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Voorpraet
2011 zit er bijna op en ons wijkcomité mag met zeldzame voldoening terug kijken op
de ‘feestelijkheden’ rond het 30 jarig bestaan. Een geweldig team heeft alles voor elkaar
gebokst en werd ook nog beloond met een dag fantastisch mooi weer bij ons buurtontbijt
en de vossenjacht op 20 augustus.
Ook bij de popquiz op 15 oktober stond Pleyn helemaal vol en hoewel de popquiz-vragen
op zijn zachtst gezegd nogal uitdagend waren voor de senioren deelnemers (waaronder
ikzelf) mocht dat de pret niet drukken. Al met al een statement voor Groenendijk als leefomgeving!
Inmiddels is ook huis aan huis het informatieboekje bezorgd en hopelijk hebben jullie daar
ook met plezier in kunnen lezen. Als tegenprestatie voor het infoboekje hebben we beleefd
gevraagd om jullie e-mailadres en dat gaan we vanaf nu gebruiken om jullie beter (en meer)
te informeren. Mocht iemand dit lezen die nog geen e-mailadres heeft gegeven dan kan dat
uiteraard altijd nog..
Uiteraard gaan we ook door met de Buurtpraet en we zijn blij met twee nieuwe redactie
leden; jong en enthousiast..Sarine en Julia gaan vast weer een eigen stempel drukken op
ons lijfblad.
Na een lange aanloopperiode heeft het bestuur van de Speeltuinvereniging besloten
om samen te smelten met het wijkcomité. Het maakt in ieder geval het “woud” van
stichtingen en besturen in onze Groenendijk wel wat eenvoudiger. Nico Verkleij, Frans
Beukeboom, Irene van Hemessen en Peter Paardekooper vormden het resterende bestuur
van de Speeltuinvereniging en samen met alle andere bestuursleden van de afgelopen
ruim 50 jaar hebben ze toch een mooie speelplek nagelaten. In de nieuwe opzet gaan we
voor het onderhoud werken met een clubje vrijwilligers; tijdens het buurtontbijt hebben
gelukkig ook een groot aantal mensen zich aangemeld die zich hiervoor willen inzetten en
we gaan ook eens kijken wat we verder nog voor moois kunnen bedenken met dit plekje
midden in de woonwijk.
Het door verhuizingen van Yvonne van de Berg en Thessa van Mil wat uitgedunde team van
het wijkcomité is inmiddels weer uitgebreid met een nieuw bestuurslid, Michaela de Jong.
Zij was de ‘voorzitter’ van onze feestcommissie rond de festiviteiten, Michaela welkom!
Met deze tweede Buurtpraet van 2011 rest mij jullie prettige feestdagen te wensen en op
naar 2012.
Jan Wesselingh
voorzitter
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Nieuws: vanuit de Scheepjeskerk
Er wordt deze maand hard gewerkt in de Scheepjeskerk, we zijn met een groep vrijwilligers bezig om
een toilet groep te maken. Hiervoor moest de oude
tussenwand verplaatst worden. Daarbij hebben we
gelijk enkele andere wensen kunnen vervullen zoals
een grote, brede deur in het midden van de wand, en
een doorzichtige wand om zo het ruimtelijk effect weer
terug te krijgen. Ook is er een ruimte gemaakt voor het
zetten van koffie en thee.
De biechtstoelen kunnen hierbij gespaard blijven ondanks dat er nu niet veel meer gebiecht wordt, maar je
weet nooit ! De biechtbel werkt in ieder geval nog goed.
Als dit artikel verschijnt zijn we nog druk bezig en
hopen we begin 2012 alles klaar te hebben. Dan is
de zowat 160 jaar oude Scheepjeskerk toch weer een
beetje aangepast aan de eisen van deze tijd.

De opgeknapte kerkdeur

Enige tijd geleden is ook de voordeur opgeknapt, deze
was aan de onderkant nogal slordig. Maar dank zij
de inzet van een aantal vrijwilligers ziet deze er weer
netjes uit. Nu gaan we langzaamaan omhoog
werken en de unieke gietijzeren wimbergen, dat zijn
de driehoekige gevelelementen boven de ramen weer
een kleurtje geven. Daarna is de volgende stap de
pinakels weer terug te plaatsen op de voorgevel en het
Bernardusbeeld weer op de sokkel te krijgen. Dit beeld
is echter spoorloos verdwenen, als iemand weet waar
deze naar toe gegaan is hoor ik dat graag.
Henk de Boer,
november 2011

Wie zegt dat er geen hond meer in de kerk komt!
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Open Monumentendag 2011
Zoals elk jaar was er ook dit jaar een grote
belangstelling voor de activiteiten in de Scheepjeskerk
wegens Open Monumentendag. Was het vorig jaar de
hoogwerker die veel mensen aantrok, dit jaar was de
aandacht voor de bruidsparen getrouwd in de voormalige Zwaantjeskerk. Enkele trouwjurken en vooral
vele foto’s van de bruidsparen (meer dan 80 in getal)
waren door Annie en Jan van Dijk verzamelt en te zien
op die dag. Of eigenlijk twee dagen, want behalve op 10
september was de kerk ook op 11 september open voor
bezichtiging.
Daarnaast was er aandacht voor de toekomst van de
Scheepjeskerk; het thema van dit jaar was immers
“nieuw gebruik - oud gebouw”. Ook de boekenmarkt (dit
jaar voor het eerst) trok de nodige aandacht.
Verder de gebruikelijke oude foto’s, filmpjes en verhalen. Velen maakte een wandeling door de tuin, over het voormalige kerkhof en ook
dwaalde menigeen door de pastorie. Al met al een bijzonder gemoedelijke en geslaagde
Open - Monumentendag 2011. We telden meer dan 400 bezoekers over beide dagen.
Zeer vermeldens waardig is de foto-expositie door Dick Nicolaï van de vrijwilligers die
momenteel de kerk en de tuin onderhouden.
Meer foto’s vindt u op de website van de kerk: www.scheepjeskerk.nl. Hier staan ook de
foto’s van de vrijwilligers.
Nico Wesselingh
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Kerstconcert - Samenzang
in de Brugkerk te Koudekerk
m.m.v. Het Bernarduskoor
en Kunst Na Arbeid
18 december - 19.00 uur
Zondag 18 december vindt er op initiatief van de Raad van Kerken een kerstconcert plaats,
met veel samenzang, in de Brugkerk in Koudekerk. Het Bernarduskoor verleent hieraan
haar medewerking samen met KNA.
In een mooi en stemmig versierde kerk kunt U luisteren naar meerstemmig gezongen
kerstliederen door het koor, o.a.:
- God rest you merry gentleman;
- O Jesülein süss (Bach);
- First Noël;
- Buiten is het koud en donker (Rutter).
Het “And the glory of the Lord”, uit de Messiah van Händel zal worden begeleidt door de
blazers van KNA, evenals het prachtige lied “Rejoice”, van George Rathbone.
Verder zal KNA een aantal instrumentale kerstliederen laten horen, waaronder:
- Twinkling tunes;
- Christmass Swing;
- Merry Christmass Every One
- Ich steh an deine krippe (Bach)
Maar bovenal is het een samenzijn met samenzang.
Veel bekende liederen zullen worden gezongen met alle aanwezigen.
De kerk is open om 18.30 uur.
Toegang: U kunt een bijdrage doneren in de fooienpot die in de kerk zal staan.
De avond begint om 19.00 uur en zal ongeveer 20.30u zijn afgelopen.
U bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn.
Namens het Bernarduskoor,
Anne-Marie de Groot-Wesselingh
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Beste Allemaal,
Als oudjaar Nieuwjaar wordt zal Pleyn ‘68
weer open zijn. Net als vorig jaar zal het vast
weer gezellig worden.
Dit jaar zal er weer een leuke fotocollage hangen
die jullie kunnen oplossen.
Wij zorgen dat de drankjes koud staan
en de hapjes warm.
Rond 00.30 uur zullen de deuren open zijn
om elkaar een goed nieuwjaar te kunnen wensen.
We beginnen met een glas champagne
en dan proosten we graag met jou
op het nieuwe jaar!
We hopen je te zien op 1 januari 2012!
Groetjes,
Het Oud en Nieuwjaar team

