.

De afscheidsdienst is te volgen via www.kerkdienstgemist.nl,
doorklikken naar Koudekerk en Brugkerk.

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo 
goed is, hebben wij afscheid genomen van 
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Dingena 
Roeloffs - van Willigen

~Dien~
Weduwe van Teun Roeloffs

* 6 juli 1931 † 17 februari 2022

Nico en Marjon
Dane
Lynne

Karin en Robert
Rick

Correspondentieadres: 
Rubensstraat 48 hs, 1077 MT  Amsterdam

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Wij bedanken alle medewerkers en 
vrijwilligers van Verzorgingshuis Rhijndael  

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

Kerkdiensten

Benthuizen
Herv. Gemeente Zondag 27 februari 
 09.30 en 18.00 uur Ds J. van Rijswijk
 U kunt de dienst ook volgen via hervormdbenthuizen.nl

P.G. De Hoeksteen  Zondag 27 februari  
 10.00 uur Mw Ds D. Sikkema, Zoetermeer
Geref. Gemeente Zondag  27 februari  09.30 uur Ds P. Baas en 

18.00 uur Ds H. Liefting 
 De diensten zijn op uitnodiging te bezoeken.
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 27 februari 09.30 uur Eucharistie-

viering. Voorg. Past. L.Peeters. 
 Zang St. Ceciliakoor 
 Voor actuele informatie zie:  www.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 27 februari 10.00 uur 
 Ds Keesfrank Klaassen, Harderwijk
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 27 februari
 09.30 uur Ds T. de Ridder, Ochten;
 18.30 uur Ds P. Veerman, Katwijk aan Zee

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: Protestantse Ge-
meente en Rooms-Katholieke Parochiekern, beide te Koudekerk aan 
den Rijn / Hazerswoude-Rijndijk. Samenstellers: R. Kuiper - Reijneveld 
(Prot. Gem.), tel. 06-15557257 en M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Paro-
chiekern), tel. 071-3414210, mailadres: hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl. Websites: www.pknkoudekerk.nl en www.heiligethomas.nl 

KERKDIENSTEN 
PROTESTANTSE 

GEMEENTE
Zondag 27 februari 10.00 uur: 
Themadienst met dominee 
W. Biesheuvel
Woensdag 2 maart 19.30 uur:   
Oecumenische viering 
Aswoensdag
Zondag 6 maart 10.00 uur: 
Viering met pastor 
L.J. Hoogerwerf
Alle vieringen worden ook 
uitgezonden via 
www.kerkdienstgemist.nl. 

NIEUWE CORONAREGELS
Met ingang van 27 februari ver-
valt de 1,5 meter afstandregel. 
In de Brugkerk worden de ach-
terste banken vrijgehouden 
voor bezoekers die nog wel de 
1,5 meter afstand prefereren. 
Meer info: www.pknkoudekerk.
nl 

THEMADIENST 
Het thema is ‘In de toekomst’. De 
(nabije) toekomst stelt ons voor 
grote uitdagingen. Hoe om te 
gaan met het milieu, een tekort 
aan wo¬ningen en de vergrij-
zing van onze samenleving? Wat 
kunnen we als kerk nog beteke-
nen voor een nieu¬we genera-
tie? Moeilijk te beant¬woorden 
vragen. Pessimisten zien de toe-
komst somber tegemoet. Opti-
misten heb¬ben er alle vertrou-
wen in. Kan het evangelie ons 
op weg helpen naar een goede 
toekomst? Op de laatste zon-
dag van februari laten wij onze 
gedachten gaan over die vraag. 
Voorafgaand is er op donderdag 
24 februari om 20.00 uur een 
thema-avond in Honswyc, waar 
u ook van harte welkom bent.

VAN ASWOENSDAG 
NAAR PASEN

De oecumenische Aswoens-
dag-viering wordt gehouden 
op 2 maart om 19.30 uur in de 
Brugkerk. De voorgangers zijn 
pastor Laurien Hoogerwerf en 
pastor Lâm Thê Nguyên. As-
woensdag nodigt ons uit om 
veertig dagen te bezinnen op 
onze leefwijze, op ons doen en 
laten. In de gebedsdienst wor-
den de verdorde palmtakjes, die 
op Palmzondag van het voor-
gaande jaar bewaard zijn geble-
ven, verbrand. Dit gebruik heeft 
een diepe symbolische beteke-
nis. Waar de takjes van Palm-
zondag het symbool zijn van 
vreugde en vernieuwde hoop, 
verbeelden de verbrande takjes 
op Aswoensdag juist het besef 
van onze gebrokenheid, van wat 
niet lukte. Het Askruisje geeft 
ons de moed om te verande-
ren en te vernieuwen. Om ons 
via Jezus met God te verbinden. 
Een innerlijke schoonmaak op 
de weg naar Pasen. Wilt u a.u.b. 
van thuis het verdorde palmtak-
je meenemen voor de palmver-
branding.

OPEN HUIS 
Op dinsdagmorgen 1 maart gaat 
het Open Huis in Onder Dak 
weer van start. Een gezellige 
ochtend om elkaar te ontmoe-
ten voor een praatje en/of een 
spelletje. Vanaf 10.00 uur staat 
de koffie/thee met wat lek-
kers klaar. Het Open Huisteam 
heet u / jou van harte welkom!  
Voor meer info en/of ver-
voer: Elsbeth Oosting  tel. 071 
5231706 / elsbeth.oosting@pkn-
koudekerk.nl of Gerda Kroon  
tel. 071 3415116/ gerda.kroon@
pknkoudekerk.nl  

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

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

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

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

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

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

•  Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Maandag t/m vrijdag geopend 
van 8.00-17.30 uur. Donderdag tot 20.00 uur. Tijdens lunchpauze op maandag 
t/m vrijdag gesloten van 13.00 - 13.30 uur. Zaterdag is de apotheek geopend 
van 9.00 - 12.00 uur (van 17 juli t/m 28 augustus zaterdag gesloten). 

• 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).

SAMEN BIJBELLEZEN 
Dinsdag 1 maart om 20.00 uur 
in Onder Dak. We bespreken 
deze keer 1 Korintiërs 15:1-24 en 
35-44. In dit hoofdstuk schrijft 
apostel Paulus over ná dit leven. 
Wie wil meepraten is van harte 
welkom! Graag aanmelden bij 
dominee Willem Biesheuvel.

OPEN KERK
Op alle woensdagen tussen 
10.30 en 11.30 uur is één van 
onze kerken open. U bent wel-
kom om een kaarsje aan te ste-
ken, voor een praatje, voor een 
gebed of om gewoon even stil 
te zijn. U wordt ontvangen door 
een vrijwilliger of door de aan-
wezige pastor. In de Brugkerk 
bent u welkom op 23 februari, 
9 en 23 maart. De Ontmoetings-
kerk is open op 2 en 16 maart.

VIERINGEN RK PAROCHIE 
BERNARDUSKERK

Zondag 27 februari 11.00 uur: 
Eucharistieviering waarin de 
pastores Visser en Zuidersma 
voorgaan Het Bernarduskoor 
zingt tijdens deze viering. Mevr. 
Anne-Marie de Groot-Wesse-
lingh is de organiste
Woensdag 2 maart 19.30 uur 
Brugkerk: Aswoensdagviering 
waarin pastor Hoogerwerf en 
pastor Lam voorgaan, m.m.v. de 
cantores. Dhr Nico Wesselingh 
is de organist.
Zondag  6 maart 11.00 uur: 
Woord en Communieviering 
waarin pastor Zuidersma voor-
gaat. Het Bernarduskoor zingt 
tijdens deze viering. Mevr. An-
ne-Marie de Groot-Wesselingh 
is de organiste.
Gelukkig begint het de goede 
kant op te gaan en zijn er min-
der ernstige corona besmettin-
gen. Maar we blijven voorzich-
tig. Dus het geldt nog steeds 
blijf thuis met klachten en draag 
een mondkapje totdat u zit. He-
laas kunnen de blijde rijders 
nog geen mensen ophalen Mis-
schien kunt u, als u niet meer 
zelfstandig naar de kerk kunt 
komen, iemand uit uw familie of 
eigen bubbel vragen om met u 
naar de kerk te gaan. We wach-
ten met elkaar op de nieuwe 
ontwikkelingen en we hopen op 
meer vrijheid. Blijf gezond!

GEBEDSINTENTIES 
Wanneer we iets te vieren heb-
ben, dankbaar zijn, om kracht 
willen vragen of een dierbare 
herdenken kan dit altijd tijdens 
de voorbede genoemd worden. 
Dit kunt u doorgeven per te-
lefoon 071 3414210 Dit is een 
doorgeschakeld nummer maar 
Annie van Dijk is altijd bereik-
baar. Of mail: Secretariaat H.H.  
Michaël-Bernardus: hh.michael- 
bernardus@heiligethomas.nl

LIVESTREAM 
Op zondagmorgen om 9.30 uur 
kunt u via de livestream de vie-
ring volgen vanuit de Bonifaci-
uskerk. Hiervoor gaat u naar de 
website van de Thomasparo-
chie (www.heiligethomas.nl). 

THEMA AVOND
Donderdag 24 februari om 20:00 
in het parochiecentrum van de 
Bonifaciuskerk te Alphen. In de 

kerken wordt de aanwezigheid 
van jongere generaties gemist. 
Waar zijn ze? Hoe kunnen we 
hen bereiken? Er is geen eendui-
dig antwoord hierop. Het begint 
met gesprek met elkaar. Hoe 
kijken we van verschillende ge-
neraties naar bepaalde onder-
werpen? We willen u dan ook 
uitnodigen om met elkaar hier-
over in gesprek te gaan. Wat het 
belang is van het verstaan van 
elkaar (van verschillende gene-
raties) op cultuur maatschap-
pelijk gebied. En daarnaast ook 
vanuit een kerkelijke visie. Wat 
is de bijdrage die iedere ge-

neratie kan leveren aan de sa-
menleving en de geloofsge-
meenschap? Pastor Huub Flohr, 
hebben we bereid gevonden om 
deze avond te leiden en met ons 
daar dieper op in te gaan. Ter 
voorbereiding op deze avond 
wordt u gevraagd om de video 
te bekijken via onderstaande 
link. Mocht u niet in staat zijn 
om de video te bekijken: u blijft 
van harte welkom op de avond. 
ht tps://www.youtube.com/
watch?v=MY28N4op73s  
Aanmelden kan bij pastor Lâm: 
nguyenthe lam@gmai l .com. 
Werkgroep volwassen catechese.

Zo kies je
een persoonlijk
grafmonument

0174 - 226 860
info@degedenkgroep
0174 - 226 860

Verbreepark 21
2731 BR Benthuizen

www.degedenkgroep.nl
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www.bakkerammerlaanlaan.nl

 5,95
Koffiebroodje     1,-
van 24 februari t/m 2 maart:

Appeltaartje   
Ambachtsplein 3, 2391 BD  Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858

info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De Vries

Chop stick
Supermalse kipfilets die we 
hebben verpakt in lekker 
ontbijtspek en coburger ham. 
Een beetje op de Franse manier
gekruid. Erg lekker!

Vleeswarentrio:

Grillworst
Boerenham

Gebraden 
Gehakt

4.99
Weektopper:

1  Hele 

Grillworst

6.00

Vlugklaarpakket:

4 Verse 
worstjes

4 Herfst-
burgers

8.49
Uit eigen keuken:

Groente
soep 

1 liter

 3.98
Weekendtip!

Tortilla’s 

2 stuks

5.98

Altijd handig!

Mager 
Runder-
gehakt 

1 kilo

8.98

Weekaanbiedingen

100 gram

1.69
Aanbiedingen zijn geldig van 

21  t/m 26 februari 2022

Yoga in Benthuizen en 
Hazerswoude-Rijndijk
Sinds enige tijd is het mogelijk yogales-
sen te volgen in een van de dorpshuizen 
in Benthuizen of in Hazerswoude-Rijndijk. 
Initiatiefneemster is Fabienne Hederik. Zij 
geeft de lessen de verschillende yogalessen.
“Yoga speelt al meer dan tien jaar een na-
tuurlijke rol in mijn leven. Vanaf mijn al-
lereerste les wist ik, dit is goed voor mij en 
het heeft me niet meer losgelaten”, vertelt 
Fabienne. “Yoga is voor mij zoveel meer 
dan alleen de yogahoudingen op de mat. 
Daar begint het en vervolgens neem je het 
mee in je dagelijks leven.”
Fabienne Hederik is 36 jaar, een geboren 
Brabantse en verloofd met haar grote lief-
de Mark. Ruim 4 jaar geleden zijn zij sa-
men met hun twee dochters vanuit Sche-
veningen naar het veilige dorp Benthuizen 
verhuisd. “Het dorp dat Mark eerst verlaten 
had voor de grote stad, maar dat toch wel 
een heel verstandige keuze bleek, om onze 
kinderen op te laten groeien. Na een fysiek 
en mentaal lastige periode ben ik gestart 
met de opleiding 200 uur Vinyasa Teacher 
Training bij De Nieuw Yogaschool in Am-
sterdam. Als ik van tevoren had geweten 
waar ik aan zou beginnen had ik het waar-
schijnlijk niet gedaan, maar gelukkig wist 
ik het niet. Tijdens deze opleiding kwam ik 
tot nieuwe inzichten. Ik besloot mijn hart 
te volgen en heb mijn loopbaan in de ac-
countancybranche gedag gezegd.”
Momenteel zijn de yogalessen van Fabien-
ne te volgen in De Tas in Benthuizen en 
De Som in Hazerswoude-Rijndijk. “Tijdens 
mijn yogalessen nodig ik je uit om van 
beweging naar verstilling te gaan, van je 
hoofd naar je gevoel,” legt zij uit. “Ik wil je 

graag leren je eigen grenzen te respecteren, 
te verkennen en heel voorzichtig te verleg-
gen. Mijn doel is dat je na de les of training 
meer vrijheid voelt in je lichaam en geest.”
Fabienne geeft verschillende vormen van 
yoga. Slow flow yoga en Yin yoga. Tijdens 
slow flow yoga volgen de basistechnieken 
elkaar op in een vloeiend, rustig ritme dat 
wordt bepaald door de adem. Door je te 
concentreren op je ademhaling en je be-
wegingen daaraan te verbinden, vergroot 
je je concentratievermogen. Na een les 
slow flow yoga voel je je energiek, maar 
ook rustig en gefocust. Je leert te ontspan-
nen terwijl je je inspant.
Yin Yoga geeft ruimte in je lijf, je hoofd en 
in je hart. Doordat je de houdingen 3 tot 5 
minuten vasthoudt krijg je de tijd om naar 
binnen te keren. Op die manier kalme-
ren je gedachten en wordt het rustiger in 
je hoofd. De houdingen zijn vooral gericht 
op het versterken en het versoepelen van 
pezen, bindweefsel en gewrichten; ze rek-
ken dieperliggende spieren en maken het 
bekkengebied los. Er ontstaat weer ruimte 
voor doorbloeding, voor hydratatie en dus 
ook voor prana (levensenergie).
Nieuwgierig geworden en zin om eens een 

of enkele lessen te 
volgen? Het is moge-
lijk om gratis proef-
lessen te volgen.
Meer hierover is te 
lezen op de website 
www.mindpiece.nl. 
U kunt ook een mail 
sturen naar:  
info@mindpiece.nl

Wij zoeken een:
 » Beginnend Salarisadministrateur
 » Ervaren Assistent-Accountant

Bouwer & Officier is een middelgroot accountantskantoor met veel klanten in het 
midden-  en kleinbedrijf. Onze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verzorgen van 
financiële  administraties, loonadministraties, jaarrekeningen, fiscale adviezen en aangiftes, 
alsmede  overige advisering.

