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De afgelopen maanden hebben wel de nodige (letterlijk!) in het oog springende ver- 
anderingen gebracht langs de Rijndijk.

Meest opvallend natuurlijk, de toren van de Scheepjeskerk die in enkele maanden tijd een 
complete metamorfose kreeg; een waar staaltje vrijwilligerswerk waarmee dit beeldmerk in 
Groenendijk weer even bestand is tegen de invloed van weer en wind.

Ook het aangezicht van Pleyn 68 is aangepast met de plaatsing van de social sofa op 
27 september; een mooi evenement en gezien de opkomst mogen we spreken van een  
spontaan buurtfeest. Al is dit object niet zo groot als voornoemde toren; toch moeten we 
niet onderschatten wat een werk het is geweest van ontwerp naar eindresultaat. Heel veel 
handen, donaties en inzet ook om de ietwat vervallen plek voor Pleyn geschikt te maken 
en aan te kleden met planten. Hij staat daar fraai en is ook voor jaren een getuigenis van 
wat een kleine buurt vermag.

Direct daarnaast is het een verandering in mineur; steeds minder auto’s van  
werknemers van Avery. We hebben vanuit het Wijkcomité onlangs contact gehad met  
Avery (veel buurtbewoners spreken nog over Fasson)en de verwachting is dat maart 2015 
de laatste activiteiten worden beëindigd. Ik heb niet kunnen achterhalen hoe lang het  
geleden is dat Fasson hier neerstreek op de plaats waar oorspronkelijk twee boerderijen 
aan de Oude Rijn stonden, maar ik hou het maar op een kleine 50 jaar. In die periode is de 
bebouwing geleidelijk uitgebreid en is ook het parkeerterrein rond Pleyn 68 gehuurd om 
het toenemend aantal werknemers te faciliteren. 

Er zijn in de loop van de jaren wel de nodige interacties geweest tussen de buurt en Avery; 
het ging wel eens over stank en (parkeer)overlast. Daarnaast hebben we toch ook veel 
aardige dingen samen kunnen doen zoals onlangs nog de open dag, we mochten jaarlijks 
rekenen op een geldelijke bijdrage en in de speeltuin staan een aantal werktuigen die 
Avery als donor kennen. Wat er met het terrein en de gebouwen gaat gebeuren weet men 
bij Avery ook nog niet; primair ligt de aandacht nu bij het afbouwen van de productie. Dat 
wij, met het oog op de leefbaarheid, liever geen nieuwe bedrijfsactiviteit op die plaats zien 
weet men bij de Gemeente in Alphen inmiddels ook van ons. Of er alternatieven (zoals  
woningbouw) mogelijk worden is daarmee nog niet echt aan de orde, het zal ook bepaald 
niet zonder slag of stoot te regelen zijn en daar zullen we de vinger aan de pols houden.

Naast alle veranderingen was er dit jaar gelukkig ook veel goeds dat hetzelfde bleef en laten 
we daar ook maar eens tevreden mee zijn.Als voorzitter heb ik daarbij het voorrecht om 
iedereen die in 2014 iets betekend heeft voor de buurt en medemens, daarvoor namens 
velen te bedanken. Creativiteit is 2% inspiratie en 98% transpiratie en het lastige van 
nietsdoen is toch ook dat je nooit weet wanneer je ermee klaar bent. 

Ik wens je een gezond en actief 2015!

  Jan Wesselingh
                            

Voorpraet
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Uitnodiging Nieuwjaarsborrel Pleyn ‘68
Beste bewoners,

Wij nodigen u van harte uit voor een gezellige 
Nieuwjaarsborrel- babbel. Deze zal plaatsvinden 

op vrijdagavond2 januari in Pleyn 68 
van 18.30 tot 20.30 uur. Jong en oud zijn welkom.

Bij binnenkomst ontvangt u een gratis glas champagne 
en er wordt een gratis broodje beenham geserveerd .

Hopelijk tot 2 januari 2015!

Graag tot dan.
De oud & nieuw commissie
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U zult waarschijnlijk wel gezien hebben dat de vrijwilligersgroep van de Scheepjeskerk   
inmiddels klaar is met de restauratie van de voorgevel. Alle pinakels  staan weer op hun 
plek en zelfs  vier  meer dan bij  de restauratie in 1958. Toen zijn de vier  pinakels rondom 
de toren  niet terug geplaatst. Op oude foto’s  hadden wij gezien dat  er daar  tot begin 1900 
ook pinakels  gestaan hadden en deze vier staan nu weer op de toren rand. 

