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Na een prachtige nazomer zitten we weer in de donkere dagen en sommige mensen worden 
daar een beetje somber van. Voor ons en jullie Wijkcomité is daar echter geen reden voor; 
we kijken tevreden terug op  de lichtpuntjes uit 2013.
- Website en adressenbestand met email waarmee we (als het goed) is jullie allemaal zo af 
 en toe een bericht kunnen sturen over ontwikkelingen en evenementen in de Groenen- 
 dijk. Als  je  om een of andere reden geen mail van ons ontvangt  stuur dan zelf even een  
 bericht naar info@wijkcomitegroenendijk.nl  en we zetten je op de lijst. 
- Onze speeltuin beleeft een revival en is organisatorisch nu ondergebracht in het Wijk- 
 comité. In september hadden we daar een fantastische burendag met als resultaat een  
 mooie opfrisbeurt voor ons speeltuintje en welk kind heeft nog niet op de nieuwe wip- 
 motor gezeten ?
- In Mei ons Buurtfeest annex de Marathon van Leiden .… wát een feest, zowel voor loper,  
 bezoeker maar ook voor alle vrijwilligers  eromheen!  Gaan we in 2014 nog een keer doen  
 en we pakken dan natuurlijk wel de straatprijs die we nu “nipt” aan Oud Ade moesten  
 laten.
- Onze sponsors; mag ook wel eens genoemd worden dat we ons in Groenendijk gelukkig  
 mogen prijzen met een aantal bedrijven die hun steentje bijdragen zowel in geld als  
 inzet… ze zijn onmisbaar om de moed erin te houden. Namen noemen geeft altijd weer  
 risico dat je iets of iemand vergeet maar u kent ze wel… Groenverzorging, Aannemings-
 bedrijf, Technisch Installatiebedrijf  en iets met zelfklevend papier…en écht nog vele  
 anderen. Ook onze bekende Hazerswoudse woningbouwvereniging is recent ingestapt  
 als sponsor voor de Speeltuin. Ook de geldelijke bijdragen die we hebben mogen  
 ontvangen van buurtbewoners  n.a.v. de oproep in de vorige Buurtpraet. Mensen, alle- 
 maal bedankt !
- De Buurtpraet was er ook weer 2 keer dit jaar en de dames van de redactie doen dat weer  
 “automatisch” maar het blijft toch heel bijzonder dat we als buurtje erin slagen om  
 2 keer per jaar een dergelijk blad te maken en te verspreiden.
- En dan natuurlijk de mensen van ons Wijkcomité ; we hadden dit jaar 6 keer een  
 algemene bestuursvergadering en ook daarnaast loopt nog veel “werk in uitvoering”.   
 Gemiddelde opkomst bij een bestuursvergadering is 9 (toch een mooie score voor ons  
 miniwijkje!) en vanaf deze plaats iedereen dank voor de inzet en de goede sfeer. 

Voor 2014 staat ook al weer het e.e.a. op de rol, we zullen ons vertrouwd moeten ma-
ken met de nieuwe gemeentelijke situatie en daarnaast zijn we in gesprek met Heineken  
omtrent mogelijkheden om voor Groenendijk ook enig vruchtgebruik te krijgen van de 
windmolens die Heineken gaat plaatsen.. niet alleen de lasten maar ook wat lusten. 

Inmiddels zijn in 2013  in de andere kernen van (voormalig) Rijnwoude ook wijkcomités 
of buurtverenigingen opgericht en we gaan er vanuit dat dit in 2014 nog wel zal leiden tot 
onderlinge contacten.. kortom, 2014  wordt vast weer een interessant jaar.  Jullie allemaal 
een mooie kersttijd en voorspoedig 2014 gewenst.

De voorzitter, Jan Wesselingh

Voorpraet
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Beste bewoners,

Op vrijdagmiddag 3 januari wordt er 
een Nieuwjaarsborrel 

georganiseerd in Pleyn 68.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd 
om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden.

De zaal is open vanaf 17.00 tot 19.00 uur.

De nadruk van deze middag ligt op elkaar ontmoeten, 
een goed 2014 toewensen en gezellig bijpraten. 

Jong en oud zijn welkom.

Bij binnenkomst ontvangt u gratis een glas champagne.
Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten.

Hopelijk tot 3 januari 2014!

Groetjes,
De Oud & Nieuwcommissie
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Een delegatie van het Wijkcomité is 22 november jl. bij Heineken op bezoek geweest. Zij 
hebben aangegeven dat de bezwaren van de direct aanwonenden het belangrijkst zijn. 
Mochten de molens er toch komen dan willen wij graag overleg of er een bepaalde vorm 
van profijt voor de buurt mogelijk is.  Eind januari verwachten we te horen van Heineken 
of een bepaalde manier van samenwerking mogelijk acht.

IN DE MEDIA
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De klusgroep van de Scheepjeskerk zal het voortaan  
zonder de steun van onze grote inspirator Arie de Jong  
moeten doen. Toch zijn we vastbesloten om deze kerk 
ook in de toekomst zo goed mogelijk met onze beperkte 
middelen te onderhouden. Dat de kerk een belangrijke 
functie vervult in onze gemeenschap is de laatste tijd 
wel gebleken bij de diverse begrafenissen. Hierbij waren  
regelmatig meer dan 300 bezoekers aanwezig. Het is  
jammer dat door allerlei obstakels het niet is gelukt om 
de rechterkant van de voorgevel deze zomer ook op te 
knappen. De pinakels staan al klaar. De plannen zijn nu 
om daar in het voorjaar van 2014 mee verder te gaan en 
de steiger weer op te bouwen. 

Wel zijn we inmiddels bezig om in de tussenbouw een  
keukentje te maken zodat daar ook koffie gezet kan  
worden. Ondanks dat de kerk al 160 jaar oud is gaan 
we toch met onze tijd mee en dank zij Nico Wesselingh  
hebben we nu ook internet in de kerk en kunnen alle 

diensten en uitvoeringen over heel de wereld bekeken worden en kunnen we het ook  
opnemen. We zijn nog aan het experimenteren met het geluid wat nog niet helemaal goed 
is, maar daar vinden we ook wel een oplossing voor. 