 Bouwer & Officier streeft een hoge kwaliteit na en dat kan alleen bij een normale werk-
druk.  Wij vinden het belangrijk dat onze mensen plezier in het werk hebben en hun vak 
goed  uitoefenen en geven hiervoor alle ondersteuning die nodig is.
  Momenteel zijn wij op zoek naar een:

Beginnend salarisadministrateur (m/v) ca. 24 - 40 uur
Je gaat werken in een enthousiast team en draagt bij aan het voeren van salaris-
administraties  voor onze klanten in diverse cao’s en alle werkzaamheden daaromheen.
�Functie�eisen:�
• Minimaal een afgeronde MBO-4 opleiding en kennis van automatisering 
• Je volgt of bent bereid de studie Praktijkdiploma Loonadministratie te gaan volgen 
• Je hebt een nauwkeurige en gestructureerde werkwijze, bent flexibel,  en hebt een 

positieve en ambitieuze werk- en leerinstelling

Ervaren assistent-accountant (m/v) ca. 24 - 40 uur
Je houdt je met name bezig houden met het samenstellen van jaarrekeningen, verzorgen 
van  belastingaangiften, het verwerken van  administraties, het behandelen van vragen en 
 het onderhouden van contacten met cliënten.
Functie�eisen:
• je bent in het bezit van een opleiding op MBO+ / HBO niveau
• minstens 3 jaar ervaring in soortgelijke functie
• hebt verantwoordelijkheidsgevoel
• bent communicatief vaardig
• bent een teamspeler
• hebt een oplossingsgerichte instelling

Voor reacties en/of informatie kunt u contact opnemen met:
Bouwer & Officier B.V., Accountants en Belastingadviseurs, de heer M. Duijm,
Postbus 137, 2394 ZG  HAZERSWOUDE-RIJNDIJK,
Telefoon: 071-34 19 000, email: info@bouwer-officier.nl

WWW.BOUWER-OFFICIER.NL

B E L A S T I N G A D V I S E U R S

A C C O U N T A N T S

OFFICIERBOUWER
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Cursiefje

Macht
Een artikel of een boek kan je aan het denken zetten. Ik las een 
kritisch verhaal van een enigszins rancuneuze journalist over de 
‘foutjes’ die gemaakt zouden zijn tijdens de Rutte-kabinetten. Die 
liegen er niet om. Ik dacht: waarom ging die jongen (Mark, wel 
te verstaan) zo fanatiek op weg naar die 4de ratrace? Macht? Ís 
zijn naam nog wel te zuiveren, ís dat vertrouwen nog wel terug te 
winnen?
Vorige week kreeg ik van een bevriend persoon ‘De Zeven Vinkjes’ 
van Joris Luyendijk. Het boek gaat over mannen(!) die in wezen 
nooit gediscrimineerd worden en zich nooit hoeven aan te passen 
aan veranderende omstandigheden, omdat ze van start zijn gegaan 
vanuit een unieke uitgangspositie. We weten het: man, hetero, wit, 
welgestelde ouder, etc. Én... laat dat duidelijk zijn, die heren spelen 
op heel veel plekken niet alleen de baas maar elkaar óók de bal toe! 
Macht?
Via een landelijk dagblad vernam ik dat the inner circle van Poetin 
bestaat uit een stel reactionaire conservatieven die als de dood zijn 
voor democratie. Conservatief kan je heel positief omschrijven: 
het goede behouden en werken aan een verantwoord perspectief. 
Iedereen weet echter dat het streven naar het behoud van oude 
machtsposities de lading beter dekt. Dat reactionair vervelend 
genoeg vaak de connotatie heeft van repressie, onderdrukking, 
hoef ik u niet te vertellen. Macht?
De laatste maanden is iedereen om de oren geslagen met verhalen 
over ‘grensoverschrijdend’ gedrag: het Nederlandse vervolg van 
#Me Too. Voor slachtoffers ontluisterend, voor daders beschamend.
De gemene deler in al die verhalen is natuurlijk het begrip ‘macht’... 
en macht corrumpeert dat weten we intussen maar al te goed. Elke 
machtswellusteling, ze zijn zonder uitzondering begiftigd met een 
sluw brein, weet dat hij ooit - óf tijdens zijn leven óf posthuum - 
ontmaskerd wordt en dat zijn naam komt te staan op het lijstje met 
de titel ‘onaangenaam!’ Macht maakt je onherroepelijk tot een in 
moreel opzicht bedorven figuur... Wie wil dat op zijn grafzerk laten 
beitelen!
En toch is die zucht naar macht niet uit te roeien. In elke parlementaire 
enquête is sprake van het zich ten onrechte permitteren besluiten te 
nemen die naar machtsmisbruik rieken.
2022... je hebt het idee dat smetteloze kielen om nieuwe rondborstige 
torso’s worden gedrapeerd en verdraaid, dan komt zo’n nieuwe telg 
als Volt met een verwijt aan een Kamerlid inzake grensover... en na 
ruim een week weet nog niemand van de hoed en de rand. Macht?
Je kunt geen nieuw politiek partijtje opnoemen of je komt 
schorsingen, insinuaties, beentjes-lichterij of aanklachten tegen. 
Laten we in vredesnaam al die opgewonden standjes die zo nodig 
de politiek in moeten in één klap naar de ratsmodee dirigeren. Dan 
ben je helaas áf van (soms) nuttige diversiteit, maar je bent wel 
gevrijwaard van onnodig gekissebis, onnodig geneuzel, onnodig 
geleuter aan de zijlijn, onnodig haantjesgedrag, onnodig verborgen 
racisme en last but not least onnodige schaamteloze op-de-borst-
klopperij. Maar ja, ben je dan af van dat machtsvirus? Dat virus kan 
óók in oneindig veel varianten voorkomen, het kan óók de huik 
naar de wind hangen
Soms denk je dat dilemma’s heel gemakkelijk op te lossen zijn! 
Helaas, vergissen is...

Wist

De stem van RijnwoudeDe stem van Rijnwoude
Op 16 maart kiezen we in Alphen aan den Rijn een nieuwe gemeenteraad. 

In deze rubriek vragen wij vertegenwoordigers van de politieke partijen naar hun 
visie op onderwerpen die speciaal de dorpen van voormalig Rijnwoude aangaan. 

Deze week de GroenLinks aan het woord. 

Heb je een vraag aan de politiek? Stuur deze in naar: vragen@groenehartkoerier.nl

Prima om (opnieuw) mee te besturen!
GroenLinks heeft de afgelopen jaren voor het eerst 
deelgenomen in de coalitie samen met Nieuw Elan 
en het CDA. Een uitdagende positie binnen een 
verder rechts-conservatief blok. “Wij hadden graag 
de eindstreep gehaald, maar woningbouw in de 
Gnephoek was voor ons echt een breekpunt. CDA 
en Nieuw Elan hebben hun visie daarop bijgesteld, 
dat kan. Het was echter chiquer geweest als het 
besluit over het alsnog aanwijzen van de Gnephoek 
als woningbouwlocatie pas na de verkiezingen was 
genomen,” aldus de huidige en de vorige lijsttrek-
ker. “Maar dit zal ons er niet van weerhouden om 
een volgende periode weer mee te besturen als er 
een inhoudelijk goed coalitieakkoord valt af te slui-
ten.” De geboren en getogen Alphense José Huls 
is voor het eerst lijsttrekker, maar heeft al 7 jaar er-
varing in de gemeenteraad. In het dagelijks leven is 
deze psychologe manager ‘Kind & Jeugd’ bij Ipsen 
de Bruggen en daarnaast traumatherapeut in een 
tbs-kliniek. Eerder heeft zij geholpen het Jeugd & 
Gezinsteam voor Alphen op te zetten en daarmee 
de dorpen van Rijnwoude goed leren kennen. René 
Driesen is opgegroeid in Boskoop en werkt als 
loopbaanadviseur bij ROC Mondriaan in Den Haag. 
Hij is sinds 1978 politiek actief, eerst voor de PSP en 
daarna voor GroenLinks. 

Samen met inwoners
“Er lag een mooi coalitieakkoord van waaruit we 
ons ook sterk gemaakt hebben voor zaken die in 
de dorpen spelen. Rond de verkeersproblematiek 
in Hazerswoude-Dorp bijvoorbeeld hebben we 
inwonersavonden georganiseerd en hebben een 
raadslid en een verkeersdeskundige van Groen-
Links intensief overleg gehad met betrokkenen en 
zijn op basis daarvan de plannen aangepast. Er zit 
ook veel expertise en kennis bij de inwoners zelf die 
we goed konden gebruiken. Die mensen houden 
we ook graag in ons netwerk. Maar het blijft een 
ingewikkelde zaak waarin zowel aan provinciale, als 
dorpse belangen tegemoet gekomen moet wor-
den. Ook de participatie van inwoners en onder-
nemers is lastig met ook nog eens verschillende 
belangen binnen het dorp zelf. Wat we er wel van 
geleerd hebben is dat je het gehele proces en de 
momenten van inspraak vooraf goed met de inwo-
ners moet doorspreken. Wat ons betreft gaan we 
ook nieuwe instrumenten inzetten om inwoners te 
betrekken, zoals een burgerberaad of fl itspeilingen. 
Moeilijk is ook het cynisme: dat men denkt ‘ik laat 
het maar gaan, want er wordt toch niet naar ons 
geluisterd’. We roepen inwoners echt op om hun 
politieke partij in stelling te brengen. Alle raadsleden 
zitten er vanuit hun passie om (naast hun baan, ge-
zin en met maar een bescheiden vergoeding) bij te 
dragen aan een plezierige leefomgeving voor hun 
mede-inwoners. Dus trek ze aan hun jasje!”

Huisvesting
Waarom de andere partijen zo graag een grote 
woonwijk willen bouwen met 10.000-25.000 extra 
woningen, die tot een bevolkingsgroei van 50.000 
inwoners kan leiden, snapt GroenLinks niet. “Dat 
we voor de eigen inwoners moeten bouwen en dat 

je daarvoor braakliggende delen van bedrijventer-
reinen gebruikt en de Noordrand (naast bouwen 
in de dorpen en kernen natuurlijk) is voor Groen-
Links bespreekbaar. Andere regio’s - en daar hoort 
Alphen dus nadrukkelijk niet bij - zijn door de Pro-
vincie aangewezen om te bouwen voor het woning-
tekort van de grote steden. De provincie is daarom 
ook tegen bouwen in de Gnephoek/Vrouwengeest-
polder. Je moet je ook afvragen wat voor gemeente 
je wilt zijn? Hoe groter je wordt, hoe meer de aan-
dacht verdeeld moet worden en dat zal ongunstig 
uitpakken voor de dorpen. Daarbij geldt dat deze 
polders vanwege de lage ligging en bodemcondi-
tie duur zijn om te bebouwen. De grond is daarbij 
niet in eigendom van de gemeente zelf, maar van 
grondspeculanten. De kans is daarmee groot dat 
er vooral duurdere woningen zullen komen en daar 
zijn wij op tegen. Ook zal een extra brug aangelegd 
moeten worden en ontsluiting richting N207, mede 
op kosten van de gemeente. En het vreemde is dat 
alle andere snellere en goedkopere oplossingen nu 
helemaal niet meer besproken worden. Je zou er 
bijna wat achter gaan zoeken. Naast bouwen in de 
dorpen, in Alphen zelf en waar nodig op industrie-
terreinen kunnen we met 1.200 extra huizen in de 
Noordrand, waar ook al ontsluiting naar de N207 
aanwezig is, ruimschoots volden aan de eigen wo-
ningbehoefte. Als we dan ook nog slimme maatre-
gelen nemen om de doorstroom op onze huizen-
markt te bevorderen, maken we het snelst stappen. 
En de door de inwoners hooggewaardeerde groene 
leefomgeving van Alphen blijft zo ook intact.”

