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Voorpraet
Nu de sloop van Fasson/Avery daadwerkelijk is begonnen is
het ook wel tijd voor een kleine terugblik. En de centrale vraag
is dan waarom zijn er 50 jaar geléden op die plek al niet woonhuizen gerealiseerd ?

tot een woonomgeving krijgt Groenendijk een omvang die
vergelijkbaar is met een aantal andere kernen van Groot
Alphen en dat geeft ook kansen om ons weer meer als “dorp”
te gaan manifesteren.
Binnen ons Wijkcomite zjn heel wat mensen actief bij het
organiseren van evenementen en leuke dingen maar voor het
onderhouden van contacten met de gemeentelijke organisatie en de politiek zijn we nu wel wat onderbezet. De
komende jaren staat er nog heel wat te gebeuren op ruimtelijk
gebied dus als je ons op dit vlak kunt komen versterken ben je
van harte welkom.

Voor de geschiedenis zou je eens moeten inloggen op
http://www.topotijdreis.nl/ en kies als jaartal 1968.
Dan zie je aan de rijndijk in Hazerswoude twee woonconcentraties; aan de oostelijke kant is dat Het Zwaantje (nu
nagenoeg kompleet verdwenen) en aan de Westelijke kant is
dat Groenendijk.
Beide locaties hebben dan nog een kerkgebouw, cafe,
winkels en scholen; het zijn kortom volwaardige dorpen.
Kies dan als jaartal 1974 en dan blijkt er een geheel nieuwe
woonomgeving tússen deze beide dorpen te zijn ontstaan;
Rhynenburg. Maar nog vreemder is dan dat tegenover de
bestaande woonomgeving “Groenestein” ineens een fabriekscomplex is gerealiseerd.
In het archief van ons Wijkcomite zit een dik dossier m.b.t. alle
ergernis en (stank)overlast die deze fabriek heeft opgeleverd.
Het blijft een raadsel hoe een Gemeentebestuur ooit heeft
kunnen instemmen met een stickerfabriek in het hart van
de Groenendijkse woonomgeving. Of had men toen al de
bedoeling de Groenendijk daarmee te “vermoorden” ? Onze
voetbalverenging (Bernardus), scholen en winkels zijn nadien
ook allemaal verplaatst naar Rhynenburg.
Deze historische fout wordt dan nu wel rechtgezet maar
het toont wel aan dat we als inwoners niet onverschillig
moeten blijven als het gaat om onze woonomgeving. Als
het straks óók nog lukt om Nieuw Werklust om te vormen
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Maar nu e ntie voor iedereen !
zomervaka

Blijven we “Wijkcomite” heten ?
Nadat we jarenlang het enige Wijkcomité in Gemeente
Hazerswoude/Rijnwoude waren zijn in Alphen inmiddels
Dorpsoverleggen opgericht in bijna alle kernen en worden we
qua naamgeving een vreemde eend in de bijt.
In de Rhynenburg is nu ook al een Dorpsoverleg “in oprichting”
en we overwegen om voor Groenendijk ook over te stappen
op “Dorpsoverleg” zodat we meer uniform zijn met de
gebruikelijke termen in Groot Alphen.
In de komende bestuursvergadering van 5 Juli gaan we daar
een besluit over nemen en uiteraard volgt nadere informatie
daarna.
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PLEYN is 50!
Het is het jaar 1968. De zestiger jaren; de twintigste eeuw.
Het jaar waarin The Beatles ‘Hey Jude’ uitbrachten en Johnny
Cash zijn eerste gevangenisplaat. Op de Nederlandse televisie
is voor het eerst de Fabeltjeskrant te bekijken en Apollo 7 en
8 worden in Florida gelanceerd. Gordon en Céline Dion zien
het eerste levenslicht. Drie Nederlandse schaatsers pakken
goud op de Olympische Winterspelen, waaronder Kees
Verkerk. Martin Luther King en Robert F. Kennedy worden
doodgeschoten; Andy Warhol overleefde een schietpartij.
Richard Nixon wint de presidentsverkiezingen met 43,4% van
de stemmen. In Rotterdam wordt de eerste metrolijn geopend
en Italië wint het EK voetbal.
Ja, in 1968 gebeurde er een hoop. Dat is nu een halve
eeuw geleden; vijf decennia; vijftig jaar. Maar binnen de
Groenendijkse gemeenschap, werd er ook belangrijke
geschiedenis geschreven. Al sinds 1946 worden er in het
parochiehuis voor de katholieke kerk film- en toneelavonden
georganiseerd. Dit onder de naam van stichting ‘St. Jozef’.
Maar dan, in het beruchte jaar 1968, richt een drietal uit de
omgeving een fenomenaal buurthuis op. Een multifunctioneel
centrum, dat, volgens het logo, geschikt is voor Music en
Meetings. Theo ‘Luther’ Wesselingh, Ted de Boer en Leen
Wortman zijn de grondleggers voor het prachtige Pleyn 68,
vernoemd naar haar spraakmakende geboortejaar, inmiddels
vijftig jaar terug.
Aangekomen in het jaar 2018 is Pleyn 68 nog altijd een begrip
onder de Hazerswoudenaren en de Groenendijkers. Wie
kent Pleyn 68 immers niet? Wie heeft er niet ooit een borrel
gedronken, er een feestje gevierd of er een kaartje gelegd? Of
nog sterker, wie is er niet met een voldaan gevoel de deur van
Pleyn 68 uit gelopen? Nu al vijftig jaar lang groeit men op met
het voormalig parochiehuis in de buurt; een feestgelegenheid
met activiteiten en evenementen voor jong en oud.