Inmiddels staat het torenuurwerk, wat op de Open Monumentendag in de kerk te zien 
was, op zijn definitieve plaats in de tussenbouw van de Scheepjeskerk. Dus het geluid 
van de bel  van het Zusterhuis  en ook het geluid van de Pius 10 school (Groene Stee) is  
voortaan te horen in de Scheepjeskerk van waaruit deze 2 gebouwen  opgericht zijn in 
1906 en 1954. Het originele uurwerk, wat voorheen in de toren gestaan heeft en waarvan 
Dirk Spierenburg (de schoenmaker) zoveel jaren de gewichten heeft opgehesen, is na bijna 
30 jaar weer terug in de Scheepjeskerk en staat nu op het koor om te bezichtigen.

Wilt u de kerk eens van binnen bekijken: 
op vrijdagochtend staat de deur altijd open.  
Ook is er ieder zondag om 11.00 uur een kerk-
dienst  waar u ook  van harte welkom bent, met 
soms bijzondere diensten zoals de gezinsmissen. 
Na afloop is er dan koffie waar veel mensen voor 
nablijven.

Henk de Boer, 
klusgroep Scheepjeskerk

Bericht vanuit 
de Scheepjeskerk
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Even terugkijken naar deze 2 dagen in september van de Open Monumentendag in de 
Scheepjeskerk. Bent U er geweest? En genoten van alle foto’s van de communicantjes van 
het Zwaantje en van de Bernarduskerk. Al die communiejurkjes gezien en de gedekte tafel 
met dejeuneetjes die communicantjes cadeau hebben gekregen? 

Als U niet bent geweest, dan kan ik U vertellen dat het weer 2 hele mooie dagen zijn  
geweest. Met vele ontmoetingen, soms onverwacht met klasgenootjes van toen.  
Vele foto’s in de bekende fotoboeken, je komt er niet op uit gekeken. Want “foto’s vertellen wat  
mensen vergeten” Bij het zien van de foto’s herinneren we ons weer hoe het allemaal is 
geweest en komen de verhalen vanzelf weer boven.

In de kerk stonden ook 2 torenuurwerken, werkend en wel. Eén torenuurwerk is het 
oorspronkelijke torenuurwerk van de Bernarduskerk.Dat in de jaren tachtig uit de  
toren is verdwenen en toen vervangen is door een elektrisch aangedreven uurwerk.  
Nu was het weer even terug. Het andere torenuurwerk is geschonken door de fam. van  
Arkel aan de Stichting Scheepjeskerk. Wim de Vreede en Henk de Boer hebben dit  
uurwerk helemaal gereviseerd en hebben 
het ook voorzien van koperen klokken. 
Uren en kwartieren gaan dus niet onge- 
merkt voorbij. 

Open monumentendag, het is inmiddels 
een traditie geworden. Komt u volgend jaar 
ook (weer)? Wij organiseren het graag voor 
U.

Namens alle vrijwilligers van de Open 
Monumentendagen in de Scheepjeskerk, 
Jan van Dijk.

Open Monumentendag 2013



9

De Scheepjeskerk en de naastgelegen Pastorie hebben 
de Gemeentelijke Monumenten status! 

Henk en Tineke bevestigen de bijbehorende schildjes op de muur.

Gemeentelijke 
Monumenten status
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In 2010 kreeg TIB de Boer een verzoek van het Rijnland 
ziekenhuis om de Morogoro Support Foundation (MSF) 
te steunen. Een stichting die het St. Kizito ziekenhuis in  
Mikumi, een plaatsje in de provincie Morogoro van  
Tanzania, ondersteund met uitwisseling van artsen,  
verpleegsters, materialen en bouwprojecten. Mijn zoon 
Piet heeft dat toen gedaan en ik had er een briefje bij  
gedaan. Hierin vertelde ik dat ik in 1972 en 1973 in  
Morogoro gewerkt en gewoond heb. Ik kwam toen regel- 
matig in Mikumi en daar was toen een missionaris als 
bouwpastoor bezig met een school, kerk en ziekenzaaltje. 
Zijn naam was Piet de Boer! En het was een ver familielid van ons. Hij zat daar met  
2 andere broers, Jan! en Joop! de Boer, alle twee ook missionaris in Kilos en Morogoro.

Dit ziekenzaaltje is inmiddels uitgegroeid tot het regionale ziekenhuis St. Kizito.  
Het ziekenhuis is nog steeds eigendom van de bisschop van Morogoro en het wordt  

gerund door de 30 zusters van Mgolole. Ook 
werken er nu burgers als arts, verpleegsters en  
technische dienst medewerkers. De zus-
ters zijn dag en nacht bezig om alle patiënten 
te verzorgen en zij hebben als beleid dat ze  
iedereen helpen ook als de mensen het zieken-
huis niet kunnen betalen. Dat betekend dat 
ze altijd geld tekort komen en toch nog wel  
afhankelijk zijn van sponsors zoals de MSF.

De oprichter van de MSF, Oscar Langezaal, uit 
Zoeterwoude, oud-chirurg van het Rijnland  
(voorheen St. Elizabeth) ziekenhuis, belde mij 

toen op om eens te komen praten. Dat heeft er toe geleid dat ik inmiddels al 3 maal in 
Tanzania aan het werk geweest ben. De laatste keer 3 weken in september/oktober 2013. 
Ik help daar de 3 mensen van de technische dienst. Samen hebben we de nieuwe kraam-
kliniek ingericht. Deze is opgestart door de MSF en maandag 7 oktober, na 3 jaar bouwen, 
in gebruik genomen. Hier werden die dag 10 kinderen geboren!  

Ook ben ik nu bezig om een rioolwater zuivering 
op te zetten. Het rioolwater loopt nu over het  
terrein van het ziekenhuis en dat is niet erg fris. 
Bovendien is er veel achterstallig onderhoud en 
gaat er altijd wel een of ander apparaat kapot.  
De laatste keer had ik ook 30 laptops mee- 
genomen. Deze waren geschonken door Crucell  
het biomedisch bedrijf uit Leiden waar mijn  
dochter Karin werkt. Daar waren ze erg blij 
mee en het hele ziekenhuis is nu bezig met  

Groeten uit Tanzania
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computers: voor de medicijnen, voor een 
bloedbank, voor de opleiding van ver-
pleegsters, patiënten gegevens en ook in 
een computer leslokaal. Een grote sprong  
vooruit ten opzichte van alle papieren 
formulieren.