Energietransitie
“Het eerlijke verhaal is dat we ook als Alphen moeten 
bijdragen aan klimaatmaatregelen. Als GroenLinks 
willen wij hiervoor verantwoordelijkheid nemen en 
binnen de regio Holland Rijnland aan echte oplos-
singen bijdragen. En zeker willen wij niet, omdat er 
protest vanuit inwoners komt en er verkiezingen 
zijn, onze doelen afzwakken zoals sommige andere 
partijen nu doen. Inwoners en bedrijven helpen bij 
verduurzaming van huizen en bedrijfspanden is een 
belangrijk onderdeel van onze insteek. Maar het is 
geen eenvoudige opgave, want je ontkomt er niet 
aan dat maatregelen impact hebben op de leefom-
geving. Zeker bij windmolens is dat een ingewik-
kelde kwestie. Hoe het de afgelopen periode is ver-
lopen met de RES heeft de discussie in de fractie 
over hoe je inwoners daarin moet meenemen wel 
versterkt. Belangrijk is om met elkaar in dialoog te 
blijven en te voorkomen dat het gesprek polariseert. 
We hebben nu vooral de voor- en de tegenstanders 
gehoord, maar we moeten er ook voor zorgen dat 
de grote groep mensen die afwacht en minder goed 
gebekt is aan het woord komt. Ook moeten we zor-
gen dat de opbrengsten van de energieopwekking 
zoveel mogelijk bij de inwoners terechtkomen. En 
met elkaar zoeken naar de plekken waar de over-
last het minst is. Maar overlast is nooit helemaal te 
voorkomen. Wat als overlast wordt beleefd verschilt 
van persoon tot persoon. Maar ook de impact op 
het milieu en de geluidsoverlast van een weg met 
auto’s bijvoorbeeld ervaren mensen minder als een 
probleem dan windmolens.”

‘Wij durven het eerlijke verhaal te vertellen’

José Huls en 
René Driesen 

Leeftijd:  55 en 62 jaar

Woonplaats:  Alphen aan den Rijn

Partij:  GroenLinks (5 zetels)

Plaatsing:  lijsttrekker en nummer 2

Verkiezingsdebat Rijnwoude op 10 maart 2022 
Georganiseerd door Habeko wonen in samenwerking met de dorpsoverleggen van 

Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Groenendijk, 
Koudekerk aan den Rijn en de Groene Hart Koerier.

:
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GEVRAAGD: 
Heeft u nog lp's op zolder of in de kelder? Ik neem 
ze graag van u over. Bereikbaar via rvandenberg@
hotmail.com of 0624230280

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

Actief Rijnwoude is op zoek naar (wedstrijd)
sjoelbakken voor hun activiteiten. Is er iemand 
die nog een mooie bak heeft staan voor ons? Neem 
dan graag contact op met Linda 06-45094267/ 
linda@actief-rijnwoude.nl

DIVERSEN

ARIE KOM www.komstratenmakersbedrijf.nl, Middel -  
weg 1B, 2391 NS Hazerswoude-Dorp Tel. 06-
54391559.

Aangeboden: schoonmaakster met ruime erva-
ring. Dagen en tijd in overleg. Uurtarief €17,50 
Meer info? 0684632300.

Kleine advertenties

Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen. De kopij AL-
LEEN PER MAIL  inleveren! 

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

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

info@mir jam-ouwerkerk.nl

MIRJAM OUWERKERK
Balletstudio

Wij bieden de volgende trainingen aan:
Elke werkdag en op zaterdagochtend:
• HIIT Circuit Training (work out) 
• Bokszak Training (work out)
• Personal Training
• Small Group Training
• Taekwondo Training
• Kids Fun Training (4 jaar en ouder)
• Weerbaarheid/assertiviteit Training
In een moderne sfeervolle veilige omgeving 
sporten en/of weerbaarder worden met 
begeleiding van zeer ervaren trainers? 
Dan is 1tot1training, Potgieterlaan 10G te 
Hazerswoude Rijndijk ‘de place to be’.
Kom vrijblijvend langs voor 1 of 2 proeftrainingen.
(Personal training, Small group training en 
Weerbaarheid training op aanvraag)

Voor meer informatie zie: www.1tot1training.nl

Taekwondo

Fitness & 
krachttraining

Bokszak training

Kids fun

weerbaarheid 
training

 
Vierde Klas:  GGD  

24 februari 14.00-17.00  
Vaccineren en dan 
koffie of thee in ons café 

 
Café:  Meet & Greet 
27 februari 14.00-16.00  

i.s.m. Actief Rijnwoude 
Ontmoeten en Gezelligheid  
 
Leeszaal: Klaverjassen 

1 maart 20.00-23.30 u 
Mooie prijzen!! € 4,- pp 
Aanmelden: 0623620324 
 
FRISTIFEEST 5 maart 
Het Dorpshuis is voor 
alle leeftijden! Onze 
jongeren kunnen weer 
eens zorgeloos feesten!  

UITVERKOCHT 
 

Zaal De Meester:  
B I N G O !! 

10 maart 14.30-17.00 u  
Mooie prijzen!! Kaarten 
te koop in ons Café 
 

Terras: NL DOET  
Vrijdag 11 maart 

Geef je op als vrijwilliger 
en werk mee met 
anderen om het terras 
van het Dorpshuis op te 
knappen. Wij zorgen 
voor broodjes en koffie 
of thee. Doe mee!!! 
 
www.nldoet.nl/activiteit/ 
nieuw-zomerterras-
dorpshuis-de-juffrouw 
 

Zaal de Meester: 
Vrij Dansen a.l. 

12 maart 20.30 - 23.30 u 
Toegangsprijs € 5,- pp 
 
 
 
Dorpsstraat 250 
Hazerswoude - Dorp 
Tel. 06 - 5331 9850 
info@de-juffrouw.nl 

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

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

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

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

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

Ook “Meet&Greet” 
weer van start
(zondag 27 februari 

in de Juffrouw)
Gelukkig kunnen we ook weer Meet&Greet bij-
eenkomsten organiseren (bedoeld voor alleen 
gaanden) . Zondag 27 februari zijn we welkom 
in Dorpshuis ‘de Juffrouw’ Hazerswoude Dorp 
(nieuwe locatie).
Start van het programma om 14.00 uur / in-
loop vanaf 13.45 uur. De entree is gratis, con-
sumpties voor eigen rekening. Op 27 febru-
ari gaan we in ieder geval het programma 
van dit jaar doornemen, gaan we “Actief Op 
Stap” introduceren (een nieuw onderdeel van 
Meet&Greet) en zal onze eigen Leen weer een 
leuke quiz presenteren.
Voor mensen die nog nooit geweest zijn: de 
sfeer is erg informeel, niets moet. Er wordt 
in ieder geval met elkaar koffie gedronken / 
daarna een biertje of wijntje. De bijeenkomst is 
ongeveer 16.00 uur afgelopen. Vaak gaan een 
aantal mensen daarna nog met elkaar ergens 
uit eten.

Leuk wanneer u er ook bij bent want:....
met elkaar is veel leuker.

Huttenbouw collecteert 
voor Jantje Beton
Van maandag 7 t/m 12 maart 2022, is de Jantje 
Beton Collecte. Dan gaan ruim 40.000 vrijwil-
ligers langs de deuren om geld op te halen zo-
dat meer kinderen meer kunnen spelen. Ook 
de Jeugdvakantieweek Hazerswoude-Dorp 
(Huttenbouw) doet mee, omdat we het be-
lang van buiten spelen van harte ondersteunen. 
Daarbij is het zeer welkom dat 50% van de op-
brengst direct naar de Jeugdvakantieweek gaat.

Het belang van spelen
Spelen is belangrijk. Kinderen moeten bewegen 
voor een gezonde ontwikkeling. En tijdens het 
spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zo-
als vrienden maken en omgaan met tegenslagen. 
Jammer genoeg wordt buiten spelen steeds min-
der vanzelfsprekend. 3 op de 10 kinderen speelt 
niet of slechts een keer per week vrij buiten.  Spe-
len houdt je vrolijk en open tegenover de wereld. 
Eigenlijk zou iedereen wat meer moeten spelen. 

Help de Huttenbouw 
De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Be-
ton aan speelprojecten in heel Nederland. De an-
dere helft gaat direct naar de Jeugdvakantieweek 
(huttenbouw). Onze vrijwilligers komen huis-
aan-huis collecteren. Maar er zijn ook andere 
mogelijkheden om te doneren, zoals via de QR-
code en onze digitale collectebus: www.jantje-
beton.digicollect.nl/huttenbouw-jeugdvakantie-
week-hazerswoude 

Meer informatie: 
Stichting Jeugdvakantieweek 
Hazerswoude-Dorp
www.huttenbouw.com 
www.jantjebeton.nl/collecte
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Welke enthousiaste collega zoeken wij:
•  Je bent leergierig en commercieel.
•  Je vindt het leuk om te reizen en Duitse klanten te bezoeken.
•  Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau.
•  Je hebt basiskennis van bomen en heesters. 
•  Je hebt kennis van de Duitse taal of bent bereid om een cursus te volgen.

Ons aanbod voor jou:
•  Een passend salaris met een auto, laptop en smartphone van de zaak. 
•  Een uitgebreid inwerk- en opleidingsprogramma. 
•  Een professionele en groeiende organisatie met een prettige werksfeer. 

Boot & Dart is een dynamisch boomkwekerijbedrijf gericht op het leveren van een totaalpakket 
beplanting voor toepassing in grootschalige groenprojecten in stedelijke en landschappelijke gebieden 
binnen heel Europa. Met eigen productie locaties met een oppervlakte van circa 130 ha in zowel Zundert 
als Boskoop zijn wij in staat een groot deel van de producten zelf te ontwikkelen en te produceren. 
Boot & Dart is groeiend en daarom zijn wij voor onze locatie Boskoop op zoek naar:

Kijk op https://bootendart.nl/nieuws/vacature/ voor de volledige functiebeschrijving.
Heb je interesse voor één van bovenstaande functies, aarzel dan niet en stuur een mail naar PZ@bootendart.nl 

of bel met Albert de Vries op 06 - 13 13 31 84. Reacties zullen wij vertrouwelijk behandelen.

ACCOUNTMANAGER DUITSE MARKT
onderdeel van het verkoopteam Europa

Welke ervaren collega zoeken wij:
•  Je bent commercieel en klantgericht.
•   Je vindt het leuk om nieuwe en bestaande klanten in Duitsland te bezoeken.
•  Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau.
•  Je hebt kennis van bomen en heesters en de toepassing hiervan.
•  Je beheerst de Duitse taal tot in de puntjes.

Ons aanbod voor jou:
•  Een passend salaris met een auto, laptop en smartphone van de zaak.
•  Een uitgebreid inwerkprogramma en mogenlijkheid voor persoonlijke ontwikkeling. 
•  Een professionele en groeiende organisatie met een prettige werksfeer. 

JUNIOR ACCOUNTMANAGER DUITSE MARKT
of iemand die hiervoor opgeleid wil worden

Moed & Durf en Tafeltje-dek-je 
per 1 januari 2022 opgeheven 
Moed & Durf, kring minder va-
liden, was een afdeling van de 
Stichting Welzijn Ouderen Ben-
thuizen. Daaronder vallen ook 
de Soos, Zwemmen, Koersbal en 
Jeu-de-Boules. 
Het doel van Moed & Durf was 
om eens per maand voor de deel-
nemers een gezellige ochtend te 
creëren door elkaar te ontmoe-
ten en ervaringen uit te wisse-
len. Vaak kwam er iemand over 
zijn of haar hobby vertellen of er 
werd enthousiast bingo gespeeld 
of een quiz gehouden. Kortom: 
er even “uit” zijn. 
Moed & Durf is in oktober 1986 
gestart door mevrouw Van Waa-
ij-Hartijzer als huiskamerbijeen-
komst. De huiskamer was al snel 
te klein, zodat in december werd 
uitgeweken naar het Groene 
Kruisgebouw aan het Beelaerts-
park. 
Vanaf september 1987 waren de 
bijeenkomsten in het Kruisge-
bouw aan de Julianastraat. Van 
maart 2012 tot en met december 
2013 werd gebruik gemaakt van 
De Hoeksteen, waarna werd te-
ruggekeerd naar de Julianastraat, 
sindsdien de vestigingsplaats van 
Allcura Thuiszorg.
De organisatie was in handen van 
Ellen Kuntze en Annie Grootveld. 
Tijdens de bijeenkomsten spron-
gen meerdere vrijwilligsters bij. 
De redenen om te stoppen zijn:
- Het aantal deelnemers is ge-

daald van 12 naar 6,
- De coronamaatregelen verhin-

Archieffoto uit 2016 toen Moed & Durf haar 30 jarig bestaan vierde.

derden de maandelijkse bijeen-
komsten. Een enkele keer kon 
buiten iets georganiseerd wor-
den. 

- Tenslotte bleek de vertrouw-
de plek in het Gezonheidscen-
trum van Allcura niet meer be-
schikbaar.

-  Het lukte niet om voor Ellen en 
Annie opvolgers te vinden.

In het voorjaar hopen we een 
afscheidsbijeenkomst in “De 
Boomgaard” te organiseren. 
 
Maaltijdverzorging Tafeltje-
dek-je zorgde er voor, dat oude-
ren, die niet (meer) zelf konden 
koken, om 12:00 uur een verant-
woorde warme maaltijd op tafel 
kregen. Een groep van 6 rijders 
uit Benthuizen verzorgde dit da-
gelijks. Ieder had bij toerbeurt 
een volle week bezorgdienst.