En in die vijftig jaar heeft Pleyn niet stilgestaan. Door het
harde werken van haar vele gewaardeerde vrijwilligers en haar
trouwe publiek, is het met regelmaat een gezellige boel in het
geliefde buurthuis.
Stichting ‘Pleyn 68’ is verantwoordelijk voor het organiseren
van een maandelijkse jongerendisco, waar jongelui een
eerste kennismaking met het uitgaansleven genieten. Voor
de organisatie van het jaarlijkse Pleyn toernooi, waar er
verschillende horecagelegenheden uit de omgeving met
elkaar een balletje trappen op eerste Pinksterdag. Voor de
maandelijkse strijd op zondagavond om de felbegeerde
Risk-trofee tijdens de enige, echte Risk competitie uit heel
Nederland. En voor vele diverse programma’s op het podium,
zoals band avonden en stand-up komedie shows. Daarnaast is
er voor de feestelijke particulier of goed gestemde vereniging
ook de mogelijkheid de ruimte te huren. Kortom: er is met
regelmaat een festijn in Pleyn!
En om al die mogelijkheden, die nu al vijftig jaar bestaan,
toepasselijk te vieren, te eren, viert Pleyn 68 dit jaar haar
50-jarig bestaan met een jubileumfeest! Een tweedaags festijn
met verschillende activiteiten en muzikale hoogstandjes
voor alle leeftijden! Op zaterdag 13 oktober om 15.00
uur barst de gezelligheid los met tot in de late uurtjes
optredens van verscheidende artiesten. Grote en voor
Pleyn bekende namen, die zowel in het buurthuis zelf, als
in de op het terrein gelegen feesttent, het podium zullen
bestijgen, gaan met het grootschalige publiek de heupen
flink losgooien. Dit onder het genot van een babbeltje
en een biertje. Zondag 14 oktober biedt vanaf 12.00 uur
de gelegenheid aan de allerkleinste mee te doen aan een rijk
aantal spellen en diverse optredens. Beide dagen staan in het
teken van Music, Meeting en Feest!
Dus laat u verrassen door het veelzijdige programma van Pleyns
jubileumfeest, waarmee de vrijwillige organisatie nog druk in
de weer is, en proef zelf de heerlijke gezelligheid tijdens het
festijn van Pleyn 68.
PLEYN is 50!
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Wordt u vrijwilliger bij Pleyn 68?!
Zou u ook een steentje willen bijdragen aan het gezelligste
buurthuis van de Groenendijk en omstreken? Reageer dan nu
op deze oproep!

Vrijwilliger worden is geheel vrijblijvend en kost een hooguit
een paar uurtjes per week afhankelijk van welke activiteiten
je zou willen ondersteunen. Het gros van onze activiteiten
worden in het weekend georganiseerd.

Functie(s)
Binnen Pleyn 68 zijn er verschillende ‘vacatures’ beschikbaar
voor medewerkers op verschillende activiteiten. Ook
ondersteuning op andere gebieden is mogelijk. Wil je
bijvoorbeeld:
• Een bardienst draaien
• Helpen met organiseren van activiteiten
• Helpen met de klusmiddagen
• Helpen met het jubileumfeest in oktober
• Of heb je zelf een goed idee voor een activiteit?
Wij bieden:
• Leuke collega’s en gezelligheid
• Jaarlijks vrijwilligers uitje
• Verantwoordelijkheid

Interesse?
Neem contact op met Mark Wanders (06-17588074) of stuur
een mailtje naar pleyn68@hotmail.com

Pleyn - uitje voor de vrijwilligers van Pleyn 68
Wat hebben we het getroffen met het weer, een super mooie
zonnige dag in mei en ..wat gaan we doen ? Dat is altijd een
verrassing ! We verzamelen met de fiets bij Pleyn 68 en gaan
richting Leiden waar wij in het centrum bij Buddha’s op de
Botermarkt in een zaal weer samenkomen. Een team staat
daar voor ons klaar om het een en ander uit leggen, we spelen
“Wie is de Mol” !!

Puzzels oplossen, foto’s maken, plaatjes zoeken en raadsels
oplossen terwijl je niemand vertrouwt in je team ! Een heerlijke
middag, waar we na een drankje te hebben gedronken in
Buddha’s de mollen bekend worden gemaakt en de winnaars
van het spel.

