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Openingstijden: maandag - zaterdag: 8-20 (vrijdag 21) - Zondag: 12-19

De medewerkers van 
Albert Heijn Hazerswoude 

wensen u een 

hele � jne kerstdagen toe!

Kerstpuzzeleditie
Kerstpuzzeleditie

Stressvolle tijd even achter ons laten...

Uw Groene Hart Koerier blijft ook 
in 2023 in "de bus" komen!
"Heel erg fijn, alle reacties die we nu weer mochten 
ontvangen naar aanleiding van de aankondiging in de 
vorige Groene Hart Koerier dat er 'witte rook' was ge-
komen uit de 'schoorstenen' van het gemeentehuis!", 
aldus Piet Bos, voorzitter van de Stichting Groene Hart 
Koerier

Dankzij uw massale steun uit 
alle kernen van de voormalige 
gemeente Rijnwoude heeft het 
gemeentebestuur geconclu-
deerd dat een zo geliefd en goed 
gelezen 'dorpsblad' toch niet uit 
ons midden mocht verdwijnen.

En laten we eerlijk zijn, het heeft 
best aan een zijden draadje ge-
hangen! Het zal duidelijk zijn 
dat het gemeentebestuur niet 
lichtzinnig is omgegaan met 
de financiën die immers uit de 
door de inwoners  ingelegde 
belastingopbrengsten zouden 
moeten komen. Maar als er mas-
saal wordt aangegeven dat deze 
belastingen ook aangewend 
kunnen worden om een huis-
aan-huis blad te onderstenen en 
daarmee de samenhang tussen 
de inwoners in de kernen van 
haar verspreidingsgebied een 
nieuwe impuls te kunnen geven.

Werken aan toekomst
Het zou daarentegen ook niet 
verstandig zijn van het gemeen-
tebestuur om deze steun on-
gelimiteerd te verstrekken en 
daarom zijn er wel een aantal 
voorwaarden gekoppeld aan 
deze beslissing.

Wethouder Relus Breeuwsma 
- die het 'dossier' tijdelijk heeft 
moeten overnemen van zijn 
momenteel zieke collega Gert 
van den Ham - was daarin ook 
duidelijk. De steun geldt voor 
één jaar en dat jaar dient de 
Groene Hart Koerier te gebrui-
ken om door te schakelen naar 
een "Groene Hart Koerier 2.0" 
zodat eind 2023 kan worden 
vastgesteld dat de krant het ook 
zonder deze steun kan redden. 
Hier en nu uitleggen wat die 
voorwaarden precies inhouden 
gaat te ver, maar het bestuur 

heeft steeds aangedrongen op 
behoud van het 'dorpse karakter' 
van de krant. Dit houdt in: Elke 
week verschijnen op een ver-
trouwd tijdstip waarop door de 
trouwe lezers kan worden gere-
kend. De inhoud van de krant 
bestaat voor het overgrote deel 
uit informatie vanuit en betrek-
king hebbende op het dagelijks 
leven in haar verspreidingsge-
bied en het hoeft geen nadere 
uitleg dat in die inhoud juist de 
kracht van de krant lag en ligt en 
in de toekomst ook zal liggen. 

Zichtbaarheid
Wethouder van den Ham zei het 
eerder dit jaar: de Groene Hart 
Koerier zal meer zichtbaar moe-
ten zijn en haar verspreidings-
gebied wat moeten vergroten 
om meer mensen kennis te laten 
maken met de 'sociale cohesie' 
die het blad met zich meebrengt.
Een flinke klus voor het bestuur 
dat zich niet kan voorstellen dat 
ze dit met de huidige kleine 
groep vrijwilligers voor elkaar 
zal kunnen krijgen. In het nieu-
we jaar zal er dus flink doorge-
pakt moeten gaan worden. Ge-
lukkig zijn er reeds meldingen 
gekomen van lezers/plaatsge-
noten die zich hier mede voor 

willen inzetten. En zoals het zo 
vaak gaat "Vele handen maken 
licht werk" 

Doorpakken
Denkt u nu dus dat u daar ook 
een steentje aan kan en wil bij-
dragen laat dit dan weten op 
info@groenehartkoerier.nl en 
we gaan snel kijken welke taak 
we hier voor u kunnen invullen.
Het gaat lukken want de Groe-
ne Hart Koerier moet blijven!!

Aan het eind van het afrondende gesprek poseren voorzitter Piet Bos (l) en wethouder Relus Breeuwsma nog even 
voor de wandposter waarop alle delen van de gemeente Alphen aan den Rijn te zien zijn ...

Laatste GHK 
van 2022
Deze "kerstpuzzeleditie" is de 
laatste Groene Hart Koerier die 
in 2022 zal verschijnen. Voor de 
drukkerij van de krant is druk-
ken op 2e kerstdag niet haalbaar 
en zo zou de verspreiding pas 
tegen het einde van de week 
kunnen zijn. Dus verschijnt de 
volgende GHK op 5januari! 
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WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Voorofscheweg 15
2771 MA  Boskoop

harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

Familieberichten

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

 “Ik ben dol op het leven en heb een 
enorme behoefte om er alles uit te halen.
Dit jaar studeer ik af en daarna wil ik een 
wereldreis gaan maken. Australië, Azië, Ame-
rika zien en veel mensen ontmoeten. Zien 
hoe verschillende mensen leven. 
 Ik denk veel na over het leven en dat is 
misschien wel de reden dat ik ook weleens 
denk aan het moment waarop ik er niet 
meer ben. 
 Over de manier waarop ik het liefst 
afscheid neem van de mensen waar ik veel 
van houd. Wat mij betreft vieren zij een 
groot feest. Net zo’n zelfde feest als ik straks 
geef als ik een jaar ga reizen. Ik houd nou 
eenmaal van reizen.”
 Anneke van Swieten

van houd. Wat mij betreft vieren zij een 
groot feest. Net zo’n zelfde feest als ik straks 
geef als ik een jaar ga reizen. Ik houd nou 
eenmaal van reizen.”
 Anneke van Swieten

Mijn uitvaart, mijn manier.

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Dag en Nacht
071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70

schellingerhout.nl

Zo kies je
een persoonlijk
grafmonument

079 - 303 03 00
info@degedenkgroep.nl

Verbreepark 21
2731 BR Benthuizen

www.degedenkgroep.nl

Niet meer in ons midden
Maar voor altijd in ons hart

Via deze weg willen we u hartelijk bedanken 
voor uw medeleven, aanwezigheid, 

lieve woorden en kaarten die wij hebben 
mogen ontvangen na het overlijden van 

mijn allerliefste man, vader en opa

Kees van Katwijk
Cornelis Simon

Dit heeft ons diep ontroerd 
en tegelijkertijd erg gesteund.

Anneke van Katwijk - Bousie
Monique en Jeroen

Robert en Nina
Kleinkinderen

De Heer is mijn Herder

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, 
geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder, oma 
en omi
  

Maria Dwarswaard
-  Mieke  -

  
weduwe van Koos Verbree

eerder weduwe van Henk Melius

* Anna Paulowna,           † Koudekerk aan den Rijn,
26 januari 1930             16 december 2022

  Wim en Margriet
  
  Nelly en Louis (beiden in liefdevolle herinnering)
  
  Anneke en Bert
  
  Jan en Yvonne (beiden in liefdevolle herinnering) 
  
  Herman en Corrie
  
  Henk en Joke (in liefdevolle herinnering) en Arina 
  
  Kleinkinderen en achterkleinkinderen

  
Correspondentieadres:
Prins Bernhardstraat 36
2396 GL  Koudekerk aan den Rijn

Gelegenheid tot condoleren is op woensdag 21 december van 
12.30 tot 13.15 uur in de koorzaal van de Brugkerk, Dorpsstraat 
53 te Koudekerk aan den Rijn.
  
De afscheidsdienst zal om 13.30 uur gehouden worden in de 
Brugkerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de alge-
mene begraafplaats, Hoogewaard 9 te Koudekerk aan den Rijn.

Veel te beleven bij verlichte
boerderijenroute Zoeterwoude
Tijdens de komende verlichte boerderijenroute 
in Zoeterwoude van 22 december tot en met 1 
januari a.s. valt onderweg veel te beleven. In to-
taal worden ruim vijftig boerderijen en andere 
karakteristieke panden in het licht gezet. 

Alle 55 locaties van de boerderijenroute, die is 
opgezet door Wijk en Wouden, komen wel alle 
avonden in volle gloed te staan van 19.00 tot 
22.00 uur. 
Op de verlichte boerderijenroute is van alles en 
nog wat te beleven: muzikale optredens, films, 
workshops, schilder- en fotokunst en verhalen-
vertellers. Op tal van locaties is iets te eten en te 
drinken. Bezoekers kunnen - alleen wandelend 
of op de fiets - op iedere gewenste plek van de 
route starten. Mensen die slecht ter been zijn 
en toch een kijkje willen nemen, kunnen zich 
aanmel-den via wijkenwouden.penningmees-
ter@gmail.com of 06-12761275. In dat geval 
zal Wijk en Wou-den voor vervoer zorgen.

Dringend advies van Wijk en Wouden: alle 
deelnemers moeten er zelf voor zorgen dat ze 
zowel op de fiets en ook als wandelaar goed 
zichtbaar zijn door verlichting. 
Alle informatie over de route en de activiteiten 
is te vinden op www.verlichteboerderijen.nl en 
www.wijkenwouden.nl.

Na enkele jaren van afnemende 
gezondheid hebben we afscheid moeten 
nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder, 

schoonmoeder en speciale oma.

Theresia Pauline 
Broekhof - Banke

Trees
* Tjepoe,  † Koudekerk aan den Rijn, 
15 november 1934  12 december 2022

Frans

    Caroline en Hans
    Joeri
    Jesse

    Jacqueline en Marcel
    Maas en Madz
    Solo

Correspondentieadres:
Rhynenburcherlaan 47
2394 CR  Hazerswoude-Rijndijk

De begrafenis heeft in besloten 
kring plaatsgevonden.

Onze dank gaat uit naar het thuiszorgteam 
van Wijde Zorg, de zorg in Rhijndael en 

huisartsen praktijk Griffioen.
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Het mag eindelijk 
weer……
Na twee jaar online uitzendingen van Kerstsamen-
zang@home  is het nu tijd voor de Kerstsamenzang 
LIVE in de Dorpskerk te Benthuizen. 

Wat fijn dat we elkaar opnieuw kunnen ontmoeten in de oude 
Dorpskerk. Zoals u van ons gewend bent hebben wij voor u een 
gevarieerd programma samengesteld.

Bekende kerstliederen die u kunt meezingen, luisteren naar het kin-
derkoor De Benthuizerzangertjes en het projectkoor X-Mas Voices . 
Diverse bekende musici zullen met hun bijdrage de avond compleet 
maken. 

Kortom de moeite waard om deze avond te bezoeken! 

Toegang gratis.

Wanneer: Vrijdagavond 23 december 2022

Waar:   Dorpskerk Dorpsstraat 42  Benthuizen

Aanvang:  19.30 uur inloopconcert kinderkoor 

  De Benthuizerzangertjes

  20.00 uur vervolg Kerstsamenzang

U bent van harte welkom

Benthuizerbollen
Jaaaa…. daar zijn ze weer, ook dit jaar terug van wegge-
weest…. de allerlekkerste oliebollen van Benthuizen. Op-
nieuw gaan enthousiaste vrijwilligers een nacht lang voor 
u aan de slag met bakken, bakken…. en nog eens bakken. 
Zij gebruiken hiervoor ons bekende recept met het meel 
van molen "de Haas". 

De gehele opbrengst is bestemd 
voor de gaarkeuken in Zauan, 
Roemenië. Nog steeds hebben 
de allerarmsten hier uw hulp 
zo ontzettend nodig. Zij moe-
ten de keuze maken tussen het 
kopen van eten, medicijnen of 
hout voor in de kachel. Wat zou 
u doen?  Liever honger of liever 
kou? De allerarmsten in  Roe-
menië moeten deze keuze ma-
ken wanneer zij niet geholpen 
worden door de gaar-keuken in 

Zauan. In de gaarkeuken wor-
den dagelijks gratis maaltijden 
ver-zorgd om deze mensen te 
ondersteunen. Daar is uiteraard 
geld voor nodig. En u kunt uw 
steentje bijdragen. 
Voor elke 12 verkochte oliebol-
len kunnen 4 warme maaltijden 
geserveerd worden. 
Per 12 oliebollen betaald u 
slechts € 10,- Dus bestel!

U kunt uw bestelling tot ui-

terlijk vrijdag 30 december 17 
uur, doorgeven via Whatsapp: 
06-26944562 (bellen mag ook 
tussen 17-19 uur) of  via mail: 
benthuizerbol@gmail.com 
(I.v.m. 6 stuks per zakje is de 
minimale afname: 6 bollen voor 
€ 5,00)

Wij bakken op bestelling, dus 
vermeld duidelijk uw naam, 
mailadres en/of te-lefoonnum-
mer.   

U kunt de oliebollen 
afhalen op zaterdag 31 

december tussen 7.00 en 
12:00 uur op het terrein 
van Familie Sonneveld, 

Bentwoudlaan 2 in 
Benthuizen. 

OLIEBOLLEN BESTELFORMULIER 
uiterlijk 29 december inleveren bij 

De Regenboog (brievenbus) 
 
De oliebollen kunt u ophalen op:  
• vrijdag 30 december tussen 10:00-16:00  
• zaterdag 31 december tussen 10:00-13:00  
In de tent bij de Regenboog op het Raadhuisplein. 
 
Dit jaar kosten de oliebollen: 
 

 
Oliebollen 6 st. €6,00 aantal    ….… zakken 
  
Oliebollen 12 st. €10,00 aantal      ….… zakken 
 
Oliebollen zonder krenten 6 st. €6,00 aantal   ….… zakken 
 
Oliebollen zonder krenten 12 st. €10,00 aantal ….… zakken 

 
 
Naam…………………………………………………………………. 
 
 
Telefoonnummer…………………………………………………….. 

 
 
 

 

✂

✂

Kinder-
kerstfeest
Hoi allemaal,
Wij zijn blij dat we het kinder-
kerstfeest dit jaar weer met elkaar 
mogen vieren in de kerk.

De dienst wordt gehouden op kerstavond 
24 december om 18.30u. 

Locatie: De Korenaar, Dorpsstraat 183. 
Het thema is: 
Achter de herders aan naar Bethlehem.

Komen jullie ook? 

Op naar een mooi en fijn kerstfeest! 
Namens de Hervormde Gemeente en Pro-
testantse Gemeente van Hazerswoude Dorp

BEDANKT LIEVE GEVERS
Twee jaar geleden is de actie om een kerstpak-
ket te sponsoren bedacht.  Ook dit jaar hebben 
we op deze creatieve manier de kerstpakketten-
actie  kunnen verzorgen vanuit de drie kerken. 

Ondanks de dure en onzekere tijd waarin we nu 
leven hebben we een record bedrag mogen ont-
vangen, ruim 5000 euro!

Hierdoor hebben we veel dorpsgenoten kunnen 
verrassen. Door uw gift hebben we ruim  150 ge-
zinnen en alleenstaanden blij kunnen maken met 
een goed gevulde tas of met een kerststukje met 
een heerlijke kerststol en een zakje nootjes.

En wat wordt dit gewaardeerd!!! 

Gezegende kerstdagen en een heel mooi 
2023 gewenst namens de GEZAMEN-
LIJKE KERKEN in Hazerswoude-Dorp.
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Dat hemelse muziek mag klinken

God Gij die bij ons komt wonen,
steeds weer op nieuw,
wek ons om U waardig te ontvangen.
Dat wij ons laten horen
tegen mensonterend, grensoverschrijdend gedrag.
Geef  dat wij warme tonen kunnen vinden

in onze omgang met de ander met elkaar,
en ons omgaan met onze zuster moeder aarde,
dat hemelse muziek mag klinken
die ons inspireert, sterkt en bemoedigt 
in moeilijke tijden
en die ons vrij maakt om U 
onbekommerd te dienen.

Rob Hoogenboom OFM
Franciscaner broeder in het 
stadsklooster La Verna Amsterdam

De gezamenlijke kerken wensen u goede Kerstdagen 
Vier onze kerstvieringen mee!

Kerstavond 24 december
Bernarduskerk
17.30 uur: familieviering, voorganger: pastor 
Saskia van Winden
21.00 uur: woord en communie viering met 
het Bernarduskoor, voorganger: pastor Lâm
Thé Nguyen.
Brugkerk
18.45 uur: Kerstgezinsdienst met Kerstspel '
A Christmas Carol', voorganger: dominee 
Willem Biesheuvel
21.45 uur: Kerstnachtdienst met Kerstkoor en 
ook Oekraïense Kerstmuziek, voorganger: 
dominee Willem Biesheuvel

Eerste Kerstdag 25 december
Bernarduskerk
11.00 uur: eucharistieviering met de 
Cantorgroep, voorganger: pastoor Ruud Visser

Brugkerk
09.45 uur: Kerstmorgendienst met Shantykoor 
'Het Groene Hart', voorganger: pastor Laurien 
Hoogerwerf

Oudejaarsavond 31 december
Brugkerk
19.00 uur: Oecumenische Oudejaarsavond-
dienst, voorganger: pastor Lâm Thé Nguyen

Brugkerk 
Nieuwjaarsdag 1 januari
Brugkerk
10.00 uur: Nieuwjaarsviering, voorganger: 
dominee Willem Biesheuvel
Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn
10.30 uur: Nieuwjaarsviering

Kerstpuzzeltocht
In de Kerstvakantie is er zowel in Koudekerk 
als in Hazerswoude-Rijndijk van 26 t/m 30 
december tussen 10.00 en 16.00 uur de 
mogelijkheid om een Kerstpuzzeltocht te 
lopen. Leuk voor jong en oud. 

Om de tocht te lopen moet u de sterren 
volgen die in beide dorpen worden 
opgehangen. Onderweg haalt u steeds een 
fragment van een Kerstverhaal en stukjes van 
een Kerstpuzzel op. Als verhaal en puzzel 
compleet zijn heeft u het doel van de tocht 
bereikt. 
De startpunten zijn:
Schubertplantsoen 44, Hazerswoude-Rijndijk 
De Boomgaard 25, Koudekerk aan den Rijn.

Lichtjesavond
Op Oudejaarsdag is de Brugkerk in Koudekerk 
vanaf 17.00 uur geopend. U kunt dan een 
kaarsje aansteken voor de vrede of als teken 
van hoop, maar ook voor wat u mist en voor 
iemand die u verloren hebt. Aansluitend aan 
de Lichtjesavond begint om 19.00 de 
oecumenische oudejaarsavondviering. Ook 
daar bent u van harte welkom!

meer over de activiteiten op websites: 
www.pknkoudekerk.nl en 
www.heligethomas.nl.

Dat hemelse muziek mag klinken

God Gij die bij ons komt wonen,
steeds weer op nieuw,
wek ons om U waardig te ontvangen.
Dat wij ons laten horen
tegen mensonterend, grensoverschrijdend gedrag.
Geef  dat wij warme tonen kunnen vinden

in onze omgang met de ander met elkaar,
en ons omgaan met onze zuster moeder aarde,
dat hemelse muziek mag klinken
die ons inspireert, sterkt en bemoedigt 
in moeilijke tijden
en die ons vrij maakt om U 
onbekommerd te dienen.

Rob Hoogenboom OFM
Franciscaner broeder in het 
stadsklooster La Verna Amsterdam

De gezamenlijke kerken wensen u goede Kerstdagen 
Vier onze kerstvieringen mee!