Ik heb als taak om de technische dienst 
te begeleiden en ondersteunen want daar  
mankeert nog wel wat aan. Toch heb ik 
de afgelopen 3 jaar al aardig wat kunnen 
doen en begint er al wat structuur in te 
komen. 

Desondanks  is er nog veel te doen en is het grote probleem steeds het ontbreken van geld. 
Ik wil daarom nog even wijzen op de website van de MSF: 

www.morogorsupportfoundation.com 

Deze website is niet helemaal bijgewerkt maar daar zijn mensen mee bezig. Als iemand de 
MSF wilt steunen: ABN 51.39.06.207 onder vermelding van technische dienst. Dan ga ik 
proberen daar de technische dienst mee verder te helpen.

Henk de Boer
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Alle kernen een sociale bank
Rijnwoude heeft besloten alle kernen van een mooie bank te voorzien. Niet zomaar een 
bank, maar een sociaal sofa. Een bank met een sociaal karakter. Samen maken, Samen 
gebruiken en samen zorgen voor….is het idee achter de sofa. De betonnen bank (1500kg) 
moet op een plek komen te staan waar mensen elkaar treffen. In de andere kernen is dit 
nabij het winkelcentrum. Hier in de Groenendijk is geen winkelcentrum, maar straks in 
het voorjaar wel een geweldige sofa! 

Na veel wikken en wegen, passen en meten is er gekozen voor het voorterrein van Pleyn 68. 
Ontmoetingsplek, sociaal karakter, centraal, blikvanger, ruimte, tel hierbij op het feit dat 
het Pleyn 68 al plannen aan het maken is om het voorterrein eens flink op te frissen en het 
geheel van een nieuwe passende jas te voorzien. Zij willen graag meewerken om het tot een 
mooie ontmoetingsplek te maken voor alle Groenendijkers en passanten. Samenwerking in 
alle lagen, het Wijkcomité, Pleyn 68 en de gemeente tesamen aan het werk om het pleintje 
Pleyn tot een mooie, gezellige ontmoetingsplek te maken. 

Veel ideeën en ontwerpen
Toen het wijkcomité onze creatieve wijk- 
bewoonster Helma Groenen benaderde was zij  
gelijk heel enthousiast. Ze ging met voorbeel-
den en invulplaten langs de deuren en had 
al snel vele creatievellingen gevonden van de 
zowel jongere als de iets oudere jeugd en zelfs 
enkele oudere jongeren leverde leuke ideeën 
en tekeningen aan!

Na nog enkele gezellige uurtjes tekenen,  
de puntjes op de i zetten met de jonge  
ontwerpers in het atelier aan de molenlaan 
waren er vele mooie ontwerpen klaar.

Het is eigenlijk eigenlijk wel jammer dat 
we maar 1 sofa in de Groenendijk krijgen, Zoveel leuke en verschillende banken zijn er  
getekend door jullie tesamen. Nu het aller moeilijkste nog…... een keuze maken….. Geen 
eenvoudige klus maar wel een hele leuke! Samen met Francien, J@n, Helma en Ben zijn 
we tot een mooie oplossing gekomen. 

Het lukte ons natuurlijk niet om alle ontwerpen tesamen op die ene sofa te krijgen. En om 
nu maar een ontwerp uit te kiezen werd door geen van ons een optie gevonden. 

Na een avondje, schuiven, passen en meten kwamen we tot een heel speels kleurrijk geheel 
en een echte Groenendijkse Sofa. Het basis ontwerp is inmiddels ingetekend, de kleuren 
en verdere invulling bijna!

Social Sofa in de Groenendijk
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Eduard, Quinten, Dylan, Tygo, Melle, Bente, Meike, Jennifer, Lienke, Anja en Marloes  
bedankt voor al jullie mooie en originele ideeën, ontwerpen en sofa verhalen!

Volgend jaar plakken!
Het ontwerp is inmiddels onderweg naar de organisatie van Social Sofa. Zij gaan het  
ontwerp op de bank projecteren en de laatste aanpassingen doen. Begin 2014 wordt de 
sofa met de losse mozaïek steentjes naar zijn tijdelijke winterstalling/werkplek gebracht, 
de loods van John de Wit Groenvoorzieningen. Bedankt hiervoor John! Binnen mozaïeken 
is wel even wat aangenamer dan buiten in deze tijd van het jaar! 

Inmiddels is er al een aardige groep buurtbewoners die in januari wel willen komen helpen 
met het mozaïeken. . Zo blijkt maar weer dat in ons kleine wijkje best wel veel mensen  
bereid zijn om hun ‘steentje’ bij te dragen.

Heb je zin om ook te komen mozaïeken……, 
koffie te schenken of wil je 
gewoon een lekkere appeltaart 
komen brengen…... 
gewoon doen! 

We kunnen best nog wat hulp 
gebruiken, om je aan te melden 
voor de mozaïek- plakkersgroep 
stuur een mailtje naar 
info@wijkcomitegroenendijk.nl, 
je bent van harte welkom!

Francien, Jan, Ben en Helma
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Ik volg de pijl naar de winkel en kom ik terecht 
in een grote ruimte waar honderden bridge 
spullen staan uitgestald. Boeken, kaartspellen, 
sleutelhangers en theeglazen. Overal staat het 
Beter Bridge logo op afgebeeld. Ik vraag me af 
of er mensen zijn die deze spullen kopen. Plots 
zie ik een boekje liggen over het Nederlandse  
junioren bridgeteam. Zouden er dan ook  
jongeren bridgen? 

“Kan ik je helpen”, klinkt het achter me.  
Marianne Voerman kijkt mij vriendelijk aan. Ik vertel haar wat ik kom doen. “Ja, ik dacht 
al die komt vast geen kaarten kopen”, lacht ze. “Jongeren zien we hier namelijk bijna nooit. 
Alleen om met de feestdagen een kado voor hun opa te kopen”. 
 