Leuk, daar ben ik fan van ! Er worden 4 teams gemaakt met
elk één mol. Uiteraard weet je niet wie de mol is in jouw team.
Het mollen kan gaan beginnen!! Het spel speelt zich af in de
binnenstad van Leiden waar het markt is , de terrasjes zitten
vol het is er gezellig druk.
Goed gespeeld door de mollen !! Ik heb de mol niet ontmaskerd
en ik zou zélf geen beste mol zijn, veel te fanatiek of juist dan
wel …..?
Na afloop is er nog een gezellige avond met een barbecue
achter Pleyn waar we dank zij het mooie weer heerlijk aan de
Rijn konden genieten van een hapje en een drankje.
Feestorganisatie, bedankt voor de gezellige middag en avond,
het was een super leuke dag!!
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Open Monumentendag 2018
Zet het alvast in uw agenda of op de kalender:
8 en 9 september, 2 dagen Open Monumentendag
in de Bernarduskerk, van 10.00 tot 17.00 uur

Meer kan ik er u niet van vertellen, het is maar een voorgevoel
van me. Dus een ieder van harte uitgenodigd, kom met velen.
namens de vrijwilligers van Open Monumentendag,
Jan van Dijk

Als ieder jaar proberen we u weer te verrassen, iets aansluitend
te vinden bij het landelijke thema. Dat is dit jaar “Europa”.
We weten met dit thema op dit moment nog niet zo’n raad.
We zijn nog met ideeën bezig. Dus een echt programma is er
nog niet, maar de intentie is ieder jaar weer om die dagen bij
ons in de Bernarduskerk elkaar te ontmoeten, elkaar te spreken,
elkaar verhalen te vertellen. Dus dat elkaar ontmoeten gaat
zeker lukken. En weet u, ik heb er zo’n voorgevoel van dat er
op Open Monumentendag wonderen gebeuren.

Beste buur
Op 5 januari werd er tijdens de Nieuwjaarsborrel in Pleyn’68
de jaarlijkse prijs “Beste Buur” uitgereikt. Na de toespraak van
wethouder Kees van Velzen kwam Martin Bogerd van Habeko
wonen aan het woord. Martin Bogerd reikte de prijs uit aan
het klusteam die vorige zomer de uitbouw aan het gebouw
Pleyn’68 heeft gemaakt.
Dit klusteam die iedere week in hun vrije uren eraan werkten
zijn: Ted de Boer, Jan Groen, Fons de Boer, Hans de Boer, Hein
Verkleij en Jan Wesselingh.

Deze zes mannen hebben samen met nog een paar vrijwilligers
een prachtige uitbouw gemaakt. De entree van Pleyn’68 is
nu veel ruimer en moderner. Deze vernieuwde entree komt
ten goede aan de toegankelijkheid en leefbaarheid van het
buurthuis.
De mannen kregen een tegoedbon, een bos bloemen en een
applaus voor de prijs ‘Beste Buur’. Deze prijs is samengesteld
door St. Pleyn 68, St.Buurthuis Groenendijk en Habeko wonen.
Bedankt mannen voor jullie gigantische inzet !
Monique
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Winkeltjes in de Groenendijk
Aan de oostkant naast Pleyn 68, een huis met een gebouw
erachter waarop een schoorsteen. Wat zou dat geweest zijn?
Onze oudere buurtgenoten zullen direct zeggen: Daar zat
vroeger bakker Pennings.

Jos vertelde dat er ook altijd een paar knechts intern waren bij
de familie Pennings, die sliepen op de achterzolder. Ja, Engel
had er natuurlijk een hekel aan als men ’s ochtends te laat
kwam. En zo had hij de controle, niet alleen over opstaan maar
ook over naar bed gaan.
December was extra druk met aan het begin sinterklaas en
dan ook nog kerst en nieuwjaar. Dan was iedere hand nodig
om het bakken van brood en banket geregeld te krijgen. Vader
Pennings had besloten dat er in die periode er beslist geen
kinderen mochten komen. Maar dat is niet helemaal gelukt
hoor, zei Jos me lachend.

De bakkerij, woonhuis en winkel zo’n 60 jaar geleden.

Nu ga je naar de Jumbo of Hoogvliet. Maar toen waren er voor
de dagelijkse boodschappen alle winkels in onze eigen buurt,
ze werden meestal aan huis bezorgd; melk en brood zelfs
dagelijks.
Nu was de bakkerswereld in de tijd van Pennings veel
overzichtelijker. Van speltbrood of maisbrood hadden we nog
geen weet. Koekjes bij de koffie bleef beperkt tot zondag.
Gebakjes en taart moesten worden besteld. Die werden dan
op de afgesproken dag geleverd in een houten kistje waar
de deksel van afgeschoven kon worden. En dat kistje moest
natuurlijk weer terug naar de bakker voor de volgende klant.

In de meidagen van 1940 vielen er, waarschijnlijk door een
vergissing, drie bommen rond de bakkerij. Het huis van Arie
van der Meij (op de plek waar nu Pleyn’68 staat) was volledig
verwoest. Ook het bescheiden huis van Stolk, dat aan de
oostkant tegen de bakkerij was aangebouwd, was niet meer
te redden. Het bombardement en het slachtoffer dat daarbij
viel (Jan van Teyllingen) maakte grote indruk op de familie
Pennings. De bakkerij en woonhuis hadden ook aanzienlijke
schade. Het herstel duurde enige maanden. De familie werd
gedurende die tijd opgevangen op de boerderij van Hein de
Jong (Rijndijk 107).
Jos herinnert zich dit als een gezellige tijd: “Met Hein de Jong
aan de piano zongen we ’s avonds vaak met de andere kinderen
samen kinderliedjes”.

Engelbertus Pennings kwam in Oud Ade ter wereld. Hij trouwt
in 1929 met A. Bisschop. In 1931 kwam Engel Pennings naar de
Groenendijk, hij kon toen de bakkerij van Driessen, op Rijndijk
94 overnemen.
Het was als bakker behoorlijk aanpoten vertelden dochters Jos
en Greet me. Om 4 uur in de ochtend beginnen, deeg kneden,
rijzen en bakken. Dan uitventen, vanaf klokslag 10 uur. De
verre klanten met de auto en de rest met de bakfiets. En dan
nog een paar klanten waar een loopjongen bezorgde. Een paar
bakkers bleven na tienen achter in de bakkerij om koek en
gebak te maken.