Kerstavond 24 december
Bernarduskerk
17.30 uur: familieviering, voorganger: pastor 
Saskia van Winden
21.00 uur: woord en communie viering met 
het Bernarduskoor, voorganger: pastor Lâm
Thé Nguyen.
Brugkerk
18.45 uur: Kerstgezinsdienst met Kerstspel '
A Christmas Carol', voorganger: dominee 
Willem Biesheuvel
21.45 uur: Kerstnachtdienst met Kerstkoor en 
ook Oekraïense Kerstmuziek, voorganger: 
dominee Willem Biesheuvel

Eerste Kerstdag 25 december
Bernarduskerk
11.00 uur: eucharistieviering met de 
Cantorgroep, voorganger: pastoor Ruud Visser

Brugkerk
09.45 uur: Kerstmorgendienst met Shantykoor 
'Het Groene Hart', voorganger: pastor Laurien 
Hoogerwerf

Oudejaarsavond 31 december
Brugkerk
19.00 uur: Oecumenische Oudejaarsavond-
dienst, voorganger: pastor Lâm Thé Nguyen

Brugkerk 
Nieuwjaarsdag 1 januari
Brugkerk
10.00 uur: Nieuwjaarsviering, voorganger: 
dominee Willem Biesheuvel
Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn
10.30 uur: Nieuwjaarsviering

Kerstpuzzeltocht
In de Kerstvakantie is er zowel in Koudekerk 
als in Hazerswoude-Rijndijk van 26 t/m 30 
december tussen 10.00 en 16.00 uur de 
mogelijkheid om een Kerstpuzzeltocht te 
lopen. Leuk voor jong en oud. 

Om de tocht te lopen moet u de sterren 
volgen die in beide dorpen worden 
opgehangen. Onderweg haalt u steeds een 
fragment van een Kerstverhaal en stukjes van 
een Kerstpuzzel op. Als verhaal en puzzel 
compleet zijn heeft u het doel van de tocht 
bereikt. 
De startpunten zijn:
Schubertplantsoen 44, Hazerswoude-Rijndijk 
De Boomgaard 25, Koudekerk aan den Rijn.

Lichtjesavond
Op Oudejaarsdag is de Brugkerk in Koudekerk 
vanaf 17.00 uur geopend. U kunt dan een 
kaarsje aansteken voor de vrede of als teken 
van hoop, maar ook voor wat u mist en voor 
iemand die u verloren hebt. Aansluitend aan 
de Lichtjesavond begint om 19.00 de 
oecumenische oudejaarsavondviering. Ook 
daar bent u van harte welkom!

meer over de activiteiten op websites: 
www.pknkoudekerk.nl en 
www.heligethomas.nl.



5Groene Hart Koerier
woensdag 21 december 2022

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

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

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

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

KERKDIENSTEN 
PROTESTANTSE 

GEMEENTE
Zaterdag 24 december 
Brugkerk 18.45 uur: 
Kerstgezinsdienst met 
dominee W. Biesheuvel.
Zaterdag 24 december 
Brugkerk 21.45 uur:  
Kerstnachtdienst met 
dominee W. Biesheuvel.
Zondag 25 december 
Brugkerk 09.45 uur: 
Kerstmorgenviering met 
pastor L.J. Hoogerwerf. 
Met medewerking van shan-
tykoor ‘Het Groene Hart’. 
Tevens kindernevendienst. 
Zaterdag 31 december 
Brugkerk 19.00 uur: 
Oudjaarsavondviering met 
pastor Lâm.
Zondag 1 januari 2023
Brugkerk 10.00 uur: 
Nieuwjaarsviering met 
dominee W. Biesheuvel. 
   

VIERINGEN 
RK PAROCHIE

Vrijdag 23 december de  
Herbergier 09.30 uur: 
Eucharistieviering waarin 
pastoor Visser voorgaat. 
Dhr. C. de Vriend is de orga-
nist.
Zaterdag 24 december 
Bernarduskerk 17.30 uur:  
Familieviering voor jong en 
oud,  waarin pastor S. van 
Winden voorgaat. Het pro-
jectkoor en het Tweeklank 
kinderkoor zingen mooie lie-
deren onder leiding van Es-
ther Uittenhout en met Peter 
van Veen aan de piano. Voor 
de viering gaat het koor ook 
een aantal liederen zingen. 
Het thema van deze viering: 
Geboorte van Hoop.
Zaterdag 24 december  
Bernarduskerk 21.00 uur:  
Woord en Communieviering 
waarin pastor Lam voor-
gaat. Het Bernarduskoor 
zingt o.l.v. Anne-Marie de 
Groot-Wesselingh en voor 
de gelegenheid speelt dhr. 
Mattijs Vijverberg op het or-
gel.
Zondag  25 december 
Bernarduskerk 11.00 uur:  
Eucharistieviering waarin 
pastoor Visser voorgaat. De 
cantor groep zingt tijdens 
deze viering onder leiding 
van dhr. Nico Wesselingh  
aan het orgel.
Vrijdag 30 december de  
Herbergier 09.30 uur:  
Woord en communieviering 
waarin de werkgroep voor-
gaat.
Zaterdag 31 december  
Brugkerk 19.00 uur: 

Oudejaarsviering waarin 
pastor Lam voorgaat.
Zondag 1 januari 2023 
Bonifatiuskerk 10.30 uur: 
Eucharistieviering waarin 
het pastoraal team voor-
gaat.

VIERINGEN ROND KERST 
IN DE BRUGKERK

Op Kerstavond 24 decem-
ber om 18.45 uur de Kerst-
gezinsviering. Voor deze 
dienst schreef Roosmarijn 
Heibloem een bewerking 
van “A Christmas Carol” van 
Dickens. We zien de eige-
naar van een speeltuin zon-
der gevoel voor kinderen en 
zonder gevoel voor Kerst. 
Maar drie Kerstengelen la-
ten het koude hart van de 
man ontdooien…
Op Kerstavond 24 decem-
ber om 21.45 uur de Kerst-
nachtdienst. De dienst krijgt 
een niet erg verrassend, 
maar dit jaar helaas wel zeer 
actueel thema: “Vrede op 
aarde”. Voor de dienst krij-
gen de Oekraïense inwoners 
van onze dorpen een spe-
ciale uitnodiging. En er is 
ook een Kerstkoor dat o.l.v. 
Arie Knetsch naast bekende 
Kerstliederen ook één Oe-
kraïens Kerstgezang instu-
deert. Wij hopen dat u erbij 
zult zijn, ook om met uw 
aanwezigheid onze Oekra-
iense gasten een hart onder 
de riem te steken. 
Op Kerstmorgen 25 de-
cember om 09.45 uur wordt 
het Levenslicht-project van 
de kindernevendienst af-
gerond. Tijdens de dienst 
brengt shantykoor “Het 
Groene Hart” o.l.v. Peter van 
Poelje, op verrassende wij-
ze kerstliederen ten gehore, 
begeleid met eigen instru-
menten. 

KERSTVIERINGEN 
H.H. ENGELBEWAAR-

DERSKERK 2022
Kerstavond: Voor alle ge-
zinnen is er dit jaar weer een 
familieviering op 24 decem-
ber. Om 19.00 uur is ieder-
een van harte welkom om de 
geboorte van Jezus met ons 
mee te vieren. De kinderen 
die met het adventsproject 
hebben meegedaan mogen 
dan ook hun lantaarntjes 
meenemen naar de kerk, en 
zo voor een extra lichtje zor-
gen tijdens deze gezellige 
viering. Pastor Lâm zal de 
voorganger zijn en de viering 
wordt muzikaal ondersteunt 
door Koor Cantu onder lei-
ding van John Spruijt.  

2e Kerstdag: Ook het tra-
ditionele ‘Kindje Wiegen’, 
speciaal voor de allerklein-
sten onder ons, zal op 26 
december weer plaatsvin-
den, om 10.30 uur. We no-
digen iedereen uit om de 
levende kerststal te bekijken 
en te genieten van een mooi 
kerstverhaal en muziek.

LICHTJESAVOND/
OUDEJAARSAVOND

Op Oudejaarsdag is onze 
Brugkerk open. Zoekt u een 
rustmoment in deze drukke 
tijd? Wilt u een kaarsje aan-
steken om te denken aan ie-
mand die u mist? Wilt u ge-
woon even stil zijn? Hiervoor 
organiseren we de Lichtjes-
avond in de sfeervolle Brug-
kerk vanaf 17.00 uur. Om 
19.00 uur gaat deze over 
in de oecumenische Oude-
jaarsavond viering.

OPEN HUIS 
Dinsdag 3 januari 2023 in 
Onder Dak. Vanaf 10.00 uur 
staat de koffie/thee met wat 
lekkers klaar. Voor meer info 
en/of vervoer: Gerda Kroon  
tel. 0713415116 / 
gerda.kroon@pknkoude-
kerk.nl  of Elsbeth Oosting  
tel. 0715231706 / elsbeth.
oosting@pknkoudekerk.nl 

SOEP & PRAATJE
Dinsdag 3 januari 2023 om 
12.00 uur in Onder Dak.  
Aanmelden: Agaath Koers, 
tel. 06 1231 7899.

WEEKSLUITING in 
RHIJNDAEL

Vrijdag 6 januari om 19.00 
uur. De weeksluiting wordt 
verzorgd door de Raad van 
Kerken.

PAROCHIE 
SECRETARIAAT

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

Kerkdiensten

Benthuizen

Herv. Gemeente Zondag 25 december  09.30 uur Geen opgave 

bekend ; 18.00 uur Ds W. Geerlof

 Zaterdag 31 december  

 19.00 uur Ds A.W. van der Plas

 Zondag 1 januari 2023  09.30 uur Ds E. van 

den Ham; 18.00 uur Ds G.J. Hiensch 

 U kunt de dienst ook volgen via hervormdbenthuizen.nl

P.G. De Hoeksteen  Zaterdag 24 december  

 20.30 uur Mw Ds D. Sikkema (kerstavond) 

Zondag 25 december  

 10.00 uur Mw. H. van Abbema

 Zondag 1 januari 2023  10.00 uur 

Nieuwjaarscantate met zang, lezing en gebed

Geref. Gemeente Zondag  25 december  09.30 uur en 18.00uur 

Eerste kerstdag Ds W. Silfhout

 Maandag 26 december  10.00 uur Kerstfeest 

met de kinderen

 Zaterdag 31 december  19.30 uur 

Oudejaarsleesdienst

 Zondag 1 januari 2023  10.00 en 18.00 uur 

Nieuwjaarsdienst Ds J.W. Verweij 

Hazerswoude-Dorp

R.K. Kerk Kerstavond 24 december 19.00 uur Familie-

viering. Voorganger Past. Lâm. Zang van Cantu

 Kerstavond 24 december 22.00 uur 

Eucharistieviering. Voorganger Past. R. Visser. 

Zang van Cantu

 Zondag 25 december 09.30 uur 

Eucharistieviering. Voorganger Past. R. Visser. 

Zang van St. Ceciliakoor

 Zaterdag 31 december 19.00 uur 

Gebedsviering Oudjaar. Voorganger Past. R. 

Visser. Zang van Cantu

 Zondag 1 januari 2023 10.30 uur 

Nieuwjaarsviering in de Bonifaciuskerk. 

Voorgangers het Pastoraal team

 Voor actuele informatie zie:  www.heiligethomas.nl

De Korenaar  Zaterdag 24 december  18.30 uur Kerstavond 

kinderen met Ds A.B. van Campen

 Zaterdag 24 december  22.00 uur Kerstavond 

laat? met Ds C.C.A. Melgers

 Zondag 25 december  

 10.00 uur 1e kerstdag. Ds C.C.A. Melgers

 Zaterdag 31 december  19.00 uur   

Oudejaarsdienst met R.K. Ds C.C.A. Melgers

 Zondag 1 januari  18.30 uur Kerstavond 

kinderen met Ds A.B. van Campen

Herv. Gemeente Zondag 25 december 09.30 uur Ds A.B. van 

Campen; 18.30 uur Ds L. van Rixvoort;

 Zaterdag 31 december  

 19.00 uur Ds A.B. van Campen

 Zondag 1 januari 2023  10.00 uur Dienst 

verzorgd door de liturgiecommissie.
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(N)U ZIJT WELLEKOME – 
BIJ DORPSGENOTEN THUIS
Een levende adventskalender. Op alle dagen van de adventstijd is er een adres waar 
mensen uit Hazerswoude-Dorp tussen 10-11.30 uur welkom zijn voor een kop 
koffie of thee. Ook niet-kerkelijk en jong of wat ouder bent u van harte welkom!

Houdt u er wel rekening mee dat niet alle huizen rollator/rolstoel toegankelijk zijn.
Het doel van de levende adventskalender is ontmoeting – zo breed en zo laagdrempelig mogelijk. 
Mensen krijgen de gelegenheid om kennis te maken met dorpsgenoten die ze anders misschien niet 
zo snel zouden tegenkomen. De opkomst kan enorm verschillen. Soms zit ergens de kamer helemaal 
vol en een andere keer ben je maar met een paar mensen.

Waarom in de advent?
Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te kunnen ontmoeten. Het 
is waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt, al zal dat niet met zo veel 
woorden gezegd worden.

Wie ontvangt dit jaar koffiedrinkers?

Woensdag 21 dec. Fam. Oudshoorn, Voorweg 29

Donderdag 22 dec. Fam. Zwetsloot, Bentweg 8

Vrijdag 23 dec. Fam. Koolmees, Dorpsstraat 71 C

Laat u verrassen, stap over de drempel en laat deze gastvrije mensen niet met een volle pot kof-
fie zitten. Voor meer informatie: Mieke den Haan (PG) 06-15205511, Jeroen van Gool (HG) 06-
23077736 of Conny van Dijk (RK) 06-40955421

Kerstkaarten bezorgaktie
Hazerswoude-Dorp
Periode: maandag 5 december t/m vrijdag 23 december
Tijd: Openingstijden van van der Linde Mode en Lingerie
Betaling: € 0.70 per poststuk bij afgifte (kerstzegels zijn € 0.91)
De kaarten worden bezorgd in de periode vanaf 12 december

We willen de actie dit jaar houden voor het werk van Gerben en Dorien Boon in Ghana. Zij zijn inmid-
dels 6 jaar werkzaam in Ghana. Naast het medisch werk,zijn zij bezig met fondsenwerving en andere 
voorbereidingen voor de bouw en oprichting van een kraamkliniek.

Gerben en Dorien zijn nu op verlof in Nederland in Hazerswoude-Dorp maar wonen en werken, sa-
men met hun 3 kinderen, in Gushegu, en willen door hun medisch werk  de liefde van Jezus zichtbaar 
maken. De Familie Boon heeft geen inkomen van Project Share maar ontvangen giften uit Nederland 
voor hun werk en levensonderhoud.

De opbrengsten van de kerstkaarten actie zal dan ook gebruikt 
worden voor het werk  van Gerben, Dorien, Boaz, Levi en Aron.

STILLE NACHT
DIE DAG...

HET WAS MORGEN GEWEEST
HET WAS AVOND GEWEEST

DIE NACHT...
STIL WAS DIE NACHT, STIL WAS DIE NACHT

STIL WAS DIE STILLE HOOGHEILIGE NACHT

JONGELINGEN BIJ DE SCHAPEN
ZIJ WAAKTEN BIJ DAG EN BIJ NACHT

ZIJ KONDEN EN WILDEN NIET SLAPEN
ZIJ HIELDEN GETROUWE DE WACHT

STIL WAS DIE NACHT, STIL WAS DIE NACHT
STIL WAS DIE STILLE HOOGHEILIGE NACHT

ER WAREN DIE NACHT ENGELENKOREN
VAN DE HEMEL DAALDEN ZIJ NEER

EEN ENGEL BERICHTTE DE HERDERS
'HIJ IS GEBOREN IN DE STAD VAN DAVID

DE HEILAND, CHRISTUS DE HEER'
EVEN LATER WERD HET WEER STIL

WEER STIL IN DIE STILLE HOOGHEILIGE NACHT

WIE NIET ZOEKT, DIE NIET VINDT
WIE NIET KENT, NIET BEMINT

MAAR DE HERDERS, ZIJ ZOCHTEN EN VONDEN
HET GODDELIJK KIND EN BEWEZEN HET EER

ZE KONDEN ER NIET OVER ZWIJGEN
ZE PREZEN EN LOOFDEN DE HEER

ZE PREZEN EN LOOFDEN VOORTDUREND DE HEER
STIL WAS DIE STILLE NACHT TOEN NIET MEER

EENS WAS HET DONKER EN STIL OVERDAG
IN DIE DRIE UREN DURENDE STONDEN

DOODSTIL EN KIL WAS HET OP GOLGOTHA,S HILL
TOEN JEZUS, GODS ZOON, AAN HET KRUIS

STIERF VOOR ONZE ZONDEN
DONKER EN KIL EN DOODSTIL WAS HET

DONKER EN KIL, DOOD-DOODSTIL OP GOLGOTHA'S HILL

DIE MORGEN...
NA DRIE LANGE, BANGE DAGEN EN

DRIE ZWARTE NACHTEN VAN TREUREN EN WACHTEN
DE VORST VAN HET LEVEN IS IN HET GRAF NIET GEBLEVEN

MAAR UIT DE DOOD TEN EEUWIGEN LEVEN VERREZEN
HET DONKER IS DOOD, HET LICHT IS VERSCHENEN

DE MORGEN GLOORT ROOD, HET DUISTER VERDWENEN

DE NACHT IS GEROOFD, VOOR WIE ZICH BEKEERT
EN IN JEZ\US CHRISTUS GELOOFT

OORLOG IS HARD, BAART ELLENDE EN SMART
MAAR KERST BAART

DE LIEFDE EN VREDE VAN GOD IN ONS HART

ZING VAN DIE LIEFDE EN VREDE
DIE GOD ONS MET KERST HEEFT GEBRACHT

IN DIE WONDERLIJK STILLE HOOGHEILIGE NACHT.

                                                  JACQUES VERTEGAAL.

Christmas Party voor 
jongeren in Koudekerk
Op vrijdag 23 december organiseert Trouble Tree een Christmas Party voor jongeren uit Rijn-
woude en hun vrienden in de Slotzaal van De Ridderhof in Koudekerk. "Dat is toch een leuke 
afsluiter van het eerste half jaar school?", aldus Marjolein van de jongerenorganisatie. "En een 
mooi begin van de Kerstvakantie!", vult Maaike aan. 

Trouble Tree nodigt alle middelbaren scholieren tot en met 16 jaar uit om er een leuk feestje van te maken. Er 
komt een professionele DJ en je kan je bij aanvang inschrijven voor een korte  privéwork-shop waarin je leert 
de draaitafel en overige techniek te bedienen. Vanaf 20.30 uur tot 23.30 uur is iedereen welkom, na 21.00 uur 
is er echter geen toegang meer tot de zaal. De entree bedraagt € 2,50. 