Het per week bezorgde aantal 
maaltijden bedroeg in 2014 nog 
gemiddeld 84. Dit is echter ge-
staag gedaagd gedaald en be-
droeg in het laatste halfjaar 2021 
nog slechts 11. Lange tijd werd 
gedacht, dat na de coronaperio-
de weer nieuwe deelnemers zich 
zouden aanmelden, maar de rea-
liteit is anders. In december 2021 
zijn twee deelnemers (er waren er 
nog maar drie) naar een verzor-
gingshuis verhuisd en is een deel-
nemer gestopt met het afnemen 
van een warme maaltijd. Van de 
organisatoren en de rijders, van 
wie enkelen dit vrijwilligerswerk 
meer dan 20 jaar hebben gedaan, 
is onlangs afscheid genomen. Aan 
het tijdperk van Tafeltje-dek-je in 
Benthuizen met warme maaltij-
den rond het middaguur is hier-
mee een einde gekomen.

Kom naar het Verkiezingsdebat Rijnwoude 
op 10 maart in het Groene Hart College Hazerswoude-Dorp 

aanvang 20.00 uur en inloop vanaf 19.30 uur

Megabedrag bijeen gefietst 
voor kankeronderzoek

Volksziekte nummer 1
Op 9 februari vond een speciale 
uitzending van Op1 plaats vanuit 
de centrale hal in het Antoni van 
Leeuwenhoek ziekenhuis. Charles 
Groenhuijsen en Carrie ten Napel 
gingen in gesprek met artsen en 
onderzoekers van het AVL over de 
huidige en toekomstige behande-
lingen van kanker.  Bestuursvoor-
zitter René Medema, opgegroeid 
in Benthuizen, gaf aan dat er elk 
jaar meer mensen overlijden aan 
kanker ondanks dat de behande-
lingen steeds beter worden. Dat 
heeft alles te maken met het feit 
dat we steeds langer leven. Kan-
ker blijft daarmee volksziekte 
nummer 1. Medema wijst in het 
interview op het enorme belang 
van onderzoek. En daar is veel 
geld voor nodig! 

Recordbedrag opgehaald door 
All The Way EFI
De fietsgroep All the Way EFI is 
een van die bronnen die geld in 

het laatje brengen. Dit jaar was 
het een recordbedrag van 57.500 
euro. Door corona ging de ge-
plande tocht in Noorwegen niet 
door, maar is in plaats ervan op 
zaterdag 12 juni 330 KM op 1 dag 
door Nederland gereden! De da-
mes en heren (60 fietsers in to-
taal) hebben weer een prachtige 
prestatie neergezet. De cheque is 
afgelopen week online uitgereikt 
door Pieter Heemskerk aan René 
Medema van het AvL. “Het is 
uniek dat het jullie elk jaar weer 
lukt om een team van enthousi-
aste fietsers op de been te bren-
gen die plezier hebben en zich 
tegelijkertijd inzetten voor een 
serieuze zaak. Dit soort donaties 
bieden ons de mogelijkheid om 
nieuwe dingen uit te proberen 
en zijn daarmee uiteindelijk het 
vliegwiel voor het ophalen van 
ander geld voor vervolgonder-
zoek. We zijn er ontzettend blij 
mee. Echt geweldig!” aldus Me-
dema.
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UITNODIGING 
POLITIEK CAFÉ 
NIEUW ELAN

Op dinsdag 1 maart 
van 20.00 – 21.00 uur 
inloop vanaf 19.30 uur 
De Ju� rouw
Hazerswoude Dorp

Graag gaan wij met u in gesprek 
over de onderwerpen die u bezig-
houden. U kunt deze onderwerpen, 
op voorhand, aanmelden bij:
Peter Versteeg, e-mailadres: 
pversteeg@raad.alphenaandenrijn.nl   
 dan houden wij hier rekening mee. 
     Uw onderwerpen kunnen wij 
       gebruiken bij het opstellen van   
       toekomstig beleid.
     
     Namens Nieuw Elan,
    André de Jeu fractievoorzitter, 
  Peter Versteeg raadslid. 

Peter Versteeg
Lijst 1, plaats 4.

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!
Deze week: Hilda Meerding

Als ‘vrij’ nieuwe bewoner van Rijnwoude, sinds 
2008,  ben ik verheugd het estafettestokje te 
hebben ontvangen van Karin van der Mey. Dank 
daarvoor. Mijn naam is Hilda Meerding en ik ben 
60 jaar. Geboren in Friesland en vandaar verhuisd 
van Groningen naar Gelderland toen naar Zuid 
Holland. Vanuit de drukte in Den Haag ontstond 
in 2006 de behoefte om samen met mijn man op 
zoek te gaan naar een huis met karakter en uitzicht. 
Na lang zoeken vonden we ons ideale huisje aan 
de rand van Benthuizen. We vonden hier vrijheid, 
het dorpse leven, de prachtige luchten, het uitzicht 
en de vriendelijke mensen. We waren al snel 
gesetteld en we zijn nog steeds heel blij dat we de 
overstap gemaakt hebben van stad naar platteland. 
Den Haag is dicht bij en met de randstadrail ben 
ik binnen het uur op mijn werk als planner bij 
zorginstelling Florence. 
Na een aantal jaar hier wonen trok de euforie van 
het mooie wonen wat op. Wat rijden de auto’s hard 
door de straat, waarom is er tegenover mijn huis 
zo’n woestenij waar de honden uitgelaten worden. 
En wat ligt er een troep op straat. Hier kon ik niet voor weglopen. Het idee ontstond om de woestenij 
aan te gaan pakken. Wat planten en kleine struiken gekocht en Ik kreeg ook bloemen en planten van 
buurtbewoners. Er ontstond langzamerhand een tuin. Ron Angenent van de gemeente Alphen aan 
den Rijn, afdeling Wijken en Kernen, heeft in 2018 mij de mogelijkheid geboden om groenvrijwilliger 
te worden: mijn adoptietuin was geboren. Fijn want ik ben gek op tuinieren.  De gemeente heeft ook 
veel planten en struiken gegeven en  staat mij zo nodig met raad en daad bij. Echt top. De straat 
heeft er een mooie tuin bij gekregen en ik ontvang geregeld complimenten van voorbijgangers en 
bewoners. De twee bordjes met uitleg over de tuin en het verzoek om het netjes te houden maken 
de tuin helemaal af. 
Het zwerfvuil is een ander verhaal. Om de week loop ik door de straat om het zwerfvuil op te rapen. 
Lekker buiten zijn en een bijdrage leveren aan een beter milieu dat doet mij goed; het is een echte 
hobby geworden. Een nadeel is alleen dat ik tijdens het oprapen mij realiseer  dat het niet echt 
constructief is. Want een week later liggen er weer sigarettenpeuken, tie-wraps, blikjes, plastic, glas, 
verpakkingsmateriaal, bananenschillen met sticker enz. Het zou fijn zijn als mensen meer bewust 
worden wat ze allemaal op de grond gooien. Zo bestaan sigaretten peuken voor 80 % uit plastic. En 
waar zijn alle prullenbakken gebleven? Ik wil best een prullenbak adopteren en zorgen dat die geregeld 
geleegd wordt. Waar ik heel blij mee ben is dat een aantal buurtkinderen het leuk vindt om met mij 
mee te doen. Samen bezig zijn in de natuur om die schoner te maken en ondertussen te kijken wat er 
allemaal groeit. Het is heel inspirerend om de kinderen te leren over zwerfvuil en te zien dat ze er ook 
lol in hebben om een bijdrage te leveren aan een schoner milieu. 
Richting de gemeente heb ik de wens dat grotere stukken zwerfafval zoals kapotte verkeersbordjes, 
fietsen, kleden, plastic zakken door hen veel actiever worden verwijderd. Voor mij is het ondoenlijk om 
dat allemaal af te voeren.  De snelheid van het verkeer is iets voor de lange adem. Ik wens iedereen 
een mooi, schoon en veilig woonklimaat in het Groene Hart
Ik wil het estafettestokje overdragen aan Sandra Könings. Een vrouw met vele talenten en bewoner 
van één van de meest fraaie monumentale panden van Benthuizen.

Verpleeghuis Rhijndael in 
Koudekerk blij verrast met komst 
van een nieuwe theratrainer

Op vrijdag 18 februari werd verpleeg-
huis Rhijndael verblijd met de komst van 
een nieuwe theratrainer. Een theratrai-
ner is een bewegingsapparaat voor arm- 
en beenspieren gebaseerd op fietsbewe-
gingen. Er is momenteel bij Rhijndael 
grote behoefte aan alternatieve bewe-
gingsmogelijkheden om de conditie op 
pijl te krijgen en te houden. Mensen blij-
ven langer thuis wonen en komen dan in 
een mindere conditie Rhijndael binnen. 
Ook de beperkingen door de komst van 
Covid-19 zoals o.a. de lockdown heeft 
niet geholpen. Veel ouderen zaten nood-

gedwongen binnenshuis en veel bewe-
gen of buiten wandelen, wat toch zo be-
langrijk is, was niet mogelijk.
Stichting Dorpsoverleg Koudekerk a/d 
Rijn en de Cliëntenraad van Rhijnda-
el zochten naar een passend alternatief. 
Zij hebben zich hard gemaakt voor de 
komst van de theratrainer. Samen zijn ze 
een crowd-funding-actie gestart en bin-
nen no time was het benodigde geld bij 
elkaar .
Afgelopen vrijdag was het zo ver en heeft 
de voorzitter van de Rotaryclub Rijnwou-
de, Anneke Beuker-Tilstra, de theratrai-

ner in gebruik genomen. Zij maakte met 
veel enthousiasme als eerste een “fiets-
rit” achter het apparaat. Tijdens de korte 
rit zag ze op een monitor bijbehorende 
beelden van een route door het dorp ge-
toond worden. Het is een mooie manier 
om de beleving van het dorp binnenska-
mers te brengen, aldus Anneke Beuker-
Tilstra. Het was een bijzondere ervaring.
Het Dorpsoverleg, maar vooral de bewo-
ners van Rhijndael danken de Rotaryclub 
Rijnwoude, de Stichting Bedrijventerrein 
Hoogewaard, Caravanstalling Rust Roest, 
Vibu Projectontwikkeling en enkele par-

ticulieren voor hun betrokkenheid en 
bereidheid om dit project te financieren. 
Naast giften van het Dorpsoverleg zelf en 
de Cliëntenraad van Rhijndael was het 
benodigde geld voor dit goede doel in 
korte tijd bij elkaar gebracht.

Wij wensen de bewoners van Rhijndael 
vele veilige kilometers toe in hun eigen 
‘dorpse’ omgeving!

Allen hartelijk dank !
Stichting Dorpsoverleg Koudekerk aan 
den Rijn, Cliëntenraad Rhijndael.

Kom naar het Verkiezingsdebat Rijnwoude 

op 10 maart in het Groene Hart College 

Hazerswoude-Dorp 

aanvang 20.00 uur en inloop vanaf 19.30 uur
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Schipperbootcamp is 
booming - business!!
Na twee vervelende lock-
downs is er bij Schipper Boot-
camp flink doorgepakt. Veel 
mensen zijn zich ervan bewust 
geworden dat bewegen een 
must is en gaan nu lekker bui-
ten sporten.
Dat betekende voor Henk-Jan 
Schipper een nieuwe uitdaging. 
Henk-Jan ging met een aantal 
enthousiaste vrijwilligers aan de 
slag en het resultaat mag gezien 
worden. Het buitensport-trai-
ningscentrum, gelegen tussen 
SV Bernardus en het spoor in 
Hazerswoude – Rijndijk, is flink 
aangepakt en dit geeft mogelijk-
heid tot uitbreiding van de acti-
viteiten.
Mede dankzij het bredere aan-
bod en de diverse mogelijkhe-
den, komen niet alleen de vas-
te leden weer meer trainen. De 
uitbreiding heeft namelijk ook 
vele nieuwe leden aangetrok-
ken. Naast de obstakeltrainin-
gen (OCR) biedt Henk-Jan ook 
uitdagende bootcamptrainin-
gen aan. Deze worden afge-
stemd op jouw individuele ni-
veau zodat iedereen mee kan 
doen. Sinds kort worden er ook 
StrongMan-trainingen aangebo-
den met de daarbij behorende 
specifieke oefeningen zoals At-
las Stones,  de Log tillen, of de 

Vrijwilligerswerk in Benthuizen
Vorige week schreef Bas van 
Vliet over de bloei van Benthui-
zen. Daarbij hoorde nog een ge-
deelte over het bloeiende vrij-
willigerswerk in dit dorp. Dat 
gedeelte is door technische re-
denen helaas weggevallen in de 
krant van vorige week. Daarom 
plaatsen wij dit alsnog in deze 
editie.
Er is ook heel veel spontaan vrij-
willigerswerk in Benthuizen. 
Denk hierbij aan de jaarlijkse 
oliebollenactie, waarvan de op-
brengst is voor de gaarkeuken 
van onze zustergemeente Zou-
an in Roemenië. Vorige week 
kon jaar heerlijke erwtensoep 
bestellen en eerder konden we 
genieten van de heerlijke pan-
nenkoeken van het Zondag-

schoolproject van de Hervorm-
de gemeente in Benthuizen, 
‘Naar school in Pakistan’.
Verder zijn er  vrijwilligers van 
verschillende verenigingen, 
brandweer, historische muse-
um, korenmolen de Haas en 
nog zoveel meer
Zelfs als je bij de dokter in de 
wachtkamer zit en je kijkt naar 
die prachtige poster van Bent-
huizen met op de achtergrond 
onze trotse korenmolen De 
Haas, heb je het gevoel dat heel 
Benthuizen je steunt en mee-
leeft met hetgeen waar je daar-
voor zit. (zie foto)
Een stille wens van veel oude-
ren is toch ook wel de komst 
van een verzorgingstehuis. Als 
je thuis niet meer verzorgd kunt 

worden, ga je zomaar naar een 
ander dorp of andere gemeente 
en mis je al snel de vertrouwe-
lijke sfeer van je eigen dorp. 
Misschien iets voor de toekomst 
om naar uit te kijken.
Alom een prachtig dorp om 
trots op te zijn, dat is ons Ben-
thuizen!