De Ierse avond in Pleyn ’68
28 januari 2012
Een goed en muzikaal begin van 2012!
De jaarlijkse Ierse avond wordt ook deze keer weer een niet te missen bijeenkomst,
georganiseerd door Grieshog en Blue Monday en een groep vrijwilligers van Pleijn68
Grieshog bestaat uit Jan van Leeuwen, Tansja Körmeling, Bert van Kapel, Anne-Marie de
Groot-Wesselingh én Hedwig Veldt als vaste zangeres. Hun repertoire bestaat uit mooie
ballades, jigs en reels. En Grieshog speelt een Iers nummer samen met het blaaskwintet
Lasagne uit Hazerswoude. Een hobo, een dwarsfluit, een klarinet, een hoorn en een fagot.
Dit kwintet bestaat al een aantal jaren, maar de laatse tijd treedt het meer naar buiten.
Lasagne speelt ook een aantal Ierse instrumentale nummers. Heel bijzonder om naar te
luisteren.
Blue Monday heeft als vaste kern Nelis van der Krogt, Kees Jansen en Hans de Bruijn.
Tijdens de Ierse avond laten ze zich bijstaan door een aantal gastspelers. Bekende
gerenommeerde muzikanten. Hun optreden beloofd zeer bijzonder te worden.
Naast deze optredens is er nog een onderdeel. Drie danseressen, Annemarie, Dorine en
Helena Danton dansen al meer dan acht jaar bij de Redmond school of Irish dancing in
Leidschendam. Zij nemen regelmatig deel aan internationale wedstrijden op het hoogste
niveau, zoals o.a. de wereldkampioenschappen.
Daarnaast dansen zij samen met andere danseressen in de Ierse dansgroep Kyra. Hiermee
verzorgen zij diverse optredens door het hele land. Ook hebben zij reeds verschillende tvoptredens achter de rug en hebben zij vorig jaar januari opgetreden in Ahoy Rotterdam
tijdens ‘Vrienden van Amstel live’.
Wij hebben ze zien dansen, en we vonden het zo mooi, dat we ze gevraagd hebben om
tijdens onze Ierse avond te komen optreden.
Maar tot slot, het allerbelangrijkste bent U. Het publiek maakte de Ierse avond al zes keer
tot een gezellige en sfeervolle bijeenkomst. We rekenen deze keer weer op U!!!
Zaal open: 20.30 uur
Aanvang optreden Grieshog: 21.00 uur
Entree gratis.
Fooienpot na afloop.
Namens Grieshog en Blue Monday,
Anne-Marie de Groot-Wesselingh
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Pleyn Lacht
4 november wederom succes
Op vrijdagavond 4 november 2011 trapte het nieuwe seizoen van Pleyn Lacht af met een
geslaagde avond comedy en cabaret. Met ruim 80 bezoekers en als line-up headliners Jim
Speelmans en Roel C. Verburg en presentator Patrick Meijer, allen bekende namen in
comedyland, kon het ook niet anders dan een succes worden. Patrick Meijer startte de
show en warmde de zaal goed op. Als presentator had hij de zware taak om het publiek,
moe na een week werken, voor te bereiden op dat wat zou komen. Dit bleek niet al te
lastig, de stemming zat er vanaf het begin af aan al goed in. Zijn interacties met het publiek
zorgden voor een aantal hilarische momenten. Zo zullen Theo en Theo de avond niet snel
vergeten.. Na een wave werden de headliners met luid gejuich begroet.
De eerste comediant, Roel C. Verburg, was zeker geen onbekende voor Pleyn. Hij bevond
zich al een aantal keer op het podium tijdens Pleyn Lacht en stond daarbij altijd garant
voor een goed optreden. Met zijn combinatie van sketches en gitaarliedjes had hij ook op
deze avond het publiek zo om. Zijn eerste liedje sloeg direct aan, een onbegrijpelijke uitleg
over familiebanden, zijn oom als zijn broeder en zijn nicht als zijn moeder. Met zijn zelfstemmende gitaar wist hij ook als rapper van de straat wederom te overtuigen.
Na een korte pauze om bij te komen van het lachen mocht Patrick de volgende act aankondigen. Met een aantal scherpe one-liners werd de toon gezet voor Jim Speelmans.
Voor Jim Speelmans was het zijn eerste keer Pleyn Lacht. Na optredens op Lowlands
en bij BNN mocht hij zijn kunsten komen vertonen op Rijndijk 92. Met zijn opkomst in
bijbehorende outfit (oude trainingsbroek, te kort en te strak T-shirt en een prachtige
gebreide muts) werkte hij al op de lachspieren. Als een clowneske versie van moppersmurf had hij gedurende drie kwartier de lachers op zijn hand. Na een goedgemikte grap
over te weinig drank stond er vanuit het publiek binnen twee seconden een vers biertje
voor zijn neus en wist zelfs deze goedgebekte grappenmaker niet wat hij moest zeggen.
Zijn personificatie van kabouter in een theewinkel zorgde voor de nodige lachsalvo’s.
Jim Speelmans zorgde voor een waardige afsluiting van de eerste Pleyn Lacht in deze reeks.
Pleyn Lacht is een initiatief van de vrijwillgers van Pleyn 68 en staat sinds de kick-off
garant voor gezelligheid, bekende acts en een hoop lol. De comedians zijn stuk voor stuk te
bewonderen op youtube, laat je overtuigen over de kwaliteit aan acts die Pleyn Lacht biedt.
Deze keer gemist? Gelukkig staat er voor de liefhebbers en geinteresseerden nog twee keer
Pleyn Lacht klaar, dus zorg dat je er op op vrijdagavond 24 februari en 11 mei 2012 ook
bij bent
Wat:
Wanneer:
Waar:
Hoe laat:
Entree:

Pleyn Lacht
vrijdagavond 24 februari en 11 mei 2012
Pleyn 68, Rijndijk 92 Hazerswoude-Rijndijk
Deuren open om 20.00 uur, start show om 20.30 uur
Zorg svp dat je op tijd bent!
€ 7,50

Zie www.pleyn.nl of www.playgroundcomedy.nl voor meer informatie
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Pleyn Agenda

Niet vergeten
!
• 26 decem
ber: Goud van
• 31 decem
O
ber: oud en n ud
ieuw vieren
in Pleyn va
• 20 januar naf 00.30 uur
i
• 28 januar : Open Podium
i
• 24 februa : Ierse avond !
ri : Cabaret
• 13 april :
Po
• 11 mei : C pquiz
abaret
Klaverjassen op
En nog véél m vrijdagavond. (zie agenda
)
eer gezellighei
d!
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De uitspraak van de rechtbank kunt u vinden op: www.wijkcomitegroenendijk.nl

Aanpak “verkeersproblematiek”
van onze Rijndijk gaat uit als een nachtkaars
Na een jaren lange discussie over de “verkeersproblematiek” met onze bestuurders in
het Gemeentehuis, hadden wij heel even de indruk, dat deze materie door de huidige
wet-houder daadkrachtig op- en aangepakt zou gaan worden. Na vele haalbaarheidsstudies, presentaties, snelheidsmetingen, inspraak avonden leek het er even op dat er al
na de zomer wat stond te gebeuren.
Uw wijkcomité heeft daar ook bijzonder veel energie in gestoken en is tot het laatst toe
inventief gebleven met het opperen van allerlei mogelijke oplossingen. Van camera’s tot
trajectcontrole. Van preventief waarschuwen middels het elektronische smiley bord tot
aan het verbeteren van de visualisatie van de 30 km zone. De eerlijkheid gebiedt ons te
zeggen dat ook uw wijkcomité verdeeld was, en herhaaldelijk terug moest grijpen naar
zijn bestaansrecht; de leefbaarheid van de wijk Groenendijk behartigen in de breedste zin.
Verkeersveiligheid is daar in onze beleving een essentieel onderdeel van.
Op 3 november is er echter een Motie “Groenendijk” ingediend en aangenomen, waarin
men aangeeft dat er van ernstige verkeersproblematiek geen sprake is. Hiermee houdt
men een fors bedrag in de knip, en daarmee lijkt voorlopig een einde aan de discussie rond
dit onderwerp. Aan de andere kant geeft men weer blijk van besluiteloosheid en gebrek
aan daadkracht en zet men de deur weer op een kier door de motie te beëindigen met een
open deur in de vorm van; mochten wij de plank toch misslaan, dan zullen de benodigde
middelen alsnog beschikbaar gesteld worden. (klinkt als; als het kalf verdronken is dempt
men de put)
Kortom er voorlopig veranderd niets, onze politiek weet zich gesteund door een politie
organisatie die in de pers bij herhaling meldt dat zij niet zullen en kunnen handhaven
omdat de weg niet is ingericht voor een 30 km gebied.
Ons rest slechts de vraag; als er géén probleem is waarom dan al die kostbare onderzoeken, waarom trachten de bewoners te betrekken middels voorlichtingsbijeenkomsten
en waarom al die plannen en presentaties. Wij hebben er even de buik vol van: vitale
kernen, kerncontactavonden en informatiebijeenkomsten. Na jaren van wilde plannen
vanuit ons Gemeentehuis hadden wij graag eens daden gezien, hoe vervelend ze ook
geweest zouden zijn. Het had getuigd van daadkracht en visie door invulling te geven aan
wettelijke richtlijnen voor een 30 km gebied. Veiligheid voor ons allen, maar met name voor
onze jeugdige verkeersdeelnemers en bewoners.
Namens het wijkcomité,			
Jan Wentink
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Ontwikkelingen
Oude Rijnzone & RGL
Voorlopig laatste nieuws over de Oude Rijnzone.
Weet u het nog; ergens in voorjaar 2005, krantenkoppen met “Rijndijk West volgebouwd?”.
Het was het begin van grootschalige woningbouwplannen in onze omgeving. Er werd
een voorkeursrecht gevestigd door de gemeente, want men wilde wel grip houden op de
ontwikkelingen. De aanleg van de RGL was de aanleiding voor dit alles. Nu ruim 6 jaar
later, na veel visies, plannen en overleg, ook door het wijkcomité, is er vrijwel niets meer
over van de plannen. De lagere economische groei (of krimp?) en andere nieuwe inzichten
zorgen ervoor dat er heel weinig gaat veranderen. Daarom voorlopig de laatste keer deze
rubriek in uw Buurtpraet.
RGL op dood spoor?
Bij het schrijven van dit stukje is nog altijd geen uitsluitsel bekend over de RijnGouweLijn (RGL). Mogelijk hebben de krantenberichten de Buurtpraet ingehaald, want begin
december moet het resultaat bekend worden van het overleg tussen provincie ZH en
betrokken gemeenten. Daaruit moet dan blijken of een halte/ station nabij de Gemeneweg
nog wel doorgaat. Tot die tijd heeft het college van B&W van Rijnwoude het standpunt
ingenomen geen voorbereidende acties voor een eventueel Westvaartpark te ondernemen.
Geen nieuwe woningen in Groenendijk?
De gemeenteraad heeft uitgesproken dat zij tot aan de fusie geen plannen wil ontwikkelen
voor nieuwe woningen tussen de Gemeneweg en Heineken. Immers bouwen voor de
leegstand heeft geen zin en kost bovendien veel (schaars)gemeenschapsgeld. Kleine
plannetjes door particuliere initiatiefnemers blijven wel mogelijk. Ook het wat grotere
bouwplan van De Nieuwe Hoop gaat komend jaar nu echt van start. Volgens de firma
Tijssen gaat 9 januari 2012 de sloophamer erin. Er wordt dan gestart met de bouw van
de Rijnstudio’s, 24 kleinere (starters)appartementen langs de Rijn. Aanvankelijk waren
op alle appartementen opties genomen. 21 stuks zijn er op het moment van dit schrijven
daadwerkelijk verkocht, voor 3 zijn er nog mogelijkheden. Afhankelijk van de verkoop van
de rest van het complex wordt de bouw vervolgd met de andere woningen.
Barrepolder
Afgelopen zomer is bekend geworden dat er onderzoek is gedaan naar 6 potentiële
locaties voor verhuizing van Vliko. Als beste scoort de 3M-locatie in het bedrijventerrein
Grote Polder, als 2e wordt de Meerburgerpolder genoemd en als 3e toch nog Barrepolder
(tussen Heineken en Groenendijk)