Voor klanten als Rademaker (Benthuizer bovenmolen) en Kraan
(Groenedijkse molen), klanten die niet bereikbaar waren voor
de bakfiets werd brood per fiets bezorgd.
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De lijst met personeel (bakkers, leerlingbakkers en knechten)
die bij Pennings hebben gewerkt is behoorlijk lang. Jos kan zo
een rijtje namen opnoemen: Jan Bisschop, Piet Hogeboom,
Joop Kaptein, Kees Zwaan, Leo van de Post, Cor Heemskerk,
Jacques de Jong…….
Eind vijftiger jaren van de vorige eeuw is bakker Pennings
voor drie maanden uitgeschakeld vanwege problemen met
zijn maag. Op dokters advies moet hij drie maanden het bed
houden. Eigenlijk een onmogelijke opgave; hij mag het bed
niet uit maar het bakkerswerk moet wel gewoon doorgaan.
Uiteindelijk sluit de bakkerij in 1962 en wordt deze verkocht.
Ze verhuizen naar Rijndijk 31F. Nog jarenlang is Engel Pennings
beheerder van het parochiehuis.
Nico Wesselingh

De bakkerij in de 30-er jaren van de vorige eeuw.
Links staat bakker Pennings. We zien ook Jan Bisschop die
al vanaf zijn 14de bij Pennings werkte.

Onverwacht
We zijn hard op weg om het onverwachte uit ons leven te
bannen. We willen wel een avontuurlijke vakantie maar
die moet dan wel geheel geregiseerd zijn en er mag niets
foutlopen. Het is niet voor niets dat de Turkse resorts,
compleet met frikadellen en bitterballen, zo in trek zijn. We
vliegen twee uur, het is er net als thuis en alles is geregeld.
Zonde.
Ik geef toe, het is een beetje eng, maar laat het gewoon
gebeuren. Elke cabaret act is gebaseerd op een onverwachte
wending, het onverwachte is basis voor plezier. Daar wel.
Hoe vaak hoor je niet: “Dat wordt toch niks”. Ja ja, we zijn
een positief volkje, we helpen graag mee als iemand iets
onverwachts wil, iets dat we niet zien zitten. De moderne
media bieden uitkomst. Daar kan je je onverwachte gang gaan.
Je passie delen, doe eens gek!.
Ik las van een kapper met 70.000 volgers die gewoon iedereen laat meegenieten van het knipwerk dat ie levert. 70.000
mensen die dat volgen, had je toch niet verwacht ? Zijn
motto is: “Je kan niets meenemen maar je kan wel wat
achterlaten”. Dus mijn oproep: Doe eens vaker wat onverwachts en laat het gewoon gebeuren. Het maakt het leuker en
wie weet komt er wat moois van dat je achterlaat.
Maar wat dan. Laat de fantasie gaan. Klein beginnen zou ik
zeggen: Geef eens vaker een bosje bloemen, neem een ander

kapsel, geniet van het onverwachte. Zie in elk nadeel ook een
voordeel (zoals ons aller Cruyff al zei).
Zo klein is ‘t met Pleyn’68 ook begonnen en zie wat er verwacht
en onverwacht van is gekomen is. Al 50 jaar. Proficiat Pleyn’68.
Nico Wesselingh
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Leidse Marathon
Er werd hard geklapt langs de route. Namen werden er geroepen. Kom op…..je kan het ! Op het gezicht van de lopers verscheen
een glimlach, de meeste liepen geconcentreerd door of staken hun duim omhoog. Het was in ieder geval duidelijk dat de
aanmoedigingen werden gewaardeerd door de lopers.
De douche waar ze onderdoor konden lopen werd goed gebruikt. We hoorden zelfs langs de kant dat ze eindelijk verkoeling
kregen in de Groenendijk. Het was een heel goed idee om deze watergate neer te zetten. Hoewel er gelukkig ook wolken voor
de zon verschenen en er een windje stond was het een warme dag voor de lopers.
De kinderen worden ook nooit vergeten. Ze hadden hun eigen loop , een poppenkastvoorstelling over een draak in de witte tent
en daarnaast kon er lekker worden gekledderd met verf. Er liepen ook mooi geschminkte kinderen rond. Ze zagen er prachtig
uit. Op het springkussen konden ook de kinderen een finish bereiken.