INGEZONDEN

Betreft Toekomstige plaats van 
Bushalte in Hazerswoude dorp
Geachte heer Zevenbergen,

Met stijgend verbazing heb ik gelezen dat de bushalte op de  
Gemeeneweg richting Noord in Hazerswoude dorp verplaats 
zou gaan worden. Een argument lijkt te zijn: betere verkeers-
doorstroming.

Dat is onbegrijpelijk voor iedereen, die zich beroepshalve bezig 
houdt met verkeersdoorstroming.

Iedere weldenkend persoon kan in een beperkt aantal minuten 
van observatie ter plaatse zien dat de huidige bushalte nabij het 
benzine station optimaal is geplaatst bij deze kruising voor de 
verkeersdoorstroming. 

De bus heeft een eigen busbaan tot voorbij de halte tot de 
verkeerslichten en wordt niet opgehouden door wachtend verkeer 
voor de verkeerslichten. De verkeerslichten geven voorrang aan 
de bus, zodra deze zich heeft gemeld. Dus optimaal openbaar 
vervoer en het verkeer heeft minimaal last van de bus.

Bij een verplaatsing naar een te maken plek ter hoogte van  
Albert Hein moet de bus eerst wachten (in de file) op de 
verkeerslichten en heeft geen voorrang en staat dus in de file. 
Bij de halte ten noorden van de verkeerslichten moet de bus –  
nadat die gestopt is – weer invoegen in de verkeersstroom. 
Volgens de verkeersregels heeft de bus dan voorrang. Maar het 
doorgaande verkeer, dat heeft staan wachten voor het verkeerslicht 
is dan net bezig op te trekken en verwacht geen invoegende 
bus. Dat gaat ongelukken geven. Ook voor het verkeer dat door 
groen rijdt (of zelfs door oranje) en denkt lekker door te kunnen 
rijden verwacht geen invoegende bus. Dus plotseling remmen 
voor invoegende bus en meteen een kettingbotsing. Onveilig en 
gevaarlijk.

Gaarne ontvang ik het rapport (of de rapporteren) van de 
geraadpleegde specialisten waarin de keuze voor de halte ter 
hoogte van AH wordt beargumenteerd.

Tevens vraag ik u bovenstaande argumentatie mede te delen aan 
de geraadpleegd specialisten en hun commentaar hierop te vra-
gen. Dat commentaar ontvang ik graag.
Deze rapporteren bij voorkeur in digitale vorm.

In afwachting van uw antwoord, met vriendelijke groet,

ir. G.A. de Boer, Breitnerlaan 6, 2391 GC Hazerswoude-Dorp

Axe Heels. Dit zijn tools om heel 
sterk te worden als een échte 
Strong man of Strong woman. 
Bij Schipper Bootcamp kun je 
vrij trainen op maandag tot en 
met vrijdag van 9:00 tot 21:00 
uur en in het weekend van 9:00 
tot 13:00 uur. Op maandag, 
woensdag en vrijdag van 17:00 
tot 18:00 uur is er een kinder-
training (vanaf 7 jaar) Schipper 
Bootcamp hanteert een vast les-
rooster met ochtend en avond 

trainingen. Dit lesrooster kun je 
zien hun website www.schip-
perbootcamp.nl
Ben je geïnteresseerd of wil 
je meer weten, surf dan even 
rond op schipperbootcamp.nl 
voor meer informatie of mail je 
vraag naar info@schipperboot-
camp.nl
We wensen de deelnemers al-
vast heel veel plezier en succes 
op het uitgebreide buitensport-
trainingscentrum!

Wil je ook mooie sieraden?     
Tess maakt ze voor je!

Mijn naam is Tess Struik. Ik hou 
van sieraden maken en doe dit 
met veel plezier. Ik was begon-

nen met sieraden, omdat ik het 
leuk vind. Toen kwam iemand 
op het idee om er een soort be-
drijfje van te maken. Eerst deel-
de ik armbandjes via Facebook. 
Dit werkte niet echt, dus ging 
ik naar Instagram. Dit ging al 
veel beter! Mijn Instagram heet  
@t_jewelline. Ik ben al bijna 
2 jaar bezig met mijn bedrijfje 
en het gaat al een best goed. Ik 
krijg vooral bestellingen van fa-
milie en vrienden. Ik probeer 

zoveel mogelijk actief te zijn op 
mijn account. Dit doe ik in mijn 
vrije tijd, na school en vaak in 
het weekend. Ik hoop binnen-
kort van enthousiaste mensen 
een berichtje te ontvangen!
Lieve groet van Tess. 
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Muro Mallorca
Buenos dias uit Muro, Mallorca! Met zo'n 21 graden vandaag en een 
lichte wind zit ik volop in het zonnetje met een strak blauwe lucht 
in de tuin, naast de lemontree die volhangt met citroenen. Ik besef 
dat dit echt een privilege is om hier te mogen zijn. Om hier te kun-
nen werken en om mijn reisjes te kunnen voortzetten en weer de 
wereld te gaan verkennen. Muro is een schattig Mallorcaans plaats-
je zonder toeristen, omringt door prachtige natuur. Ideaal om te 
wandelen wat we vanmiddag ook gaan doen. Er zijn ook hele goe-
de fietsroutes en dagelijks zie je wielrenners voorbij komen. Dit wil 
ik ook gaan doen de volgende keer evenals ik de volgende keer naar 
Palma de Mallorca wil gaan. Dit keer kom ik echt om te werken en 
samen met mijn vriendin te zijn
Ik besef nogmaals dat het leven te geordend is in Nederland, te ge-
haast en simpelweg te druk overal. En ik klaag er zeker niet over 
maar het is gewoon een feit. Wellicht heeft dat er ook mee te ma-
ken dat ik toch met 2 culturen ben opgegroeid en ik ook heb mee-
gemaakt hoe het leven eraan toe gaat in de kleine dorpjes van mijn 
ouders in Griekenland, waar de hele gemeenschap voelt als een 
grote familie en de mensen recht uit het hart leven. Waar je altijd 
welkom bent bij iemand thuis. Het is denk ik onderdeel van de Me-
diteraanse cultuur. 

Een ding is zeker, deze cultuur staat 
mij wel aan en daarnaast gaan steeds 
meer bedrijven een remote cultuur 
accepteren: gelukkig maar!  Vandaag 
is ook 1st month jubileum bij Coco-
roco en ik zit helemaal op mijn plek-
je. Het is bijzonder om mee te maken 
dat het echt in een start-up fase zit 
en we tegelijkertijd een goede groei 
meemaken! Maar genoeg over werk, 
het is weekend en morgen vlieg ik 
helaas weer terug naar Nederland 
waar het code rood is (wat een con-
trast) 😊 
Liefs, Anthoula

Nieuw tijdperk voor 
Drumfanfare TTH

Op 7 maart aanstaande is het twee jaar geleden 
dat Drumfanfare TTH haar voorlopig laatste con-
cert gaf. In de grote zaal van de gereformeerde 
kerk dirigeerde Hans Dubbelaar het orkest tijdens 
een geweldige muzikale avond. Een week later 
veranderde corona ook het leven in Hazerswoude. 
We zijn bijna twee jaar verder. Twee jaar van vol-
ledige lockdowns, avondlockdowns, met 1,5 me-
ter afstand, met QR-codes, enzovoorts. Ook TTH 
heeft als vereniging de afgelopen twee jaar geïm-
proviseerd. Maar de muzikanten kijken er enorm 
naar uit om van 2022 een normaler jaar te maken!
Hoewel normaal? TTH staat voor grote verande-
ringen. Hans Dubbelaar, ruim 40 jaar dirigent 
van TTH, is halverwege 2021 gestopt. Ook de an-
dere instructeurs Daan Cornelissen en René van 
Haaren hebben aangegeven af te gaan bouwen 
bij  TTH. Elke instructeur heeft z’n eigen, logi-
sche redenen. Feit is dat TTH aan het begin van 
een nieuwe tijdperk staat. Met volop uitdagingen 
om voor goede vervanging te zorgen van deze he-
ren die op vele fronten hun stempel op TTH heb-
ben gedrukt.
 
Hans heeft bijna 45 jaar de muzikale leiding bij 
TTH gehad. Dat is een eeuwigheid. Samen heb-
ben Hans en TTH vele hoogtepunten  beleefd, 
zoals een 3e prijs op het NK Mars in Elburg of 
mooie concerten en taptoes. Maar ook tegensla-
gen (teruglopend aantal leden, persoonlijk leed). 
TTH is Hans Dubbelaar dankbaar voor alle jaren 
trouwe inzet. Zonder hem was TTH nooit gewor-
den wat het nu is; een springlevende, gezellige 
muziekvereniging met een goed muzikaal niveau!
René van Haaren is voor de buitenwereld het 

meest bekend als de tambour-maître die TTH ja-
renlang geleid heeft. Maar achter de schermen 
was hij ook jaren slagwerkinstructeur (na het ver-
trek van Simon Dubbelaar). De laatste jaren stak 
hij heel veel tijd in met name het show-ontwerp 
en de instructie daarvan. Daan Cornelissen is met 
afstand de jongste afzwaaiende instructeur. Hij 
heeft, nadat hij zelf Nederlands Kampioen werd, 
bij TTH ook het slagwerk instructie gegeven en 
ontwikkelde zich de laatste tijd ook in exercitie-
les.  Kortom, alle drie de heren verdienen een 
mooi afscheid van TTH. In welke vorm dat zal 
zijn is mede afhankelijk van wat corona toestaat. 
Maar de banden tussen de drie heren en TTH zijn 
sterk en blijven behouden, maar dan in een an-
dere vorm.
 
Met de enthousiaste inzet van eigen leden en goe-
de overgangsafspraken lukt het TTH om het (ko-
mend) vertrek  op te vangen. In de tussentijd gaat 
TTH op zoek naar een nieuw instructieteam. Op 
www.drumfanfare-tth.nl staat de vacaturetekst. 
Als je geïnteresseerd bent of iemand weet die 
dat leuk vindt: je kunt altijd contact opnemen via 
info@drumfanfare-tth.nl .
 
Nu de versoepelingen lijken door te zetten, gaat 
TTH ook kijken hoe ze het 50-jarig jubileum kun-
nen vieren, in en met Hazerswoude. Eigenlijk 
was 2021 het jubileumjaar, maar TTH doet dit 
in 2022. Binnenkort volgt daar meer informatie 
over. De eerste halve eeuw zit erop, corona zit er 
bijna op. Een nieuw tijdperk staat voor de deur, en 
Drumfanfare TTH heeft er zin in!

Veel bezoekers voor eerste 
expositie Creatief Rijnwoude

Er was grote belangstelling voor 
de eerste expositie van Creatief 
Rijnwoude op zaterdag 19 febru-
ari in Dorpshuis ‘De SOM’ . Cur-
sisten van de teken- en schilder-
cursus exposeerden hun werk en 
dat leverde een bijzondere vari-
atie op van tekeningen en schil-
derwerk: landschappen, portret-
ten, vogels, stillevens en abstract. 
Ook de deelnemers aan het Open 
Atelier namen deel met werk dat 
zij op donderdagmorgen zonder 
begeleiding maakten.
De drie docenten, Hans Verbeek, 
Conny Kruithof en Ellen de Jong 
waren in de loop van de dag af-
wisselend aanwezig om met be-
zoekers in gesprek te gaan over 
het gemaakte werk en geluk-

kig kon je ook weer even gezel-
lig napraten met een kopje koffie 
of thee bij een van de gezellige 
stamtafels in De Som.
De organisatie van Creatief Rijn-
woude kijkt met trots terug op 
de geslaagde expositie, die zeker 
voor herhaling vatbaar is.
Heb je ook zin om te tekenen, 
schilderen en je talent verder te 
ontwikkelen? Onze voorjaars-
cursussen voor volwassenen 
en (nieuw!) ook voor tieners, 
starten weer in de week van 7 
maart. Meer informatie is te vin-
den in onze rubriek op de web-
site van Actief Rijnwoude: www.
actief-rijnwoude.nl  of stuur een 
mailtje naar creatiefrijnwoude@
gmail.com
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‘Geen haat in de raad’ 
Het CDA  Alphen aan den Rijn 
vraagt aandacht voor de ver-
harding in de (gemeente)poli-
tiek. Zij komt daarom met het 
Manifest ‘Geen haat in de raad’

Wie de laatste weken het debat 
in politiek Den Haag heeft ge-
volgd zag dat scheldpartijen, be-
dreigingen en verdachtmakin-
gen aan de orde van de dag zijn. 
Elk debat lijkt verder te ontspo-
ren. Ook in veel gemeenteraden 
ziet het CDA een verharding die 
ons grote zorgen baart. Maar 
liefst 15% van de raadsleden 
heeft zelf te maken met bedrei-
gingen. Het CDA vindt dat we 
dit in Alphen aan den Rijn moe-
ten verminderen/voorkomen.

Het is niet alleen een probleem 
van de politiek. De verharding 
en verhuftering van de samen-
leving is iets wat ambtenaren, 
boa’s, politieagenten, GGD-me-

dewerkers, journalisten en vele 
anderen vrijwel dagelijks erva-
ren. Zowel op straat als online. 