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Het standpunt van de Rijnwoudse gemeenteraad is echter nog steeds hetzelfde;
de noodzaak van nieuw bedrijventerrein moet eerst aangetoond worden. Daarnaast
wil men geen hoge milieucategorie en moet het verkeer tussen het spoor en Heineken
ontsloten worden. Dat zijn volgens projectleider P.van Wijk van de gemeente Rijnwoude
nog flinke voorwaarden, “het is nu aan Vliko om zelf een keuze te maken, wij doen
voorlopig niets”.
De ongelijkvloerse aansluiting van de N11 op de Burg.Smeetsweg in Zoeterwoude is ook
nog ver weg. De provincie stelt geen prioriteit bij het verbeteren van deze aansluiting en
heeft er momenteel ook geen geld voor. Nu de RGL niet doorgaat en bovendien Heineken
veel containers s’nachts naar het Alpherium vervoert, voldoet de huidige aansluiting op
de N11 voorlopig nog.
Prettige dagen en een goed uiteinde,
Ben Oostdam
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Een bakkie bij…
Pension- en opfokstal de Vrijhoeve
Op een koude ochtend in november fiets ik samen met Julia
Wesselingh door het polderlandschap van Hazerswoude op
weg naar de Burmadeweg. Het is tegen het vriespunt aan en
de wind snijd langs ons gezicht. Met de ochtenddauw boven
het weiland en een stralend zonnetje is het echt genieten. We fietsen
naar de Vrijhoeve waar ik een afspraak heb met Yvonne Kaptein, de bedrijfsleidster. Voordat ik kan aanbellen wordt de deur al geopend door Corné, de
man van Yvonne. Hij laat ons binnen en verteld dat Yvonne nog even bezig is.
“Jullie moeten het even met mij doen”, lacht hij. We mogen plaatsnemen aan
de houten tafel met uitzicht op de het weiland en de stallen. Ik vertel Corné
waarom ik een bakkie kom doen en wat ik al weet over de manege. “Pas op
met wat je zegt”, zei Corné. “De Vrijhoeve is géén manege, maar een pensionopfokstal. Laat Yvonne het maar niet horen”.
Even later stapt Yvonne binnen. De bakkies thee worden op tafel gezet en ondertussen
vertel ik Yvonne over mijn opmerking over de manege. Haar gezicht verschiet; “Óh nee, we
zijn zeker geen manege”. Bij ons hebben mensen allemaal eigen paarden. Er staan zo’n 70
paarden in de pensionstal en 75 veulens in de opfokstal. Klanten uit de wijde omgeving
komen naar ons om hun paard te stallen.
En wat is jou taak in het bedrijf? Yvonne: “Ik zorg
voor de bemiddeling met de klanten en de verzorging van de paarden. Sinds een jaar zit Corné
ook in het bedrijf en hij zorgt voor het onderhoud”. Ik neem een slokje van mijn thee en kijk
naar buiten. Mijn oog valt op een wat oudere man
waarvan ik de indruk krijg dat hij zich helemaal
thuis voelt tussen de stallen. Yvonne: “Dat is
mijn vader, Wim Kaptein. Hij woont samen met
mijn moeder Coby in het huis hier tegenover.
Vroeger had mijn vader samen met zijn broer een
melkvee-houderij met daarnaast een aantal
pensionstallen. Toen mijn oom ermee stopte kon mijn vader het bedrijf niet in zijn eentje
voortzetten en was hij genoodzaakt het bedrijf te stoppen. Hij heeft al zijn koeien weg
moeten doen en mij de kans gegeven om dit bedrijf op te zetten. Zelf heeft hij nu 45
vleeskoeien en 60 schapen, wat hij wel in zijn eentje kan doen”. Plotseling gaat de deur
open en stormen er 2 jonge honden op ons af. Yvonne: “Dit zijn onze nieuwe pups, Toon en
Tini . Twee vrolijke zwarte honden besnuffelen mij van top tot teen. “Wat een beestenboel
hier” lach ik. Yvonne: “Ja hè, en dan willen we straks ook nog herten en kippen”.
Inmiddels ben ik na alle verhalen erg nieuwsgierig geworden hoe het bedrijf er daadwerkelijk uit ziet. Yvonne stelt voor om een rondje te lopen over het bedrijf. Eenmaal buiten
kijk ik om me heen en vraag me af hoe groot de Vrijhoeve nou eigenlijk is. Yvonne: “Het
bedrijf is omgeven door 40 ha eigen weiland en in de nabije omgeving ligt nog 40 ha
grasland dat wordt gebruikt voor het produceren van eigen voer”. We lopen
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verder richting de pensionstallen. Wat gespannen stap
ik de stal binnen en zie een stuk of 30 paarden hoofden
nieuwsgierig onze kant op kijken. Ik biecht aan Yvonne
op dat ik altijd al bang voor paarden ben geweest. “Loop
maar in het midden tussen de paardenstallen door, dan
kunnen ze niet bij je”. Stoer loop ik langs de stallen.
Hier en daar zie je mensen druk bezig met hun paard.
Yvonne: “Pensionklanten stallen hun paard hier en
moeten zelf hun paard verzorgen, berijden en de stal uitmesten. Het enige wat ik doe is het
voeren van de paarden”.
We lopen door naar de volgende stal; de opfokstal. Yvonne: “Hier worden veulens vanaf vijf
maanden tot 3,5 jaar opgefokt”. De veulens staan in hoge stallen met een afmeting van
5x10 m. In iedere stal staan 6 a 7 paarden, geselecteerd op leeftijd en geslacht. De paarden
blijven 3,5 jaar bij elkaar en leren zo sociaal met andere paarden om te gaan. Yvonne doet
alle verzorging van de paarden en stallen en de eigenaren kunnen hun paard dagelijks
bezoeken. Om de rust tijdens de opfokperiode te bewaren mogen zij tijdens deze periode
niet uit de groep worden gehaald. Vooraan in de stal staan ook de koeien van Wim. Ook
weer gesorteerd op leeftijd en geslacht.
We vervolgen onze rondleiding naar buiten waar Yvonne ons de faciliteiten van de Vrijhoeve
laat zien. Yvonne: “Pensionklanten kunnen naast het stallen van het paard gebruik maken
van verschillende faciliteiten, zoals de twee buitenbakken, een binnenbak, een stapmolen,
vijf paddocks, weidegrond en de kantine”. Worden er ook wedstrijden gehouden? Yvonne:
“Ja, elk jaar worden hier officiële dressuur wedstrijden gehouden”. Rijd je zelf eigenlijk nog
wel eens paard? Yvonne: “Heel af en toe. Omdat ik al de hele dag bezig ben met de paarden
heb ik ’s avonds niet altijd zin om weer te rijden. Ik heb zelf een Friese hengst waar ik af
en toe op rijd, maar die wordt verzorgd en bereden door vriendinnen”.