Kom in je foute Kersttrui of in glitter & glamour en wie weet win jij de prijs voor de beste out-fit!
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Tikkie-breed

Tijdens het zoveelste tikkie-breed in Qatar overviel het me: de 
nostalgie, het verlangen naar die splijtende diagonale passes 
van Ruud Krol, de schaarbewegingen van Piet Keizer, de ru-
shes over de flanken van Wim Suurbier, de wervelende show 
van Johan Cruijff, de dribbels van Coen Moulijn, de loepzui-
vere curves van Wim van Hanegem, de spectaculaire reddin-
gen van Lev Jasjin… om over Maradonna maar te zwijgen. En 
het werd nog erger… bij elke goal van de Marokkanen zag ik 
de ME al uitrukken. Hallo, nog erger? ja helaas! Als Nederland 
een Oranje-waas over de wonderbaarlijk groene woestijn-
mat drapeerde en toch strandde, zag ik voor de zoveelste keer 
die Hölzenbeinse Schwalbe en die penalty van die irritante 
Breitner (1974), die-bal-op-de-paal van Rensenbrink (1978) 
en dat schot van Robben gekeerd door de teen van Casillas 
(2010). Tuinen we er toch…
Nee, ik ben geen misantroop, ik ben helemaal niet zo’n 
zwartgallige mensenhater… maar je maakt mij niet wijs dat 
iemand met een gezonde dosis boerenverstand onbevooroor-
deeld naar dat Arabische gedoe in Qatar, een absolute monar-
chie, heeft gekeken. En als het dan niet lekker loopt en blijkt 
dat Koning Louis I zichzelf én zijn ploeg heeft overschat, bor-
relen er rancuneuze en ranzige gevoelens vanuit het onderbe-
wuste… Niets menselijks is me vreemd.
Komt er nog bij dat de Amerikaanse regering Mohammed 
Bin Salman immuniteit aanbiedt – het in stukken gezaagde 
lichaam van Khashoggi – en dat Qatar pogingen in het werk 
heeft gesteld leden van het Europese Parlement om te kopen… 
En verdraaid nogantoe. er worden wéér Griekse en Italiaanse 
namen genoemd, wat nou stereotypen!  
Ik vermoed dat Kaili (vicevoorzitter Europese Commissie!!!) 
op haar dooie gemak in het aangename Lesbos - buiten de 
vluchtelingenkampen - al die Qatarese rials zit te tellen… 
handje contantje, geen sporen!
Ik werd er cynisch van. 
Toen Harry Kane de penalty tegen Frankrijk miste, welde er 
bij mij geen medelijden op met de schlemiel; nee, ik dacht 
slechts aan de eerste les bij de pupillen: bij doelgerichte po-
gingen lichaam-over-de-bal, eikel! Toen Neymar da Silva San-
tos Junior voor de zoveelste maal de dans van de stervende 
zwaan vertolkte, schoot het me acuut te binnen: pak je bed op 
en wandel? Nee, het was anders… ‘laten ze die brancard-met-
stevige- banden uit de bergruimte rukken, zodat dat geblon-
deerde aanstellertje eens en voorgoed in de catacomben kan 
worden opgeborgen! Toen Messi met die vette duimpjes ín en 
zijn wapperende handjes vóór de oren het publiek om applaus 
smeekte, dacht ik: laat een willekeurige passant die duimen er 
eens flink in rammen.
Kan je nagaan… verander je in no time van een ordentelijk 
burger in een ordinaire proleet. Oorzaak:
allerlei sportbonden kiezen voor hun kampioenschappen lan-
den uit waar men het niet zo nauw neemt met de mensen-
rechten. Sport, geef het volk brood en spelen en het loopt in 
het gareel! Ik zapte naar een ander station en dacht aan vroe-
ger: toen was geluk nog…

Drie korners penantie

Een smal plantsoen dat we herschiepen
In een perfecte voetbalplek
Bij tijd en wijl ging ik kiepen
Maar ik was ook een goeie bek
Het Engels stroomde plompverloren
En magisch onze monden uit
De mooiste kool die ik mocht scoren
Werd niet geteld: ik stond afzuid!                 (Ivo de Wijs)

Wist

Cursiefje

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

Uitgave: 
Stichting Groene Hart Koerier
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Ambachtsplein 16, Hazerswoude-Dorp 
Telefoon 0172 - 587249
e-mail: info@groenehartkoerier.nl

Oplage: 9100 ex.
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Arie Tuinenburg (Coördinator);  Jan Luuk 
van Dijk, tel. 588793 (Hazerswoude-Dorp en 
Benthuizen); Frits Nijhof, tel. 071-3414052 
(Koudekerk a/d Rijn); Diana Baak (Hazers-
woude-Rijndijk) tel 06-54683475. Diana is 
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de krant:
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Bezorgdienst:
Dick Plaizier, telefoon 0172-430151
Bezorgklachten inspreken op het 
antwoordapparaat!! 

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

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 10.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.

Belangrijke telefoonnummers 
in onze gemeentekernen

& Regionale Rampenzender: Radio 
West. Te ontvangen op 89.3 FM en op de 
kabel op 88.9 FM. 
& Mileuklachten: Milieutelefoon voor 
bedrijven en inwoners, tel. 14 0172. Dit 
nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per 
week beschikbaar. 
Meer info: www.odmh.nl/klachten
& ActiVite Thuiszorg Groot 
Rijnland: Klan ten service Voorlichting en 
Preventie: voor informatie en afspraken 
m.b.t. consultatiebureaus, dietisten en cur-
sussen gezondheidsvoorlichting en opvoe-
ding, tel. 071-5161415. 
& Wijkcentrum Tom in de buurt: Tel. 
088- 9004567. Openingstijden op werkda-
gen van 9.00 - 17.00 uur. Locatie: Joseph 
Haydnlaan 5, 2394GJ Hazerswoude-
Rijndijk, www.tomindebuurt.nl.
& Habeko wonen. Dorpsstraat 48-50, 
2391 BJ Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172-
583111. info@habekowonen.nl
& Home Start: Vrijwilligers bieden 
gezinnen met jonge kinderen een steuntje 
in de rug. Tel. 06-49040990.  
& GezondheidService: voor ser-
vicediensten aan huis en cursussen, tel. 
5161404 (op werkdagen van 9.00 tot 15.00 
uur). 
& Florein Zorg : voor zorg op maat, 24 
uur per dag, voor particulieren en mensen 
met een persoonsgebonden budget. Bereik-
baar 24 uur per dag, 7 dagen per week 
via tel. 071-5797000. & Vrijwilligers 
Palliatieve Terminale Zorg Aurelia: 
voor ondersteuning in de laatste levensfase, 
in de eigen vertrouwde omgeving. www.
vptzaurelia.nl. Tel. 06-51445726
& Tafeltje Dekje, warme maaltijden, 
Hazers  woude-Dorp en Rijndijk, Activite/
Apetito, Aanmelden/informatie bij Activite 

071-5161415.& Sensoor Telefonische 
Hulpdienst: Zuid-Holland Noord, 24 
uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 
0900-0767. 
& Actief Rijnwoude. Klussendienst 
Rijnwoude: 06-82093412; Burendienst 
Rijn-woude: 06-23517778; Computerdienst 
Rijn-woude: 06-29508442; Klussendienst 
junior: tel. 06-82093412
& Advies- en steunpunt huise-
lijk ge weld: Telefoon 088-427 47 00. 
Ad vies- en meldpunt kindermis-
handeling 0900-1231230 (beide lokaal 
tarief).
& Hospice Issoria: Burggravenlaan 11, 
2313 HM Leiden. Tel. 071-5142275 Email: 
info@issoria.nl, website: www.issoria.nl.
& Stichting Vrijetijdscentrum 
“O PEN HUIS”, Cursussen worden gege-
ven in het Dorpshuis, P. de Hooghstraat 3, 
Inl. tel. 0172-587701/588132. 
& Wijdezorg: Driehof, Dorpsstraat 27 
2391 BB Hazerswoude-dorp tel: 088-209 
1000 Rhijndael, Europasingel 2 2396 
EM Koudekerk a/d Rijn tel: 088-209 1000.
& Stichting Welzijn Ouderen Bent-
hui zen: MAALTIJDVOORZIENING 
Oude ren: Allcura, Verbreepark 19a, 
Benthuizen, tel. 079-3310052 liefst tussen 
09.00 en 10.00 uur. Voor al onze verdere 
aktiviteiten zie de Gemeentegids.
& Verloskundige Praktijk Hazers-
woude Dorp: Lindehof 27, tel. afspraak: 
di, wo, do 13.00-13.30 uur, tel. 0172 - 
213898.
& Verloskundige Praktijk Wereld-
kind: Europalaan 247, 2408 BK Alphen 
a/d Rijn, tel. 0172 - 472067.
& Verloskundige Praktijk Keita 
Bent hui zen: mw. E.W. van Ommeren 
en C.M. Nieuwe steeg: verloskundigen: 
Spreek uur volgens afspraak; do. 9.00-12.00 
uur, Kon. Julianastraat 16b, Bent huizen. 
Tel. bereikbaar 24 uur per dag: tel. 079-
3217171. 
& Praktijk voor Remedial Teaching, 
Coaching en Training Lea Gahrmann, 
Berkenhof 13, tel. 0172-588315, e-mail: 
lealgm@hotmail.com. www.leagahrmann.
nl
& Boelsma Homeopathie & Advies 
Breitnerlaan 60, Hazers woude-Dorp, tel. 
06-41711971 www.aboelsma.com email: 
annemiekeboelsma@gmail.com
& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio 
– Borgman J.M. Borgman – v.d. Lubben, 
De Populier 42, 2731 HE Benthuizen, Tel: 
079-3479446. Mail: fysio.borgman@case-
ma.nl.
& Praktijk v. Fysiotherapie en 
Ma nue le therapie R. Giedrojc/C. 
Herijgers Behandeling volgens afspraak: 
tel. 0172-587802. Dorpsstraat 86, 2391 BL 
Hazerswoude-Dorp. www.dorpsfysio.nl
& Praktijk voor fysiotherapie: 
Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-
Dorp. Tel. 085-733 1994. www.fysioplus.
com. 
& Podocentrum Groene Hart 
Raadhuisplein 3, 2391 BJ Hazerswoude-
Dorp. Tel. 0172-587103. www.podo.nl.
& Bewuster Bewegen Praktijk v. 
Oefentherapie Men sen dieck, bekkenoe-
fentherapie en (kinder)slaapoefentherapie 
Marleen van Schie: Europasingel 2, 2396 
EM Koudekerk a/d Rijn, tel. 06-18469206.
marleen@bewusterbewegen.nl, 
www.bewusterbewegen.nl
& Praktijk voor Kinderfysiotherapie 
Gezondheidscentrum Lindehof, 

Hazerswoude Dorp, tel. 071-5610407
& FYSIO-EXPERTS www.fysio-experts.
nl, Rijndijk 137, 2394 AG Hazerswoude-
Rijndijk. Tel. 071-7400840.
& Fysio Koudekerk Praktijk voor 
Fysio-, Sport- en Oedeemtherapie, Arie 
Hogenespad 1a, 2396 WJ Koudekerk aan 
den Rijn, 071-3416743, info@fysiokoude-
kerk.nl, 
www.fysiokoudekerk.nl.
& Logopediepraktijk Hazerswou de 
- Dorp Esther ‘t Jong, logopedist, Lindehof 
27, Hazers wou de-Dorp. Tel. 0172-532241 
of 06 - 20 94 48 75. Email: logopedie.
hazerswoude@gmail.com.
& Rouwkamer en/of condole-
ance mogelijkheden, Dorpshuis de 
Juffrouw, P. de Hooghstraat 3, 2391 VM  
Hazerswoude Dorp, tel. 06-53319850 of 
info@de-juffrouw.nl
& Historisch Museum Hazers wou-
de: Dorpsstraat 66, 2391 BK Hazers-
woude-Dorp. Openingstijden zaterdag 
13.00 - 16.30 uur. Regelmatig ook thema-
tentoonstellingen. www.museumhazers-
woude.nl
& Visiemed fysiotherapie (Sport) 
fysiotherapie, manuele therapie, sportpo-
dologie, schoenadvies, medische training, 
echografie, diëtiek Potgieterlaan 10G, 
2394 VE Hazerswoude-Rijndijk, tel. 071-
8795673 / 06-29410381 www.visiemed.nl.
& Anonieme Alcoholisten Iedere 
dinsdagavond na 19.30 uur. Koudekerk 
a/d Rjjn: Joop tel. 071-3412644; Alphen a/d 
Rijn: Frans tel. 06-54701949
Lactatiekundigepraktijk ‘de zoete 
parel’ Helen Weerheim IBCLC, NVL 
50709, 06-41329210. dezoeteparel@gmail.
com.
& Buurtbemiddeling Komt u er niet 
meer uit met uw buren? Inwoners van 
de gemeente Rijnwoude kunnen gratis 
gebruik maken van Buurtbemiddeling 
Libertas Leiden e.o. Tel.: 0900-5168168, 
www.libertasleiden.nl, e-mail: info@liber-
tasleiden.nl.
& Karlica bekkentherapie Jennifer 
Adler, Dorpsstraat 49, 2731 AL Benthuizen. 
Tel. 06-14320807 info@bekkentherapie.
com; www.bekkentherapie.com
& LekkerFit Voedings- en  dieetadvies. 
Hester Nietzman-Braam diëtist. Gezond-
heids centrum Lindehof, Lindehof 27, 
Hazers woude-Dorp. Tel. 0657337242 
Email: hester@lekkerfitdietist.nl Website: 
www.lekkerfitdietist.nl.
& Fysioklein Fred. v. Eedenplein 4, 
2394 AC Hazerswoude-Rijndijk (het 

oude gemeentehuis). (Sportmaster) 
Fysiotherapie; Manuele therapie; Dry 
needling; Orthopedische revalidatie. Tel. 
071-2032056.
& Burenhulp Rijnwoude Tel. 
06-23517778.
& Acupunctuur Van der Schouw, 
praktijk voor Chinese Geneeskunde. 
Chopinlaan 2 (het Anker), 2394GL 
Hazerswoude-Rijndijk. Tel. 06-20068569.
& Praktijk voor Homeopathie 
Caroline Bronsgeest Burg. de 
Herderplantsoen 68, 2396WZ Koudekerk 
a/d Rijn. tel. 071-3413131 of 06-3837187 
Lid. NVKH
www.carolinebronsgeest-homeopathie.nl
& Fysio Benthuizen, Dorpsstraat 
49, 2731 AL Benthuizen. Tel. 
0 7 9 - 3 4 1 1 8 7 7 .  i n fo @ f y s i o 
benthuizen.nl; www,fysiobenthuizen.nl. 
Ook dietiste, yoga en tai chi.
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Een origineel Kerstcadeau? Verwen jouw geliefde met een
 hannah Xperience of andere huidverbeterende behandeling!

De Tas 46  |  Koudekerk aan den Rijn  | 06 - 13243287  |  www.skincaremaaike.nl

'(N)u zijt wellekome' 
op het Groene Hart Rijnwoude
Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn 
kan zijn om anderen te kunnen ontmoeten, hebben 
de gezamenlijke kerken van Hazerswoude-Dorp een 
levende kerstkalender opgezet. In de weken voor de 
kerst is er alle dagen een adres waar mensen welkom 
zijn voor een kopje koffie of thee. 

Doorgaans is dat bij iemand 
thuis, maar maandag 12 decem-
ber waren de gasten welkom 
op een school, het Groene Hart 
Rijnwoude. Leerlingen van klas 
2a van deze school hadden sa-
men met hun docent, Martine 
Timmermans, deze ontvangst 
voorbereid.

Bij binnenkomst werden de gas-
ten begroet door de leerlingen 
en werd keurig hun jas aange-
nomen. Daarna mochten zij 
plaats nemen in een hoek van 
de aula, waar het haardvuur (op 
een groot scherm) brandde en 
waar hen koffie of thee werd 
aangeboden. Daarbij was zelfge-
bakken cake of taart toegevoegd. 
De leerlingen zorgden keurig 
voor de bediening, zodat de 
gasten gezellig met elkaar kon-
den praten.
Sommige bezoekers werden 
herkend, omdat zij oma waren 

van een van de leerlingen. An-
de-ren kwamen voor het eerst 
de school binnen, waar ze heel 
vaak langs komen, maar nog 
nooit binnen waren.  Leuk was 
dan ook het initiatief om gasten 
een rondleiding door de school 
te geven. In kleine groepjes wer-
den de bezoekers door enkele 
leerlingen rondgeleid en zagen 
het open en lichte karakter van 
dit gebouw.

“Het is een soort win-win situ-
atie” vertelde Martine Timmer-
mans. “Aan de ene kant is dit 
een mooie plek voor de deelne-
mers van de levende adventska-
lender om eens samen te komen 
en ook een goede reden om 
zo ook de school te leren ken-
nen. Aan de andere kant kunnen 
leerlingen op deze manier leren 
hoe zij een goede gastheer of 
-vrouw kunnen zijn. Hoe ont-
vang je iemand en waar let je 

op bij het bedienen, etc.” Er was 
aan alles gedacht: de rode lo-per 
lag uit en er waren nummertjes 
voor de garderobe.
De bezoekers, zo’n vijftien per-
sonen, waren enthousiast over 

de ontvangst en over de loca-
tie. Bij hun vertrek ontvingen zij 
ook nog een presentje om mee 
naar huis te nemen. Een mooie 
ochtend en zeker een initiatief 
dat voor herhaling vatbaar is.
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Hopelijk het begin van een lange traditie

Warme muzikale 
kerst in De Som
Participe, Actief Rijnwoude, Creatief Rijnwoude, Jeugdwerk én Toontje Hoger or-
gani-seerden afgelopen donderdag samen een intiem kerstfeest in dorpshuis De 
Som in Hazerswoude-Rijndijk. De kerstsfeer werd compleet gemaakt met verha-
len, liederen, glühwein en warme chocolademelk. 

Het is gelukt, Hazerswoude-
Rijndijk krijgt 
weer een fontein!.
De Werkgroep Groen, onderdeel van het Dorpsover-
leg Hazerswoude-Rijndijk Oost maakt met grote trots 
bekend, dat het gelukt is om in sa-menwerking met 
sponsoren, deelnemers van de crowdfundingsactie en 
de gemeente Alphen aan den Rijn de fontein terug te 
brengen in ons dorp.

Er hing een knusse en gezellige 
sfeer in het dorpshuis. Het was 
de eerste keer dat op deze ma-
nier een kerstbijeenkomst werd 
georganiseerd voor de inwoners 
van de kern Rijndijk.  Ouderen 
aan een grote tafel die gezel-
lig met elkaar én met kerstman 
Bram aan het kletsen waren en 
die kerstwensen schreven die 
je in een bal in de kerstboom 
kon hangen. Kinderen die met 
Chantal Brommers kerstkaarten 
aan het inkleuren waren voor 
het Nationaal Ouderenfonds en 
een koor dat zich in het muzie-
klokaal voorbereid-de voor hun 
optreden. Gedempt licht, kerst-
lampjes, een kerstboom en de 
geur van kruidnagel en cacao 
die opsteeg van de warme dran-

ken en lekkernijen geserveerd 
door Mariska van Dorp, Elly van 
Doije-waard, Saskia Posthuma, 
Richard Brommers, Nandy van 
der Zalm en Astrid van Diggelen 
van de organi-satie. Dit was echt 
de saamhorigheid die mensen 
in de donkere dagen voor kerst 
graag opzoeken!

Hulde voor het initiatief 
“Initiatiefneemsters voor dit 
evenement zijn Conny Reijn-
goudt van dorpskoor Toontje 
Hoger (o.l.v. Da-ny Kapaan) en 
de vrouwen van Participe, Elly 
en Saskia”, vertelt Mariska van 
Dorp van Actief Rijnwoude. “Zij 
hebben alle partijen bij elkaar 
gebracht en dat heeft een fantas-
tisch avond opgeleverd. Er zijn 

zowel ouderen als kinderen ge-
komen om te luisteren naar het 
kerstverhaal (‘Kijk Madieke, het 
sneeuwt’ van Astrid Lindgren) 
dat door Conny werd voorge-
dragen. Verder kon men mee-
zingen met de kerstliederen die 
door het koor werden gezongen 
(met teksten op het scherm als 
hulp). De gladheid buiten was 
wel onverwacht. Maar ook daar 
wisten de dames van Participe 
raad mee door op het school-
plein te strooi-en. Zo is iedereen 
toch veilig thuisgekomen.”  
Met deze gezellige avond heb-
ben de organisatoren het kerst-
gevoel voor inwoners van het 
dorp tot leven gebracht. Hope-
lijk het begin van een lange tra-
ditie!

De fontein komt in de vijver ter 
hoogte van de Herbergier en 
zal vanuit diver-se richtingen te 
zien zijn. Hazerswoude-Rijndijk 
heeft tot de jaren 80 van de vo-
rige eeuw op het Frederik van 
Eedenplein (waar nu de par-
keerplaats van Sport2Bfit is) ook 
een fontein gehad. De nieuwe 
fontein zal een mooi sym-bool 
worden bij wat in de visie van 
de Werkgroep Groen het dorps-
hart van Hazerswoude-Rijndijk 
gaat worden: een groene long 
als centraal ontmoe-tingspunt 
voor jong en oud!

Geslaagde inzameling
Door middel van sponsoring 
en crowdfunding is er samen 
met lokale inwoners, winkeliers 
en ondernemers een mooi be-
drag ingezameld. De gebieds-
adviseur van de gemeente heeft 
ons bedrag mogen verdubbelen, 
met het resultaat dat we nu de 
fontein kunnen realiseren.
Namens de vrijwilligers van de 
Werkgroep Groen bedanken wij 

iedereen die heeft bijgedragen 
aan dit mooie resultaat. 
Het is de bedoeling om een 
fontein met drie middenstralen 
en een fontein-ring met 16 zij-
waarts gerichte stralen te plaat-
sen. Zo ontstaat er een rond, 
volumineus en harmonieus fon-
teinbeeld. Door LED verlichting 
in de kleur warmwit te gebrui-
ken, zorgen we ook in de avon-
duren voor  sprankelend beeld.
In een volgende Groene Hart 
Koerier willen we graag onze 
ideeën delen om te komen tot 
een echt dorpshart in het gebied 
rondom de Da Costasingel, de 
vijver en het aangrenzende park 
bij de Bilderdijklaan: een groene 
long. 