Een man van rond de 45 jaar stapt de winkel binnen. “Hee Roefi”, roept Marianne. Ik vraag 
me af wat hij komt doen. Zo oud is hij nog niet. Samen met Roefie volg ik Marianne naar 
de keuken. We krijgen beide thee uit een bridgeglas. Nieuwsgierig vraag ik aan hem wat 
hij komt doen. “Ik heb een grote bridgeclub in Rotterdam, de Lombard, en moet kaarten  
hebben voor een toernooi”, vertelt hij enthousiast. Het onderwerp komt al gauw op  
bridgende jongeren. “Ik ben hard bezig om meer jongeren aan te trekken, maar dat is nog 
niet zo simpel. Als je echt wil leren bridgen, moet je daar veel tijd in steken en dat hebben 
jongeren simpelweg niet”. Eveline komt bij ons staan en kijk op haar horloge. We gaan snel 
zitten en vraag haar hoe het allemaal is begonnen. 

In 1992 heeft de vader van Eveline 
het maandblad Bridge Beter opge-
richt. Vanaf de eerste dag werkt ze in 
het bedrijf waar ze voornamelijk de 
boekhouding doet. Op de bovenste  
verdieping van het pand aan de Rijn-
dijk, het voormalige KI gebouw, is alles  
begonnen. Met 6 a 7 producten in het  
assortiment werd de vraag hiernaar al 
snel groter. 

Op een regenachtige morgen in november fiets ik over de Rijn-
dijk en neem ik bij het bordje ‘Bridge Beter’ de afslag. In de 
verte zie ik een statig gebouw met een parkeerterrein ervoor. 
Hier moet het zijn. Ik stap het gebouw binnen en ga opzoek 

naar Eveline. Ze zit achter haar bureau en draait zich om als ze mij hoort 
binnenkomen. “Ga alvast maar kijken in de winkel, ik kom er zo aan”.

Een bakkie bij… Bridge Beter
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Er moest uitgebreid worden. “We openden 
een winkel in het kledingwinkeltje van mijn 
zus in de Breestraat in Leiden”. Hier heb-
ben we ongeveer twee jaar gezeten”, vertelt 
Eveline. “Maar echt handig was het niet, 
want parkeren gaat daar moeilijk. Uit-
eindelijk konden we in 1995 de beneden- 
verdieping van dit gebouw erbij krijgen en 
zijn we weer hierheen verhuisd”. 

Volgens Eveline lopen de zaken goed.  
“Natuurlijk merken wij ook dat het crisis 
is, maar tot nu toe loopt het nog aardig 
goed”. Met vier man vast personeel die allen  
gemiddeld vier dagen in de week werken hebben ze het nog razend druk. De drukte is  
mede afhankelijkvan het bridgeseizoen. Wanneer de toernooien weer beginnen neemt de 
vraag naar producten toe. 

Naast de producten is er het maandblad Bridge Beter, dat in Nederland 6000 leden telt  
en in België 5500. Ik vraag Eveline of ze zelf ook bridget. Gek genoeg vertelt ze 
van niet. “Om te leren bridgen, moet je er echt veel tijd in steken. Dit heb ik nu niet.  
De meeste mensen die bridgen zijn daarom ook 65 +. Pas dan heb je er tijd voor”.  
Ook Marianne die al 18 jaar werkzaam is in het bedrijf kan niet bridgen. “Ik vind er  
eigenlijk ook niks aan”, lacht ze.

Samen met Eveline loop ik nog een rond-
je door de winkel. Even twijfel ik maar dan  
besluit ik het toch te vragen. “Verkopen die 
theeglazen en sleutelhangers nou beetje?”. 
Eveline kijkt mij lachend aan. “Ja ongelofelijk 
hè? Je snapt het niet maar er is gigantisch veel 
vraag naar deze frutsels. Sommige mensen  
kopen zelfs complete bridge outfits met glitters”.  
Marianne komt bij ons staan. Ik vraag aan 
beide of ze een beschrijving kunnen geven 
van een echte bridger; “Stoffig”, roept Eveline.  
“Helemaal mee eens”, knikt Marianne. 

Met een lach op mijn gezicht neem ik afscheid 
van Eveline en Marianne. Prachtig om te zien 
hoe zij zich inzetten voor het bedrijf. Ik kom 
zeker nog eens terug. Misschien met de kerst. 
En anders over 39 jaar, wanneer ik mijn eerste 
kaartspel kom halen.

Sarine Schildwacht
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2013 is toch wel een mooi jaar aan het worden voor onze 
wijk en speeltuin! Wat te denken van het gezellige (witte) 
paasfeest in april en het zeer geslaagde buurtfeest dat we 
combineerden met de doorkomst van Leiden Marathon  
medio mei.

Maar er gebeurde nog veel meer, bijvoorbeeld in Speeltuin 
de Groenendijk! Zo werd er op een warme lentedag een 
nieuwe coating aangebracht op de glijbaan (we hebben nu 
een mooie witte glijbaan!) en hard geklust om de speeltuin 
zomerklaar te maken. 
  

En in september stond een groep enthousiaste vrijwilligers 
klaar om de handen uit de mouwen te steken. Tijdens  
Burendag (Oranjefonds) is er hard gewerkt om de speel-
tuin weer een stukje mooier te maken. En dat is gelukt! En 
hoe? Door bijvoorbeeld over al het zand een grote laag hout-
snippers te storten. Met dank aan John de Wit, die zowel de  
houtsnippers als een heftruck beschikbaar stelde. En dankzij 
de wagen van Mariska konden alle kinderen ook meehelpen. 
Wat een geweldig gezicht om al die kinderen te zien genieten 
boven op de stapel houtsnippers.
  
Spontaan kwamen buurtbewoners versnaperingen brengen  
voor de lunch. En ook het koffie- en theepakket van Douwe  

Egberts kwam erg goed van pas! Maar het hoogtepunt van de burendag was toch wel het  
plaatsen van een gloednieuw speeltoestel. En hierbij hebben we ook aan de allerjongste 
Groenendijkers gedacht: de wipmotor is inmiddels al uitgegroeid tot een van de  
populairste speeltoestellen. Onder vakkundige leiding van Richard Captein staat de motor 
als gegoten (in beton…). Nadat Rob Hoogeveen een paar dagen later de zandbak weer had 
afgevuld waren de werkzaamheden echt afgerond!
  
En met het onthullen van het welkomstbord tijdens Sint Maarten 
 (11 november jl) hebben we het speeltuinjaar 2013 prachtig  
afgesloten. Op naar 2014! Een resultaat waar we met zijn allen 
enorm trots op kunnen zijn! Marc, Jan, Marloes, Anja, Mariska, 
Renske, Ester, Erik, Richard, Monique, Rob, John: bedankt. Ik 
hoop dat ik niemand vergeten ben!!!!