Ook kwamen we er op het laatste mo-
ment achter dat op beide kanten van 
de trapgevels geen vijf  maar zes pina-
kels gestaan hadden. Achteraf is dat 
wel logisch: 12 apostelen en 4 evan-
gelisten ! Paniek dus want we hadden 
maar veertien pinakels laten maken. 
Maar  gelukkig vonden we nog twee 
originelen zandstenen pinakels bij 
Hans de Boer  in de tuin en bij  Ralf  
Wesselingh in de volière. Deze waren 

wel beschadigd maar gelukkig konden we deze repareren. Deze  twee pinakels staan nu op 
de trapgevels tegen de toren aan.  

We zijn nu bezig om de zijgevels op te knappen, dus voegwerk herstellen,  gootlijsten  en 
ornamenten schilderen en regenwater afvoeren vervangen. Dit doen we per vak.

Dus voorlopig zijn we nog wel even bezig. Op vrijdag 7 november heeft de vrijwilligers groep
van de Scheepjeskerk de “Monumentenprijs Hazerswoude 2014” ontvangen uit handen 

Bericht vanuit de Scheepjeskerk
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Voor de restauratie Na de restauratie

van vicaris Verbakel van het Bisdom Rotterdam. Deze prijs wordt jaarlijks uitgeven door 
het Historisch Museum Hazerswoude om  de mensen erop attent te maken om oude,  
historisch belangrijke en beeldbepalende gebouwen  goed te onderhouden en zo te bewaren 
voor de volgende generatie. Wat zou er van de Groenendijk overblijven als  onze Scheepjes-
kerk met 160 jaar geschiedenis en een toren van 32 m. hoog er niet meer zou zijn !

Henk de Boer
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Een heel mooi en gevarieerd programma !!!

Zondagmiddag 14 december is er een concert (georganiseerd door de Rotary-club Rijn-
woude) van het William Byrd Vocaal Ensemble, een koor met een terecht grote reputa-
tie.  Het koor, met haar basis in Leiden wordt vanaf de oprichting in 1981 geleid door 
Nico van der Meel. Ze brengen een gevarieerd programma kerstmuziek. We hebben ook 
een lokale connectie met het koor omdat Mechtild Oostdam-Wesselingh hierin meezingt.  
Voor nadere informatie over het koor en het programma verwijs ik u naar de website: 
www.williambyrd.nl De opbrengst van het concert wordt gedeeld door speeltuin “De 
Rodewip”en voor de instandhouding van de Scheepjeskerk. Dus: Zondagmiddag 14 de-
cember, aanvang 15.00h. Kaarten aan de zaal of via leden van de Rotary-club Rijnwoude.

Op zaterdagavond 20 december is er een “Popconcert in Kerstsfeer” 
Zangschool Ilonka Seriese uit Leiderdorp zal met haar leerlingen en in samenwerking met 
het Leiderdorpse popkoor Heart en Soul een concert verzorgen in de dan sfeervol opgetuig-
de Scheepjeskerk. In een stralende Kerstsfeer, verzorgen zij een veelzijdig en verrassend 
programma van aansprekende popsongs, ballads en originals. Het thema van de avond  
is  “Hoop” en dat zal in het optreden te horen zijn. De avond wordt feestelijk afgesloten 
met een vierstemmige vertolking van “Gabriellas Song” door het popkoor en alle solisten 
en zangers samen. Een echt mooie gelegenheid om met de hele familie in de kerstsfeer te 
komen. Aanvang 19.00 uur. Het concert duurt tot ca. 21.00 uur, kaarten à 5 euro zijn te 
koop vanaf 18.30 uur aan de kerk. Kinderen tot 12 jaar 2,50 euro. 