Intussen gaat voor de derde keer in korte tijd de telefoon van Yvonne. Yvonne: “Dat ding
gaat de hele dag door”. Terwijl Yvonne een klant te woord staat realiseer ik me wat het
betekent om bedrijfsleidster te zijn van de Vrijhoeve. Het is keihard werken. Toch moet het
heerlijk zijn om van deze hobby je werk te maken.
Kijk ook eens op www.devrijhoeve.nl
Sarine Schildwacht
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De schijnwerper
Spannend, mijn eerste zelfgeschreven bijdrage als lid van de Buurtpraet redactie.
Nooit gedacht dat ik dat ooit zou gaan doen. Volgens Francien is dit de perfecte kans
om mijzelf voor te stellen. Hoewel ik dacht dat ik toch wel redelijk bekend ben of in
ieder geval herkend word als ik mijn gezicht laat zien in de Groenendijk. Toch?
En ik ben Julia Wesselingh. ‘Een’ trotse dochter van Nico en Annette. ‘Een’ omdat ik ook
nog een zus heb en een broer. Ik woon aan de rijndijk bij mijn ouders met op steenworp
afstand Oom Jan en Tante Marga en Robert en Sarine. En de laatste is ook een nieuw lid
bij de redactie. Dus ook voor jou: Welkom!
Welke opleiding heb je gedaan en waar werk je?
Ik woon mijn hele leven al in de Groenendijk en naar school ging ik naar de Groene Stee.
De leukste school uit de omgeving natuurlijk. Ik herinner me dat de groepen 1, 2 en 3
bij elkaar in een klas zaten, wat ik altijd erg gezellig vond. Maar aan het einde van groep
3 sloot de school en werden de leerlingen overgeplaatst naar de Tweeklank. Dat werd
helaas wat langer fietsen. Met een groepje uit de Groenendijk fietsten we elke dag
richting de Rhynenburg. Na 5 jaar werd het tijd voor de middelbare school. Het Groene
Hart Lyceum in Hazerswoude dorp leek me wel wat. Na jaren verhalen gehoord te hebben
van mijn broer en zus, ben ik daar ook heen gegaan. En na 4 leuke jaren was ik geslaagd
en had ik mijn Vmbo-theoretische leerweg diploma op zak. Maar ja, wat nu?! Ik heb veel
moeite gehad met kiezen welke opleiding ik zou gaan doen. Maar uiteindelijk heb ik een
opleiding gekozen waarmee je eigenlijk nog een heleboel mee kan. Na een lange weg ben
ik in 2008 geslaagd als Sociaal Pedagogisch Werker. Tijdens de opleiding heb ik in
verschillende locaties stage gelopen. Mijn eerste stage was in Leiderdorp bij mensen met
een Meervoudig Complexe handicap, waar ik heel veel heb geleerd en ook altijd met plezier
heen ben gegaan. Hierna in Alphen in een gezinsvervangend tehuis stage gelopen met
mensen met een Licht Verstandelijk Beperking en voor mijn laatste stage ben ik naar
Hazerswoude dorp gegaan waar toen net een nieuwe locatie was opgestart. Hier
wonen mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking en mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel. Na mijn stage ben ik hier als invalkracht aan het werk gegaan en ik ben
vrijwilliger geworden van een cliënt waar ik eens in de maand een leuke activiteit mee ga
doen.
Sinds Februari ben ik ook aan het werk gegaan
bij Stichting Kinderopvang Alphen (SKA. Er zijn
verschillende locaties in Rijnwoude waar ik in
de Buiten Schoolse Opvang werk. Heel leuk om
te zien hoe kinderen kunnen genieten van de
activiteiten die zij doen of worden georganiseerd.
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In de zomer van 2008 had ik het gevoel dat ik wat
anders wilde doen. Alles liep op rolletjes en dat
werd eigenlijk maar als vanzelfsprekend. Dus er
moest wat veranderen. Ik heb er een tijdje over
nagedacht en een beetje op internet rondgesnuffeld en tot de conclusie gekomen dat ik wat
anders wilde gaan doen. En wel in Ierland. Ik heb
mij aangemeld bij een organisatie die reizen naar
het buitenland organiseert en begeleid. Precies
wat voor mij. In een gekke bui heb ik mij aangemeld voor Boerderijwerk in Ierland. Dit
moest eigenlijk wel, want de andere optie (Hotelwerk) is niks voor mij. Eind april heb ik
mijn koffer gepakt en ben ik vertrokken richting Ierland. Ik ben bij een geweldige familie
terecht gekomen waar ik de cultuur van de Ieren heb leren kennen. Een van de kinderen
is Emma die samen met mij op de foto staat samen met de hond Shelley. Als werk
voerde ik de kalfjes, bracht ik de kinderen naar school, molk de koeien, reed paard, deed
boodschappen en nog meer van deze klussen. Het spannendst vond ik het auto rijden.
Ik heb dagen, zo niet wekenlang de autodeur vastgepakt om te schakelen. Uiteindelijk
had ik mij helemaal aangepast en was ik net zo een gevaar als elk ander daar op de weg.
Buiten het werk om ging ik vaak met de familie mee naar paardenraces, de kroeg en andere
uitjes. Op vrije dagen ben ik rond gaan reizen met een Duits meisje, Nicole, die als au-pair
werkte bij een ander gezin. Na 4 maanden werken en plezier, ben ik begin september weer
terug gekomen. Ik had veel zon gemisten veel regen gezien. Dus het was weer hoog tijd om
het Nederlandse zonnetje op te zoeken.
Als je een jaar naar een onbewoond eiland zou gaan wat zou je dan absoluut
meenemen en waarom?
Als eerste gaan er lucifers mee. Ik heb het programma Expeditie Robinson wel eens gezien
en volgens mij moet je een heleboel geduld hebben om een vuurtje te maken zonder lucifers. Ik heb op zich best wel geduld, maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?!
Als tweede neem ik een radio mee. Ik houd van muziek en vind het heerlijk om niet in de
stilte te zitten. Hoewel dat ook wel eens heerlijk rustgevend kan zijn. Gelukkig zit er dan
ook een aan en uit knop op een radio. Als derde neem ik een zakmes, dat schijnt ook erg