Voor volgend jaar hebben we weer volop plannen! Maar dat  
kunnen we alleen realiseren met hulp van de buurt! Meld je aan 
via info@wijkcomitegroenendijk.nl of loop bij me langs. 

  Nb. De speeltuin wordt niet permanent in de gaten gehouden. Ziet u dingen die niet in de speeltuin  
  thuishoren, meldt dit dan bij het wijkcomité. Samen zorgen we er voor dat de speeltuin een plek is  

  waar we als wijk trots op kunnen zijn! Een kloppend hart voor de Groenendijk.

Nieuws uit de speeltuin!
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Twaalf november is de dag
dat ik mag snoepen
dat ik mag snoepen

Twaalf november is de dag
dat ik mag snoepen de hele dag.

Elf november is de dag,
dat mijn lichtje 
dat mijn lichtje 

Elf november is de dag 
Dat mijn lichtje branden mag

Net als vorig jaar waren ook nu veel kinderen op de been om met een (zelfgemaakte)  
lampion langs de deuren in de wijk te gaan. Ze verzamelden zich in de speeltuin waar het 
eerste liedje werd gezongen en de eerste beloning in de tasjes ging.

De speeltuinvereniging én het wijkcomité maakten van de gelegenheid gebruik om een 
bord te onthullen met de naam van onze speeltuin: Speeltuin De Groenendijk. Dit bord is 
gemaakt en geschonken door Avery Dennison, 2 medewerkers van de fabriek waren bij de 
onthulling aanwezig. Bedankt Avery Dennison, hij is prachtig geworden!

En weg waren ze, in kleine groepjes, allemaal een andere kant op. Een geweldig gezicht, 
die lichtjes in het donker en leuk dat veel buurtbewoners op dit bijzonder enthousiast en 
muzikaal bezoek hadden gerekend. Een traditie is geboren!

Sint Maarten
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Een voor een druppelen de kinderen 
met hun ouders binnen… 
“Wij komen goochelen”, vertelt Siem. 
“Ik wil namelijk goochelaar worden”. Hij 
mag plaats nemen met zijn vader aan 
een lange tafel. Verderop zit een groep-
je meiden al klaar om hun eigen taart 
te maken. Ook aan de volwassenen is 
gedacht. Zij kunnen lekker pimpelen  
tijdens de wijnproeverij… En ’s avonds 
een dansje wagen!

Vijfenveertig jaar Pleyn’68. “Een jubileum dat we niet ongestoord voorbij konden laten 
gaan”, vertelt Mark Wanders, voorzitter van Pleyn 68. “Van te voren was het nog even 
spannend of er genoeg mensen naar de workshops zouden komen, maar dit is boven alle 
verwachtingen”. Mark kijkt stralend de zaal in. “Er zijn ongeveer 45 deelnemers en met 
ouders erbij zitten we op zestig man”! 

De middag wordt officieel geopend door de goochelaar. Dit doet hij geheel op eigen wijze. 
Iedereen wordt verzocht rechtop te staan met zijn armen recht vooruit. De handen moeten 
worden gekruist, dan gedraaid, en uiteindelijk bleek iedereen in de knoop te zitten…  
behalve de goochelaar. Die heeft een slim trucje uitgehaald. Maar hoe deed hij dat toch? 
De toon is meteen gezet en de workshops kunnen beginnen! 

Een grote groep meiden kijkt verlekkerd 
naar de decoraties die zij straks op hun ei-
gen taart mogen doen. “Ik wil graag een roze 
taart”, vertelt Sofie. IJverig kneed ze het stuk  
marsepein. Ik vraag haar of ze de taart straks gaat 
opeten. “Nee, morgen pas, want dan ben ik jarig”. 
Tevreden kijkt haar moeder mij aan. “Handig hè, zo 
hoef ik geen taart te kopen”. 

Aan de lange tafel op het podium worden de eer-
ste wijnglazen ingeschonken. Te beginnen met een 
aperitief. De Prosecco valt in de smaak. Niemand 
gebruikt de spuugbak. Naar mate de verschillende wijnen volgen blijkt dat de meeste het 
toch wel zonde vinden om de wijn zo maar uit te spugen. Met alle gevolgen van dien…  
Intussen wordt een hoop gekletst en gesmuld van het stokbrood. 

Aan de goocheltafel wordt intussen hard geoefend om een aantal lastige trucs onder de 
knie te krijgen. Tussen de goochelaars blijken een aantal verborgen talenten te zitten die 
de trucjes snel onder de knie hebben. Haarfijn weten zij het balletje van de ene koker naar 

Jubileum Pleyn68
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de ander te verplaatsen zonder een koker op te tillen. 
Het blijft mysterieus dat goochelen.

Aan het eind van de middag zijn alle taarten prachtig 
 versierd. Tevens is de Groenendijk een aantal  

goochelaars rijker en zijn de wijnproevers, naast 
een beetje tipsy te zijn, echte wijnkenners gewor-
den. Al met al een reuze gezellige middag die mede 
door de grote opkomst van alle buurtbewoners en de 
inzet van alle vrijwilligers heeft geleidt tot een groot  
succes!

Die avond gaat het feest nog even door. Want wat is 
een jubileumfeest zonder muziek? Met de FL bandt 
op het podium gaat het dak eraf. Officieel gestopt, 
maar voor Pleyn 68 maakten zij toch een uitzonde-
ring. 

Gekleed in jaren ’60-’70 kledij en de wel bekende  
visnetten op de achtergrond zetten zij de zaal op  
zijn kop. Het enthousiasme straalt van de mannen 
af. Naar mate de avond vordert, en er al heel wat 
alcoholische drankjes de bar gepasseerd zijn, gaan 
er steeds meer voetjes van de vloer. 

Als uiteindelijk Peter Koelewijn wordt ingezet kan 
de avond niet meer stuk. Het feest is nog tot in  
de late uurtjes doorgegaan en was zeker geslaagd. 
Al met al een top dag!! Over vijf jaar weer?! 