Op zondag 21 december (in de middag) is er in samenwerking met de twee kerken in 
Koudekerk aan den Rijn een kerstspektakel in drie bedrijven. Het eerste bedrijf in de 
Scheepjeskerk. Daarna vertrekken de hele cast en ook de toeschouwers naar Koudekerk 
om daar de twee ander bedrijven te zien. Nadere informatie te zijner tijd in de Rijnwoude 
Koerier en via www.heiligethomas.nl

Op zondagmiddag 28 december is de Scheepjeskerk open, gewoon om de kerstsfeer nog 
even vast te houden. We hebben koffie, thee en warme chocolademelk en een mooie kerst-
stal in de kerk en vooral ook sfeer. Velen onder ons hebben een eigen verhaal over kerst of 
voorwerpen rond kerst met een eigen geschiedenis. Heeft u bijvoorbeeld een kerststal met 
een verhaal en wilt u dat met anderen delen, dan geven we u de gelegenheid dit gedurende 
die middag in de kerk op te stellen, uiteraard met het verhaal erbij. U brengt het aan het 
begin van de middag en haalt het aan het eind weer op. We nodigen iedereen van harte uit 
!!! Toegang is gratis, consumpties tegen een kleine vergoeding. Nadere informatie via het 
secretariaat van de parochiekern H. Michael en H. Bernardus of volg de aankondigingen 
in de Rijnwoude Koerier. 

Wat is er rond kerst te doen 
in de Scheepjeskerk.
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Eenmaal aangekomen op de boerderij zie ik dat de eerste koeien al worden gemolken. Ik 
snel me in een paar laarzen en loop naar de deur van de melkput. Even aarzel ik. Hoe kom 
ik bij Hans, zonder dat er een koe achter me aankomt? “Rechtsboven zit een groene knop”, 
roept Hans. Ik druk op de knop en sta binnen twee tellen naast Hans. 

Vanaf een afstandje kijk 
ik toe hoe Hans volledig 
geroutineerd de koeien 
melkt. Het valt me op dat 
er nog best wat hand-
werk bij komt kijken. Zo 
moeten de uiers eerst 
worden schoongemaakt 
en worden de eerste 
melkstralen met de hand 
gemolken. Vervolgens 
wordt het melkstel on-
der gehangen. Eenmaal 
na het melken moeten 
de uiers nog even ‘gedipt’ 

worden met een anti bacterieel goedje die infectie van de uier moet tegengaan. Dan mag de 
koe doorlopen en komt de volgende koe binnen. Hans vertelt dat enkele koeien hun vaste 
plek in de melkstal hebben. “Die wachten net zo lang tot zij precies op hun favoriete plek 
kunnen staan tijdens het melken. Voor de meesten maakt het niet uit, die staan overal”. 

Tussen het melken door lopen we naar de kalfjes om verse melk te brengen. Terwijl ik een 
kalfje probeer te laten drinken, vraag ik Hans hoeveel koeien hij precies heeft. “Negentig 
melkkoeien, tien droge koeien, vijfenveertig pinken en vijfenveertig kalveren. Gemiddeld 
levert dat me zo’n 2500 liter melk op per dag. Een keer per maand komt er iemand langs 
die controleert hoeveel melk iedere koe geeft en uit hoeveel eiwit en vet de melk bestaat”. 
Ik vraag Hans hoe het momenteel met de melkprijs zit. Hans: “Van 2010 tot 2014 was de 
melkprijs goed, zo’n €0,40 per liter. Nu is de melkprijs €0,34 en de verwachting is dat dit 
gaat zakken komend jaar. Door de boycot van Rusland merk je dat de melkprijs omlaag 
gaat. Dat geldt overigens voor de hele voedselindustrie”. 

Eenmaal terug in de melkput geeft Hans het doekje voor de uiers aan mij.  “Zo, je hebt nu 
lang genoeg kunnen kijken, je mag gaan melken”, lacht Hans. 

Het is kwart voor zes in de ochtend. Ik staar naar mijn wekker 
en vraag me heel even af waarom ik in hemelsnaam zo vroeg 
heb afgesproken. Al snel worden deze gedachten vervangen 
door een kriebelend gevoel in mijn onderbuik. Als kind wilde 

ik al eens een dag meedraaien op de boerderij. Alleen die koeien, 
dat wordt nog wat. Misschien hoef ik het hok niet in. Ach, het zijn vast goed-
sullen, die koeien van Hans. 