Bent u nu al nieuwsgierig? 
Kijk dan alvast op de website 
van het Dorpsoverleg Hazers-
woude-Rijndijk Oost bij Werk-
groep Groen: www.dorpsover-
leghazerswouderijndijkoost.nl/
werkgroep-groen-hazerswou-
de-rijkdijk-oost/

EHBO-VERENIGING 
HAZERSWOUDE START 
BEGIN 2023 NIEUWE CURSUS 
(KINDER-) EHBO
WAAROM? Eerste hulpverlenen aan slachtoffers zou boven-
aan de lijst moeten staan wanneer er zich iets voordoet. Niet 
alleen kijken uit nieuwsgierigheid maar daadwerkelijk HEL-
PEN! Het lijkt zo gewoon: hulp bieden aan slachtoffers, maar 
de grote meerderheid heeft geen idee wat er moet gebeuren 
bij ongevallen op straat of rondom het huis. Weet u wat u kan 
doen bij een ongeval?

WAT? Tijdens de cursus leert u o.a. wat te doen bij: een vergif-
tiging, een botbreuk, brandwonden. En wat doe ik als iemand 
bewusteloos raakt, wanneer moet ik professionele hulp in-
schakelen, hoe benader ik een slachtoffer op de juiste manier.   
Kortom van een pleister plakken tot reanimeren en gebruik 
van een AED.

WAAR EN WANNEER? De cursus wordt gegeven in de Koren-
aar te Hazerswoude-Dorp en bestaat uit 8 maandagavonden 
(les) en een examenavond. De data zijn: 16 januari, 23 janu-
ari, 6 februari, 13 februari, 20 februari, 6 maart, 13 maart, 20 
maart, 27 maart 2023 examen

Kosten? De kosten voor de cursus (incl. lesmateriaal) bedra-
gen € 250,-. 

Interesse?  Neem dan contact op met Annemieke Hoogen-
doorn, 06 10740928 of mailadres:  
info@ehbohazerswoude.nl



10 Groene Hart Koerier
woensdag 21 december 2022

“After Christmas Party “
Woensdag 28 december 2022

Na alle gezellige feestdagen toch nog zin in een feestje?  Of juist weining drukte 
gehad tijdens de Kerstdagen en nog wel zin in een feestje? Kom dan op 28 de-
cember naar Jeu de Boer en geniet van spel, muziek, gezelligheid en een maal-
tijd tijdens onze After Christmas Party. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
- 13.45 uur Aanvang 
- 14.00-15.00 uur Bingo met mooie prijzen en gezellige quizmasters 
- 15.30-16.30 uur Werkgroep Singin Koudekerk. Door populaire muzieknum-

mers van vroeger op groot scherm te projecteren wordt er de mogelijkheid 
gecreëerd om lekker met elkaar te gaan zingen.  De werkgroep heeft een leuk 
verhaal bij de verschillende nummers en zullen zelf meezingen met een mi-
crofoon zodat er  altijd geluid bij het beeld komt. Iedereen is welkom om 
mee te zingen, maar lekker luisteren is natuurlijk ook helemaal goed. 

- 17.00-18.30 uur Italiaanse maaltijd bestaande uit hoofd- en nagerecht

*  Het is nog goed om te weten dat er tussendoor nog een kop koffie of thee 
aangeboden wordt en dat meedoen aan deze hele dag maar € 12,-- kost. Voor 
het middagprogramma hoeft u zich niet op te geven.

*  Als u mee wilt eten dan moet u zich wel voor 22 december opgeven bij Linda   
Timmermans. 

*  Alleen zin/tijd om ’s middags te komen of juist alleen ’s avonds?  Ook geen 
probleem. * * Beide dagdelen kosten € 6,- per stuk.

*  Heeft u een vervoersprobleem? Wij lossen dat voor u op.
*  U kunt betalen bij binnenkomst (liefst gepast geld meenemen, of gebruik 

maken van onze QR code). 

Opgeven voor de maaltijd of nog vragen over de 
activiteit bel of mail dan: Linda Timmermans 06-45094267/  
linda@actief-rijnwoude.nl

  

 1,75
van 22 t/m 24 december:

Kerst petit four
Amandel banketkransjes   
      150 gram  3,-

Fijne Kerstdagen

U kunt uiterlijk                             
t/m 22 december                             
uw bestelling                    
opgeven

GAS - WATER - CV - DAK - BADKAMERS - WATERONTHARDERS
06-18 80 38 95 - HAZERSWOUDE-DORP

INSTALLATIE TECHNIEK
EDWIN KOUDIJS

GAS  -  WATER  -  CV  -  DAK  -  BADKAMERS
WATERONTHARDERS

 

Felice Massage 
wenst U 

Ontspannen Feestdagen 
& een Soepel 2023!

Felice Massage, het adres in de regio voor:
- Hotstone massage - Cupping
- Ontspanningsmassage - Guasha
- Lymfe massage - Bamboe - Massage
- Div. voetmassage behandelingen - Breuss workshops & trainingen

Raadpleeg mijn website voor alle informatie
www.felice-massage.nl

Fijne Feestdagen! 
 

In december

Goudreinet en 

Gieser Wildeman 

€ 0,99 per kilo

Bentwoudlaan 2, 2731 BS  Benthuizen
079-3422742 - info@landwinkelsonneveld.nl - www.landwinkelsonneveld.nl

Gewijzigde openingstijden feestdagen:
Donderdag 22 december tot 16.00 uur
Zaterdag 24 december tot 15.00 uur
Zaterdag 31 december tot 14.00 uur

PPuur 
SCHOONHEIDSSALON

bij Mirjam

Raadhuisplein 4, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp

Mirjam Bottinga
0172-589993

www.puurbijmirjam.nl

Juliette Looijenstein
06-42615513

www.voetzorgpescura.nl

Mirjam en Juliette wensen u 
fijne kerstdagen en een gezond 2023!

Ook in 2023 staan wij weer 
voor u klaar om u met 

alle aandacht een goede 
verzorging te geven.
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Laat kinderen deze winter niet in de kou staan!

Actie ‘Warme winter-
jassen voor kinderen’
In het tv-programma ‘Even tot hier’ deed de Groningse Kledingbank een oproep 
om winterjassen voor kinderen te brengen. Kledingbank Groene Hart sluit zich 
graag aan bij deze oproep, maar hoopt ook op geld om zelf mooie warme jassen te 
kunnen kopen. 

Tekort aan kinderkleding
“Ook in onze regio is een groot 
tekort aan winterkleding voor 
de 650 kinderen die bij de Kle-
dingbank zijn ingeschreven en 
daarom zijn wij deze actie ge-
start,” vertelt Richard Brand uit 
Hazerswoude-Rijndijk. Hij is de 
drijvende kracht achter de Kle-
dingbank en voorzitter van het 
stichtingsbestuur. “Door de stij-
gende prijzen van boodschap-
pen en energie hebben steeds 
meer gezinnen moeite om rond 
te komen. Het aantal mensen dat 
een beroep op ons doet stijgt nu 
ook snel en loopt al tegen de 
2.000.” 

Coole kleding
Ria Dijkstra uit Hazerswoude-
Dorp en haar man Dirk Jan 
(weet u nog, van de Readshop) 
zijn ook actief lid van het be-
stuur van de Kledingbank. Ria: 

“Voor kinderen is het belangrijk 
dat het om ‘coole’ kleren gaat. 
Uit onderzoek blijkt namelijk 
dat vooral bij tieners de kleding 
die zij dragen aanleiding kan 
zijn voor pestgedrag. Daarom 
kopen wij ook graag nieuwe 
winterjassen die volgens de laat-
ste mode zijn bij. Want iedereen 
wil er toch leuk gekleed bijlo-
pen?”

Helpen? 
Richard: ”Het zou mooi zijn 
als bijvoorbeeld scholen of ver-
enigingen ons willen helpen 
met het inzamelen van kleding 
of donaties. Vrijwilligers van 
de Kledingbank kunnen daar-
bij helpen en de jassen komen 
ophalen. Ook met bedrijven die 
ons kunnen ondersteunen in 
deze actie komen we graag in 
gesprek. Contact opnemen kan 
via Info@kledingbank-groene-

hart.nl, of 06-33344757.”

Doneren
“Wij zijn natuurlijk heel blij als 
u mooie gebruikte jassen in de 
winkel komt brengen in De Jo-
zef in Alphen aan den Rijn (in-
gang aan de kant van de Prins 
Bernardlaan). Maar aanvullend 
geld om winterkleding bij te 
kopen is hard nodig. Zoekt u een 
goed doel om (een deel van) 
de energiecompensatie die alle 
Nederlanders hebben ontvan-
gen te schenken? Denk dan ook 
aan ons!” Scan dan de QR-code 
of maak een bijdrage over naar 
NL17 RABO 0377 9206 73 ten 
name van Stichting Kledingbank 
Groene Hart, onder vermelding 
van ‘Actie warme winterjassen’. 

De Kledingbank Groene Hart is 
een goed doel met ANBI status. 
kledingbank-groenehart.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 lunch-
pauze op maandag t/m vrijdag gesloten van 13.00 - 13.30 uur. Zater-
dag is de apotheek geopend van 9.00 - 12.00 uur (van 7 juli t/m 11 
augustus op donderdagavond en zaterdag gesloten). Buiten 
onze openingstijden kunt u voor spoedeisende recepten terecht bij 
de DagNachtapotheek in Alphen aan den Rijn. De DagNachtapotheek 
is alle dagen van 08.00-23.00 uur geopend. Voor dringende zaken 
tussen 23.00-08.00 uur kan worden uitgeweken naar de Apotheek de 
Nachtwacht in het LUMC te Leiden. Adressen: DagNacht Apotheek, 
Meteoorlaan 4, 2402 WC Alphen a/d Rijn tel. 0172-423123; Apotheek 
de Nachtwacht, Hoofdingang LUMC, Albinusdreef 2, Leiden tel. 071-
5665019

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

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

Sint op Duo-fiets 
naar school
Afgelopen maandag 5 december had de Sint wel een heel bijzonder ver-
voersmiddel om naar de Michaelschool te gaan: een duo-fiets van Fiets-
maatjes Rijnwoude / Actief Rijnwoude. 

Begeleid door 3 pieten op een fiets kwamen ze rond de klok van 9.00 uur aan, opgewacht 
door alle kinderen van de school met leerkrachten.
Na een kort bedankje dook de Sint de school in, buiten was het niet zo aangenaam. Bin-
nen werd er gezongen en cadeautjes uitgepakt. 

Foto: Peter Splinter.
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U kunt daar uiteraard zelf een afspraak voor maken.
En als u dan toch voor in onze garage bent, kunnen wij uw 

auto meteen een grondige winter- inspectie geven.
Kost u slechts € 15,-. (met bos klantenkaart zelfs gratis).

Uw                     ondernemers wensen u 
gezellige kerstdagen gezellige kerstdagen 

en een gezond en gelukkig 2023.en een gezond en gelukkig 2023.
Bedankt voor uw aankopen in het afgelopen jaar.

• Bakkerij van Noort • Autobedrijf Bos • Grand Café de Egel 
• Trendie Wendie • Kapsalon de Hoofdzaak • Huisman Wonen 

• Slagerij de Vries • Bloemenboetiek Florale • Café De Dikke Mug • Dreamz 
• Verf- en behangspeciaalzaak Bogerman • Tuijn optiek • Bakker Ammerlaan 

• Albert Heijn Onno Beugelsdijk • Irene Design • Van der Linde Mode en Interieur 
• Van Der Kamp opleidingen • Theo van Zanten Tweewielers 

• Groene Hart Koerier • Dorpshuis de Juffrouw.

Uw                     ondernemers wensen u 
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Veel ontspanning en gezelligheid 
voor ouderen in Benthuizen!
Er is in Benthuizen veel te doen ter ontspanning voor ouderen. Een groot deel van 
deze acti-viteiten wordt hier vermeld. Schroom niet als u er nog geen gebruik van 
maakt. Er is keus genoeg om u een gezellige ochtend of middag te bezorgen. Veel 
mensen gingen u al voor en genieten elke keer weer.

Helaas gaat het kerstdiner voor 
ouderen in de kantine van BSC, 
door omstandigheden, niet 
door.

Gezellige activiteiten:
- Elke donderdagochtend, kof-

fiedrinken en een praatje in 
de Hoeksteen. U kunt er zo 
binnen lopen.

- Ook in de Hoeksteen: heer-
lijk eten. Beginnende 16 
december om 5 uur. Inlich-
tingen: Annie Brouwer, tel: 
0793316137

- In de Tas elke dinsdagochtend 
van 10 tot 12 uur: koffie met 
een spelletje. U mag zo bin-
nenlopen.

- Ook in de Tas: gezellig en uit-
gebreid eten. De lange tafel. 
De eerstkomende datum hier-
van is 12 januari. Inl. Jeanette 
Blijleven, tel: 0651930364

- Soos in de Bron op maandag 

om 2 uur. Dit is om de drie 
weken, beginnende maan-dag 
19 december. Bingo, spelletje, 
kaarten, in een gezellige sfeer. 
Inlichtingen: Han-nie Holste-
ge, tel: 0615157566 of Truus 
Binnendijk, tel: 0639104159

- Sportieve en ontspannende 
activiteiten: Gym op dinsdag-
middag van 1 tot 2 uur en van 
2 tot 3 uur in de gymzaal van 
de Arnoldus van Osschool aan 
de Christinastraat.

Op woensdagochtend vanaf half 
10 met koffie erna en ook om 
half 11 met koffie. In-fo: Fie-
ke, tel: 0641990170

- Biljarten kan je in het gebouw 
naast De Tas. Loop eens bin-
nen, misschien is dit wel wat 
voor u.

- Jeu de Boules. Elke woensdag 
en vrijdag vanf 3 uur, op de 
banen naast de Tas. Inlich-
tingen: Bernhard de Vries, tel: 

0620508442
- Koersballen in de Tas. Elke 

dinsdag om half 2. Informa-
tie: P.Pos, tel: 0633710441

- Tennis spelen op de prach-
tige banen van de Bent-
huizer Tennisclub, dat kan 
ook. Info: Hans Guijken, tel: 
0655815048

- Zwemmen, kan elke donder-
dagochtend in Waddinxveen 
en Zevenhuizen. Na afloop 
gezellig napraten onder het 
genot van een kopje koffie of 
een drankje.

info Waddinxveen: Jannie de 
Graaff, tel: 0616356663. Info 
Zevenhuizen: Lenie van Soest.

Ook goed te weten is, dat actief 
Rijnwoude u kan helpen met 
een klus, computerproblemen 
en nog veel eer ongemakken. 
Inlichtingen: Bernhard de Vries 
, tel: 0629508442

Zoals u ziet is er genoeg te doen 
in ons prachtige dorp Benthui-
zen. Misschien is dit niet com-
pleet, maar dan kunt u vast dit 
bekijken.

Fijne kerstdagen en een gezond 2023 
en laten we hopen dat de Groene 

Hart Koerier in 2023 nog in onze 
brievenbus komt.

Bas van Vliet

Een plek waar dorps energiezuinig wonen vertrouwd en fijn voelt.. 

Maak kennis met 
Bentwijck!
Wat nu nog een leeg weiland is, wordt straks een geheel nieuwe wijk. Benthuizen 
wordt met de ontwikkeling van Bentwijck 194 nieuwe woningen rijker, 54 huur-
woningen en 140 koopwoningen. 

De eerste fase van Bentwijck met 
41 koopwoningen is op 20 de-
cember succesvol in de verkoop 
gegaan bij Van Waay Interieur in 
Benthuizen.

Variatie in woningen
De nieuwe wijk is ruim van 
opzet en ontmoeten staat cen-

traal. Bentwijck wordt een wijk 
voor jong en oud. Er komt een 
gevarieerd woningaanbod, het 
woningprogramma bestaat uit 
vrijstaande woningen, twee-
onder-één kapwoningen, een-
gezinswoningen en levensloop-
bestendige woningen.
Van Wijnen is voor Bentwijck 

zowel de ontwikkelaar als de 
bouwer en ook het gehele open-
bare gebied wordt in opdracht 
van Van Wijnen aangelegd. 
De projectontwikkelaars Walter 
de Haas en Christa van der Vlugt 
zijn erg blij dat het project nu 
in de verkoop gaat “In fase 1 
verkopen we 41 woningen. We 

zijn blij dat we hierin bijna alle 
woonsmaken aanbieden”.

Energiezuinig in de top!
Alle woningen in Bentwijck zijn 
energieneutraal (ENG) en heb-
ben het hoogste energielabel 
A++++. Dit houdt in dat de 
zonnepanelen op het dak ten 
minste evenveel energie opwek-
ken als de installaties in de wo-
ning nodig hebben voor de ver-
warming, koeling en ventilatie.
Een energiezuinig huis bouwen 
begint allemaal bij uitstekende 
isolatie en slimme, zuinige in-
stallaties. Dat levert naast een 
energiebesparing veel com-
fort op. Nieuwbouw kopen en 
in het bijzonder een energie 
neutrale woning betekent ge-
garandeerd een lagere energie-
rekening. Ten opzichte van een 
oudere, niet duurzame woning 
kunt u in Bentwijck met de hui-
dige energietarieven al snel dui-

zenden euro’s per jaar besparen. 
Op de website van Bentwijck 
is een handige tool waarmee u 
uw energielasten kan vergelij-
ken tussen uw eigen huis en een 
nieuw huis in Bentwijck.

Andere voordelen
Als u een energiezuinige nieuw-
bouwwoning koopt met label 
A++++ kunt u ook rente kor-
ting krijgen en kunt u ook extra 
lenen ten opzichte van uw ge-
bruikelijke leencapaciteit. Laat 
uw financieel adviseur het com-
plete plaatje doorrekenen.
Heeft u de start van de verkoop 
gemist? Geen probleem, want 
u kunt zich nog inschrijven tot 
en met 9 januari 2023 tot 13.00 
uur. Kijk hiervoor op de website 
www.bentwijck.nl. De verkoop-
bro-chure kunt u ophalen bij 
Drieman Garantiemakelaars aan 
de Anne Frankkade 25 in Alphen 
aan den Rijn.
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Dorpsstraat 50, Hazerswoude-Dorp

Telefoon: 0172 58 31 11, E-mail: info@habekowonen.nl

www.habekowonen.nl

We sluiten een bijzonder jaar af. Een jaar waarin 
we veel mensen een nieuwe woning hebben 
kunnen geven. Maar door de oorlog hebben 
ook veel mensen hun huis moeten verlaten. 
Ook hen probeerden we met elkaar in 
de dorpen een nieuw (t)huis te geven. 

Helaas zijn er nog veel huizen tekort. 
Gelukkig bouwen we nu en zullen in 2023 
nog meer woningen bouwen. Omdat we
iedereen een thuis gunnen!

We wensen u fijne feestdagen 
en een warm thuis in 2023.

Team Habeko wonen

Kleurrijk
2023

FIJNE
Feestdagen

Het team van:
Schildersbedrijf Bogerman & 

Bogerman Verf & Behang

Dorpsstraat 112, Hazerswoude-Dorp
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Vraag voor de dierenarts
In deze rubriek beantwoorden dierenarts Marvan en zijn team 
ingestuurde vragen over het welzijn en de gezondheid van 
uw huisdier(en). Ook vertellen zij over wat zij meemaken in 
de 
praktijk. Heeft u een vraag voor de dierenarts? 

Vuurwerkangst bij dieren
Het einde van het jaar komt al snel dichterbij en we krijgen in de kliniek al regelmatig 
de vraag wat er te doen is tegen vuurwerkangst. Helaas zijn veel dieren, met name 
honden, erg bang voor vuurwerk. Gelukkig zijn er wel mogelijkheden om deze angst 
te verminderen of soms zelfs helemaal weg te nemen. Dit kan met behulp van ge-
richte training maar soms is het ook nodig om kalmerende medicatie te geven. 