Sarine Schildwacht
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Afgelopen september is na een zomer flink klussen en schoon-
maken het nieuwe seizoen voor Pleyn68 weer begonnen.  
Een feestelijk seizoen want we vieren dit jaar ons 45 jarig bestaan. 
Als je er over nadenkt, is het eigenlijk ongelooflijk dat er al die  
45 jaar mensen bereid zijn geweest om zich op de een of andere 
manier in te zetten voor de stichting. 
 
Misschien is het wel net zo ongelooflijk dat er altijd zoveel  
bezoekers richting Pleyn gekomen zijn. Het zal voor de meeste toch 
niet op loopafstand zijn. Ook dit seizoen weer. Het jubileum feest 
was zowel ‘s middags als ‘s avonds goed bezocht. Er wordt elke 
maand door zo n 40 man Risk gespeeld. Bij het klaverjassen is in 
de bezoekers aantallen ook een opwaartse lijn te ontdekken. 

De Disco’s lopen ook als een tierelier. Het is met regelmaat uit- 
verkocht en de bezoekers komen uit een zeer wijde omtrek. Er  
schijnen zelfs mensen vanuit Aarlanderveen naar de Groenen-
dijk te komen. Tegenwoordig is er dan ook weinig meer te doen 
voor de jeugd van 16 tot 20 jaar. In Alphen zijn de leeftijdsgrenzen  
verhoogd naar 18 en veel horeca in de omgeving die zich richten op 
het jongere publiek zijn failliet gegaan. 
 
Het belooft wat betreft de jeugd toch wel een zeer interessant  
seizoen te worden. Vanaf januari wordt de leeftijd waarop men 
alcohol mag drinken verhoogd naar 18 jaar. Er zijn bezoekers die 
met oud jaar voorlopig hun laatste biertje mogen drinken totdat zij 
18 jaar zijn. Wat mij betreft is het een goede regeling maar het zal 
voor bezoeker en vrijwilliger toch wel even wennen zijn.
 
Natuurlijk is dit niet het enige waar we naar uit mogen kijken. Nee, 
we hebben dit seizoen nog drie cabaret avonden, de CCR tribuut 
band, de Ierse avond, de Popquizz, de Bingo, Goud van oud en nog 
veel meer in het verschiet.
 
Wij als Pleyn68 hopen jullie op minstens bij een van onze avonden 
te begroeten.
 
Robert Wesselingh,
secretaris Pleyn68

De zomer voorbij
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Voor het eerst in al die jaren is de Ierse avond in Pleyn 68 niet langer op het vertrouwde 
tijdstip in januari. 

Volgend jaar (2014) is de Ierse avond: 15 maart.
Dat is vlak voor de nationale feestdag in Ierland: 17 maart, St Patricksday.

St Patrick is de beschermheilige van Ierland.

De heilige Patricius (385 - 17 maart 461) (Eng: Patrick, Iers: Pádraig) is de beroemdste  
missionaris van Ierland. Waarschijnlijk werd hij eind 4e eeuw geboren. Hij heeft  
waarschijnlijk zijn werk gedaan in de eerste helft en het midden van de 5e eeuw. Noch van 
het begin van zijn activiteiten, noch van geboorte is een precieze datum bekend.

Saint Patrick is de patroon van kuipers, mijnwerkers, smeden en het vee en beschermt hij 
tegen ongedierte, veeziekte en het kwaad. 

In Ierland wordt St. Patricksday groots gevierd in het hele land. Veel muziek, veel pinten 
bier, zingen en dansen. 

Dat feestje gaan wij 15 maart in Pleyn 68 beleven. Compleet met Iers bier. En met een 
beetje geluk zelfs groen bier. De muziek wordt gespeeld door Blue Monday en Grieshog 
aangevuld door gastspelers/zangers(essen). De techniek zal wederom in de vertrouwde 
handen van Ruud Luiten zijn.

Dus, tot ziens in maart.

Namens Blue Monday en Grieshog,
Anne-Marie

De Ierse avond 
Niet in januari wel in maart!
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Het is nog vroeg voor de zondagmorgen. Toch zijn er 
al heel wat Groenendijkers uit de veren om alle voor- 
bereidingen te treffen voor een geslaagde dag. Vandaag zal  
de Leiden Marathon de Groenendijk passeren, en dat  
laten we niet ongestoord voorbij gaan. De Molenlaan wordt  
omgetoverd tot de leukste straat van het parcours… En 
wie weet winnen we de straatprijs wel!

Terwijl de laatste vlaggetjes worden opgehangen en de  
muziekinstallatie wordt getest, druppelen de eerste 
nieuwsgierige buurtbewoners de Molenlaan binnen. Onder 
het genot van een bakkie koffie worden de oud Hollandse 
kinderspelen nog even getest. 

Terwijl ik mij concentreer op het krijten van een zebrapad, 
wordt mijn aandacht getrokken door een oude BSA motor 
uit de Tweede Wereld oorlog die de straat in rijdt. Geheel in 
stijl zal hij voorop rijden tijdens de kinderloop, die inmid-
dels al bijna van start gaat! 

Alle kinderen verzamelen zich voor de  
warming up bij het podium, waar de fitness  
instructeur van Sport2Bfit al klaar staat. 
De muziek wordt gestart en alle kinderen  
(en sommige ouders) doen enthousiast mee. 
Zelfs de allerkleinsten dansen mee op het 
podium. 

Dan is het tijd om naar de start-
streep te gaan en klinkt het startschot!  
Begeleidt door de BSA rennen de topatleten 
door de Molenlaan, op weg naar de Rijndijk.  
Aangemoedigd door een geweldig publiek 
komen zij aan in de Groenestein. Vanuit hier nog een klein stukje naar de finish… Onder 
luid gejuich weten alle kinderen de eindstreep te halen! Sommige konden er zelfs geen  
genoeg van krijgen en renden nog een rondje! Met een medaille om de nek en iets  
lekkers in de hand ploften ze allen neer op een stoeprand. “Ik heb wel drie rondjes gerend”,  
vertelde Tom uitgelaten. “Volgend jaar wil ik met de echte wedstrijd meedoen”. 

Dan is het tijd om de laatste voorbereidingen te treffen voor de komst van de lopers van 
de Leiden Marathon. Het Shanty-koor neemt zijn plek in en alle aanwezige buurtbewoners 
worden geïnstrueerd netjes op de stoep te blijven staan. 