Voor de inwendige mens wordt ook altijd goed gezorgd. Rob was er natuurlijk weer met zijn hamburgers en warme worstjes die
tussen een zacht broodje voor een zacht prijsje worden gekocht. Op het grasveld onder de bomen was er gratis koffie en kon er
geproost worden met een biertje, wijntje of frisje. Er was heerlijk ijs van ijsboerderij de Jong uit de Weipoort.
Aan de muziek was er ook gedacht. In een open vrachtwagen stond Teusday Afternoon lekker oude nummers te spelen. De
Groenendijkers herkenden vast 2 dorpsgenoten, Jan achter de drum en Klaas op gitaar. De andere bandleden zijn inmiddels ook
vertrouwd met Hazerswoude, waar ze regelmatig oefenen.
Vele witte shirts zorgden ervoor dat alles vlekkeloos verliep. Zij zorgden weer voor een leuke ochtend en middag voor de lopers
en de buurt. We weten zeker dat de lopers graag door de Groenendijk lopen omdat ze het enthousiasme van de buurt meenemen
in de kilometers die ze nog moeten. Een aantal zaten er al flink doorheen. Anderen namen een plaspauze om even uit te rusten
op de wc. Ook waren er duidelijk getrainde lopers die met gemak liepen. Het blijft ontroeren dat iedereen zo zijn best doet of
elkaar helpt. Blinde lopers krijgen een kans om met een maatje te lopen. We zagen iemand zijn waterfles uitlenen. Een moeder
werd aangemoedigd door haar zoon op de fiets. Op een vlaggetje stond haar naam.
Respect voor de lopers, de vrijwilligers en het wijkcomité.
De rood-wit-blauwe - en delfts blauwe vlaggetjes wapperden nog vrolijk toen wij naar huis gingen. Er werd nog een lekker biertje
gedronken. Proost! Het was weer een goed en gezellig feestje voor de lopers en de buurt.
Klaas Kuit en Marion van Leeuwen
Alle sponsors willen wij graag hartelijk bedanken ! En iedereen die op welke manier dan ook een ‘steentje’ heeft bijgedragen om
dit feest tot een succes te maken.
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“Er zijn nog veel meer foto’s! Ga naar de website: www.wijkcomitegroenendijk.nl“

Leidse Marathon door de Groenendijk!
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Eieren zoeken
Eind maart hing er een brief in de speeltuin waarop stond
dat de paashaas hulp kon gebruiken om eieren te zoeken.
Op zaterdag 31 maart om 14u stonden er bijna 30 kinderen
voor het hek van de speeltuin. Het weer werkte gelukkig
mee, want hoewel er het hele weekend buien vielen, was het
zaterdagmiddag droog!
Zodra het hek om 14u open ging begonnen de kinderen met
zoeken. Gelukkig konden ze dat heel goed, want de paashaas
was op allerlei vreemde plaatsen eitjes verloren. Grote eieren
en kleine eitjes, platte en ronde.. Sommigen kinderen waren
wel een beetje teleurgesteld dat deze eitjes niet van chocola
waren. En het gekke was dat er op elk ei een letter stond…

Bij de eieren bleek ook allerlei knutselmateriaal te liggen, waar
prachtige paasmandjes van gemaakt konden worden. Ouders
en kinderen leefden zich uit, en na een gezellige middag, nam
iedereen zijn met chocolade eieren gevulde paasmandje, mee
naar huis. Hopelijk komt de paashaas volgend jaar weer langs
in de speeltuin Groenendijk!

Toen alle speurders de eieren bij elkaar legden, konden ze lezen
waar de paashaas zijn chocolade eieren had achtergelaten. De
blijdschap was groot toen de kist met eieren werd gevonden!

Nieuwbouw Groenestein komt snel dichterbij
Vrijwel alle bewoners van de sloopwoningen aan de
Groenestein zijn inmiddels verhuisd. Zij hebben een mooie
nieuwe plek gevonden om te wonen. De lege woningen zijn al
langer geen fraai gezicht en wij verwachten dit jaar te starten
met de sloop.
Ondertussen gaat de voorbereiding van de nieuwbouw
door. In overleg met het Wijkcomite hebben wij het plan
iets aangepast. De woningen gaat iets verder naar achteren,
zodat de straat breder kan zijn. Bovendien is het op deze wijze
eenvoudiger om het vrachtverkeer richting het Groenendijkse
Pad om de speeltuin heen te leiden.

De bestemmingsplanprocedure loopt momenteel. Aansluitend
wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.
Momenteel zijn wij in overleg met aannemers over het bouwen
van de 12 woningen. Habeko wonen is er trots op om de eerste
woningen te bouwen die niet zijn aangesloten op het gasnet.
De zogenaamde “nul op de meter” woningen leveren door
middel van zonnepanelen hun eigen energie op.
Onderstaand een impressie van het bouwplan. Welstand is
hiermee al akkoord.
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Gebiedsadviseurs kernen Rijnwoude
De gemeente Alphen aan den Rijn is onderverdeeld in vijf
gebieden. Elk gebied heeft haar eigen gebiedsadviseurs. Voor
voormalig Rijnwoude zijn Patrick Dongelmans en Helma Christ
de gebiedsadviseurs.
Patrick is de gebiedsadviseur op het fysieke domein. Hij woont
in Gouda en is sinds anderhalf jaar gebiedsadviseur. Hiervoor
heeft hij 13,5 jaar bij de afdeling Toezicht en Handhaving
van de gemeente gewerkt. Patrick is het aanspreekpunt
voor complexere vraagstukken in de fysieke leefomgeving.
Bijvoorbeeld voor ideeën of vragen over buurtinitiatieven in
het openbaar gebied kunnen inwoners bij hem terecht.
Helma is de gebiedsadviseur op het sociale domein. Zij woont
in Boskoop en werkte hiervoor bij de voormalige gemeente
Rijnwoude. Helma houdt zich bezig met vraagstukken in het
sociale domein zoals vergrijzing, jeugd en sociale veiligheid.