Hoe kun je (vuurwerk)angst bij een dier herkennen? 
Het dier neemt een lage houding aan, houdt de oren plat, de staart tussen de poten 
en kan gaan trillen. Ook gapen en de bek aflikken zijn signalen die duiden op angst of 
stress. Als u ziet dat uw dier bang is kunt u zelf het beste zo normaal mogelijk doen. 
Als u zich anders gaat gedragen is dit voor het dier een bevestiging dat er “iets aan 
de hand is”. Misschien is uw dier een beetje af te leiden met wat lekkers of speelgoed. 
Door in huis de gordijnen te sluiten en de tv of radio aan te zetten vallen de prikkels 
van buiten ook wat minder op. 

Training
Er zijn ook mogelijkheden om door middel van training te zorgen dat uw dier minder 
bang wordt voor vuurwerk. U kunt bijvoorbeeld vuurwerkgeluiden laten horen in huis. 
Zet het geluid in het begin heel zacht en als dit goed gaat steeds een beetje harder. 
Let op dat u het geluid echt pas harder zet als het dier geen enkele reactie meer geeft 
op het zachte geluid. Er zijn ook hondenscholen en trainers die speciale vuurwerk-
trainingen geven. Het is wel belangrijk om hier tijdig mee te beginnen.

Medicatie
Als de training niet of onvoldoende helpt kan het voor uw dier prettig zijn om het wat 
kalmerende medicatie te geven. We horen wel eens van klanten dat ze bang zijn dat 
het dier dan nog steeds de angst ervaart maar het niet kan tonen door de suf maken-
de medicatie. Er zijn inderdaad middelen waardoor het dier wel fysiek verdoofd wordt 
maar het nog steeds de angstbeleving heeft. Tegenwoordig zijn er echter diverse 
rustgevende middelen beschikbaar waarbij dit niet het geval is. Er zijn verschillende 
opties. Bijvoorbeeld iets wat zonder probleem voor een langere periode gegeven kan 
worden waar uw dier meer ontspannen van wordt, zonder sloom of suf te worden. 
Een andere optie is iets wat op de dag van de jaarwisseling zelf gegeven kan wor-
den waardoor het dier suf zal worden en veel zal slapen. De middelen kunnen ook 
gecombi-neerd worden. Het is altijd verstandig dit even met uw dierenarts te overleg-
gen. Geef nooit zo-maar humane middelen! 

Openingstijden 
Winkel van Sinkel 
Zaterdag 24 december zijn wij van half twee tot half vijf geopend en kunt u naast het beken-de ou-
derwetse snoepgoed de laatste kerstpresentjes in onze Winkel van Sinkel aanschaffen. Breng gelijk een 
bezoek aan de expositie 'Spelenderwijs'  U bent van harte welkom.

Op zaterdag 30 december zullen de Oudheidkamer en de Winkel van Sinkel gesloten zijn!
Vanaf deze plaats wenst het bestuur u goede en gezonde feestdagen en een prettige jaarwisseling toe.

Miranda Kerkvliet 
overhandigd mooi bedrag 
aan Anthonie van 
Leeuwenhoek Ziekenhuis
Afgelopen vrijdag 25 november is er naast de cheque 
van EFI fietsvrienden uit Hazerswoude Rijndijk door 
Miranda Kerkvliet een mooie cheque van €1.750,- 
aan het Anthonie van Leeuwenhoek Zie-kenhuis in 
Amsterdam overhandigd. Het bedrag gaat geheel naar 
nieuw onderzoek naar bestrijding van kanker. 

Dit is de opbrengst van haar 
boekje “wie heeft mijn leven 
geleefd” dat zij vorig jaar heeft 
geschreven.
Het boekje is nog steeds ver-
krijgbaar bij de Margriet in Ha-
zerswoude of boekhandel Haas-
beek in Alphen a/d Rijn of via 
Bol.com
Daarnaast start Miranda in het 
voorjaar 2023 met workshops 
een lichamelijk en mentaal vi-
taal le-en voor alle leeftijden. 
Ook ziektebeelden en hoe ziek-

tes te voorkomen komen hierbij 
aanbod.
Heb je interesse en wil je meer 
informatie kijk dan op www.
gospirit.nl of stuur een berichtje 
naar info@gospirit.nl

Want het is en blijft belangrijk 
om je te realiseren: 
“Dat je niet weet hoe oud je 
wordt of wat je overkomt, dus 
wees niet te moeilijk voor jezelf 
en je omgeving en je hebt een 
veel leuker leven!!!”
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Alle winkeliers/ondernemers van winkeliersvereniging Da Costa 
wensen hun klanten 

hele fijne feestdagen en alle goeds in 2023!

Ton van
der Haven 
energiecoach

Loek van 
der Krabben

voorzitter

Han 
Haasbeek
penning-
meester Kees 

Kok 
secretaris

 Rob 
Marinus 
website

Op de drempel van 2023 kijken we terug op een boeiend jaar. Eindelijk weer 
voor én met elkaar. Dat is precies waar Stichting Bewonersbelangen Habeko 
wonen voor staat. Uw belang is waar het ons om gaat.

Wij wensen alle huurders en 
bewoners van Habeko wonen 
en relaties van SBHw fijne 
feestdagen en een voorspoedig 
2023 toe!
Ook in het nieuwe jaar staan we weer voor u klaar met voorlichting, steun  
en advies. Bezoek ook eens onze website. Op www.sbhw.nl vindt u nieuws, 
informatie en nog veel meer!

Graag tot ziens in 2023!

Namens het bestuur van SBHw

 Nicoline 
Segaar 

bestuurslid

SBHw Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp www.sbhw.nl
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Wij wensen u prettige kerstdagen 
en een voorspoedig 2023

Dorpsstraat 95 - 2391 BD Hazerswoude-Dorp

Op zoek naar een nieuwe locatie voor 
het dorpshuis in Hazerswoude-Rijndijk
Hazerswoude-Rijndijk heeft een tijdelijk dorpshuis. Dat is De Som, in het gebouw 
van een voormalige basisschool. De gemeente Alphen aan den Rijn is nu samen met 
de dorpsoverleg en de gebruikers op zoek naar een nieuwe locatie voor een nieuw 
te bouwen dorpshuis.

Schaatspret, kort maar fantastisch
Het had een paar nachten gevroren en de vrijwilligers van de 
ijsclub aan de Otweg in Boskoop was het met nachtelijke inzet 
gelukt om een prachtige ijsbaan te creëren. 
In een heerlijk winters zonnetje konden woensdag vele schaatslief-
hebbers genieten van deze ijspret. Ervaren schaatsers, maar ook kin-
deren die hun eerste baantje reden.  Het weerbericht gaf de hoop 
dat de nachtvorst nog wel een paar dagen zou aanhouden, maar 
inmiddels is het al weer verleden tijd. In ieder geval hebben velen 
toch even de echte winterpret kunnen proeven.

“We willen samen nadenken 
over wat het beste is voor onze 
gemeenschap” sprak wethou-
der Schotanus aan het begin 
van een informatieavond op 
maandag 12 december. In De 
Som waren gebruikers van het 

Dorpshuis uitgenodigd om mee 
te denken over de nieuwe loca-
tie voor het dorpshuis. 
Bernadette Verhoeff, van het 
dorpsoverleg, schetste de ont-
wikkelingen rondom het dorps-
huis in Rijndijk en gaf aan dat 

het de bedoeling is om nu sa-
men met gebruikers en bewo-
ners nu te praten over wat voor 
ruimte gewenst is en welke lo-
catie daarvoor geschikte zal zijn.
Projectleider Frank de Prez gaf 
aan dat het zal gaan om een 
multifunctionele ruimte. Het 
gaat daarbij niet alleen om het 
dorpshuis, maar ook om een 
nieuw onderkomen voor basis-
school De Steytaert en om een 
nieuwe sportzaal ter vervanging 
van De Cirkel, plus alle bij-ko-
mende ruimte, zoals parkeer-
plaatsen etc.
Berekeningen tonen aan dat er 
zeker een plek zo groot als een 
voetbalveld hiervoor nodig zal 
zijn. Op grond van deze behoef-
te en cijfers kwam men tot drie 

locaties in Rijndijk, die hiervoor 
geschikt kunnen zijn. Allereerst 
de huidige locatie van De Som 
(1). Daarvoor zal de bestaande 
bebouwing moeten worden af-
gebroken en is er alleen toegang 
mogelijk vanaf de Jacob van 
Lennepkade. Een tweede optie is 
een locatie in het Westvaartpark, 
vlak naast het nieuw te bouwen 
station (2). De derde mogelijk-
heid is aan de Sweelincklaan, op 
een gedeelte van het terrein van 
sportvereniging Bernardus (3). 

Voor de aanwezigen was het 
niet eenvoudig zich in te den-
ken in deze locaties en de voors 
en tegens af te wegen. Wel werd 
er gevraagd naar een goede be-
reikbaarheid, zeker voor oude-
ren. Ook vroeg men na te den-

ken over voldoende ruimte voor 
het parkeren en daarbij ook te 
kijken naar de verkeersstromen 
die bij zo’n multifunctioneel 
gebouw gaan ontstaan. Daar-
naast werd er aandacht gevraagd 
voor duurzaamheid bij de bouw 
van dit centrum.
Nadat van de drie locaties de 
plus- en minpunten aan de orde 
waren gesteld, leek het voor veel 
bezoekers van deze avond toch 
dat de ‘locatie Bernardus’ (3) als 
eerste in aanmerking zou ko-
men voor een nieuw gebouw.

De projectleider gaat nu aan de 
slag en neemt alle gemaakte vra-
gen en opmerkingen mee. De 
opzet is om eind januari/begin 
februari een eerste plan te pre-
senteren.
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 Fysioklein wenst u heerlijke kerstdagen toe 
en voor 2023 een gezond, actief en ontspannen jaar!

Wilt u aan de gang met een gezonde leefstijl, wilt u meer bewegen of is uw goede 
voornemen juist meer ontspannen het nieuwe jaar in te gaan? Kunt u wel wat hulp 

gebruiken bij uw voornemens of wordt u gehinderd door een blessure? 
Maak een afspraak en kom langs bij het deskundige en sportieve team van Fysioklein.

Frederik van Eedenplein 4, 
Hazerswoude Rijndijk

www.fysioklein.nl
Mail: info@fysioklein.nl

Tel: 071-2032056

Fijne feestdagen namens het team 
Verswinkel G.J. v/d Kooy 

Bedankt voor het vertrouwen in het afgelopen jaar! 
Wij wensen u voorspoedig en fruitig 2023 toe!

• Verse groente - kruiden - aardappels en fruit
Eieren - boerenkaas en boerenzuivel 

• Pure honing en vele andere ambachtelijke (streek)producten
• Speciaal deze week: elstar appels kilo € 0,99 

• Gieser wildeman stoofperen kilo € 1,25 

Uniek - persoonlijk & lekker, dat zijn de 
kerstpakketten,Bij van der Kooy vandaan. 

Traditionele kerststukken 
Speciaal deze week:

• Kerststerren 2 voor € 5,- •Helleboris 3 voor € 5,-
• Amaryllis in pot 2 voor € 5,- 

‘Hout’ geeft warmte. Volop haardhout!
Zowel per m3 als in zakken verkrijgbaar. 

Speciaal deze week: 3 zakken aanmaakhoutjes € 12,- 
10 grote zakken beukenhout € 95,-

GROENTEKWEKERIJ EN 
VERSWINKEL G.J. VAN DER KOOY

Slootweg 10 - 2731 BZ Benthuizen
079-3315321 - 06-27451697

info@gjvdkooy.nl - www.gjvanderkooy.nl
Ook te volgen via Facebook

Graaf Florisstraat 1 - Alphen aan den Rijn - 06-14377396

Jolanda
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Ambachtsplein 3-5   2391 BD Hazerswoude dorp
telefoon 0172-585858 - info@devriesslagerij.nl  - www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke Slagerij de Vries

Beste Klant,

Wat raast dit jaar aan ons voorbij, voor 
u het weet staat Kerst 2022 voor de deur. 
Wij zijn ons hierop al enkele weken 
aan het voorbereiden. Wat gaan we onze 
trouwe klanten deze kerst adviseren.  Is 
het weer de gourmet of wil de klant 
een Briehaasje, of gaat u toch liever 
voor de Carpacciorollade?

Wij verrassen u graag met onze mooie 
producten. Dit kan door uw bestelling 
te plaatsen in onze “nieuwe” webshop. In 
deze webshop hebben wij de
meest gevraagde Kerst producten 
vermeld staan. Bovendien ontvangt u 
bij bestelling via de webshop een gratis 
stukje grillworst.

Vindt u het gezelliger om langs te 
komen in de winkel dan bent u daar 
natuurlijk ook van harte welkom! 
Wij helpen u graag met uw vragen en 
bereidingswijzen om de feestdagen tot 
een succes te maken. Tot gauw!

Hele fijne en smakelijke feestdagen 
toegewenst.

Anton en Petra en het team

De smakelijkste ideeën 
voor de feestdagen

Vleesspecialiteiten & Rollades

Wij hebben volop specialiteiten en 
ambachtelijke rollades in huis en wij 
kunnen u adviseren op welke wijze u 
dit het beste kunt bereiden. 

Vleeswaren en hapjes

Met onze vleeswaren, toastsalades en 
al onze heerlijke delicatessen zet u 
gegarandeerd iets lekkers op tafel. 
Voor elke smaak. 

Vleesschotels
Gourmet Populair 

Luxe gourmet/Steengrill 

Roerbakschotel 

Fondue 

Gourmet Culinair Compleet 

Inclusief vlees, salade, breekbrood, 

kruidenboter, sausjes, pindasaus, 

bakje uitjes, paprika en champignons

Salades
Rundvleessalade

Kartoffelsalade

Kip-kerrie salade

Zalmsalade

Rund-kip- kartoffelsalade

Voorgerechten
Carpaccio v.d. ossenhaas

Vitello Tonnato

Ossenstaartsoep

Champignonsoep

Tomaten crèmesoep

Rundvlees
Ossenhaas

Kogelbiefstuk

Rundersteak

Runder Ribeye

Entrecôte

Rosbief à la minute

Ossenstaart

Rollades 
Varkensfiletrollade

Runderbraadrollade

Procureurrollade

Half-om-half rollade

Kippedijfiletrollade

Kalkoenrollade

Carpacciorollade

Varkensvlees
Varkenshaas

Varkensoester

Groot BBQ vlees
Côte de Boeuf

Picanha

Short Ribs

Bavette

T-Bone steak

Rosbief aan ‘t stuk

Ribeye Steak

Porc rib

Specialiteiten
Ardenner gebraad

Beenhammetje

Katenhaasje

Carpaccio tartaar

Hazerswoudse Stoofpot

Briehaasje

Gerookte zalm

Wild en gevogelte 
Eendeborst canard tam

Eendeborst gerookt

Hazenbout

Hazenpeper kant en klaar

Hazenrugfilet

Hertenbiefstuk

Kalkoen 
Kalkoen gevuld

Kalkoendijen

Kalkoenfilet

Kalkoendrumsticks

Tam konijn

Konijnenbout

Kerstvleeswaren
Parmaham

Serranoham

Truffelsalami

Rosbief

Runderrollade

Kalfsrollade

Boerenachterham

Runderrookvlees

Kipfilet

Kalfsfricandeau

Kerst Assortiment
Wij hebben een ruime keuze in huis om de feestdagen tot een culinair succes te maken. Wij 

helpen u graag bij uw keuze en geven u graag de juiste adviezen over het bereiden van onze 

specialiteiten. Wij adviseren u om uw bestelling vroegtijdig aan ons door te geven om 

teleurstelling te voorkomen. 

BESTEL ONLINE IN ONZE WEBSHOP EN KRIJG EEN STUK GRILLWORST GRATIS!
SCAN DE QR-CODE!

GourmetschotelsGourmetschotels

7.49
PER PERSOON

Gourmet Populair
-  Kipfilet
-  Biefstuk
-  Ham burger
-  Slavinkje
-  Schnitzel
-  Golfstickje                   
300 gram, per persoon

Luxe gourmet/steengrill
-  Kipfilet 
-  Kogelbiefstuk 
-  Ham burger 
-  Varkenshaas
-  Kip op stok
-  Biefstuk bieslook
- Kip Indian
- Kipsaté                  
300 gram, per persoon 7.99

PER PERSOON

- Kipfilet 
-  Kogelbiefstuk 
-  Ham burger 
-  Varkenshaas
-  Kip op stok
-  Biefstuk bieslook
- Kip Indian
- Kipsaté 

- Salade
-  Breekbrood
- Kruidenboter
-  Sausjes
- Pindasaus
- Bakje uitjes
- Bakje paprika
- Bakje champignons

15.98
PER PERSOON

Gourmet Culinair CompleetGourmet Culinair Compleet

Kerst
Maandag 19 december van 8.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 20 december van 8.00 tot 18.00 uur

Woensdag 21 december van 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag 22 december van 8.00 tot 18.00 uur

Vrijdag 23 december van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 24 december 7.00 tot 16.00 uur

Zondag 25 en maandag 26 december gesloten

Nieuwjaar
Dinsdag 27 december van 8.00 tot 18.00 uur

Woensdag 28 december van 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag 29 december van 8.00 tot 18.00 uur

Vrijdag 30 december van 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 31 december van 8.00 tot 15.00 uur
Zondag 1 en maandag 2 januari gesloten

Openingstijden feestdagenOpeningstijden feestdagen



20 Groene Hart Koerier
woensdag 21 december 2022

HOU SING
ASiAN FOOD SUSHi & GRiLL

DA COSTASiNGEL 1-2 • 2394 BG HAZERSWOUDE-RiJNDiJK
071 - 341 51 15 • WWW.HOU-SiNG.COM

Wij wensen iedereen een fantastisch 
en vooral gezond nieuwjaar!

DiT JAAR ZiJN WE 

NATUURLiJK OPEN 

ZOWEL VOOR 

RESTAURANT ALS VOOR 

AFHALEN/BEZORGEN. 

DiT JAAR MET KERST 

ONBEPERKT ETEN iN 

HET RESTAURANT VOOR 

€ 42,50 PER PERSONEN. 

KiNDEREN ONDER 

12 JAAR HALVE

 PRiJS.

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

Onze winkel en werkplaats is gesloten van 
25 december 2022 t/m 2 januari 2023

Let op: 

De berijder en passagier 

van een snorfi ets of 

snorscooter zijn verplicht 

per 1 januari 2023 een 

daarvoor goedgekeurde 

helm te dragen.

Let op: 

De berijder en passagier 

Gezellige feestdagen en een gezond en mooi 2023

Ook in  2023 zijn wij weer uw vertrouwde 
GAZELLE, SPARTA en ALDO DEALER

Dorpsstraat 82a
2391 BL Hazerswoude Dorp
0172 589 590
hazerswoude@de-hoofdzaak.nl

Openingstijden
Wo. t/m don.: 08:30 - 17:30 uur
Din. & Vrij.: 08:30 - 20:30 uur 
Zat.: 08.30 - 14:30 uur

Het team van 
De Hoofdzaak

www.dehoofdzaak.nl

Tot ziens bij

De Hoofdzaak

Wij wensen 
u fi jne 
feestdagen 
en een 
prachtig

2023!
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BASICS & TRENDS
- www.trendiewendie.nl  -

Trendie Wendie  |  Dorpsstraat 68 – 70  |  Hazerswoude Dorp  |  0172586461  |  www.trendiewendie.nl

1 2 3
Vanaf één 

artikel

20%
korting*

op de totaalprijs

Vanaf drie 
artikelen

40%
korting*

op de totaalprijs

Vanaf twee 
artikelen

30%
korting*

op de totaalprijs

Wij wensen u fi jne feestdagen
en een gezond, liefdevol en

gelukkig 2023 toe!
Lieve groeten, Trendie Wendie:
Nancy, Anja, Rianne & Wendy

*De stapelkorting

geldt alleen voor

de items met de

gele stip.

Kom gezellig de nieuwe collectie bekijken en 
passen in onze prachtige winkel of check online: 

www.trendiewendie.nl

Kerstmarkt voor het zwembad
Jaarlijks wordt er door de leerlingen van het derde jaar 
van het Groene Hart Rijnwoude, een kerstmarkt geor-
ganiseerd. De opbrengst gaat dan naar een goed doel 
en dit jaar is dat zwembad De Hazelaar.