Met het Manifest ‘Geen haat in 
de Raad’ staan 120 CDA-lijst-
trekkers op om aandacht en in-
zet te vragen voor deze proble-
matiek. Het CDA zet in op een 
samenleving met: minder ik, 
meer wij. Minder schreeuwen, 
meer samenwerken. Een samen-
leving waar we omzien naar el-
kaar als goede buur, vrijwilliger 
of mantelzorger. Waar solidari-
teit en saamhorigheid geen ou-
derwetse waarden zijn, maar 
het fundament van een sterke 
samenleving. 

CDA-lijsttrekker 
Jeroen van Gool: 
“Of het nu gaat om het de grote uit-
dagingen op het gebied van woning-
bouw, verkeer of klimaat; in veruit 
de meeste gevallen komen wij er als 

raad samen uit. Het maakt mij on-
gelooflijk trots dat deze maatschap-
pelijk betrokken raadsleden gezamen-
lijk in het algemeen belang van onze 
mooie gemeente handelen. #geenhaa-
tinderaad”

In de nieuwe gemeenteraad 
gaan wij meteen het gesprek 
aan om samen met alle partijen 
van goede wil de ‘Haagse toe-
standen’ te weren uit onze ge-
meenteraad. Ook wil het CDA 
met deze partijen kijken wat we 
samen kunnen doen om de ver-
harding en de verhuftering in 
de samenleving te verminderen.
Het CDA Alphen aan den Rijn 
roept alle partijen op het Mani-
fest ‘Geen haat in de raad’ te on-
dertekenen.

Contactinformatie:
Bij vragen kunt u contact 
opnemen met Jeroen van Gool

Hazerswoudse Boys 
wint eenvoudig van 
hekkensluiter

Hazerswoudse Boys heeft de 
wedstrijd tegen nummer laatst 
Ammerstolse SV met 5-1 gewon-
nen. Voor rust sprong een veel 
sterker Hazerswoudse Boys slor-
dig om met de kansen zodat de 
ruststand slechts 3-1 was in het 
voordeel van de thuisploeg. Na 
rust waren de kansen schaarser 
maar zonder veel tegenstand kon 
Hazerswoudse Boys de score uit-
bouwen naar een 5-1 eindstand.
Op een winderig sportpark be-
gint Hazerswoudse Boys met Jari 
Meertens in de spits. Eerste keus 
voor de spitspositie, Vito Mar-
tens, is afgelopen week op de 
training opnieuw zwaar gebles-
seerd geraakt na net hersteld te 
zijn van een zware knieblessu-
re. En omdat de beoogde ver-
vangers, Jochem van Vliet en Jel-
le Nieuwhof, de voorkeur gaven 
aan een andere bezigheid bo-
ven voetballen is trainer Wilco 
Wapenaar gedwongen om mid-
denvelder Jari in de punt op te 
stellen. Omdat ook aanvoerder 
Justin Meijer ontbreekt vanwe-
ge een blessure vormen Justin 
de Ruijter, Glenn Bennis en Sam 
Timmermans het middenveld. 
Bij tegenstander Ammerstolse SV 
ontbreekt trainer Rieny Looren 
de Jong i.v.m. stormschade door 
storm Eunice.
Hazerswoudse Boys schiet uit de 
startblokken en is binnen 10 mi-
nuten 4 keer dicht bij de ope-
ningstreffer. De grootste kans 
is voor Ivo Vogelaar die na een 
splijtende pass van Ties Tijssen 
alleen voor keeper Kevin Bouwer 
opduikt maar Ivo schiet de bal te-
gen de uitgelopen keeper aan en 
houdt er slechts een corner aan 
over. Even later is Jari Meertens 
dichtbij de 1-0 maar hij ziet zijn 
snoeiharde vrije trap van ruim 25 
meter op de binnenkant van de 
paal belanden. Nadat de bezoe-
kers via een schot van buiten de 
zestien Patrick van de Reest voor 
het eerst aan het werk hebben ge-
zet valt na een kwartier eindelijk 
de 1-0 wanneer Jari Meertens de 
bal vrijspeelt in het zestienme-
tergebied van Ammerstolse SV 
en de bal panklaar legt voor Jus-
tin van Vliet die de bal bekeken 
in de hoek schuift. Hazerswoud-
se Boys weet steeds goed de ga-
ten te vinden in de Ammerstolse 
verdediging maar blijft slordig in 
de afronding. Na opnieuw 2 ge-
miste grote kansen valt de 2-0 na 
een klein half uur spelen. Via een 

prima combinatie belandt de bal 
vanaf de rechterkant van het veld 
aan de linkerkant bij Justin van 
Vliet die met een mooie steekpass 
Ivo Vogelaar wegstuurt die op 
zijn beurt de bal prima voorgeeft 
waarna aanvoerder Leo de Rui-
ter de bal binnen tikt. De span-
ning is even later onverwacht 
weer helemaal terug als Martijn 
Vermaas de bal rand strafschop-
gebied controleert, wegdraait bij 
zijn tegenstander en uit de draai 
de bal, met wat geluk, fraai over 
de verraste keeper Patrick van der 
Reest in het doel schiet. Hazers-
woudse Boys gaat direct weer op 
zoek naar een doelpunt en 5 mi-
nuten voor rust is het opnieuw 
raak als Glenn Bennis het eind-
station is van een vlot lopende 
aanval en de bal onhoudbaar in 
de verre hoek schuift.
Na rust duurt het even voor de 
thuisploeg het ritme van voor 
rust weet op te pakken. De be-
zoekers zijn zelfs het eerst ge-
vaarlijk via een schot van aan-
voerder Jory de Lange vanuit een 
moeilijke hoek dat door Patrick 
van der Reest tot corner wordt 
verwerkt. Daarna trekt Hazers-
woudse Boys het initiatief weer 
naar zich toe. Sam Timmermans 
is dicht bij een treffer na goede 
een-twee met Leo de Ruiter maar 
zijn schot eindigt op de paal. Na 
een kwartier spelen in de 2e helft 
speelt Stan van Meurs zich vrij 
aan de linkerkant en geeft de bal 
hoog voor. Keeper Kevin Bou-
wer weet de bal weg te stompen 
maar die belandt voor de voeten 
van Tyler van Buuren die de bal 
met een boog over de keeper en 
via het hoofd van een verdediger 
in het lege doel schiet en Hazers-
woudse Boys op een marge van 
3 doelpunten brengt. Tien minu-
ten later maakt invaller Royce Ra-
vensbergen, die zijn competitie-
debuut maakt in het eerste elftal, 
er 5-1 van als hij de bal binnen 
schuift uit een rebound na een 
kopbal van Leo de Ruiter die met 
moeite kan worden gered door 
keeper Bouwer. Vlak voor tijd is 
er nog een niet te missen kans 
voor de ingevallen Pim van Wie-
ringen maar hij weet op 5 me-
ter van het doel de bal niet langs 
de Ammerstolse sluitpost te krij-
gen. Even later fluit scheidsrech-
ter Huizinga voor het einde.
Volgende week speelt Hazers-
woudse Boys om 14.30 uur uit 
bij vv Moordrecht.

BSC - CKC 1-2 - maar er had 
echt meer in gezeten
Het staartje van storm “Eunice” 
bleek een behoorlijke staart te 
zijn en maakte een gewoon potje 
voetbal bijna niet mogelijk. Maar 
daar had ook de tegenstander last 
van, was de redenatie. Dus met 
goede moed en gesteund door 
in grote getale opgekomen sup-
porters, met de aftrap van een 
flitsende pupil van de week en 
met combinatievoetbal over de 
grond werd de strijd aangegaan 
tegen het CKC uit Capelle dat op 
de tweede plaats in de compe-
titie prijkte. Er ontstonden wat 
kansen over en weer, maar een 
schoenmaatje te kort, een door 
de wind wegdraaiende bal, pri-
ma keeperswerk (Levi Tuijt!) of 
gewone mazzel, voorkwamen 
doelpunten aan beide kanten. 
De keurig geformuleerde vraag 
van aanvoerder Falco Henzen 
aan de Leidse Leidsman Van den 
Dop waarom deze niet op zijn 
fluitje blaast als er een overtre-
ding wordt begaan, had hem al 
heel snel in de wedstrijd een gele 
kaart opgeleverd. Misschien als 
waarschuwing voor iedereen? 
Een wrang moment wel, omdat 
daarna bleek dat de Leidse Leids-
man bij échte overtredingen 
veel minder scheutig was met 
zijn kaarten. Zelfs toen B.S.C.’er 
Stijn van Leeuwen voor ieder-
een zichtbaar binnen het straf-
schopgebied onderuit geschof-
feld werd. Maar aan de andere 
kant kwam vlak daarna B.S.C. 
goed weg toen een bal via de 
paal het veld weer in hobbel-
de. Met een veldoverwicht maar 
zonder doelpunten kon de thee 
genuttigd worden. Twee spelers 
konden dat theemoment niet 
ongeschonden bereiken. Zowel 
B.S.C.’er Jop Splitthof als CKC'er 
Mark de Borst moesten aan een 

super hippe tulband om een 
hoofdwond te stelpen.
In de tweede helft bleef het spel-
beeld hetzelfde. CKC probeerde 
het met lange door de wind ge-
dragen ballen. Maar die waren 
vaak zo lang dat de meeste in de 
handen van doelman Levi Tuijt 
eindigden. B.S.C. bleef het pro-
beren met combinatievoetbal. 
Tot heel grote kansen kwamen 
beide partijen niet. Zo leek de 
wedstrijd, misschien wel (on)
terecht, in een brilstand te ein-
digen. Maar zoals het beken-
de gezegde wil: Het venijn zat 
in de staart. In de 89e minuut!! 
werd door CKC een bal vanaf de 
achterlijn voorgegeven en in het 
Benthuizer doel gefrommeld. 
De blijdschap van alles en ieder-
een met een CKC-hart leek, lo-
gischerwijs,  op de rituelen die 
je ziet bij het winnen van de 
Championsleague. En dat bij de 
spelers van B.S.C. de koppies te-
leurgesteld gingen hangen was 
ook logisch. Die koppies hingen 
nog toen direct na de aftrap CKC 
de bal veroverde en nog een 
doelpunt binnentikte. Binnen 
een minuut van 0-0 naar 0-2! 
Op karakter recht B.S.C. de rug 
en schiet zowaar de 1-2 binnen. 
Nog een paar bloedstollende 
minuten in de blessuretijd tot-
dat de Leidse Leidsman voor het 
einde floot. Zwaar teleurgesteld 
gingen de mannen van B.S.C. 
naar binnen voor een “troost-
biertje”. Twee cruciale wedstrij-
den op rij verloren. Maar zeker 
tegen CKC had er echt meer in 
gezeten. 

Volgende week speelt B.S.C.’68 
tegen NOCKralingen, Kraling-
se Zoom 100 in Rotterdam. Die 
wedstrijd begint om 15.00 uur.

Dik verdiend!
Als je met elkaar 4782 loten van 
de Grote Club Actie verkoopt en 
daarmee het formidabele bedrag 
van € 11.249,76 binnensleept, 
dan heb je wel recht op een be-
loning! Die beloningen lagen 
onlangs in de vorm van  B.S.C.-
T-shirts,  -trainingspakken en 
stevige sporttassen in de kantine 
te wachten op hun nieuwe eige-
naren. Daar werden die avond de 
mooie spullen uit aan de B.S.C.-
jeugd die dat vanwege het door 
hen verkochte aantal loten dik 
verdiend had. Na het met het 
nieuwe bezit poseren voor een 
foto werd, vergezeld van drin-
ken en chips, weer op weg naar 
huis gegaan.
Maar dat is nog lang niet alles! 
Want de teams die meer dan 300 
loten hebben gescoord, worden 
zoals beloofd, beloond met een 
teamtraktatie. 
En als klap op de vuurpijl de 
kampioen lotenverkopen: Luca 
Stevenhagen!! Hij verkocht in z’n 
uppie maar liefst 208 loten! Luca 
krijgt bij een nog af te spreken 
thuiswedstrijd van het 1e zo’n 
uitgebreide begeleiding als we 
die alleen maar aan een belang-
rijk en/of beroemd persoon zou-
den geven. Gefeliciteerd Luca en 
vooral, bedankt!
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Doe mee met je familie, vriendenclub, collega’s, sportteam, enz…

Rijndijkse Dorpskwis 
voor 75 jaar SV Bernardus
Begin juni 2022 viert SV Bernardus uit Hazerswoude-Rijndijk dat de voetbalver-
eniging 75-jarig bestaat met een feestweek voor leden en dorpsgenoten. Vooraf-
gaand daaraan organiseren zij op 21 mei de Rijndijkse Dorpskwis voor ALLE inwo-
ners van het dorp. Je kunt je team nu al gaan samenstellen en inschrijven!

75 jaar verenigingsleven. 
“Voetbalvereniging Bernardus is 
in 1947 begonnen op één veldje 
bij boer Heemskerk in de Groe-
nendijk”, vertelt Bart de Roo, 
oud voorzitter van de vereni-
ging, ‘quizmaster’ en lid van de 
kwiscommissie. “Doordeweeks 
liepen de koeien over het gras 
en op zaterdag ging men aange-
kleed naar het veld. Voordat er 
kon worden gespeeld moesten 
eerst de koeienvlaaien worden 
weggeschept. De club was toen 
ook aan de Bernarduskerk geli-
eerd. Op zondagen mocht pas 
worden gespeeld als de kerk-
dienst was afgelopen en het sei-
zoen werd geopend met een 
kerkdienst.” In 1980 heeft de 
club het huidige onderkomen 
gekregen aan de Sweelincklaan 
en staat er een serieuze voetbal-
club met 600 leden, 200 vrijwil-
ligers, 3 wedstrijdvelden en een 
trainingsveld. “Maar het meest 
trots zijn we op ons fantastische 
terras op het zuiden. Daar zijn 
alle clubs die hier komen spelen 
jaloers op,” aldus De Roo. 