handig te zijn als je verder niks bij je hebt. En als laatste een boek genaamd ‘Hoe overleef ik
een onbewoond eiland’. Ik hou van lezen en als er dan ook nog nuttige informatie in staat
ben ik al heel blij!
Wat zou je graag ooit nog eens willen doen?
Ik wil eigenlijk nog een heleboel doen! Ik wil nog veel zien van de wereld. Ik wil erg graag
nog naar Amerika, Australië en Nieuw Zeeland. En daar de culturen ontdekken en andere
mensen ontmoeten. Maar ook bijvoorbeeld parachute springen lijkt me eng maar wel iets
wat je gedaan moet hebben of met dolfijnen zwemmen. Zo kan ik eigenlijk nog een heleboel
opnoemen.
Volgende keer staat Michaela de Jong in de Schijnwerper. Tot een paar maanden geleden
had ik geen idee wie die goede buur uit de Groenendijk was. Totdat ik bij een vergadering
voor het Buurtfeest aanschoof. Dus tijd om je voor te stellen, Michaela!
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Wijkfeest!!
Het is zaterdagochtend rond een uur of zeven. Als de meeste Groenendijkers nog op
1 oor liggen worden de eerste voorbereidingen voor het wijkfeest al getroffen. Althans,
de eerste voorbereidingen op dé dag, want het mag best even genoemd worden dat er de
dagen/weken voor het wijkfeest al veel georganiseerd moest worden. Onder het genot van
een kopje koffie wordt het draaiboek nog één keer doorgenomen; “Francien zorgt voor de
ontvangst”, “Jan doet het praatje”, “Sarine maakt de foto’s”. Om 10.00 uur begint het
ontbijt, dus het wordt tijd dat we aan de slag gaan! Gekleed in knal oranje t-shirts is de
crew van het wijkfeest te herkennen. In korte tijd verandert het Speeltuinpad van een
‘gewone straat, tot een vrolijke gezellige picknickplaats! Picknicktafels met hierop een
heerlijk ontbijt met broodjes, sap en fruit. Als je om je heen kijkt zie je overal vlaggetjes.
Het feestcomité is er klaarvoor, laat de buurtbewoners maar komen..!
Rond 9.45 uur kwamen de eerste buurtbewoners. Welkom geheten door Francien kregen
zij meteen een sticker opgeplakt met hun naam erop. Al zag niet iedereen dit zitten, toch
kreeg Francien het voor elkaar dat bijna iedereen met een naamsticker op liep. Rond
een uur of half elf zaten alle 150 (!) buurtbewoners aan tafel te ontbijten. Met een heerlijk zonnetje erbij werd er zichtbaar gesmuld. Ouders bleven lekker aan tafel kletsen en
ondertussen konden de kinderen zich uitleven in de geheel opgeknapte speeltuin of op het
springkussen. Er was een clown aanwezig die voor elk kind de mooiste figuren kon maken
van ballonnen. De muzikale begeleiding werd verzorgd door shanty-koor ‘het Groene Hart’.
Zij maakten met hun shanty muziek en zeemansliederen de sfeer compleet. Rond 12.00
uur konden de kinderen zich laten schminken. Geleidelijk ontstond er een speeltuin vol
prinsessen, tijgers en konijntjes...
Na een laatste kopje koffie, thee of sapje naderde alweer het einde van het buurtontbijt. Het middagprogramma werd aangekondigd door Jan Wesselingh en de voorbereiding voor de vossenjacht kon beginnen. Om 13.00 uur moesten alle vossen zich
melden op het Speeltuinpad. Omkleden, schminken en snel naar de aangewezen locatie
want om 14.00 uur stonden alle kinderen klaar!
Na een welkoms woordje van boer Jan waarin de spelregels werden uitgelegd, mochten
de groepjes met kinderen en hun begeleider om de beurt vertrekken. Opzoek naar de 13
vossen die ergens rondliepen in de Groenendijk. De spanning was van de gezichten af te
lezen. Waar zouden de vossen zitten? Sommige vossen waren zo goed verstopt, zelfs de
vuilnisbak of kruiwagen mocht niet over het hoofd worden gezien. De vossen leefden zich
allen helemaal in in hun rol. Sommigen zelfs een beetje te goed. De zwerver die rondliep
in vieze kapotte kleren met een winkelwagen vol ‘drank’, leek zo echt, dat veel kinderen
niet te dicht bij hem in de buurt durfden te komen. Ook waren er buurtbewoners die even
raar opkeken van zo’n apart figuur door de straat. Aan het water in de Molenlaan zat een
visboer te vissen. De kinderen moesten met een bootje naar de overkant van de sloot om
hier een letter te zoeken. Best lastig met al die takken, wind en nattigheid. Na deze heldhaftige activiteit kon een lekker ijsje gehaald worden bij de 2 boerinnen achter de ijscokar.
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Rond 16.30 uur had ieder groepje de 13 vossen gevonden en verzamelden zij weer in de
speeltuin. Hier volgde een officiële prijsuitreiking. Voor alle kinderen was er een prijs.
Daarna werd de prijs uitgereikt voor de mooiste kleurplaat. Omdat de jury alle kleurplaten
prachtig vond werd besloten dat iedereen had gewonnen.
Om 17.00 uur begon de borrel en konden alle buurtbewoners een drankje komen halen.
De muziek ging wat harder en de sfeer zat er al snel goed in. In de speeltuin werd door veel
kinderen intensief gebruik gemaakt van de waterpomp die het eindelijk weer deed. Nog een
laatste sprong op het springkussen en dan jammer genoeg naar huis. Inmiddels begon het
wat te miezeren en vertrokken ook de overige buurtbewoners naar huis. Jan Wesselingh
sloot de dag af met een dankwoord aan alle buurtbewoners en de crew die deze dag
mogelijk heeft gemaakt. Daarna werd er snel opgeruimd. De crew sloot de dag af door met
zijn allen wat te eten. Met een volle buik en voldaan gevoel werd geconcludeerd dat dit
wijkfeest zeer geslaagd was en zeker nog eens over gedaan moet worden!
Ga voor alle foto’s van het wijkfeest naar: www.wijkcomitegroenendijk.nl
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Wijkfeest