Midwintermalen 
bij de molen
Op woensdagavond 28 december is het Midwinterma-
len bij Wipstelling Korenmolen Nieuw Leven. De mo-
lenaars geven rondleidingen, de molenwinkel is open 
en u kunt smullen van een gratis oliebol, versgebakken 
door onze vrijwilligers (1 oliebol per persoon). 

appeltaart en poffertjes. Het was 
een gezellige drukte van leerlin-
gen, ou-ders, familie en belang-
stellenden. De meeste belang-
stelling ging toch wel naar de 
eetbare waar, daar stonden de 
medeleerlingen voor in de rij.
Het ging deze middag om de 
originele ideeën, om het orga-
niseren van de verkoop, maar 
uit-eindelijk ging het ook om 
de opbrengst voor het goede 
doel. En die opbrengst bedroeg 
het mooie bedrag van duizend 
euro. Dit komt geheel ten goede 
aan zwembad de Hazelaar. 

Het was een hele drukte woens-
dag 14 december en de geur van 
gebakken oliebollen kwam je 
tegemoet. De aula van de school 
stond vol met kraampjes en 

overal was iets anders te koop. 
Zo waren er kaarsen te verkrij-
gen, houten kerstboompjes, 
vaasjes met bloemen, kerstbal-
len, maar ook oliebollen, friet, 

Kom ook genieten 
van de gezellige 

sfeer in de verlichte 
molen die prachtig 
afsteekt tegen het 
winterse avond-
licht. Dat wilt u 

toch niet missen? U 
bent tussen 18.00 
en 21.00 uur van 
harte welkom aan 
de Dorpsstraat 228 
in Hazerswoude-

Dorp. 
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Rijndijk 177, 2394 CB  Hazerswoude-Rijndijk
info@t-haasje.nl - www.t-haasje.nl - Telefoon 071 3414730

Wij wensen allen fi jne feestdagen én een heerlijk culinair 2023 toe.
Ons restaurant heeft op 2e Kerstavond nog een paar tafels 

ter beschikking.
Daarnaast kunt u uiterlijk 23 december een bestelling doen 

voor thuis tijdens de kerstdagen. 

Het keuzemenu à € 59,50 p.p. luidt als volgt:
Keuze Voorgerecht: 

• Taartje van gerookte zalm en crème fraiche, zalmmayonaise, 
boekweitpoffertjes met avocadocrème 

• Kalfscarpaccio met zongedroogde pomodori, balsamico-dressing 
en Parmezaanse kaaskoekjes 

• Grove fazantenpaté met zuurkoolsalade en paté van ganzenlever 
met chocolade en sherrygelei 

• Terrine van saffraan-aardappelen, prei en truffel omgeven 
met een luchtige tomatensabayon 

Keuze Hoofdgerecht: 
• Gegrilde tarbotfi let met gebakken gamba’s op mediterrane wijze 

• Waardse biefstuk en gevulde Waardse polderhoen met morillesaus 
• Wildzwijn-procureur en zijn cotelet met gekaramelliseerde kastanjes, 

pastinaakmousseline en honingsaus 
• Flensjesbuidel gevuld met paddenstoelenragout en 
hazelnoten-selderijschnitzel met vossenbessensaus 

Dessert: 
• “Kerstverse” apfelstrüdel met luchtig ijsgebak van chocolade, vanille, 

walnoten en frambozen 

Mocht u besluiten om op een van de kerstdagen bij ons te willen 
dineren of gebruik te maken van onze bezorgservice, 

verzoeken wij u om tijdig te reserveren.

Wij wensen allen fi jne feestdagen én een heerlijk culinair 2023 toe.Wij wensen allen fi jne feestdagen én een heerlijk culinair 2023 toe.Wij wensen allen fi jne feestdagen én een heerlijk culinair 2023 toe.

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

€ 13,99

€ 17,99€ 32,99

€ 17,99

€ 19,99

€ 29,99

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1.0L

Talisker single 
malt whisky 

10y 
0.7L

€ 17,99

Southern 
Comfort 

1.0L

Boomsma 
Dry 
Gin 
0.7L

Licor 43 
Spaanse 

likeur 
1.75L 
XXL

Aanbiedingen geldig t/m 31 december 2022

€ 14,99

Licor 43 
Horchata 

1.0L

Plantation XO rum 
Met glazen 0.7L

Malibu 
Kokosrum 

1.0L

Clan 
MacGregor 

Scotch 
Whisky 

1.0L

€ 44,99

Op=Op

DÉ KRULLEN KAPPER

Willem Kloosstraat 4, 2394 BB Hazerswoude Rijndijk
Telfoon 071 3412456 - info@hairchange.nl - www.hairchange.nl

Wij bedanken u voor het vertrouwen in ons 
in de afgelopen jaren en wij hopen u 

in 2023 weer te begroeten. 

Met vriendelijke groet, 
Team Hair Change Hazerswoude/Ter Aar

Dorpsstraat 140 - 2391 CG Hazerswoude-Dorp - Telefoon 0172 589 201
info@vanderlindehazerswoude.nl - www.vanderlindehazerswoude.nl

Wenst u fijne feestdagen
en een

Goed 2023

Bezoekadres: Dorpsstraat 50 - Hazerswoude-Dorp
Contact: 0172-583111 - info@habekowonen.nl

Sluiting kantoor
Habeko wonen
Ons kantoor is gesloten van 24 december 2022 
tot en met 1 januari 2023.

Bij spoedgevallen belt u: 0172-583111
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Samen Eten bij 
Tehado
Samen Eten is een activiteit van Actief Rijnwoude waarbij mensen die 
alleen wonen om de week bij elkaar komen om met elkaar te eten. We 
bedenken gezamenlijk een menu en samen met een groep vrijwilligers 
en maatschappelijke stagiaires bereiden we de maaltijd. 
Begin dit jaar waren we op zoek naar een nieuwe locatie om de deze 
activiteit te kunnen voortzetten en al snel kwamen we in contact met ten-
nisvereniging Tehado. 
De deelnemers vinden het er gezellig, het is knus en huiselijk, de keuken is 
van alle gemakken voorzien en de leden en het bestuur van de vereniging 
zijn heel vriendelijk voor ons. Een toplocatie dus! 

Naast dat we iedere keer een afwisselende en lekkere maaltijd neer willen 
zetten, vinden we het ook gezellig om met elkaar de Feestdagen te vieren. 
Zo hebben we afgelopen maandag het bekende Sinterklaas kadootjesspel 
gespeeld. En zullen we voor de volgende keer de gourmetstellen afstoffen 
en de Kerstmuziek opzetten. Lijkt het u leuk om een keer mee te eten (kost 
€6 per persoon) neem dan contact op met Linda (06-45094267/linda@
actief-rijnwoude.nl) 

Nog even kort dit: Tehado bedankt!

Eerste Mico Kerst-
loterij groot succes!
Vrijdag 16 december organiseerde de MICO in Hazerswoude dorp de MICO kerst-
loterij. De MICO stond voor de bijna onmogelijke opgave om Iets te organiseren 
wat in de schaduw kon staan van “Happen en Stappen”. Het evenement dat de MICO 
voor de Coronajaren 5 jaar op rij met overweldigend succes had georganiseerd.

Doordat “Happen en Stappen” 
tot een niet meer te behappen 
omvang was uitgegroeid ver-
zonnen de Hazerswoudse win-
keliers een evenement waarbij 
de klanten door middel van het 
uitgeven van gratis loten wer-
den gemotiveerd de winkel op 
een bepaalde dag te bezoeken 
waarbij de openingstijd werd 
verlengt tot 20.30 uur. 

Gezellig 'trekkingsfeestje'
Tussen 20.30 uur en 21.00 uur 
konden de loten worden inge-
leverd op het terras van Grand 
Café de Egel. Voor tijdens en 
na de trekking konden de aan-

wezigen zich tegoed doen aan 
gratis warme chocolademelk 
en warme Glühwein. Meer dan 
100 mensen namen de moeite 
om, ondanks de waarschu-wing 
voor gladheid, hun loten in te 
leveren bij Grand café de Egel. 

Mooie prijzen
De verloting begon met het 
verloten van 10 goed gevul-
de tassen met boodschappen, 
be-schikbaar gesteld door Al-
bert Heijn. Daarna werden er 
7 boxen met artikelen die de 
deelnemende MICO winkeliers 
beschikbaar hadden gesteld, 
verloot. De 1e prijs had een 

waarde van ongeveer € 450,- 
de 7e box had een waarde van  
€75,-  Het totale prijzenpakket 
bedroeg meer dan € 1500,-  De 
prijswinnaars waren erg verguld 
met hun prijzen, de aanwezigen 
hadden het onder genot van een 
gratis drankje erg naar hun zin 
en de organisatoren kregen veel 
positieve respons. 

Volgend jaar weer?
Het was even wennen, maar alle 
voortekenen wijzen er op dat 
een nieuw jaarlijks evenement 
door de inwoners van Hazers-
woude dorp wordt omarmd.

Het was beregezellig bij de trekking....

Alphense Sjoelkampioen-
schappen in  Swaenswijk
Donderdag  29 december worden voor de 5e keer de 
Alphense Sjoellkampioenschappen georganiseerd in 
Wijkcentrum Swaenswijk ingang Jongkindt Coninck-
straat 2b Alphen aan den Rijn. Aanvang 14.00 uur. 

Door Corona twee keer uitge-
steld, maar nu kunnen alle in-
woners van de gemeente Alp-
hen aan den Rijn, vanaf 10 jaar, 
hieraan deelnemen. Sjoelen is 
vanouds een gezelschapsspel dat 
veel rond de feestdagen wordt 
gespeeld.
Hoewel gezelligheid voorop 
staat zullen alle deelnemers toch 

proberen zo hoog mogelijk te 
gooien. Zal het de winnaar van 
de laatste keer, de Hazerswoude-
naar Leen Harkes het lukken om 
zijn titel bij de heren te prolon-
geren? Of komen de winnaars 
dit jaar uit Alphen aan den Rijn 
of Boskoop. Sjoelen is ook een 
spel dat door dames wordt ge-
peeld. 
Zal Tanja Koeslag de titel bij 
de dames weer binnenhalen?. 
Spannend zal het in ieder geval 
ook worden bij de jeugd vanaf 
10 jaar. De spelregels zijn iets 
anders dan sjoelen in huise-
lijke kring. Zo mag je de steen 
bij een zogenaamde “bok” niet 
opnieuw gebruiken, en dit geldt 
ook voor de steen die tijdens 
het spel uit de sjoelbak springt. 
Spelleider Cees van Leeuwen 
zal nog een korte uitleg geven 
voordat het spel om 14.00 uur 
kan beginnen. 

Wethouder Schotanus zal rond 
17.00 uur de prijzen uitreiken.
Inschrijven voor 23 december 
is noodzakelijk via bestuur@
wijkcentrumswaenswijk.nl of 
telefo-nisch 0172-576345. In-
schrijfgeld is voor jongeren € 
2,50, dames/heren € 5,00 incl. 
1 gratis con-sumptie. Betaling 
vindt voor aanvang plaats. Meer 
info: www.wijkcentrumswaens-
wijk.nl 
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2022 was een jaar 
❖ Waar we weer heel veel (nieuwe) 

projecten&activiteiten konden organiseren.

❖ Waar de organisatie verder is geprofessionaliseerd.

❖ Waar we in de Juffrouw ons nieuwe kantoor 
hebben geïnstalleerd.

❖ Waar we een toename aan vrijwilligers 
hebben gezien.

❖ En waar we weer veel meer deelnemers 
mochten ontvangen.

Kortom: 2022 was voor Actief Rijnwoude een topjaar. 

Op naar een actief en gezond 2023
waarin we iedereen het allerbeste toewensen.

Alle goeds in 2023!

Bezoek onze website: 
www.dorpsoverleghazerswouderijndijkoost.nl 

Bezoek onze website
www.dorpsoverleghazerswouderijndijkoost.nl

De woonkamer 
voor iedereen

Ons café is elke dag geopend 
van 10.30 t/m 17.00. 

(24, 25, 26 en 31 december 2022 en 
1 januari 2023 zijn wij gesloten)

Het team van De Juffrouw 
wenst u hele fi jne feestdagen!

de-juffrouw.nl

Gelderswoudseweg 11A

2735 PB

GELDERSWOUDE

tel.: 079-3422797

fax 079-3422627

mobiel 06-54776698

Tevens verzorgen wij al uw reparaties en aanpassingen.

Scootmobielen groot en klein, zowel nieuw als gebruikt.
Inbouw kofferbak lift - Verhuur van scootmobiel aanhangers

Wij wensen u fijne kerstdagen 
en een gelukkig en gezond nieuwjaar
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• 7 rijwoningen 5.10m 
119 m2 woonoppervlakte

• 19 rijwoningen 6m 
140 tot 151 m2 woonoppervlakte

• 7 levensloopbestendige woningen 
121 tot 126 m2 woonoppervlakte

• 3 drie-onder-een-kapwoningen 
145 tot 151 m2 woonoppervlakte

• 4 twee-onder-een-kapwoningen 
161 tot 167 m2 woonoppervlakte

• 1 vrijstaande woning 
177 m2 woonoppervlakte

WONINGAANBOD FASE 1 - 41 WONINGEN

ENERGIENEUTRAAL WONEN 
Alle woningen in Bentwijck zijn energieneutraal (ENG) 
en hebben het hoogste energielabel (A++++). ENG staat 
voor Energie Neutraal Gebouw. Dit houdt in dat de 
zonnepanelen op het dak ten minste evenveel energie 
opwekken als de installaties in de woning nodig hebben 
voor de verwarming, koeling en ventilatie. 

Schrijf u in via bentwijck.nl Verkoop en informatie: Drieman garantiemakelaars
0172-460808

ENERGIENEUTRAAL
A++++

RIJWONING 6.0M

RIJWONING 6.0M

Bentwijck, een plek waar dorps 
wonen vertrouwd en fijn voelt.

Verkoop gestart!

Dorpsstraat 138
Hazerswoude Dorp

Telefoon 0172-589203

Ook voor de feestdagen 

staan wij voor u klaar!

Voor een nieuwe kerstoutfit, 

een mooie panty of een cadeau. 

Wij wensen u 
fijne feestdagen

Team van der Linde 
mode en lingerie
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Oude Gemeneweg 17
Hazerswoude dorp.

www.idesignsieraden.nl

Kom jij het Textielteam versterken?

Vrijwilligers gezocht voor 
Kringloop Alphen aan den Rijn
De Kringloop Alphen heeft een hoofdvestiging aan de Energie-
weg in Alphen en een tweede filiaal in Hazerswoude-Rijndijk 
(tegenover de Scheepjeskerk). Voor het Textielteam zijn zij op 
zoek naar vrijwilligers die helpen kleding te sorte-ren. 

“Door de hele gemeente heen staan de welbekende groene textielcontainers 
van Stichting Kringloop Alphen, vertelt Martin van Keeken, directeur van de 
stichting. “Hierin kunnen inwoners afgedankte kledingstukken afgeven die 
nog prima een ronde meekunnen. Zes keer in de week rijdt een team met de 
bestelwagen langs de bakken om ze te legen. 
Aan het einde van de rit wordt de vracht naar de sorteerhal aan de Energie-
weg gebracht waar een andere groep aan de slag gaat met de sortering van de 
kleding, zodat alleen de goede en schone dames-, heren- en kinderkleding 
in de winkel komt te hangen. Ook de via de winkels ingebrachte kleding 
wordt hier uitgezocht. We zoeken vrijwilligers om enkele dagdelen per week 
te helpen met sorteren.”

Enthousiast?
Heb jij een aanpakmentaliteit, heb je hart voor mens en milieu en ben je 
twee of meer vaste dagdelen beschikbaar dan bieden wij een leuk en gezellig 
team in een warme en betrokken or-ganisatie. Je kunt je aanmelden voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek door een mail te sturen naar info@kring-
loopalphen.nl. Meer informatie is te vinden op kringloopalphen.nl. 
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Kopers en verkopers hartelijk
dank voor het vertrouwen in het

afgelopen jaar!

Wij wensen ju ie fi jne ker� dagen
en een mooi nieuwjaar! 

Fles champagne cadeau
bij de verkoopopdracht van uw 
woning voor 14 januari 2023.

Uw NVM Makelaar voor verkoop, aankoop, taxatie en hypotheek

071 341 66 36  •  yvonnesegaar.nl

Wij wensen ju ie fi jne ker� dagenWij wensen ju ie fi jne ker� dagen
en een mooi nieuwjaar! 
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Voor wie 
verder kijkt

Dus wil je ook uitgebreid kiezen 
uit prachtige merkmonturen?
Zoek je perfect passende lenzen?
En wil je goed en persoonlijk geholpen worden?
Dan kom je toch gewoon even binnen!
Er staat altijd een collega klaar
om jou beter te leren kennen.
Zo vinden we samen jouw perfecte match
én de beste zichtoplossing.

Kijk verder en kom verder bij Pearle Studio.
Zien we je snel?

Aangenaam, wij zijn Pearle Studio.
Die nieuwe opticien bij jou in de buurt.
Op de plek waar eerst Eye Wish zat.

We zijn jouw persoonlijke oogexpert
maar met een nieuwe naam. 
Én, met alle aandacht, geweldige service, 
kundig stijladvies én een premium collectie.
Voor iedereen die daar oog voor heeft.

van Mandersloostraat 33

Alphen aan den Rijn



29Groene Hart Koerier
woensdag 21 december 2022

regelt elke MKB financiering
Groene Hart

Bedrijfspand financieren

Vastgoedbelegging

Herfinanciering

Machines en inventaris

Bedrijfsovername

VoorraadfinancieringEdwin Struik

(06) 10 79 78 57

estruik@financieringsgilde.nl

www.financieringsgilde.nl

Zonder gedoe de beste financiering‘‘

Op dinsdag 27 december 

Basisschoolkampioen-
schappen bij Avanti!
Op dinsdag 27 december 2022 organiseert TTV Avanti weer de 
Hazerswoudse Kampioen-schappen Tafeltennis voor basisscho-
lieren. De 5 basisscholen van Hazerswoude-Dorp en Hazers-
woude-Rijndijk gaan strijden om de grote wisselbeker! 

De Kampioenschappen zijn be-
doeld voor leerlingen van de 
groepen 3, 4, 5 (aanvang 10.00 
uur) en 6, 7, 8 (aanvang 13.30 
uur). 

Deelnemers hoeven geen spel-
materiaal aan te schaffen. Er is 
bij Avanti ruimschoots voldoen-
de tafeltennismateriaal aanwe-
zig. Neem wel je sportschoenen 
(géén zwarte zolen) mee!
Uiteraard gaat niemand zonder 
een prijsje naar huis!

Er is één oefentraining, niet ver-
plicht, maar wel leuk en handig. 
Groep 3, 4 en 5 kunnen oefe-
nen op vrijdag 23 december van 

13:30-14:30 bij Avanti. 
Groep 6, 7 en 8 kunnen oefe-
nen op vrijdag 23 december van 
14:45-15:45 bij Avanti.

U kunt uw zoon of dochter op-
geven door te mailen naar wer-
ving@ttvavanti.nl onder ver-
mel-ding van: naam deelnemer, 
naam school, groep deelnemer 
en email adres. Graag ook ver-
melden of uw zoon/dochter 
meedoet met de training. 

Sponsors Bedankt ! 
 Aannemersbedrijf J. Bijleveld.
Aannemersbedrijf van der Lee & van der Haven
Albert Heijn Konincks Pr. Bernhardstr.
Arri’s Stukadoorswerken v/d Ent
Berkhout/v.d. Meer 
Timmer en Onder-houdsbedrijf
Bij Ons Bloem & Cadeau
Caravanstalling Rust Roest
DUO schilderwerken
Firma M.W.de Leeuw en Zonen
Garage Gert Kerkvliet B.V.
Garage Goudkuil
Goudsmid Joost de Leeuw
Hoogeveen Caravanstalling
J. van Schip en Zonen B.V.
 
Zonder jullie bijdrage had het Kerstzingen op het plein samen met het gemengd koor “Rainbow Co-
lours” niet kunnen plaatsvinden. Het was een fijn feest, zeker voor herhaling vatbaar, maar dan wel 
met meer ruimte.