Dorpskwis werkt verbindend
Begin juni organiseert een spe-
ciaal comité een aantal feestda-

gen bij de club, maar hierover 
later meer. Voor de organisatie 
van de Rijndijkse Dorpskwis is 
een aparte kwiscommissie in-
gesteld van zes personen: Cor 
Hoogendijk, Bart de Roo, Peter 
de Brabander, Ton van Rooijen, 
Ronald Wagenvoort en Ans van 
der Linden. 
“We hebben als vereniging ook 
een sociale rol in het dorp en 
onze taak houdt dus niet op bij 
de hekken van het terrein. Wij 
vinden het daarom belangrijk 
om bij het jubileum iets terug 
te doen voor het dorp en heb-
ben met elkaar nagedacht over 
hoe dat te doen. Dat is de Rijn-
dijkse Dorpskwis geworden. We 
hopen dat zoveel mogelijk men-
sen uit het dorp hieraan mee-
doen. In het Zuiden van het land 
zijn de dorpskwissen al jaren 
een echte rage. Het lijkt ons leuk 
om dat ook hier te introduceren, 
want het brengt heel veel men-
sen uit het dorp samen en dat is 
natuurlijk goed voor de saamho-
righeid. Het zou fantastisch zijn 
als het lukt om 75 teams op de 
been te brengen. Voorwaarde is 
natuurlijk wel dat het coronavi-
rus ons tegen die tijd gunstig ge-
zind is.”

Hoe werkt het?
De Rijndijkse Dorpskwis wordt 
in teams van rond de 10 perso-
nen gespeeld. Elk team dat mee-
doet kan op 21 mei om 16.00 
uur het vragenboek (inclusief 
USB-stick) ophalen en moet 
deze uiterlijk om 21.00 uur ’s 

avonds weer inleveren. Men 
kan de strategie voor het beant-
woorden van de vragen verder 
zelf kiezen en de taken verde-
len binnen het team. Waar men 
samenkomt is ook eigen keu-
ze. Verder zijn alle hulpmidde-
len en hulplijnen toegestaan om 
naar de antwoorden te zoeken. 
Het gebruik van internet is daar-
bij vanzelfsprekend nodig, maar 
niet alle antwoorden zullen via 
die weg gevonden kunnen wor-
den. Verder zijn er ook doe-op-
drachten bij. Er zijn vragen en 
opdrachten in 11 categorieën, 
zoals muziek, film & tv, Hazers-
woude, eten en drinken en na-
tuur. In totaal moeten zo’n 200 
vragen worden beantwoord. De 
organisatie gaat uit van de eigen 
creativiteit en inventiviteit van 

de teams, maar wil wel een paar 
tips geven: zorg voor een team 
met deelnemers in alle leeftijden 
en zorg ervoor dat je hulplijnen 
ter beschikking hebt. De prijs-
uitreiking vindt plaats op zater-
dagavond 28 mei. Ook dat wordt 
een gezellig evenement. 

Inschrijven
Je kunt vanaf heden een team 
aanmelden. Het inschrijfgeld 
bedraagt 25 euro. Elk team be-
paalt zelf hoeveel deelnemers 
men heeft. Er wordt een mini-
mum van 10 deelnemers gead-
viseerd. 
Voor meer informatie en aan-
melden kun je contact opne-
men via dorpskwisbernardus@
gmail.com of bellen naar Ans 
van der Linden op 06-12648320. 

BSC'68 blij met nieuwe sponsoren

Afgelopen zaterdag is de spon-
sorovereenkomst met R&W Ad-
ministraties door eigenaar Jor-
dy van Wichen en secretaris Leo 
van den Berg ondertekend.
R&W Administraties was vorig 
jaar al teamsponsor van de Seni-
oren 5 en zal dat tot en met vol-
gend jaar blijven.
Bij R&W Administraties kunnen 
ondernemers en particulieren 

terecht voor het laten verzorgen 
van de boekhouding en belas-
tingaangiften.
De ondertekening had een goe-
de uitwerking op de heren van 
het 5e, en dat was maar goed 
ook, want de nummer 1 TAVV 
kwam op bezoek.
Zij werden met maar liefst 5-1 
verslagen, waardoor het 5e nu 
zelf bovenaan staat. Het kam-

pioenschap lonkt, goed bezig 
mannen!

Ook de ondertekening van het 
contract met Rijndorp Installa-
ties B.V. heeft zaterdag plaatsge-
vonden.
Rijndorp Installaties B.V. ver-
zorgt installaties op woningen, 
kantoren en andere gebouwen.
In het verleden hebben zij bij-

voorbeeld geholpen bij de ver-
bouwing van Naturalis en 
SnowWorld.
Rijndorp sponsort dit jaar de 
JO11-3. Na de ondertekening 
ging de ploeg van trainer Pas-
cal Hertog het veld op en mede 
dankzij de nieuwe tenues werd 
tegenstander RVC'33 JO11-1 met 
een 17-4 overwinning naar huis 
gestuurd.

Hierdoor blijft de JO11-3 bo-
venaan staan en heeft het met 9 
punten uit 3 wedstrijden de vol-
le buit. Lekker bezig jongens!

Beide teams hopen wij aan het 
einde van de competitie nog 
steeds als nummer 1 te mogen 
begroeten.



15Groene Hart Koerier
woensdag 23 februari 2022

Koudekerk overtuigend 
langs Warmunda
Op de eerste officiële complete 
speeldag stond er gelijk een kraker 
op het programma: aan de Grutto-
laan ontving Koudekerk de blauw-
witten van Warmunda. Een strijd 
om (voorlopig) de best of de rest 
,want zowel Teylingen als Meer-
burg staan los en de verwachting 
is ook dat zij gaan uitmaken wie 
er kampioen in deze sterke klas-
se gaat worden. Aangezien beide 
ploegen ook nog tegen de twee 
“uit zicht” moeten aantreden is in 
het spoor blijven noodzakelijk, het 
besef hiervan was het meest aan-
wezig bij de Gruttolaanbewoners. 
Na een ruime 3-0 voorsprong bij 
rust gaf het scorebord na 90 mi-
nuten voetbal een geenszins ge-
flatteerde 5-2 aan, na de stormen 
Dudley en Eunice hadden de be-
zoekers kennisgemaakt met een 
storm genaamd Koudekerk.

Na onderweg diverse obstakels 
van de eerdergenoemde stormen 
te hebben getrotseerd kwam uw 
verslaggever van dienst ruim op 
tijd aan in het stadion el Grutto, 
en zag daar op een van de bij-
velden voorzitter Rik Winterink 
een jeugdwedstrijd fluiten. Dat 
de beste man later ook nog met 
een fototoestel langs de lijn bij 
het vlaggenschip te bewonderen 
was, is misschien wel tekenend 
voor een echte dorpsclub, waar-
van akte. Goed ook om te zien 
was de aanwezigheid van Nico 
van der Salm op de tribune. Dan 
gaan we nu naar de wedstrijd.

Het eerste gedeelte voor de rust 
was er één van aftasten. De bal 
ging veelvuldig rond en zo af en 
toe werd er een speldenprikje uit-
gedeeld en moesten beide kee-
pers een keer handelend optre-
den. Ruben van den Berg, speler 
Koudekerk, wakkerde hierna het 
vuurtje aan en ging voorop in de 
strijd. Na een klein half uur spe-
len stond de gastheer op voor-
sprong. Een ouderwetse een-twee 
door het midden tussen Yvar de 
Groot en spits Mike van Velzen 
werd door laatstgenoemde iet-
wat fortuinlijk achter doelman 
Rens van der Zwet geschoten en 
was daar de gewenste voorsprong 
voor de ploeg van trainers Jarno 
Verweij en Gert Labots. Nauwe-
lijks tien minuten later verdubbel-
de De Groot de voorsprong, vanaf 

een meter of 25 zag hij de keeper 
iets te ver voor zijn doel staan en 
stiffte de bal in het net. Een com-
fortabele voorsprong zo vlak voor 
rust, het wachten was op een ant-
woord van de Warmonders.

Direct na de aftrap kwam er 
een kans op de aansluitingstref-
fer, maar het was Roy Dorrepaal 
die met zijn vingertoppen de bal 
beroerde. De bezoekers speel-
den de eerste helft gelaten, mis-
ten een spits als aanspeelpunt en 
zochten veelvuldig de rappe Ke-
vin van Bentem, maar de mees-
te crossballen kwamen niet aan. 
Kwam die een keer wel aan dan 
was het direct gevaarlijk en had 
Daan van der Zwet het lastig en 
dat ging ook ten koste van een 
gele kaart.  De thee kwam voor 
de gasten als geroepen, een ver-
schil van twee, wat verse wis-
sels en een peptalk kunnen vaak 
wonderen doen. Daar dacht Sem 
van Aalst anders over, want die 
zorgde met aan rake strafschop 
voor een 3-0 ruststand. 

De tweede helft kenmerkte zich 
door de vele wissels, halverwe-
ge mocht Sidney de Schepper ook 
nog een duit in het zakje doen. De 
al maanden goed en constant spe-
lende verdediger schoot de 4-0 
binnen na weifelend optreden 
van doelman Van der Zwet en zat 
de wedstrijd op slot. Binnen een 
tijdsbestek van 2 minuten stond 
het ineens 4-2 door een eigen 
doelpunt van Sander Schmand en 
een treffer van Robert Steemers. 
Wie dacht dat de wedstrijd, met 
nog een kleine 20 minuten te spe-
len, spannend werd kwam bedro-
gen uit want het was man of the 
match Mike van Velzen die zijn 
tweede van de middag en tevens 
eindstand binnenschoot.

Een ruime overwinning voor de 
thuisploeg, de bezoekers stonden 
erbij en keken ernaar. Nauwelijks 
bezieling, weinig creativiteit en 
onsamenhangend. De thuisploeg 
manifesteerde zich veel meer als 
team en hebben in spits Van Vel-
zen een meevoetballende kapstok 
die altijd aanspeelbaar is.

Bij de onfortuinlijke Winkel-
man was er na afloop vooral 
berusting: “Het zat er vandaag 
niet in, Koudekerk speelde goed 
en de winst was dan ook volko-
men terecht. Als wij zo spelen 
als vandaag dan gaan wij verder 
geen rol van betekenis meer spe-
len en moeten we uitkijken dat 
het seizoen niet als een nacht-
kaars uitgaat.”  De gelatenheid 
bij Winkelman is misschien wel 
kenmerkend voor de fase waarin 
Warmunda zit. Normaal gespro-
ken vol gif in het veld en na af-
loop balend van een nederlaag.

De man in vorm bij Koudekerk, 
de fitte en pas vader van een 
prachtige dochter geworden De 
Schepper, was the day after dui-
delijk in zijn commentaar: “Ik 
heb genoten van ons spel. We 
hebben als team gespeeld en ge-
knokt en ook voor de toeschou-
wers een mooie wedstrijd op de 
mat gelegd. Op voorhand had 
ik wel wat meer van Warmun-
da verwacht, maar dat is ook 
een compliment naar ons toe. De 
derde plek is ook waar we ho-
ren te staan nu, de twee ploegen 
boven ons zijn beter aan het sei-
zoen begonnen. Maar als wij in 
deze flow kunnen doorgaan dan 
kunnen wij ze het nog knap las-
tig maken. Ik heb veel plezier in 
het spelletje en vertrouwen in dit 
team en staf om iets moois neer 
te zetten.”

Dikverdiende over-
winning Bernardus

Na de ‘lange’ winterstop staat 
voor Bernardus vandaag de thuis-
wedstrijd tegen Woubrugge op 
het programma. Hoewel storm 
‘Eunice’ is uitgeraasd, staat er 
nog wel een straffe wind schuin 
over het speelveld. Bernardus 
start met Bart de Jong in de ach-
terste linie en ook Nordin Ouds-
hoorn start weer in de basis (om-
dat hij kort voor de winterstop 
weer last had gekregen van een 
hamstringblessure, is voor hem 
de lange winterstop niet nadelig 
geweest). Vraag is of Bernardus 
het sterke spel van de laatst ge-
speelde competitiewedstrijden in 
november kan continueren.
Woubrugge begint, met enig 
windvoordeel, goed aan de wed-
strijd en lijkt na eerdere zeperds 
in de competitie de draad weer 
goed op te willen pakken. Hun 
offensief is echter van korte duur, 
want al snel neemt Bernardus het 
initiatief over. Als er al wat mo-
gelijkheden voor het doel van 
Woubrugge zijn geweest, is het 
spits Koen Schellingerhout die 
een voorzet van Jeffrey van der 
Heiden koppend afrondt. 1-0. 
Kort hierop ontstaat er uit een 
aanval van Bernardus  opnieuw 
een mogelijkheid. Echter de keu-
ze van Jeffrey van der Heiden om 
zelf te schieten in plaats van een 
voorzet te geven, is niet de juis-
te. Bernardus domineert de wed-
strijd, creëert na aanvallen via 
o.a. Sven de Boer, Bryan Straathof 
en Rens Schakenbos dan ook tal-
rijke mogelijkheden om de score 
te verhogen, maar juist het afron-
den is het enige wat er aan ont-
breekt. Woubrugge plaatst af en 
toe een plaagstootje, maar straft 

wel vlak voor de pauze wat ge-
klungel in de Bernardus-defensie 
af. 1-1.
Ook de tweede helft is Bernar-
dus de bovenliggende partij en 
toont het opnieuw veel inzet. Na 
een voorzet van Sven de Boer ziet 
Jeffrey van der Heiden zijn schot 
gekeerd door de Woubrugge-
goalie en kort hierop is dezelf-
de Jeffrey bijna succesvol als zijn 
schot rakelings langs de verkeer-
de kant van de paal gaat. Enke-
le minuten later is het wel raak, 
Jeffrey kopt de voorzet van links 
van Rens Schakenbos keurig bin-
nen. 2-1. Woubrugge probeert 
het nog, maar kan nauwelijks ge-
vaarlijk worden. Bernardus daar-
entegen krijgt nog meer goede 
mogelijkheden, zo kan de Wou-
brugge-doelman, na een voor-
zet van Bryan Straathof, de kop-
bal van Koen Schellingerhout 
nog pareren. Na de wissel, Rem-
ko van der Werff  voor Sven de 
Boer, ontstaat er nog een grote 
aanvallende kans als Jeffrey van 
de Heiden een afgemeten voor-
zet aflevert aan Bryan Straathof, 
maar laatstgenoemde de bal over 
het doel prikt. Kort voor het ein-
de neemt Rob Verbeij nog de 
plaats in van Nordin Oudshoorn. 
Woubrugge is te onmachtig om 
het Bernardus vandaag moeilijk 
te maken.
Daarom een dikverdiende over-
winning en de constatering dat 
Bernardus de goede lijn vandaag 
heeft doorgezet. Complimenten 
aan de gehele ploeg en begelei-
ding! Komend weekend staat de 
wedstrijd tegen Warmunda ge-
pland. In Warmond wordt dan 
om 15.00 uur afgetrapt.