Een dag bij boer Hans
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Even kijk ik aarzelend naar het grote beest 
voor me en besluit me vervolgens puur te rich-
ten op de uiers. Ik neem het doekje over en be-
gin ijverig met poetsen. In mijn ooghoek zie ik 
Hans alweer aan de andere kant van de melk-
put staan. Blijkbaar doe ik het goed. Uiteinde-
lijk krijg ik zelfs de smaak te pakken! Na een 
check van Hans of er een lieve koe de melk-
put is binnengestapt, mag ik vervolgens de koe 
melken. Toch bijzonder hoe Hans al zijn koeien 
uit elkaar kan houden. 

Het is bijna negen uur als de laatste koe is ge-
molken en de melkput is schoongespoten. “Zo, 
nu gaan we eerst ontbijten”, zegt Hans. Ik volg 
Hans richting het woonhuis als er plots een 
vrachtwagen de stal binnenrijdt. “Die komt een 
koe ophalen”, vertelt Hans. We lopen naar een 

stuk  van de stal waar twee koeien apart staan. “Het gaat om de rechter”, wijst Hans, “dat 
is een mislukkeling”. Ik moet lachen om het woord mislukkeling. “Heb jij die niet op je werk 
dan”? lacht Hans. 

Vanaf een afstandje zie ik hoe de koe met een 
touw de vrachtwagen in wordt getrokken. In 
mijn gedachten hou ik me vast aan het idee 
dat  er ook weer kalfjes worden geboren en je 
moeilijk alle dieren kunt houden.

Zodra de vrachtwagen het erf verlaat vervolgen 
we onze weg naar binnen. Mechtild, de vrouw 
van Hans, heeft na haar werk in de stal de tafel 
al gedekt. Met z’n drieën genieten we van een 
bakkie thee met een boterham en bespreken 
de eerste indrukken van de boerderij. 

Na het ontbijt moeten de koeien worden ge-
voerd. Ik mag de pinken voeren en Hans voert 
de koeien. Een pink maakt een hoop herrie. 
“Dat is mijn wereldtopper”, vertelt Hans trots. 
“Uit de genomic test is gebleken dat het een 
hele goede pink is”, vertelt Hans. “Met behulp 
van genetisch materiaal afkomstig van de 
koe, worden de eigenschappen van het beest  
weergegeven en kan zo de waarde van de koe 
worden ingeschat. Het is de eerste pink die ik 
ga spoelen. Met spoelen moet je denken aan het laten vermenigvuldigen van eitjes en ze 
laten bevruchten. Na zeven dagen worden de embryo’s verwijderd en gebruikt of ingevroren 
voor de eigen koeien”.
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We staan nog een tijdje naar het beest te kijken. Dan lopen we door naar het hok van de 
kalfjes. Er blijkt een afvoerput dicht te zitten waardoor het water (lees; poep en pis) blijft 
staan. Hond Ruby blijkt na het achterna zitten van een rat de afvoer dicht gegraven te heb-
ben. Door de lenigheid van Hans en de inzet van verschillende harken en stokken is het 
uiteindelijk gelukt om het gat te openen. Als boer moet je ook creatief zijn blijkt maar weer. 
Na deze inspanning zijn we toe aan een bakkie koffie. 

Dan mogen de melkkoeien naar  
buiten. “Het is uniek dat ze in novem-
ber nog buiten lopen”, vertelt Hans. 
“Het is een prachtig najaar”. Dan 
opent Hans de deuren en lopen de 
koeien zelfstandig het pad af richting 
het land. Samen met Hans en hond 
Ruby lopen we achter de koeien aan 
en sluiten de hekken. 

Eenmaal terug op de boerderij zet 
Hans de trekker met veewagen bij het 
hok. “Er moeten twee droge koeien 
naar Jan Kerkvliet ”, zegt Hans. “Ik 
jaag ze jou kant op, hou jij ze tegen”? 
Enigszins gespannen roep ik dat ik 
er klaar voor ben.  Dan zie ik de twee 
koeien op mij af komen en bedenk me 
geen moment. Ik doe het hek open en 
zoek dekking achter het hek… 