De Leiden Marathon 
in de Groenendijk!
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Ook Bollie’s beenham is vandaag 
van de partij en heeft zijn ton al klaar  
gezet. Want ook hij zal naast zijn over  
heerlijke broodjes beenham zorgen 
voor muzikaal vertier. 

Inmiddels weet ‘ladyspeaker’ David 
Bronsveld te vertellen dat de eerste 
loper eraan komt... Onder een luid 
applaus en gejoel komt de eerste 
loper de Molenlaan binnen. Al snel 
volgen er meer en wordt het publiek 
steeds enthousiaster. Helemaal als 
blijkt dat op het startnummer de 
voornaam van de loper staat. 

Sindsdien worden alle lopers persoonlijk aangemoedigd. “Hup Joost, je kan het Petra,  
lekker bezig Piet”. Prachtig om te zien wat dit met de lopers doet. Sommigen leken er zelfs 
wat harder van te gaan lopen! 

Na de duizenden hardlopers voorbij te hebben zien komen en de laatste zijn weg volgt naar 
de Rijndijk, is het tijd voor de after-party. Met Bollie op zijn ton wordt de dag swingend 
afgesloten met als hoogtepunt de polonaise voorgeleid door Jan Wesselingh. 

Het was een top dag waarbij de Groenendijk niet meer weg te denken is uit het  
parcours van de Leiden Marathon. Op 18 mei 2014 zal hij daarom opnieuw de Groenendijk  
bereiken! Zet je ‘m alvast in je agenda!

Sarine Schildwacht
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Na 23 jaar verdwijnt de gemeente Rijnwoude. Hazerswoude, in 
1991 gefuseerd met Koudekerk aan de Rijn en Benthuizen gaat 
vanaf 1 januari 2014 verder als woonplaats van de gemeente 
Alphen aan den Rijn. Een moment van terugkijken en vooruit-
kijken. De een kijkt vooral naar wat we verliezen en de ander 

vooral naar wat we ermee winnen. Is het beter of slechter? We 
komen er nooit achter; het wordt anders. In ieder geval is deze verandering een mooi mo-
ment om eens te kijken wat onze Rijnwoudse woonplaatsen als voetafdruk achterlaten in 
de geschiedenis. 

50 vensters
In de Canon van Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn wordt deze  
“voetafdruk” beschreven in 50 vensters, 50 doorkijkjes in de plaatselijke geschiedenis. 
De laatste jaren zijn er vele canons verschenen op allerlei gebied. Ook vele woonplaat-
sen hebben hun eigen canon samengesteld, heel vaak bestaand uit aanzienlijk minder 
dan de standaard 50 vensters, gewoon omdat er over niet elke periode in de geschiedenis  
voldoende plaatselijke ontwikkelingen geweest zijn om dat betreffende venster te vullen.

Maar voor onze drie woonplaatsen Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den 
Rijn bleek het niet zo moeilijk te zijn de 50 vensters van tekst en foto’s te voorzien. Al-
les geordend naar model van de Nederlandse standaard canon en de tijd omvattend 
vanafde vroegste bewoning van dit gebied (ca 6000 jaar geleden) tot nu, de fusie met de  
gemeente Boskoop en Alphen aan den Rijn. Elk venster van onze canon sluit dus aan bij 
het overeenkomstige venster van de canon van Nederland.  Op internet in de Wikipedia 
vind je uitgebreide info over de canon van Nederland.

Plaatselijke auteurs voor elk venster
Enfin, een boek dus met een beknopte geschiedenis van dit gebied, geschreven door  
auteurs die bekend zijn met het plaatselijke en mede mogelijk gemaakt door steun van 
de gemeente Rijnwoude. En natuurlijk met zeer veel hulp van de historische verenigingen 
in de drie woonplaatsen, zij waren onontbeerlijk voor het boek. Veel informatie, veel  
illustraties en makkelijk leesbare en toegankelijke tekst. Antwoord op de vraag hoe het 
vogelweide gebied De Wilkck aan zijn naam komt vindt u bijvoorbeeld in venster 5. Wist 
u dat de boeken uit de “ Sil, Geerten en Mare”- serie van Selma Noort zich afspelen in  
Koudekerk? Lees venster 32! 

Wat nog meer
Bijna elke venster in het boek is voorzien van een zeer fraai beeldmerk, een soort logo,  
 getekend door Annemarie van Amsterdam (hier aan de Molenlaan geboren en  
   opgegroeid).

Canon van Benthuizen, 
Hazerswoude en 

Koudekerk aan den Rijn



In het boek zijn ook vier getekende kaarten, ik moet eigenlijk zeggen getekende  
zoekplaatjes opgenomen van de vier kernen. Deze zijn getekend door onze plaatsgenoot 
Ellen de Jong. Tot slot zijn er nog 35 pagina’s met informatie over het huidige Rijnwoude.
De Canon staat 256 pagina’s vol met info over het gebied waar wij wonen. Het boek een 
initiatief van Bernadette Verhoef en Jan Snatersen.  En uiteindelijk met hulp van Bernard 
Vertegaal en Nico Wesselingh tot stand gekomen.

Waar te koop
Verkrijgbaar voor €17,95 bij drogisterij De Margriet, de Readshop, het museum van  
Koudekerk en ook het historisch museum in Hazerswoude dorp en het Molenhuis in  
Benthuizen.

Het spektakel
Bij de introductie is een evenement georganiseerd met zang, muziek, toneelspel, dans 
en beelden. Dit Spektakel is eind november met veel succes vier keer opgevoerd in de 
vier woonkerken van de gemeente Rijnwoude. De eerste uitvoering was hier in onze  
Scheepjeskerk. Het krantenartikel naar aanleiding van dit spektakel vindt u hierbij. Een 
echt spektakel met medewerking onder andere van muziek vereniging KNA, toneelver- 
eniging Onder Ons en vele anderen (onder andere onze buurtgenoot Henk de Graaf) die 
werk hebben verricht op de voor- of de achtergrond.  Mede mogelijk door een subsidie van 
het Stichting  “de Hoek” fonds en TIB de Boer.

Nico Wesselingh

25



2626

Ovenschotel: witlof in ham met overheerlijke kaassaus.