Namens het Shantykoor “Het Groene Hart” daarvoor onze grote dank.

Jan Groen Klusbedrijf 
Keurslagerij Jaap La Lau
Kika Kappers
Klever Kozijnen
Kraanbedrijf Arjan Schellingerhoudt
Luuk de Jong Elektro Totaaltechniek
R. van den Ent straat, tuin & grondwer-ken, 
Schoonmaakbedrijf van der Nagel
Siets Hogenes Elektra voor ’t huis
Uitvaartcentrum de Waard
Van der Meyden transportbedrijf
Van Kempen De Echte Bakker
Vibu Projectontwikkeling B.V.
Yvonne Segaar Makelaars
Zorglocatie Rhijndael

ActiVite opent Ontmoetings-
centrum in Koudekerk aan den Rijn
Op 30 november opende ActiVite – onder de vlag van Tom in de buurt – de deu-
ren van een nieuw Ontmoetingscentrum (OC) in Koudekerk aan den Rijn. De ge-
bruiksovereenkomst met het Inloophuis is getekend en daarmee is het startsein 
gegeven voor het 15e OC van ActiVite in de regio!

Het OC is een plek waar men-
sen met een haperend brein, 
bijvoorbeeld door dementie, de 
ziekte van Parkinson of een her-
seninfarct zichzelf kunnen zijn. 
Ieder mens is anders. Daar-om 
kijken we per bezoeker wat er 
goed gaat, wat iemand moeilijk 
vindt, wat iemand wil en wat ie-
mand kan. Zo zorgen we ervoor 
dat de activiteiten en ondersteu-
ning aansluiten op dat wat onze 
bezoekers nodig hebben en wat 
energie geeft. Ook hun mantel-
zorgers kunnen in het OC te-
recht voor begeleiding. Door het 
bieden van ondersteuning en 
tips, lotgenotencontact en emo-

tionele steun voelen mantelzor-
gers zich vaak beter in staat om 
voor hun partner of familielid te 
zorgen.

Het nieuwe OC is gevestigd 
in het Inloophuis Koudekerk 
aan het Arie Hogenespad 1 en 
is vanaf 30 november iedere 
maandag en woensdag geopend 
van 10.00 tot 15.30 uur. 
Er zijn dan twee ervaren en ge-
diplomeerde begeleiders aan-
wezig die ondersteund worden 
door enthousiaste vrijwilligers.

De aanwezigheid van het OC 
past goed bij het Inloophuis, dat 

zich richt op mensen met be-
ginnende dementie, hun part-
ners en naasten, en iedereen die 
daarbij wil ondersteunen of vra-
gen heeft over dementie.
Het inloophuis is iedere dins-
dag en donderdag van 10.00 tot 
15.00 uur open. Er is een coör-
dinator en er zijn veel - inmid-
dels ervaren- vrijwilligers.
Het Inloophuis is open sinds februari 
2020 en ondanks de moeilijke coron-
aperiode is duidelijk geworden dat het 
voorziet in een behoefte en is het er 
gezellig druk. 
Voor meer informatie kunt u bellen 
met 06- 37201548 of zie de website 
inloophuiskoudekerk.nl.
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Alle medewerkers van Hassefras BV wensen u

Fijne K� stdagen en een heel m� i nieuwja� !
Ook in 2023 staan we weer voor u klaar voor alle 

verzekeringen, hypotheken en pensioenen.

Ambachtsplein 2 • 2391 BD Hazerswoude-Dorp • 0172 588340 •info@hassefras.com • www.hassefras.com

WIE BEHEERT UW NALATENSCHAP?
BENOEM EEN EXECUTEUR IN UW TESTAMENT

Contact: Pieter Meijer | Tel: 06-16786520 | E-mail: info@pwmeijer.nl | Kantoor: Torenpad 29 Boskoop

MEER INFORMATIE             WWW.PWMEIJER.NL/EXECUTEURMEER INFORMATIE             WWW.PWMEIJER.NL/EXECUTEURMEER INFORMATIE             WWW.PWMEIJER.NL/EXECUTEUR

• wikkelt uw nalatenschap af zoals u dat voor ogen heeft
• ontlast erfgenamen; ze hebben het vaak al druk genoeg
• geschoold in beheer/afwikkeling nalatenschappen 
• bespoedigt een slagvaardige afwikkeling
• staat boven lastige familieverhoudingen

VOORDELEN ONAFHANKELIJK EXECUTEUR:

Pieter Meijer
onafhankelijk executeur

Pieter is lid van de Nederlandse Organisatie van Executeurs 
en is ook beschikbaar als levensexecuteur of als toezichthouder

Regel tijdig
uw zaken

WIE BEHEERT UW NALATENSCHAP?
BENOEM EEN EXECUTEUR IN UW TESTAMENT

Contact: Pieter Meijer | Tel: 06-16786520 | E-mail: info@pwmeijer.nl | Kantoor: Torenpad 29 Boskoop

Pieter Meijer
onafhankelijk executeur

Regel tijdig
uw zakenWIE BEHEERT UW NALATENSCHAP?

BENOEM EEN EXECUTEUR IN UW TESTAMENT

Contact: Pieter Meijer | Tel: 06-16786520 | E-mail: info@pwmeijer.nl | Kantoor: Torenpad 29 Boskoop

Pieter Meijer
onafhankelijk executeur

Regel tijdig
uw zaken

Pieter Meijer wenst u fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2023!
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Bestuur en medewerkers wenst      
iedereen fijne kerstdagen en een 
sportief nieuwjaar toe. Graag zien 
we jullie ook in 2023 weer bij ons   
terug 

Aan de keukentafel bij 
pastor Saskia van Winden

Door Gerard Mutsaers

Onder het genot van een lekker kopje koffie heb ik een openhartig gesprek met Sas-
kia, de nieuwe pastoraal werkster van de parochie H. Thomas.

Saskia is geboren in Den Haag 
en groeide op in een liefde-
vol groot katholiek gezin van 
11 kinderen. Haar ouders had-
den een ambachtelijke slagerij. 
Moeder zorgde voor het grote 
gezin en hielp mee in de win-
kel. Het katholiek geloof speelde 
een grote rol in het gezin en 
zo werden ook alle kerkelijke 
feesten en dagen, gevierd en 
beleefd. Rituelen namen thuis 
een belangrijke plaats in. Sas-
kia genoot van de rust en aan-

dacht van haar liefdevolle oma 
die naast het gezin woonde. Zij 
was daar vaak en zo heeft haar 
oma een mooie bijdrage gehad 
in haar geloof en opvoeding. In 
deze fase van haar le-ven is Sas-
kia in de parochie misdienaar en 
lid van het kinderkoor. Het was 
heel vanzelfsprekend dat ieder in 
het gezin zijn/ haar steentje bij-
droeg aan de parochie. Als Sas-
kia iets ouder is, komt zij graag 
bij de parochiepastoor. Zij deelt 
daar haar creativiteit en er vol-

gen mooie diepgaande gesprek-
ken die haar geloof nog meer 
doen groeien. In die tijd werkt 
zij als activiteitenbegeleidster in 
de gezondheids-zorg. Daarnaast 
is zij veel actief betrokken bij 
het parochieleven als vrijwillig-
ster (lectrice, liturgisch beraad). 
Haar geloofsleven wordt sterker 
dat zeker is gevoed door de kans 
die zij in de parochie kreeg als 
vrijwilligster. Uit eigen ervaring 
is zij dan ook groot pleitster om 
jongeren ruimte tot inzet te ge-

ven in het parochie gebeuren. 
Door steeds meer geloofsgroei 
ontstaat voelt zij een sterke roe-
ping om haar geloof in- en haar 
liefde voor God en haar naaste 
ruimte te geven voor haar ver-
dere leven. Zij gaat Theologie 
studeren in Amsterdam en sluit 
haar studie af met een scriptie 
over “Rituelen onmisbaar in een 
multiculturele samenleving”. 
Aan de hand van rituelen (die de 
R.K. kerk rijk is) word je meege-
nomen naar de mystiek van het 
geloof tot God. 

Hoe staat Saskia in haar 
pastoraat?
“Mijn liefde voor het evangelie 
is groot. Jezus heeft duidelijk la-
ten zien dat ieder mens er in de 
samenleving toe doet. Juist die 
mens die verstoten is, of aan de 
rand van de samenleving leven, 
zij die zorg en aandacht nodig 
hebben. Deze mensen hebben 
mijn aandacht. Dit komt voort 
uit een authentieke grondhou-
ding bij mij die geënt is op de 
rode lijn die door mijn leven 
loopt: “Heb God lief, je naaste 
als jezelf”. Als wij dit met elkaar 
doen (ook jongeren), dan bou-
wen wij aan een toekomst die 
Hij voor ogen had. Om maar 
met de woorden van paus Fran-
ciscus te spreken: “opdat Gods 
plan met de wereld verwezen-
lijkt wordt, een Rijk van gerech-
tigheid, broeder- en zusterschap 
en vrede.” 
Ik vind het belangrijk dat het 
geloof bevrijdend werkt en niet 
verkrampend. De wet is er voor 
de mens en niet de mens voor 
de wet. Zo sta ik in mijn pasto-
raat.” Dit mag ik, geheel daarin 
passend, in het taakveld Diaco-
nie in Alphen als taak oppakken 

(dienst tot de naasten en vooral 
zij die zorg en aandacht nodig 
hebben).

Wat deed zij hiervoor?
Als éénouder gezin woont Saskia 
in Reeuwijk met haar twee stu-
derende kinderen, een zoon en 
dochter. Op de keukentafel staan 
kunstwerkjes. In haar vrije tijd 
is zij graag met haar creatieve 
hobby’s bezig. Na haar opleiding 
heeft ze 16 jaar gewerkt als pas-
toraal werker in de r-k federatie 
Vlietstreek (een samenwerkings-
verband tussen de parochies H. 
Bonifatius (Rijswijk/Den Haag 
Spoorwijk en Laakkwartier), St. 
Maarten (Voorburg) en Trinitas 
(Leidschendam/Den Haag Leid-
schenveen) 
In de eerste jaren heeft zij zich 
sterk ingezet voor het opzetten 
van het vierjarige vormseltraject; 
het communieproject en door-
lopende catechese. Niet als les, 
maar om kinderen, jongeren en 
ouders de mogelijkheid te bie-
den om te mogen groeien in het 
geloof en blijvend leerling mo-
gen zijn van de Heer. De laatste 
twee jaar heeft zij in de gemeen-
schappen van de parochie Sint 
Jan de Doper (Gouda) met het 
óók daar opzetten van doorlo-
pende catechese bijgedragen aan 
een missionaire parochie. Een 
nieuwe term maar waar deze 
parochie wel een sterke koplo-
per in is (nu inmiddels bij vele 
parochies gelanceerd). “We heb-
ben als christen een missie uit te 
dragen. We mogen als leerling 
van Jezus getuigen naar buiten 
toe. Wees geen gesloten parochie 
maar een open parochie want we 
hebben de Blijde Boodschap van 
Jezus uit te dragen naar anderen. 
We gunnen anderen hierin te 
mogen delen. Hij vraagt van ons 
liefde en aandacht voor elkaar. 
Ieder heeft zijn/ haar talenten 
gekregen. Zet deze in om bij te 
dragen aan de opdracht aan die 
missie.” En dit neemt Saskia mee 
naar Alphen om ook die missio-
naire dynamiek ruimte en aan-
dacht te geven. Een uitdaging en 
opdracht die haar blij maakt. 

Succes gewenst
Met dit alles ziet Saskia in Al-
phen aan den Rijn  een nieuwe 
uitdaging die haar opnieuw zal 
inspireren om  haar actieve en 
creatieve talenten te gebruiken. 
Ik wens Saskia en hartelijk wel-
kom en heel veel  succes in de 
H. Thomas parochie, Alphen aan 
den Rijn.

Saskia van Winden, de nieuwe pastoraal werkster bij de parochie H. Thomas 

WE KUNNEN NIET 
ZONDER NATUUR
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30,00

10,-10,-

ZOETERMEER

34%
KORTING

POS KAART Verbreepark 10A, 2731 BR  Benthuizen  Tel. 079 - 346 09 69

WWW.VUURWERKTOTAAL.NL/ZOETERMEER
OF KOM LANGS OP 29, 30 OF 31 DECEMBER!

CONTINU DIKKE ACTIES, CHECK ONZE SITE!

VOORVERKOOPPRIJS
VOORVERKOOPPRIJS

100,00

6565,,9595

VOORVERKOOPPRIJS
VOORVERKOOPPRIJS

VOORVERKOOPPRIJS
VOORVERKOOPPRIJS

DUITSE 
PRIJSSTUNTERS!

  
COMPOUNDSCOMPOUNDS

  VANAF VANAF €49,€49,9595
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 “E(nergie) Team 
Rijnwoude komt 
bij u langs”

(ook iets voor U?)
Inmiddels zijn er 40 huishoudens die zich de afgelopen week heb-
ben aangemeld, de mannen van het E(nergie) Team Rijnwoude 
hebben al ruim 30 huishoudens bezocht. Al deze huishoudens 
zullen gegarandeerd minder energie 
gaan verbruiken. En dat willen we 
toch allemaal?

Waar ging het ook alweer pre-
cies over?
U heeft een (sociale(huurwoning of 
koopwoning in Rijnwoude  waarbij u, 
net als iedereen, ook te maken heeft 
met hogere energie kosten van uw 
huis. En u bent zelf niet in staat maatregelen te nemen.
Het E(nergie) Team Rijnwoude kan u helpen het energieverbruik 
lager te maken. Wij komen graag bij u langs en kunnen het vol-
gende voor u doen:

•  Advies geven over hoe u energie kunt besparen

• Tochtstrips aanbrengen bij deuren en kozijnen

• Cv-ketel op 60°C instellen

• Radiatorfolie aanbrengen achter de verwarming

• Oude lampen vervangen met ledlampen

• Waterbespaarders in de kranen en douche aanbrengen

• Luchtkwaliteit meten om de ventilatie te controleren.

Dit alles kost u ……………………helemaal niets 
(alleen maar een kop koffie met een glimlach). 

Wanneer u hiervoor u aanmerking wenst te komen of u wilt graag 
verdere informatie  dan kunt u contact opnemen met Mariska van 
Dorp: Mariska@actief-rijnwoude.nl / telefoon: 06 16536547. 

Anneke van der Vliet neemt na 
- 23 jaar vrijwilligster - afscheid van 
de Stichting Kringloop!
Op 29 november jl. ging An-
neke van der Vliet van de Stich-
ting Kringloop Alphen aan den 
Rijn met pensioen en haar laat-
ste werkdag werd in het klein 
gevierd in het filiaal Hazers-
woude- Rijndijk samen met vast 
personeel en vrijwilligers die 
daar werkzaam zijn. Het grote 
af-scheid met alle medewerkers 
was op 30 november aan de 
Energieweg in Alphen. 

Anneke heeft 23 jaar met ple-
zier gewerkt bij de Stichting 
Kringloop Alphen en was de 
laat-ste jaren als filiaalmanager 
werkzaam in de winkel aan de 
Rijndijk in Hazerswoude Rijn-
dijk. Zij heeft samen met vaste 
krachten en vrijwilligers het fi-
liaal opgebouwd tot wat het nu 
is: een mooie ruime gezellige 
winkel, waar de mensen graag 
hun inkopen komen doen.
Anneke, we wensen je heel veel 
plezier met alle klusjes en leuke 
dingen waar je nu tijd voor hebt.  
En, als je nog vrijwilligerswerk 
zoekt, bij de Kringloopwinkel is 
voor jou altijd plek. 

B.S.C.’68 kan terug kijken 
op een jaar van herstel 
van de gevolgen van de 
coronaperiode. Laten we 
met elkaar hopen dat we 
zo’n epidemie nooit meer 
mee hoeven maken.

Bij B.S.C.’68 gaat het zo langza-
merhand weer helemaal terug 
naar “normaal”. De activiteiten 
komen weer van de grond, de 
gezelligheid van een drukbe-
volkte kantine is weer helemaal 
terug. En ook mooi meegeno-
men: Het eerste elftal gaat als 
koploper het nieuwe jaar in.

Fijne "club"
De samenleving verandert maar 
de aloude waarden van de ver-
eniging worden gekoesterd. 
Onze leden kennen elkaar of 
leren elkaar snel kennen en voe-
len zich betrokken bij het wel en 
wee van andere leden. Heel veel  
leden vervullen een rol als vrij-
williger, net als hun partners, 
ouders en/of verzorgers. Op die 
manier biedt de vereniging op 
een laagdrempelige manier ver-
binding, geborgenheid en ge-

zelligheid. Zoals je elkaar in een 
grote familie ook kent en helpt. 
Daarom valt het woord ‘familie-
gevoel’ of ‘dorps karakter’ vaak 
als wordt geprobeerd de cultuur 
van B.S.C. te beschrijven. 

Niet alleen doen!
Ook langs deze weg de oprechte 
dank aan al die leden, ouders/
verzorgers, sponsoren en sup-
porters die B.S.C. maken tot wat 
het is: Die familiaire voetbalclub 
waar prestatie en plezier samen-
gaan. 

Iedereen fijne feestdagen 
gewenst!

“Verdraagzaam zijn en hulp-
vaardig. In vrede leven met el-
kaar.
Als je daar ook écht voor gaat 
is Kerst het mooiste feest van ’t 
jaar”.

Nieuwe 
sponsor
Op het randje van dit jaar sloot 
afgelopen zaterdag met het on-
dertekenen van het sponsor-
contract  Bin T Partner aan in de 
prachtige rij van sponsors van 
B.S.C.’68.
Bin T partner is door de jaren 
heen als bemiddelaar in techni-
sche professionals een belang-
rijke partner geworden voor 
veel grote bedrijven. In al die ja-
ren neemt Bin T Partner niet al-
leen de zorgen weg van de tech-
nische professionals die stappen 
willen maken naar een nieuwe 
toekomst, maar ook van de be-
drijven die naar deze professio-
nals op zoek zijn. 
Interesse? Kijk dan eens op 
www.bintpartner.nl.

Voor dit jaar 
zit het er op!

Onder “toeziend oog” wordt het contract getekend!

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

1 miljoen Nederlanders 
hebben moeite hun 

rekeningen te betalen!
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PRONTO WONEN GOUDA
GoStores Elburgplein 4, 2803 PX  Gouda
t: 0182 - 74 90 21, e: info@prontowonengouda.nl

PRONTO WONEN ZOETERWOUDE
Rijneke Boulevard Hoge Rijndijk 313, 2382 AP  Zoeterwoude
t: 071 - 304 00 51, e: pronto@leski.nl
Kijk voor onze actuele openingstijden op onze website.

PRONTO WONEN, PRECIES ZOALS JIJ HET WIL!

altijd de 

beste prijs

Elementenbank Tusari in Microleder Bull H82xB331xD229/196cm zoals afgebeeld incl. luxe opties 2979,-. 
Woonprogramma Cornedo in de kleur Natur Decor: Kast H138xB124xD40cm 1099,-, Salontafel incl. 1 lade B85xL89cm 599,-.

KEUZE UIT VELE 
SOORTEN ARMEN

KIES UIT 
4 ZITCOMFORTS

STANDAARD MET 
VERSTELBARE 
HOOFDSTEUN

LEVERBAAR IN 
VELE STOFFEN & 

KLEUREN

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

DEUREN & LADEN 
VOORZIEN VAN 

SOFTCLOSE SYSTEEM

219
9,-

VANAF

Fauteuil Tusari in stof Dexter H82xB97xD98cm 
zoals afgebeeld incl. luxe opties 564,-. 
Hanglamp Capazo excl. lichtbron Ø50cm 69,95.

499,-

VANAF

KIES UIT 
4 ZITCOMFORTS

STANDAARD MET 
VERSTELBARE 
HOOFDSTEUN

TV-meubel Cornedo
in de kleur Natur Decor: 

Groot H62xB193xD40cm 899,-, 
Middel H62xB156xD40cm 799,-,

Klein H62xB120xD40cm 699,-.