oplossingsgericht te werk. Kijk verder dan de vraag en samen
lossen we het op. Want er is veel meer mogelijk dan mensen
denken.
Patrick en Helma zijn trots dat zij in zo’n mooi gebied mogen
werken. Een gebied met krachtige dorpen en buurtschappen.
Met name in buurtschap Groenendijk is het zelforganiserend
vermogen en de eigen kracht heel sterk aanwezig. En dat
maakt Groenendijk zo speciaal.
Wilt u graag in contact komen met Patrick en Helma?
Zij zijn te bereiken op onderstaande telefoonnummers en
mailadressen:
Patrick: 06-21291349 | pdongelmans@alphenaandenrijn.nl
Helma: 06-40101887 | hchrist@alphenaandenrijn.nl
Facebookpagina:
www.facebook.com/GebiedsadviseursKernenRijnwoude

Beide gebiedsadviseurs zoeken in hun werk de verbinding
tussen de medewerkers van de gemeente en de inwoners. In
het zoeken naar die verbinding is hun netwerk onmisbaar.
Daarnaast is het verkleinen van de afstand tussen de politiek
en de inwoners een belangrijk punt waar Patrick en Helma
zich graag voor inzetten. In hun werk gaan zij het liefst

Tom in de Buurt
Elke derde vrijdag in de maand organiseert Pleyn 68 in
samenwerking met Tom in de buurt en Actief Rijnwoude een
koffieochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur. Iedereen vanaf
18 jaar is van harte welkom! Evelijn van der Veer, wijkcoach
van Tom in de buurt, is elke keer aanwezig om al uw vragen
te beantwoorden op het gebied van Zorg en Welzijn. Heeft
u problemen met uw financiën, het aanvragen van zorg,
huishoudelijke hulp of hulpmiddelen, zoekt u een leuke
activiteit, bent u eenzaam of wilt u vrijwilligerswerk gaan doen
of bent u statushouder en heeft u hulp nodig? Tom in de buurt
helpt u met het oplossen van uw probleem. Of verwijst u door
naar de juiste instantie.
Kom langs bij de koffieochtend en stel uw vraag. Of kom
gewoon voor de gezelligheid! Wilt u liever anoniem uw vraag
stellen, dan kan dat natuurlijk ook. U kunt e-mailen naar team.
rijnwoude@tomindebuurt.nl of bellen naar 088-9004567 en
vragen naar team Rijnwoude. U wordt binnen 5 werkdagen
teruggebeld voor een afspraak door een van onze wijkcoaches.

U kunt afspreken bij ons op kantoor of bij u thuis. Voor meer
informatie over Tom in de buurt kunt u ook onze website
bekijken:
www.tomindebuurt.nl
Ook is daar een overzicht te vinden van al onze activiteiten en
wijkpunten. U bent van harte welkom!
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Levensvragen
Pickwick
aan ...
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het wijkcomité
Je kent ze wel, de vragen op de theezakjes van Pickwick. Een leuk
initiatief met als motto “Originele vragen voor een goed gesprek”!
In deze uitgave van de buurtpraet leggen we voor de laatste keer
de bestuursleden van het wijkcomité een aantal vragen voor.

Jan
(pen Wenti
n
ning
mee k
ster)

Iedereen heeft weleens kattenkwaad uitgehaald, wat is het
ondeugendste wat je vroeger hebt uitgespookt ?
Op de markt het water uit het zeil van het afdak duwen waarbij
omstanders nat werden.
Als je getuige had kunnenzijn van een gebeurtenis uit het
verleden waar had je dan graag bij willen zijn?
Het koninklijkhuwelijk van Willem Alexander en Maxima.

Jola
nda
va
(nieu n der M
ei
w be
stuu j
rslid
)

Iedereen heeft weleens kattenkwaad uitgehaald, wat is het
ondeugendste wat je vroeger hebt uitgespookt ?
Vroeger op zondag bij opa en oma koffiedrinken en dan buiten
onder het kussentje van de tuinstoel een scheetkussen leggen….
wat een lol en oma maar net doen alsof er niets aan de hand is.
Wat staat er bovenaan je lijstje van wat jij ooit nog eens een
keer wilt doen?
Ik zou graag het noorderlicht , dan wel in Zweden, willen bekijken,
dat lijkt mij echt heel mooi.

Ben
O
(bes ostdam
tuur
slid)

Als je getuige zou kunnen zijn van een gebeurtenis uit het
verleden waar had je dan graag bij willen zijn ?
Ik zag pas nog oude beelden van de finale WK voetbal in
Argentinië, daar had ik best bij willen zijn. Ook Bevrijdingsdag in
1945 was denk niet ongezellig.
Wat staat er bovenaan je lijstje van wat jij ooit nog eens een
keer wilt doen ?
Ik zou het zo snel niet weten, pluk de dag!