Koudekerker Jesse van Remundt naar Sparta Rotterdam
Koudekerker Jesse van Remundt speelt volgend seizoen voor de 
JO13-1 van Sparta Rotterdam. De verdediger van Alphense Boys 
was gescout door de drie betaald voetbalorganisaties uit Rotter-
dam en heeft bewust gekozen voor de Kasteelheren. 

Jesse begon, in navolging van 
zijn grote broers Luca en Di-
mitri en vader Cedric, al vroeg 
met voetballen bij onze club. 
Na vijf seizoenen in de jongste 
jeugd van Koudekerk besloot hij 

twee seizoenen geleden Koude-
kerk in te ruilen voor Alphen-
se boys om zo op hoger niveau 
te kunnen gaan voetballen. Hier 
heeft hij zich nog meer kun-
nen ontwikkelen en is hij zelfs 

gescout door alle drie de Rot-
terdamse bvo's. Jesse, die nog 
steeds elke zaterdag van vroeg 
tot laat te vinden is aan de Grut-
tolaan, heeft er uiteindelijk voor 
gekozen om de clubkleuren van 
Sparta Rotterdam te dragen in 
het seizoen 2022-2023.

Als jeugdcommissie (en uiter-
aard de hele club) zijn wij er 

erg trots op dat het Jesse is ge-
lukt om zich zo te ontwikkelen 
dat hij is opgevallen bij een gro-
te betaald voetbalorganisatie. 
Wij willen hem dan ook heel 
veel succes en vooral veel ple-
zier wensen bij deze heel gave 
uitdaging!

De jeugdcommissie van V.V. 
Koudekerk
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Uit Raadspraak, nieuwsbrief van 
de gemeenteraad
Bestemmingsplan 
Hoogeveenseweg
Het voorstel van het college voor het be-
stemmingsplan Hoogeveenseweg 57, 59 
en 87 in Benthuizen is door de gemeente-
raad gewijzigd vastgesteld. Het voorstel had 
als doel om op Hoogeveenseweg 57 en 59 
een composteerinrichting en manege op te 
richten en op nummer 87 een kleinschalige 
recreatievoorziening. De raad wil vasthou-
den aan de visie uit het bestemmingsplan 
Bentwoud van 2008. Het creëren van een 
composteerinrichting past daar niet in. Om 
deze reden en naar aanleiding van ingeko-
men zienswijzen heeft de raad het bestem-
mingsplan voor Hoogeveenseweg 57 en 59 
niet vastgesteld. Het onderdeel van het be-
stemmingsplan voor Hoogeveenseweg 87 
in Benthuizen is wel vastgesteld.

Project zonnepark ITC/PCT-
terrein Hazerswoude-Dorp
Sunvest B.V. wil een zonnepark ontwikke-
len op het ITCPCT-terrein in Hazerswou-
de-Dorp. Hiervoor is een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ingediend bij de ge-
meente. Sunvest B.V. wil op ongeveer 64% 
van het terrein (12,5 hectare) zonnepane-
len plaatsen. Daarnaast wil ze ongeveer 36% 
(7,1 hectare) gebruiken voor het versterken 

van de ecologische waarden en biodiversi-
teit in het gebied. De gemeenteraad heeft 
aangegeven geen bedenkingen te hebben 
tegen de ontwikkeling van dit zonnepark.

Duurzaamheidslening en 
Stimuleringslening
De gemeente wil huurders en eigenaren 
van woningen en organisaties in onze ge-
meente stimuleren om hun woning of pand 
te verduurzamen. Hiervoor kunnen duur-
zaamheidsleningen of een stimuleringsle-
ning worden afgesloten. Hoe inwoners van 
de gemeente Alphen aan den Rijn in aan-
merking kunnen komen voor deze leningen 
is geregeld in twee verordeningen die de 
gemeenteraad gewijzigd heeft vastgesteld. 
Ook heeft de gemeenteraad het totale bud-
get van deze regelingen verhoogd. Dit is no-
dig omdat het budget voor de Duurzaam-
heidslening bijna op is. Dit komt doordat 
veel inwoners hard bezig zijn met het ver-
duurzamen van hun woning en daarbij ge-
bruik maken van de hiervoor beschikbaar 

gestelde budgetten. Een duurzaamheidsle-
ning kan aangevraagd worden door huis-
eigenaren of huurders voor energiebespa-
rende maatregelen in en aan hun woning. 
Een stimuleringsregeling kan aangevraagd 
worden door Verenigingen van Eigenaren, 
(sport)verenigingen, scholen of coöperaties 
voor verduurzaming van panden.

Motie verkeersmaatregelen 
Hazerswoude-Dorp

Het college heeft toegezegd een motie van 
de gemeenteraad over vraagstukken rond 
verkeersinrichting in Hazerswoude-Dorp 
uit te voeren. Er komt voor de nieuwe raad 
een eindverslag waarin wordt ingegaan op: 
de resultaten van de proef van het wegha-
len van het paaltje in de Jan van Eijcklaan, 
de verkeersmetingen van het verkeer van-
uit het noorden dat rechtsaf gaat, en de 
wijkontsluitingsweg en de gevolgen voor de 
spreiding van het verkeer over andere stra-
ten. Daarbij wordt aangegeven hoe dit kan 
worden betrokken bij het ontwerpbestem-
mingsplan en het verkeerscirculatieplan. 
Ook brengt het college aan de raad verslag 
uit over de gesprekken die bestuurlijk en 
ambtelijk met de ondernemer en een verte-
genwoordiging van de raadswerkgroep ver-
keer worden gevoerd.

Collectanten 
gevraagd voor 
de collecte van 
Amnesty van 13 
t/m 19 maart 2022
Wie loopt er met ons mee?

Amnesty International strijdt 
voor mensenrechten, overal en 
voor iedereen!
Ooit begon Amnesty met het 
strijden voor de rechten van po-
litieke gevangenen. Het werk-
terrein is in de afgelopen vijf-
tig jaar enorm uitgebreid: van 
de afschaffing van de doodstraf 
tot het opkomen voor de vrij-
heid van meningsuiting en van 
het beschermen van de rechten 
van vluchtelingen tot het strij-
den tegen politiek geweld en 
vervolging.
Amnesty is een wereldwij-
de beweging van meer dan 10 
miljoen mensen die strijden te-
gen onrecht. In meer dan 150 
landen voeren zij actie voor ge-
rechtigheid, vrijheid, menselij-
ke waardigheid en gelijkheid.
Dit werk beschermt en ver-
sterkt mensen – van het af-
schaffen van de doodstraf tot 
het opkomen voor de vrijheid 
van meningsuiting, en van het 
beschermen van de rechten van 
migranten en vluchtelingen tot 
het strijden tegen politiek ge-
weld en vervolging.
Met deze beweging kunnen we 
een vuist maken tegen onrecht. 
We weten waar we een verschil 
kunnen maken en hoe we onze 
miljoenen supporters kunnen 
mobiliseren. Dit doen we na-
melijk al meer dan vijftig jaar.

Voor de collecteweek in maart 
van 13 t/m 19 maart 2022 zijn 
de huidige actieve vrijwilligers 
voor Hazerswoude - Dorp en 
Boskoop op zoek naar nieuwe 
collectanten. 
Ondersteun Amnesty en loop 
met ons mee!

Neem contact op met 
Wilma van Keijsteren, 
collecte-coördinator Amnesty, 
Hazerswoude-Dorp 
Telefoon 06-23409770

Voor Boskoop:  
Bel je naar: Cathy Boerma, 
telefoon 0172-217143

 13 t/m 19 maart 2022 
 www.amnesty.nl/collecte 
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De Tas en Actief Rijnwoude 
organiseren elke dinsdag 
koffiedrinken in Benthuizen!
Met ingang van 1 maart bestaat 
de mogelijkheid om elke dinsdag 
van 10:00 tot 12:00 uur in De Tas 
een kopje koffie te komen drin-
ken. Natuurlijk gaat het niet om 
alleen de koffie maar kunnen 
er gezellige gesprekjes gevoerd 
worden en dan natuurlijk niet al-
leen over het weer…alle nieuw-
tjes kunnen uitgewisseld worden. 
En tijdens het koffiedrinken kun-
nen we met elkaar gaan bespre-
ken wat we wellicht verder wil-
len doen op deze dinsdag: alles is 

bespreekbaar / alles is mogelijk. 
Fabian van Leeuwen, de nieuwe 
beheerder van De Tas, kwam met 
dit mooie initiatief. U kunt met-
een kennismaken met hem, als 
dat nog nodig is tenminste want 
Fabian is beslist geen onbekende 
voor de Benthuizenaren.
Samen met  Actief Rijnwoude 
gaat de Tas deze koffieochtenden 
organiseren. Ooh ja… natuurlijk 
kan een kopje thee ook.
U bent dus elke dinsdag vanaf de 
eerste maart van harte welkom!

"GOEDE MORGEN"
KOFFIEOCHTENDEN
Vanaf di. 1 maart bent u weer welkom op de "GOEDE MORGEN" 
KOFFIEOCHTENDEN! Dit is een activiteit van de gezamenlijke kerken.  
De opzet is ontmoeting en gesprek.
We starten in de "REGENBOOG" op dinsdag 1 maart.
Dinsdag 8 maart bent u welkom in de "KORENAAR".
Dinsdag 15 maart in het parochiecentrum bij de "ENGELBEWAAR-
DERSKERK".
Dinsdag 22 maart in de "REGENBOOG".
Dinsdag 29 maart in de "KORENAAR".
In tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn de tijden van 10.00 uur 
tot 11.30 uur!! Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom!

Gratis e-bikecursus 
Maandag 28 maart 2022
(Locatie Dorpshuis de Juffrouw Hazerswoude Dorp/10.00-12.00 uur)

We willen allemaal zo lang mo-
gelijk blijven fietsen en er zo-
veel mogelijk plezier aan beleven. 
Fietsen is gezond en houdt men-
sen mobiel. Het aantal elektrische 
fietsen (e-bikes) neemt heel snel 
toe. Maar, helaas gebeuren er re-
latief ook veel ongelukken met de 
e-bike.
Wij vinden het belangrijk dat u 
zo lang mogelijk en op een vei-
lige manier kunt blijven fietsen. 
Daarom organiseert Actief Rijn-
woude in samenwerking met 
Veilig Verkeer Nederland en Theo 
van Zanten Tweewielers een e-
bikecursus. In een ontspannen 
sfeer krijgt u informatie over vei-
lig en comfortabel fietsen op een 
e-bike. De cursus is bestemd voor 
gebruikers of toekomstige ge-
bruikers van een e-bike en is na-
tuurlijk gratis.

De cursus bestaat uit 
2 onderdelen:
1. Theorie: Opfrissen verkeersre-
gels / eigenschappen van de elek-
trische fiets / verschillende types 
elektrische fietsen / kwetsbaar-

heid van de gebruiker.
2. Praktijk: U rijdt op uw eigen 
e-bike of test e-bike een kort par-
cours om uw behendigheid te 
vergroten en ervaring op te doen 
met het rijden op een e-bike.  
Op dit parcours kunt u oefenen 
met opstappen, bochten rijden, 
links- en rechts afslaan, slalom, 
rem/noodstop en evenwicht. 
Heeft u nog geen e-bike? Theo 
van Zanten Tweewielers stelt voor 
deze cursus enkele testfietsen be-
schikbaar. Bij deze bijeenkomst 
zijn begeleiders van Veilig Ver-
keer Nederland en Theo van Zan-
ten Tweewielers aanwezig, die u 
voorlichting en instructie kunnen 
geven over de elektrische fiets. 

Meld u zich wel van tevoren aan 
met een e-mail aan:
linda@actief-rijnwoude.nl of 
telefonisch 06-45094267  en ver-
meld daarbij of u met uw eigen 
e-bike wilt deelnemen of gebruik 
wilt maken van een testfiets. 
Wacht met uw aanmelding niet 
te lang! het aantal deelnemers is 
beperkt.

Dorpsstraat 176 - 2391 CH  Hazerswoude Dorp
Telefoon 0172 588605 - info@theovanzanten.nl

Deze cursus wordt aangeboden door: 
Veilig Verkeer Nederland

Gemeente Alphen aan den Rijn