DEUREN & LADEN 
VOORZIEN VAN 

SOFTCLOSE SYSTEEM

ONTDEK HIER ALLE 
MOGELIJKHEDEN VAN CORNEDO

Verstelbare 
armleuning 
meerprijs 50,-

Opbergruimte 1-zits 
met eiland 90,-
Opbergruimte 1-zits Opbergruimte 

Longchair 90,-

Elementenbank Tusari in stof Dexter H82xB277xD216/98cm zoals afgebeeld incl. luxe opties 2234,-. 
Salontafel Cornedo in de kleur Natur Decor incl. 2 laden B67xL135cm 599,-. 
Karpet Accadia in vele maten & kleuren: B200xL290cm 499,-, B170xL240cm 349,-.

Boekenkast Cornedo in de kleur Natur Decor 
H190xB63xD40cm Links 749,-, Rechts 899,-.

KIES UIT 
4 ZITCOMFORTS

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

STANDAARD 
MET VERSTELBARE 

HOOFDSTEUN

KIES UIT 
DIVERSE POTEN 
OP 2 HOOGTES

LEVERBAAR IN VELE 
STOFFEN & KLEUREN

ONTDEK HIER ALLE 
MOGELIJKHEDEN 

VAN TUSARI

149
9,-

VA
NA

F
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Op de koffie komen… 
of niet!
Nee, de Rijnwoudse Lions willen niet op 
de koffie komen (= te laat komen, na de 
maaltijd dus!. 

Zij zorgen ervoor dat u weer 
mee kunt doen met de Douwe 
Egberts Puntenactie en uiteraard 
staan de door u gespaarde pun-
ten weer garant voor heel veel 
pakken koffie voor de Voedsel-
bank Alphen aan den Rijn e.o. 
De Lions gaan ervan uit – gezien 
het klinkende succes van het 
bonnenfestijn in de afgelopen 
jaren - dat u op de hoogte bent 
van deze landelijke Lionsac-
tie. Dat we de Voedselbank heel 
blij maken met al die punten, 
spreekt voor zich.
Ook is er weer de mogelijkheid 
oud en vreemd geld in te leve-
ren en de Lions hopen dat het 
doel van die inzameling u ook 
bekend is: het bekostigen van 
oogoperaties voor arme pati-
enten in derdewereldlanden, 
Fight for Sight. Het is duidelijk 
dat een oogoperatie voor een 
slechtzien-de man of vrouw in 
deze wereld van onschatbare 
waarde is: wel of geen ‘uitzicht-

sloos’ bestaan. De Lions werken 
voor dit project samen met de 
Wilde Ganzen; de Wilde Ganzen 
maken van ‘onze’ 10 euro > 15 
euro… een wel héél royaal ge-
baar!
Even ter informatie: Douwe Eg-
berts zet de hoeveelheid waar-
depunten óm in pakken Aroma 
Rood snelfiltermaling van 250 
gram en het oude geld (mun-
ten) brengt 50 euro per kilo op.

Supermarkten
Als van ouds staan de duidelijk 
herkenbare dozen in de vol-
gende supermarkten: AH Kou-
dekerk aan den Rijn, Hoogvliet 
Hazerswoude-Rijndijk, Jumbo 
Hazerswoude-Rijndijk, AH Ha-
zerswoude-Dorp, Plus Verheul 
Benthuizen. De supermarkten 
hebben de Lions toegezegd dat 
de dozen in de supers blijven 
staan t/m de eerste week van ja-
nuari 2023.
Het zou een genereus gebaar 

zijn als u nog eens wilt kijken 
in de diverse laatjes teneinde 
bon-nen en oud (vakantie)geld 
op te sporen. Het staat als een 
paal boven water dat de doelen 
‘goed’ zijn.
Mocht u nader geïnformeerd 
willen worden over deze en an-
dere acties van de Lions, denk 
aan de Omloop van het Groene 
Hart en de Kerstbrodenactie, 
kijk dan eens op https://rijn-
woude.lions.nl 
De Lions wensen u een fijne de-
cembermaand toe!

Winterwandeling Bent-
woud op ‘derde kerstdag’
Na de kerstdagen zin om naar buiten te gaan en lekker uit te waaien? Loop dan mee 
met de winterwandeling in het Bentwoud op ‘derde kerstdag’ dinsdag 27 decem-
ber tussen 11:00 -14:00 uur. U kunt mee met de gidsen van De Vrienden van het 
Bentwoud voor een wandeling van ongeveer anderhalf uur. 

Na de wandeling staat er een 
lekkere broodbol met soep klaar, 
en warme chocola en glühwein. 
Aanmelden vooraf is noodzake-
lijk en kan tot vrijdag 23 decem-
ber a.s. 

De wandeling
De wandeling begint met een 
mooi uitzicht vanaf de heuvel 
van het ‘Landgoed Bentwoud’ 
en voert naar beneden door het 
omliggende gebied richting het 

oostelijk deel van het Bentwoud. 
We struinen over goed begaan-
bare paadjes door het oudste 
gedeelte van het Bentwoud, en 
over graspaden. Stevige, hoge 
wandelschoenen of laarzen zijn 

een must. Een hond mag alleen 
aangelijnd mee. 
De route is ongeveer 5,5 km en 
duurt ongeveer anderhalf uur. 

De feiten op een rij
* Datum: dinsdag 27 decem-

ber 2022 vanaf 11.00 uur. De 
laatste gids vertrekt om 11.30 
uur.

*  Fietsen kunt u parkeren bij de 
tent bovenop het Landgoed 
Bentwoud.

* Parkeren auto: parkeerplaats 
Bentwoud-Noord, Hoge-
veenseweg  tussen Benthui-
zen-Boskoop.

* Startpunt wandeling: boven-
op het Landgoed Bentwoud.

* Kosten: € 3,00 p.p. inclusief 
erwtensoep en drinken. Kin-
deren tot 12 jaar gratis.

*Aanmelden: aanmelden is 
noodzakelijk onder vermel-
ding van het aantal personen 
via in-fo@bentwoud.info

Gratis 1,5 uur parkeren 
werkelijkheid
De gemeenteraad heeft op 24 november jongstleden 
akkoord gegeven voor 1,5 uur gratis parkeren in de 
parkeergarages in Alphen centrum en het parkeerter-
rein Bospark. 

De ondertekening van de overeenkomst links Marc Krimpenfort, 
rechts dhr. van der Klaauw met wethouder Relus Breeuwsma

Vanaf 25 november is het gratis 
parkeren ook daadwerkelijk in-
gevoerd. 

Dit is het resultaat van de jaren-
lange inspanning van de VOA en 
Stichting Centrummanage-ment 
(VOC en CVCA) om in samen-
werking met de Gemeente een 
stap richting een gastvrij en 
bruisend centrum te zetten. 

De gemeente neemt haar verant-
woordelijkheid door het groot-
ste gedeelte van de kosten voor 
haar rekening te nemen, maar 
daarnaast zullen de eigenaren 
en winkeliers ook een aanmer-
kelijke bijdrage gaan leveren.

Dit zal gebeuren in de vorm 
van een extra Bedrijven Investe-
ringszone (BIZ) voor parkeren. 
Hierdoor betaalt iedereen mee 

en zijn er geen "free-riders".  

De raad zal donderdag 15 de-
cember besluiten over de BIZ-
verordening waarin ook de 
tarie-ven van de bijdragen wor-
den vastgesteld. Voor de uitvoe-
ring van de BIZ zijn afspraken 
ge-maakt. Daartoe is dinsdag 13 
december de Uitvoeringsover-
eenkomst BIZ Parkeren centrum 
Alphen aan den Rijn onder-
tekend door wethouder Relus 
Breeuwsma en het bestuur van 
de Stichting.

De volgende stap is de start van 
de draagvlakmeting. Op 10 janu-
ari 2023 vanaf 18:00 uur wordt 
een informatiebijeenkomst ge-
houden in het gemeentehuis 
voor alle winkeliers, hore-ca 
ondernemers en pandeigenaren 
in het stadshart. 

Op weg naar een bruisend Stadshart.

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

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl 
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Kleine advertenties
Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de  exploita-

tie van de Groene Hart Koerier verschuldigd.  Deze bedraagt 2 
euro en kan worden gestort 

op Iban nr. NL37INGB0006259928

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 wat bijverdienen?
Op 1 januari is er een nieuwe 
BEZORGER voor de Groene Hart 
Koerier nodig in Koudekerk.

Wat vooor jou?
Bel even 0172-430151 (ook even inspreken!)

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

GEVONDEN 1-12 Oostvaartpad groen/zwart KINDERLOOPFIETS. Merk Trio met 
iets midden op stuur[Wat?]info:0618557426. M.Methorst,Zonneveldhof 17,Ha-
zerswoude-Rijndijk.

Hebt u GROENE VINGERS en interesse in een volkstuin? Neem contact op met D. 
van Egmond, 06 51 557 062

GEVONDEN in plan zuid 2: 1 GOUDEN KINDERKOPJE met inscriptie. Wie weet wat 
de inscriptie is, kan bellen met 06-50841420.

VERS GEBAKKEN OLIEBOLLEN! 6st €5. Bezorging in Rijnwoude, meer info/bestel-
len Whatsapp: 06 23897553

WIJ ZOEKEN EEN HUURWONING IN KOUDEKERK/HAZERSWOUDE MET MIN. 2 
SLAAPKAMERS.  ASTRID 0651095552 

TE KOOP EN TE KOOP GEVRAAGD: 
TE KOOP GEVRAAGD: OUDE BROMMER/(CROSS) MOTOR eventueel ook in onder-
delen. Graag alles aanbieden Tel 06-30654995

TE KOOP: GAZELLE HERENFIETS, lederen zadel, oldtimer; Oud vergrotingsappa-
raat met instructies. GEVRAAGD: TWEE GLAS-IN-LOOD RAMEN. Tel. 06 24527536

TE KOOP 2 Paar LAGE NOREN, mt. 37 en mt. 42. Prijs € 25,- per paar. Tel. 06-
40434393.

TE KOOP: GARAGEBOX Albert Verweystraat 1E, Hazerswoude Rijndijk. Schriftelijk 
bod gevraagd KK. Potgieterlaan 6F, 2394 VE Hazerswoude Rijndijk.

TE KOOP 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

TE KOOP GEVRAAGD: OUDE SPEELGOEDAUTOOTJES/VRACHTWAGENS OF LEGO 
JAREN 50/60/70 Of ander antiek speelgoed. Ik kom het graag ophalen tegen een 
vergoeding. Tel: 0640022896

TE KOOP: Wegens winkelsluiting, LOODSVERKOOP KINDERKLEDING,mooie 
merk kleding. Vanaf maat 56/86 €5,- 92/176 € 10,- Kom een kijkje nemen aan de 
Noordpolder 4A te Benthuizen op 17 December van 11 tot 16 uur. LET OP geen 
PIN marrylaban@live.nl

GEVRAAGD:  MEDEWERKER voor het sorteren van bloemen in de schuur 
van ca. half januari t/m half maart in Hazerswoude. 

Flexibele werktijden en werkdagen mogelijk. Ook geschikt voor senioren. 

Bel of WhatsApp: 06-20578606

TE KOOP OF TE HUUR GEVRAAGD 
door natuur liefhebbend stel, stuk weidegrond van-
af ongeveer 0,5 hectare tot 1,5 hectare bij voorkeur 
met mogelijkheid voor houden paard en diertjes en 
aanwezigheid van nutsvoorzieningen (mogelijk later 
aan te leggen).

-  Bij huur graag voor langere tijd. 
-  Wij zijn flexibel en voor ons is veel bespreekbaar. 
-  Wij komen graag in contact met mensen die voor 

deze ideeën openstaan.

Met vriendelijke groet,
Hans (tel. 0636300118) of Corina (tel. 0630830616).

Spontane 
Donatieactie
Bart de Vreede van het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost is in na-
volging van de statiegeldacties in Hazerswoude-Dorp en Koudekerk aan 
den Rijn een donatieactie gestart voor de Groene Hart Koerier. 

"Veel mensen hebben er de mond van vol dat de krant moet blijven, maar dan moet je 
het ook niet alleen maar aan de gemeente overlaten om te steunen. Ik ben ook blij dat 
de gemeente nu de subsidie heeft verstrekt en heb me daar via Lokaal Belang Alphen 
samen met Nico de Jong ook voor ingezet. Ben het overigens wel met de gemeente 
eens dat de krant meer met zijn tijd mee moet gaan. En extra geld voor meer vet op de 
botten gun ik de krant graag, dus blijf doneren," aldus De Vreede. Die extra middelen 
kan de krant inderdaad goed gebruiken, want een vernieuwingsslag kost nu eenmaal 
extra geld. 

Dank voor alle ondersteuning! www.doneeractie.nl/red-de-groene-hart-koerier. 

Boomkwekerijmuseum
Speurtocht voor kinde-
ren totaal vernieuwd
In het Boomkwekerijmuseum in Boskoop kunnen kinderen een leu-
ke, splinternieuwe speurtocht maken. Ook als ze nog niet zo goed 
kunnen lezen, kunnen ze hem maken door het aantrekkelijke beeld-
materiaal. En natuurlijk is er voor de kinderen na afloop een leuk 
cadeautje. Wat? Dat is natuurlijk een verrassing!

Voor creatieve volwassenen is “Toveren met blad” van Elly Nederpeld een echte aanra-
der. Door ecoprinten van bladeren te combineren met stof maakt zij prachtige kunst-
werken. 

Zegt ecoprinten u niets? Op 
een filmpje laat Elly zien hoe 
dat werkt. Bo-vendien is zij 
op vrijdagmiddag 23 en 30 
december, 6 januari en 3 fe-
bruari zelf aanwezig. Ook op 
zaterdagmiddag 7 januari en 4 
en 11 februari zal zij aanwezig 
zijn. Kom, geniet, laat u infor-
meren en inspireren!

Let op: anders dan vorige jaren 
is het museum gesloten van 
24 tot en met dinsdag 27 de-
cember, van 31 december tot 
en met 3 januari en van 9 tot 
en met 31 januari. Dat biedt 
een dus een prima gelegen-
heid ons in de kerstvakantie 
samen met kinderen en klein-
kinderen te bezoeken. 

Help mee, door ons te 
steunen met uw 
nalatenschap. 

KNGF opent 
werelden

geleidehond.nl/erfenis
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Kledingbank Groene Hart 
krijgt een extra locatie
Wat een geweldig goed nieuws voor de Kledingbank die in het pand aan de Gaslaan 
veel te weinig ruimte heeft. Ze krijgen er namelijk een pand bij. Op 6 december 
tekenden Richard Brand en wethouder Anouk Noordermeer een overeenkomst 
waardoor extra ruimte kan worden gehuurd voor een periode van 2 jaar. 

Zonnebloem 
Rijnwoude-Noord
Met onze afdeling hebben wij in de laatste maanden 
van dit jaar nog een aantal leuke activiteiten gehad. 

Op 3 november was er een gezellige middag in Pleyn ‘68 waar-
met 34 gasten met ons genoten we van een heerlijke stamppotten 
maaltijd. DMet daarna volgde een leuke Swingo, door het duo Ba-
RoSa gezongenwerden. Met veel herkenbare liedjes gezongen. Na 
de pauze nog een aantal meezin-gers en zelfs nog een dansje met 
de rolstoelers., Al met al eenwas geslaagde middag. 

In december 2 keer met 6 gasten naar De Bosrand in Alphen aan 
den Rijn. Bij binnenkomst doken wij direct deDeze was in schit-
terende Kerst sfeer met veel lichtjes in. Met onze gasten in de rol-
stoel eerst naar het restaurant voor koffie met gebak. Daarna aan de 
wandel, en genieten van al die vooral glinsterende kerst artikelen. 
Nadat iedereen iets gekocht had tot besluit nog even op de foto. 

Hierbij willen wij ook iedereen bedanken voor de bijdrage, die 
door wat voor middel dan ook aan ons geschonken is waarmee wij 
deze fijne activiteiten kunnen doen. 

Fijne Kerstdagen en een 
voorspoedig 2023.

Het vrijwilligers team, De Zonnebloem Rijnwoude-Noord. 

“Omdat de Kledingbank een 
grote rol speelt in het tegengaan 
van armoede en daarmee nood-
zakelijk en tegelijkertijd fantas-
tisch werk verricht voor onze 
inwoners zijn wij samen met 
het bestuur van de Kledingbank, 
de Gemeente Alphen aan den 
Rijn en de ondernemers die de 
Kledingbank een warm hart toe-
dragen op zoek gegaan,” meldt 
de wethouder. “Want tegengaan 

van armoede is belangrijk en we 
proberen op allerlei manieren 
onze inwoners te ondersteunen 
als er problemen zijn. Bij voor-
keur willen we als gemeente ar-
moede en schulden natuurlijk 
voorkomen.”

Brand: “Het pand dat wordt ge-
huurd voor 2 jaar is een winkel-
pand aan de buitenzijde van de 
Aarhof (aan de Van Boetzelae-

rstraat, op de hoek bij de Hema, 
voorheen Bart Smit speel-goed). 
Dat pand is niet groot genoeg 
om álle activiteiten onder te 
brengen, dus alleen de winkel 
voor uitgifte van kleding zal 
daarheen verhuizen. De ruimte 
die dan vrijkomt in De Jo-zef 
kan worden gebruikt voor op-
slag en sorteren.  Dat is al een 
hele verbetering. Vanaf janua-ri 

wordt gestart met inrichting 
van de winkel en het aanpassen 
van de werkprocessen.”

Met de tijdelijke oplossing is er 
twee jaar de tijd om definitieve 
huisvesting te vinden. Want een 
groot pand waar winkel, sorte-
ren en opslag bij elkaar kunnen 
zitten is nog altijd het einddoel.

Het vrijwilligersteam op de actielocatie

Wethouder Anouk Noordermeer en Pieter Brand ondertekenen de overeenkomst

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

info@mir jam-ouwerkerk.nl

MIRJAM OUWERKERK
Balletstudio



38 Groene Hart Koerier
woensdag 21 december 2022

8 13

17 18 21

50 53

32

42

43

22

5 7

19

28

29 33

38 40

27

55

34

11 122 14

15

2625

30 31 35

36 37 39 41

44 45 46 47 48 49

51 52 54

1 2 3 4 6

9 10

23

16

24

20

56

Het bestuur van de Het bestuur van de 
Stichting Groene Hart Koerier en Stichting Groene Hart Koerier en 

alle vrijwillige medewerkers alle vrijwillige medewerkers 
wensen u wensen u 

Fijne Kerstdagen 
en een Gezond en Gelukkig 2023

Veel puzzel-Veel puzzel-
plezierplezier
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Oplossing:

Naam : ..........................................................................................................................

Adres :  .........................................................................................................................

Postcode :  .........................................................................................................................

Woonplaats :  .........................................................................................................................

Telefoon :  .........................................................................................................................

INLEVEREN OPLOSSINGEN KERSTPUZZEL
In deze Groene Hart Koerier verrassen we onze lezers/puzzelaars weer met de traditionele 

‘Groene Hart Koerier Kerstpuzzel’ Inleveren van de oplossingen t/m 31 december 2022.

LET OP!! OPLOSSING LIEFST DIGITAAL INDIENEN
Maak een tekstbestandje van de oplossing of scan het formulier en stuur deze naar info@groenehartkoerier.nl. Hoeft u ook niet de deur uit...

De lezers uit  Hazerswoude-Rijndijk kunnen de  oplossingen inleveren in de kopijbus bij het benzinestation op de  Da Costasingel. 
In Hazerswoude-Dorp hangt de brievenbus bij het kantoor op het Ambachtsplein en in Koudekerk staat er een grote doos bij het boekenprieel bij Rhijndael

Veel puzzelplezier allemaal!!!
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Onze magische 
openingstijden:

donderdag 22 dec. 08:00 - 20:00 uur

vrijdag 23 dec. 08:00 - 21:00 uur

zaterdag 31 dec.
Oudejaarsdag 07:00 - 19:00 uur

zaterdag 24 dec. 07:00 - 19:00 uur

zondag 1 jan.
Nieuwjaarsdag Gesloten

zondag 25 dec.
1e kerstdag Gesloten

maandag 26 dec.
2e kerstdag 12:00 - 17:00 uur

✷
✷

✷

✷
✷

✷

✷
✷

✷

✷
✷
✷

✷
✷
✷

✷
✷
✷

✷

Lees

nu ook in 

de app

✷
✷
✷

✷
✷

✷
✷

✷
✷