Jan
We
(voo sselingh
rzitt
er)

Als je getuige zou kunnen zijn van een gebeurtenis uit het
verleden waar had je dan graag bij willen zijn ?
De Big Bang; oorsprong van het universum (of zijn er toch méér
van..haha)
Iedereen heeft weleens kattenkwaad uitgehaald, wat is het
ondeugendste wat je vroeger hebt uitgespookt ?
Kwajongensstreken genoeg maar ik zie geen kans daar een
rangschikking in te maken; bovendien kon je vroeger alles
biechten dus dat is allemaal al opgelost en vergeten.
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Anja
(bes Blom
tuur
slid)

Als je getuige had kunnen zijn van een gebeurtenis uit het
verleden waar had je dan graag bij willen zijn ?
Het behalen van Olympisch goud van Sanne Wevers op de balk.
Wat staat er bovenaan je lijstje van wat jij ooit nog eens een
keer wilt doen ?
Eigenlijk is er niet iets wat er bovenaan mijn lijstje staat om te
doen.Ik vind het heel fijn om te genieten van ons gezin. En vind
het belangrijk dat ik gelukkig ben in de dingen die ik doe. Verder
zou ik ooit nog wel eens een oude boerderij willen kopen en
die op willen knappen tot ons paleisje, maar dat is iets voor in
de verre toekomst. Voor nu staat op vakantie gaan naar de zon
bovenaan mijn verlanglijstje.

Ria P
aa
(bes rdekope
tuur
slid) r

Mic

haël
a
(sec de Jon
reta
ris) g

Als je getuige had kunnen zijn van een gebeurtenis uit het
verleden , waar had je dan graag bij willen zijn?
Ik had graag bij het concert van Live Aid in 1985 geweest. Die
optredens van o.a. Sting,Dire Straits en Queen, ik krij nog steeds
kippenvel als ik naar die beelden kijk.
Wat staat er boven aan je lijstje van wat jij ooit nog eens een
keer wilt doen?
Ik heb geen bucketlist maar zou graag nog eens met een camper
door Amerika willen toeren. En heel lang geleden had ik nog eens
graag een joint willen roken maar inmiddels durf ik dat niet meer.
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Mon
Hoo ique
g
(bes eveen
tuur
slid)

Als je getuige had kunnen zijn van een gebeurtenis uit het
verleden, waar had je dan graag bij willen zijn?
Onlangs zijn Prins Harry en Meghan getrouwd. Hoe de huwelijksvoltrekking in de kerk verloopt was op de tv te zien. Ik zou wel
getuigen willen zijn hoe de rest van de dag verloopt. Hoe gaat
het er aan toe op zo’n koninklijke receptie en in de avond? Is dat
ook heel formeel of wordt er dan flink gedanst?
Wat staat er boven aan je lijstje van wat jij ooit nog een keer
wilt doen?
Staat niet helemaal boven aan mijn lijstje maar wil graag nog een
keer met een luchtballon mee. Heb ik jaren geleden een keer
gedaan. Was heel indrukwekkend.

Iedereen heeft wel eens kattenkwaad uitgehaald, wat is het
ondeugendste wat je vroeger hebt uitgespookt ?
Ik ben altijd erg braaf geweest.
Wat staat er bovenaan je lijstje van wat jij ooit nog eens een
keer wilt doen?
Dat is een reis naar Parijs met de Thalys.

Fran
cie
(bes n Groe
n
tuur
slid)

Iedereen heeft wel eens kattenkwaad uitgehaald, wat is het
ondeugendste wat je vroeger hebt uitgespookt ?
Dit is kattenkwaad wat iedereen wel eens gedaan heeft denk ik,
zo heel ondeugend was ik niet. Ik kom niet verder dan belletje
leuren en je wist natuurlijk bij wie je dat moest doen , anders was
het niet zo spannend .
Wat staat er bovenaan je lijstje van wat jij ooit nog eens een
keer wilt doen ?
Ik heb geen lijstje maar wat ik altijd wel heb gewild is de Spaanse
taal leren. Ik heb ook wel een paar cursussen gevolgd maar om
het echt te leren spreken moet je toch wel een half jaar minstens
in het land zelf zijn en dat lukt mij zo wie zo niet ! Maar…zeg nooit
nooit !
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Bericht vanuit de Scheepjeskerk
Op zondagmiddag 29 april 2018 is in de Scheepjeskerk
het eerste exemplaar van het boekje over pater Piet
Lommerse overhandigd aan pastoor Ruud Visser van de
H. Thomas parochie door de schrijver Henk van der Post.
Deze bijeenkomst was georganiseerd door het Historisch
Museum om zo de uitgave van dit historisch gezien interessante boekje bekend te maken.

boekwerk over de genealogie van Hazerswoude in de jaren
1600-1810.
In deze uitgave worden alle geboorten,dopen, huwelijken
en overlijden van personen uit Hazerswoude vermeld die in
de doopboeken van de diverse Hazerswoudse kerken in deze
periode ingeschreven zijn en dit is verzameld door Elly Keus
uit Lisse. Na 1810 is de burgerlijke stand in het leven geroepen
waarin deze gegevens vermeld zijn. Het wordt uitgegeven
door de Nederlandse Genealogie Vereniging (NGV), afdeling
Rijnland op USB stick en kost € 12,50 .
(zie www.ontdekjouwverhaal.nl ) .
Deze avond was ook georganiseerd door het Historisch
Museum Hazerswoude en in het museum is een papieren
versie in te zien. De USB stick is ook in het museum te
verkrijgen. Het Historisch Museum zal in september bovendien een avond organiseren over de genealogie en hoe u kunt
zoeken naar voorouders. De datum van deze avond zal later
bekend gemaakt worden.
Het museum is op zoek naar mensen die belangstelling
hebben voor de genealogie om zo een werkgroep te vormen
die al deze gegevens gaan uitzoeken en op de website zetten.
In het museum komen iedere week vragen over stambomen
en veel mensen zijn op zoek naar de gegevens van voorouders.
Dus bent u geïnteresseerd en wilt u hier aan meewerken laat
het dan weten aan het bestuur van het Historische Museum
Hazerswoude.