Vossenjacht

Popquiz

Een popquiz op maat...
Van Lady GaGa tot The Beatles, van Bruno Mars tot Patricia Paay ….
Ze kwamen deze avond allemaal in een moordend tempo voorbij. De muziek herken je dan
meestal wel, kun je vaak zelfs meezingen, maar kom dan ook nog maar eens op de titel
van het nummer en de uitvoerende artiest ….
Ik heb die avond heel veel vragende en verbeten gezichten gezien en al even veel oh jah!’s
gehoord bij het doornemen van de juiste antwoorden. Wie er bij was weet waar ik het over
heb, de op maat gemaakte popquiz over de Groenendijk, op 15 oktober in Pleyn.
De mannen van Van Oekels Discohoek uit Zoeterwoude hadden hun research over onze
wijk zorgvuldig gedaan en veel tijd gestoken in het zoeken naar bijpassende muziek, al
waren het soms doordenkertjes. Er was bijvoorbeeld een ronde waarin we met een knipoog
naar onze nieuwe buurtbewoners zochten naar verschillende P(o)aul’en in de popmuziek
en was er een fotoronde waarin herkenbare plekken uit de Groenendijk en muziek bij
elkaar gezocht moesten worden. De ronde waarin we hoorden hoe de 2 zoontjes van één
van de organisatoren (Engelse) liedjes zongen was vertederend en het moment dat een
drummer 10 intro’s van bekende nummers bracht was oorverdovend (vooral voor de
voorste rij teams).
Kortom een spektakel. En daarom waren wij als feestcommissie zo blij met de geweldige
opkomst, er hadden zich 22 teams opgegeven en op de avond zelf liepen er nog eens 3
teams spontaan binnen. Met een gemiddelde van 5 personen een volle bak dus. Er waren
gezelligheids- en gelegenheidsteams en er waren teams die goed over de samenstelling
hadden nagedacht om zowel de hits van toen als recente muziekstijlen te herkennen.
Reactie van Piet Hein van Van Oekels: “Wij vonden het erg leuk, het was voor het eerst dat
we een wijk als uitgangspunt hadden! Het voorbereiden van de vragen is altijd leuk om te
doen, beetje achtergrondinfo verzamelen en samen naar het resultaat kijken. Het was ook
grappig om voor die volle zaal te staan en hier en daar een paar tips te geven ;-). De topteams
waren goed in vorm, net als bij eerdere quizzen had het winnende team ongeveer 70% van
de antwoorden goed. Wij voelden ons erg welkom en vonden het een mooie avond!”
De meeste deelnemers kwamen uit de Groenendijk maar ook oud-inwoners waren welkom
en ik heb er een heel aantal gezien. En of je nu veel of weinig vragen goed had, het ging
vooral om de gezelligheid. Een geslaagd jubileumfeest!
TIP!
Heeft u het ook zo naar uw zin gehad? Kom dan vrijdag 13 april naar Pleyn 68 ! Voor de
vijfde keer al weer organiseren zij een Popquiz en de avond zal een feestelijk tintje krijgen.
Een team bestaat uit twee personen dus zoek een maatje en kom naar Pleyn.
Kijk voor de foto’s van het buurtontbijt en de popquiz op:
www.wijkcomitegroenendijk.nl
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I N D E MED IA
Na even neuzen tussen de krantenknipsels hebben we
voor in de media een bericht gevonden van dertig jaar
geleden. In 1981, het oprichtingsjaar van het wijkcomité,
werd het 700-jarig bestaan van Hazerswoude gevierd en
in elke kern waren er feesten zo ook in de Groenendijk!
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Sint in de Groenendijk
Zaterdag 3 december; Sint komt altijd graag naar de Groenendijk, de weersomstandigheden hielden de Sint en zijn pieten dan ook niet tegen dus was het weer feest in Pleyn 68.
En wat was het spannend toen Sinterklaas aankwam. Alle kinderen en ouders stonden
buiten te wachten. Gelukkig was het even droog, want eerder die ochtend had het hard
geregend. En dat hadden Sinterklaas en zijn twee pieten ook gezien. Gelukkig wilde Ted de
Boer Sinterklaas wel wegbrengen met de auto.
Eenmaal binnen was het groot feest. Sinterklaas kreeg een heleboel tekeningen. Er werden
liedjes gezongen en uit het grote boek gelezen. Nadat Sinterklaas alle kinderen weer
had verrast met een cadeau is hij samen met zijn twee zwarte pieten door de kinderen
uitgezwaaid.
Tot volgend jaar!
De volgende dag lag er een briefje
op de mat van de redactie ……..
van zwarte Piet.
Ik geloof dat zij het ook erg leuk
vonden om weer te komen.
Lees maar:
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Alle kinderen kunnen op de laatste pagina’s
van de Buurtpraet de “Kidz pages” vinden.