Uiteindelijk rijden we mét de twee koeien naar Jan Kerkvliet. Onderweg laat Hans zien  
welke stukken land van hem zijn. “Ik heb veertig hectare eigen grond. Daarnaast huur ik 
zes hectare van andere boeren en negen hectare van Staatsbosbeheer. Bij Jan Kerkvliet 
heb ik een stuk of wat koeien lopen die droog, drachtig of gedekt zijn. Hij verzorgd ze  
volledig”. Eenmaal aangekomen bij Jan worden de twee koeien uitgeladen en gaan er zes 
mee terug.  Op de terugweg vraag ik Hans naar het ontstaan van de boerderij. “Mijn opa 
was boer en had een boerderij in de Hoorn in Alphen aan den Rijn. Mijn vader nam het 
bedrijf over en verhuisde in 1965 naar de Stoopenburg aan de Rijndijk. In 1980 ben ik in 
maatschap gegaan met mijn vader en door de ruilverkaveling uiteindelijk in 1985 verhuisd 
met het bedrijf naar de Vierheemskinderenweg”. Met Mechtild is hij in 1995 getrouwd, in 
maatschap gegaan en samen hebben ze de boerderij verder opgebouwd en er een fijn huis 
bij laten bouwen.

Als afsluiter van de dag mag ik nog een keer aanschuiven aan de keukentafel. Dit keer 
heeft Mechtild warm gekookt. Tijdens het eten denk ik terug aan leuke en leerzame  
momenten van vandaag. De Wereldtopper, de mislukkeling, de uiers en de melkprijs. Maar 
ook aan Mechtild, die er voor zorgt dat Hans zo kan aanschuiven aan de keukentafel. Even 
schiet het door mijn hoofd hoe het zou zijn als je als boer alleenstaand bent. Gelukkig zijn 
er dan altijd nog die negentig vrouwen die twee keer per dag voor je in de rij staan. 
       
Sarine Schildwacht
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In de vorige Buurtpraet heb ik iets geschreven over mijn werk in het St. Kizito ziekenhuis 
in Mikumi Tanzania. Hierbij op verzoek van de redactie een kleine bijpraet:

In juni dit jaar ben ik met zoon Fons weer 3 weken in Mikumi geweest om het riool- 
zuivering project op te starten. Wij hebben daar met de technische dienst en medewerkers 
van het ziekenhuis het hele project uitgezet, aangegeven waar gegraven moest worden en 
waar de inspectieputten moesten komen. 

Ook hebben we ze geleerd hoe ze met het 
lange afstand waterpas moesten werken 
om een goede afschot te krijgen voor de 
rioolbuizen. Het ging erg goed en er werd 
hard gewerkt. Wel moest voor ieder 
stukje graafwerk eerst onderhandeld 
worden over de prijs en mijn Kiswahili 
is niet meer zo goed als in 1973. Maar 
toch lukte dat aardig en hadden we  
iedere dag een hele groep mensen 
uit het dorp aan het graven en 2  
metselaars om de putten te  
metselen. Het dagloon was tussen 
de € 5, - en € 10, - ! 

Groeten uit Tanzania
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Daar stonden ze dan de hele 
dag voor te graven in een sleuf van 
ruim 2 meter diep in de natte klei. En soms 
ook nog meer dan 30 graden Celsius. Normaal is in juni de 
droge tijd, maar toevallig dit jaar niet en op een nacht was er een complete 
wolkbreuk. Alle sleuven en putten stonden toen onder water en ook een stuk riolering  
was omhoog gekomen. Na een dag pompen en de buizen opnieuw gemonteerd konden we 
weer verder.

Na 3 weken was een groot gedeelte klaar en zouden de mensen daar het verder afmaken.
In november ga ik dan het systeem in bedrijf stellen. Dan zijn de smerige poeltjes op het 
ziekenhuisterrein waar nu het rioolwater in wegzakt verleden tijd en loopt er via de nitraat 
en algen overloop vijvers straks schoon water in de rivier. Deze vijvers liggen helemaal 
achter op het terrein, ver van de patiënten met een hek eromheen zodat er geen mensen 
besmet kunnen raken.

Het is wel apart maar overal in Tanzania kennen ze van Persie en van Gaal en in juni 
speelde het Nederlands elftal in Brazilië die ook nog diverse keren wonnen dus wij konden 
niets meer verkeerd doen. Ook is het verbazingwekkend hoe de mensen daar toch overal 
weer iets vinden om van te leven, allerlei handeltjes, werkplaatsjes en motor-taxi bedrijf-
jes. Maar soms hebben ze ook weken geen inkomen en ik snap niet hoe ze dan toch weten 
te overleven.