Piet Lommerse is geboren en getogen in ’t Zwaantje en is in
1948 tot priester gewijd. De intocht van deze neomist was te
zien op een historische film uit 1948 met beelden van dit feest
en de optocht. Henk van der Post gaf een korte samenvatting
van de inhoud van dit boekwerk met een aantal anekdotes
over deze boeiende persoon, die van 1949 tot 1965 als
missionaris in de Congo actief geweest is. Daarna heeft hij
een aantal jaren op Berestein in Voorschoten gewerkt en zijn
laatste jaren heeft hij doorgebracht te midden van jongeren in
Den Haag o.a. in het Paard van Troje. In 1977 is hij overleden.
De bijeenkomst op 29 april was druk bezocht, ruim 100 mensen
waren naar de Scheepjeskerk gekomen en veel mensen
kwamen daar weer oude bekenden tegen. Het boekje is te
verkrijgen voor € 10,- in het Historisch Museum Hazerswoude.
Op vrijdagavond 29 juni om is er in de Scheepjeskerk ook een
uitgave geweest van het eerste exemplaar van een 3-delig

Henk de Boer, mei 2018
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Pleyn - Agenda

Burendag 2018

• Vrijdag 20 juli

Tom in de Buurt

• Vrijdag 17 Augustus

Tom in de Buurt

• Zondag 16 september
• Zondag 16 september
• Vrijdag 21 september
• Vrijdagavond
21 september
• Zaterdag 22 september
• Zaterdag 29 september

Zondagmiddag LIVE
1e Riskavond
van het nieuwe seizoen
Tom in de Buurt
1e klaverjasavond
van het seizoen
Burendag !!
Disco

• Zondag 7 oktober

Zondagmiddag LIVE

• Zaterdag 13 oktober en
Zondag 14 oktober
• Vrijdag 19 oktober
• Vrijdagavond 19 oktober
• Zondag 21 oktober

1968 -2018
50 JARIG JUBILEUM Pleyn 68
Tom in de Buurt
Klaverjassen
Risk

• Zaterdag 3 november
• Vrijdag 9 november
(onder voorbehoud)

Disco
Stand up Comedian Avond

•
•
•
•
•
•

Zondag11 november
Vrijdag 16 november
Vrijdagavond 16 november
Zondag 18 november
Zaterdag 24 november
Zaterdagavond
24 november

Zondagmiddag LIVE
Tom in de Buurt
Klaverjassen
Risken
Sint Nicolaasfeest

Zaterdag 1 december
Zondag 9 december
Zondag 16 december
Vrijdag 21 december
Vrijdagavond 21 dec.
Woensdag 26 december
2e Kerstdag

Disco
Zondagmiddag LIVE
Risk
Tom in de Buurt
Klaverjassen

•
•
•
•
•
•

• Vrijdag 4 januari
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Pleyn Pub quiz

Goud van Oud
Nieuwjaarsreceptie

U bent van harte welkom in Pleyn 68 !!

Zaterdag 22 september
Het lijkt een nieuwe traditie te worden:
Burendag in de Groenendijk!
Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren
elkaar vaker ontmoeten en beter leren kennen. En dat gaat
goed bij een gezellig bakkie koffie, natuurlijk rondom ons
buurthuis Pleyn 86.

Natuurlijk verzorgt ook dit jaar een barista de koffie. Vanaf
10.00 uur maakt hij/zij de koffie die jij het allerlekkerst
vindt!
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De uitgave van de Buurtpraet wordt gesponsord door:
Technisch Installatiebedrijf de Boer

W. de Jong Timmerwerken

Rijndijk 3a
2394 AA Hazerswoude

Rijndijk 29
2394 AB Hazerswoude

Habeko wonen

Liberty Oude Metalen Ophaaldienst

Postbus 35
2396 AA Hazerswoude Dorp

Rijndijk 31f
2394 AB Hazerswoude

Gert van Wijk Autoschade

Caravanstalling “Dank & Hoop”

Rijndijk 57a
2394 AC Hazerswoude

Rijndijk 63
2394 AC Hazerswoude

Ben de Boer Installatietechniek B.V.

Aannemersbedrijf Hans de Boer v.o.f.

Rijndijk 156
2394 AL Hazerswoude

Rijndijk 13
2394 AA Hazerswoude

Dierenbegraafplaats Groenendijk

Autohuis de Jong

Groenestein 12 d
2394 AJ Hazerswoude

Rijndijk 57
2394 AC Hazerswoude

Poeliersbedrijf Gebr. van de Meer

Jan Groen Klussenbedrijf

Rijndijk 7a
2394 AA Hazerswoude

Rijndijk 31 i
2394 AB Hazerswoude

Benbouw Adviezen B.V.

Bert en Lilian Paardenfokkerij

Rijndijk 99a
2394 AE Hazerswoude

Rijndijk 67
2394 AD Hazerswoude

De Vrijhoeve: Opfok, Pension, Rusthuis en
Revalidatie voor paarden
Burmadeweg 12
2391 MS Hazerswoude-Dorp

Wij wensen jullie een fijne vakantie!