Niet alleen zijn hier kleurplaten
te vinden, maar ook de rubriek
“Ik woon in de Groenendijk”
In deze rubriek krijgen ook
de jonge inwoners van de Groenestein
de kans om zich voor te stellen.

Wil jij nou ook een keer
in de Buurtpraet staan, stuur
dan een e-mail naar
buurtpraet@wijkcomitegroenendijk.nl
Wie weet zien we jouw gezicht
dan wel verschijnen in de
volgende Buurtpraet!
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Hallo allemaal,
Hier beginnen de kinderpagina’s met puzzels,
moppen en een echt kerstrecept.
Geniet van de kersttijd en van je vakantie.
Veel plezier !
Samantha

Waxinehouder maken
Zo ga je te werk
Knip of snijd een wc-rolletje doormidden. Versier het rolletje m.b.v. verf. Laat dit
drogen. Daarna maak je allemaal kleine knipjes aan de onderkant van het halve rolletjes
(zie tekening). Deze knipjes vouw je naar buiten. Nu nog een theelichtje erin!
Dit heb je nodig
- verf
- wc-rolletjes
- schaar/mes
- theelichtjes
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herders
maagd
wierook
david
kribbe
zwanger
baren
wijzen
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Recept: Kerstkoekjes
Voorbereiding
Maal de hazelnoten in een amandelmolen
of op de fijne rasp van een keukenmachine.
Mix, met de mixer met deeghaken, het
amandelspijs met 1 eiwit los, voeg poedersuiker, kristalsuiker en kaneelpoeder toe en
meng het dan met de andere 2 eiwitten tot
een glad deeg.
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Meng 200 g van de gemalen hazelnoten
erdoor. Verdeel het deeg in twee stukken
en vorm ze tot een bol. Verpak het deeg in
plasticfolie en laat het deeg 30 minuten in
de koelkast rusten.
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Bereidingswijze
Meng de rest van de hazelnoten met
bloem en strooi het op het werkvlak. Rol
de deegbollen door de notenbloem en druk
ze plat. Rol beide uit tot een 5 mm dikke
lap en steek hieruit met stervormige uitstekertjes van ca. 5 cm zo veel mogelijk
sterren (kneed rest deeg weer samen en
rol het opnieuw uit).
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Leg de sterren met 1 cm tussenruimten op bakpapier.
Klop het eiwit los met een vork, voeg poedersuiker en
citroensap toe en roer het tot een glad glazuur. Leg op
elk sterretje een theelepeltje glazuur en strijk het uit.
Schuif een bakplaat onderin de voorverwarmde oven
en bak de koekjes tot het glazuur licht koffiekleurig
wordt. Neem de koekjes van de bakplaat en laat ze op
een rooster afkoelen

EET SMAKELIJK
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Tips: Kerstvakantie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naar de Winter Efteling
Skieën in SnowWorld Zoetermeer
Naar een Schaatsbaan gaan; overdekt of buitenbaan.
Naar Spoorweg museum in Utrecht. Je kan er ook schaatsen.
Archeon in Alphen a/d Rijn is nu in winterse sferen. Hier kan je ook schaatsen.
Bij Dutch Water Dreams in Zoetermeer kan je Bodyboarden of Flowboarden
Sneeuw gevecht houden
Kerst koekjes bakken
Zelf kerstversiering maken voor de kerstboom
Help je moeder de kerstboom te versieren en verzin iets aparts
Ga naar de bibliotheek en leen een spannend boek in de kerstvakantie
Voor kortingsbonnen
voor pretparken enzo
kijk op www.kortingkaartjes.nl

Redenen waarom de Kerstman bestaat:
1.
Al die kado’s moeten toch ergens vandaan komen.
2. 	Hij is in elk winkelcentrum aanwezig.
3. Niemand anders is zo gek om op de Noordpool te gaan wonen.
4. Elk jaar laat hij zijn sporen weer achter.
5. Iemand moet de melk en koekjes meenemen.
6. Mevrouw Claus is met iemand getrouwd.
7. De elfen hebben een baas.
8. Iemand moet Rudolf te eten geven.
9. Waarom zouden we anders proberen om het hele jaar
aardig tegen elkaar te zijn?
10. 	Moeders liegen nooit!
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Moppen

Man tot echtgenote: “Wat wil je voor Kerstmis?”
Zij: “Een echtscheiding!”
Hij: “Heb je niet iets goedkopers? “
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De meester geeft natuurkunde les. “Bij hitte zet iets uit, maar bij
kou krimpt iets. Wie kan daar een goed voorbeeld van geven?” Mark:
“De zomervakantie duurt acht weken, maar de kerstvakantie duurt
maar veertien dagen, meester!”
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Mam, krijg ik
met kerst ee
n nieuwe knu
hebt nog zov
ffel? Maar li
eel leuke knu
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Wat vind je wel in december, maar niet in de andere
maanden van het jaar?
De letter d.
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Sudoku

De uitgave van de Buurtpraet
wordt gesponsord door:
Technisch Installatiebedrijf de Boer
Rijndijk 3a
2394 AA Hazerswoude

Timmerfabriek De Groenen Dijck
Rijndijk 87a
2394 AD Hazerswoude

Habeko wonen
Postbus 35
2396 AA Hazerswoude Dorp

W.de Jong Timmerwerken
Rijndijk 29
2394 AB Hazerswoude

Gert van Wijk Autoschade
Rijndijk 57a
2394 AC Hazerswoude

Liberty Oude Metalen Ophaaldienst
Rijndijk 31f
2394 AB Hazerswoude

Ben de Boer Installatietechniek B.V.
Rijndijk 156
2394 AL Hazerswoude

Caravanstalling “Dank & Hoop”
Rijndijk 63
2394 AC Hazerswoude

Dierenbegraafplaats Groenendijk
Groenestein 12 d
2394 AJ Hazerswoude

Technical Toys
Rijndijk 31d
2394 AB Hazerswoude

Poeliersbedrijf Gebr. van de Meer
Rijndijk 7a
2394 AA Hazerswoude

Aannemersbedrijf Hans de Boer v.o.f.
Rijndijk 13
2394 AA Hazerswoude

Benbouw Adviezen B.V.
Rijndijk 99a
2394 AE Hazerswoude

Autohuis de Jong
Rijndijk 57
2394 AC Hazerswoude

Stichting Pleyn 68,
Wijkcomité Groenendijk
en de speeltuinvereniging
wensen u:

Prettige kerstdagen
en een gelukkig 2012