Henk de Boer
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Even lekker puzzelen
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Eind augustus 2013 werd ik benaderd door de 
gemeente (toen nog) Rijnwoude of er interesse was in 
een Social Sofa voor de wijk.  Eerst wist ik niet wat het 
was, maar al snel bleek het een betonnen bank die 
door buurtbewoners  van een eigen ontwerp met 
mozaïek steentjes moest worden voorzien. Nu heeft 
de Groenendijk gelukkig  Helma Groenen in de wijk 
wonen, met heel wat mozaïek ervaring, kijk maar naar 
haar eigen tuin en schutting aan het begin van de 
Molenlaan. Dus Helma en ik naar een bijeenkomst in 
de brandweerkazerne in Koudekerk a.d. Rijn
Vervolgens zijn Helma en Francien samen met de 
kinderen in de wijk aan het ontwerpen geslagen. 
Eigenlijk waren er heel veel ontwerpen leuk en mooi,
maar allemaal pasten ze niet op de bank.  Een jury, 
bestaand uit behalve Helma, Francien, Jan Wentink en 
ik, hebben we een selectie moeten maken, waarvan 
weer één totaalontwerp is gemaakt. 

Nadat de Social Sofa organisatie het ontwerp op de
betonnen bank getekend had , met alle kleurnummers 
erbij, ging het echte werk in januari dit jaar beginnen.  
Wat een klus bleek dat, maar liefst 500 uur  is er 
gemaakt, door met name Francien, Helma en Elly en 
daarnaast nog vele anderen. Veel werk, maar volgens 
kenners is  het wel de allermooiste sofa geworden!

Ook moest er een plek gekozen worden. De ingang 
van de Groenestein is overwogen en ook de speeltuin, 
maar uiteindelijk was er een meerderheid voor de 
voortuin van Pleyn ’68,  passend bij de sociale 
activiteiten vanuit ons buurthuis en bovendien had de 
voortuin toch al een opknapbeurt nodig.  Tezamen 
met de vrijwilligers van Pleyn ’68 is er vervolgens in 
september hard gewerkt om er een gezellig zitje van 
te maken, met naast de sofa nog een aantal betonnen 
zitelementen.  Met Burendag op 27 september is de 
bank feestelijk in gebruik genomen.

Naast de ontwerpers, mozaïekers en tuininrichters wil 
ik hier nogmaals John de Wit bedanken, voor het 
beschikbaar stellen van zijn bedrijfspand voor het 
plakwerk en de vele koffie en chocolademelk die 
daarbij gedronken is.  Maar ook voor het beschikbaar 
stellen van de betonelementen die we erbij gezet 
hebben, en tevens de grote bomen, grond etc.  Ook 
Chiel de Boer bedankt voor de bijna 400 plantjes die 
het geheel, straks als het weer een beetje gaat 
groeien, op zullen fleuren.

Al met al een hele klus, maar waar een klein 
wijkje niet groot in kan zijn! 

 Prettige Feestdagen en een mooi 2015,
 Ben Oostdam 

De hoofdsponsor brengt persoonlijk de bank vanuit de 
werkplaats naar zijn eindbestemming.

SOCIAL SOFA

Een handige gozer (net buiten beeld) plaatst met een 
kraanauto  alle onderdelen exact op de juiste plek.

Burendag met cupcakes, ballonnen, champagne en 
veel  voldane en gezellige buurtbewoners. 
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Het kan haast geen Groenendijker ontgaan zijn, een paar dagen lang in september een  
tilbury met paard voor de kerk.  Zo is onder andere het jaarthema  “reizen“ van de  
landelijke Open Monumentendag ingevuld. Maar er was meer: blijde bezoekers, verhalen, 
ontmoeten.

Ja echt, er was nog veel meer: een motorfiets in de 
kerk. Een tentje en de fiets waarmee naar Com-
postella is gefietst. De rugzak met de afgetrapte 
schoenen en een bepakte en bezakte fiets, van 
Compostella pelgrims, buiten voor  de kerkdeur. 
En er was veel van de pastoor/pelgrim Godfried 
Claassen, indrukwekkend. Vele foto’s en exoti-
sche voorwerpen van wel 20 missiezusters en 
broeders uit de parochie langs de Rijndijk. 