Er zit geen verhaal achter, geen recept van moeder op dochter maar wel erg lekker!  
De witlof met ham in een kaassaus. Het was steeds niet helemaal naar mijn zin, witlof, ham, 
plakjes kaas….hm…net niet. In een oud receptenboek vond ik een recept van ‘doperwten 
met kaassaus’. De basis is een Roux:”een mengsel van gelijke gewichten bloem en boter, 
die samen worden verhit tot een zalfachtige massa . Een roux is een belangrijke basis voor 
hartige sauzen”.  Na deze uitgeprobeerd te hebben is dit mijn favoriet en ook inmiddels bij 
mijn zusjes. Houd u niet van witlof dan kunt  u het altijd nog met doperwtjes eten 

“Recept van de Buuf”

 

Voor een halve liter saus: 

• 250 cc melk

• 250 cc bouillon van een halve tablet

• 1 gesnipperd uitje

• 50 gram boter

• 50 gram bloem 

• 75 gram geraspte oude kaas

• Gemalen peper en zout naar smaak

Saus: 
Laat de halve bouillontablet oplossen 
in 250 cc gekookt water en voeg daarna  
de 250 cc melk toe, dat staat klaar.  

Smelt de boter zachtjes en smoor het  
uitje hierin (niet bakken) Als dit mooi 
van kleur is doe je de bloem erbij, goed 
roeren met een kleine pollepel. Dit wordt 
èèn massa, zet het vuur laag en roer er 
een beetje vocht bij, weer goed roeren! 

Zo schenk je beetje voor beetje het vocht erbij, vocht,  
roeren, vocht, roeren. Als de saus dan mooi glad is nog 
even zachtjes tegen de kook aan brengen en blijven roeren.  
Op smaak brengen met peper en zout en de geraspte kaas 
erdoor roeren.

De witlof ongeveer 15 minuten voorkoken en goed  
laten uitlekken. De witlofstronkjes in een plakje ham 
rollen en in een beboterde ovenschaal leggen. Saus  
erover verdelen en strooi er nog wat geraspte kaas 
overheen met wat paneermeel voor een mooi korstje.  
Zet de schaal 40 min. in een voorverwarmde oven op  
180-200 graden.

SMULLEN MAAR!
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Wat was het weer een feest!!!! Op zaterdag 30 november kwam ook dit jaar  
Sinterklaas bij ons in het “Pleyn” en met wel 3 super gezellige zwarte pieten.

Om 14.00 uur kwam, met luid getoeter, Sinterklaas aan in een hele mooie  
rode cabrio.  Er was een piet alvast cadeau ’s komen brengen, via het dak. Maar die  
durfde er natuurlijk nooit meer af, het was namelijk hoogtevrees-piet. Paarden-piet 
wilde komen helpen, maar dat was ook geen succes. Gelukkig kon de papa van  
Bo, Jort en Dana de pieten naar beneden helpen.

Binnen was het lekker warm en gezellig, veel liedjes, knutselen, limo en een  
lekker speculaasje en aan het eind de grote zakken met een cadeautje voor alle  
58 kinderen. Kortom weer een geslaagde middag en we hopen tot volgend jaar.

Groetjes van 
de Sinterklaas-commissie,
 
Monique, Kim en Marsia.

Lieve Buurtkinderen
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Geheel onverwacht en net voor het verschijnen van de Buurtpraet kreeg het Wijkcomité 
bericht dat “Speeltuinvereniging Groenendijk” de vrijwilligersoorkonde krijgt voor de kern 
Groenendijk. Voor buurtbewoners die zich elk jaar weer geheel vrijblijvend inzetten en in 
      gezet hebben voor een mooie veilige speelplek voor de 
      kinderen, gefeliciteerd!  Wij zijn trots op onze vrijwilligers  
      in de Groenendijk.

Oorkonde
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Januari:
Donderdag 9 januari

bestuursvergadering Wijkcomité Groenendijk.

Maart:
Donderdag 6 maart

bestuursvergadering Wijkcomité Groenendijk.

April:
Paaseieren zoeken in de Speeltuin

Klusdag in de speeltuin

Mei:
Donderdag 8 mei

Bestuursvergadering Wijkcomité Groenendijk.

Zondag 18 mei
Leiden Marathon door de wijk. 

Uitgave Buurtpraet

Juni:
Klusdag in de speeltuin

De activiteit waar nog geen datum voor staat 
brengen wij via de mail onder de aandacht. 

Hebben we jouw mailadres nog niet? 
Laat ‘m ons weten via info@wijkcomitegroenendijk.nl

Voor alle activiteiten in Pleyn 68: www.pleyn.nl

Activiteiten 
Wijkcomite - Speeltuin 

Groenendijk
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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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Puzzelen en kleuren
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In de dikkere dwarsbalk komt een zin te staan, kan jij het vinden? 
 
Daarna kan je het nog inkleuren. 

In de dikkere dwarsbalk komt een zin te staan, 
kan jij het vinden?

Daarna kun je het nog inkleuren
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Kleuren



Technisch Installatiebedrijf  de Boer
Rijndijk 3a
2394 AA Hazerswoude

Habeko wonen
Postbus 35 
2396 AA Hazerswoude Dorp

Gert van Wijk Autoschade
Rijndijk 57a
2394 AC Hazerswoude

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

Dierenbegraafplaats Groenendijk
Groenestein 12 d
2394 AJ Hazerswoude

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

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

Jan Groen Klussenbedrijf
Rijndijk 31 i
2394 AB Hazerswoude

Timmerfabriek De Groenen Dijck
Rijndijk 87a
2394 AD Hazerswoude

W.de Jong Timmerwerken
Rijndijk 29 
2394 AB Hazerswoude

Liberty Oude Metalen Ophaaldienst
Rijndijk 31f
2394 AB Hazerswoude

Caravanstalling “Dank & Hoop”
Rijndijk 63
2394 AC Hazerswoude

Technical Toys
Rijndijk 31d
2394 AB Hazerswoude

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

Autohuis de Jong
Rijndijk 57
2394 AC Hazerswoude

De uitgave van de Buurtpraet 
wordt gesponsord door:

Steun ook met uw bedrijf de Buurtpraet, 
een vermelding voor slechts € 25.-  per jaar. 

Mail naar: buurtpraet@wijkcomitegroenendijk.nl



Prettige kerstdagen
en een gelukkig 2014

Wij wensen iedereen

 