De vrijwilligers die de 2 dagen hebben mogelijk 
gemaakt lopen allemaal een beetje in de wolken. 
Het was bijzonder geslaagd. Denkt u nu ,ik ben 
niet geweest, heb wat gemist? Dat klopt. Maar 
goed nieuws: volgend jaar hopen wij er weer iets 
moois van te maken. En ieder is dan weer van 
harte welkom.

Terug kijken op 
Open Monumentendag
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In de Media IN DE MEDIA
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In de Media
Was vogelgriep eerst nog iets abstracts; dat is sinds eind november wel anders nu twee 
bedrijven nabij onze buurt zijn getroffen.

Raar woord eigenlijk “griep” voor iets dat zo ingrijpend is en dat duizenden kippen  
moedwillig worden gedood.

Als ondanks alle voorzorgsmaatregelen die in de bedrijven werden genomen dan tóch de 
noodlottige ziekte toeslaat, geeft dat een enorme impact. Machteloos toe te zien hoe je  
stallen worden leeggehaald, de regie uit handen genomen en een landelijke negatieve focus 
op je bedrijf. 

Wij wensen de families De Wit en Wesselingh veel sterkte!
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11 november is de dag,
Dat mijn lichtje, dat mijn lichtje,

11 november is de dag,
Dat mijn lichtje branden mag!

Inderdaad, 11 november vond alweer voor de derde keer het Sint Maarten feest plaats in 
onze wijk. Met prachtig versierde en verlichte lampions trokken meer dan 40 kinderen 
door de wijk. Veel buurtbewoners waren thuis en werden verrast met mooi gezang! En dat 
werd rijkelijk beloond. Menig kind kwam met een grote zak vol lekkers weer thuis en zit 
daar waarschijnlijk nog steeds van te snoepen!

Dank aan iedereen die zo enthousiast mee deed, voor alle extra verlichting die de wijk extra 
sfeervol en gezellig maakte! En deze traditie raakt steeds verder geworteld in de wijk, in 
2015 kunt u deze datum wederom met een dikke stift omcirkelen.

David Bronsveld

Sint Maarten in de speeltuin
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Sint in de Groenendijk
Wat was het weer een mooi feest in Pleyn 68 !! Op zaterdag 29 november kwam Sint een 
bezoek brengen aan de kinderen van de Groenendijk. Het was koud buiten en de kleintjes 
met hun ouders keken verlangend uit naar sinterklaas. Daar waren de eerste pieten, op 
een grasmaaier die ze onderweg ergens hadden ‘geleend’ om sint te zoeken.
Niet heel veel later arriveerde Sint met de Jeep en nog eens 3 pieten !!

Binnen was het warm en de sfeer was prima, er werd gezongen, gedanst, geknutseld en bij 
sint op schoot gezeten. Maar het spannendste is toch als de sint de pakjes uitdeelt en je 
toch écht even naar de sint moet om je pakje te halen. Dan is het grote moment dat alle 61 
kinderen hun pakje hebben gekregen en mogen kijken wat sint heeft meegebracht, daar 
kom je uiteindelijk toch voor. Met tevreden smoeltjes gaan de kinderen weer naar huis. 

Sinterklaas en pietermannen TOT VOLGEND JAAR!

Groetjes van de sinterklaascommissie.
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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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Januari:
Donderdag 8 januari – bestuursvergadering Wijkcomité Groenendijk.

Maart:
Donderdag 5 maart - bestuursvergadering Wijkcomité Groenendijk.

Zaterdag 21 maart – NL doet i.s.m. OranjeFonds

April:
Begin april verzamelen kopij Buurtpraet.

4, 5 of 6 april paaseieren zoeken in Speeltuin.

Mei: 
Donderdag 7 mei - bestuursvergadering Wijkcomité Groenendijk.

Zondag 17 mei – Leiden Marathon.
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 het ons weten via info@wijkcomitegroenendijk.nl
 

Extra onder de aandacht in Pleyn 68:
Vrijdag 23 januari 2015: Cabaret!

Zaterdag 14 februari: % Disco!
Zaterdag 14 maart 2015: Ierse avond!

Vrijdag 20 maart 2015: Cabaret!

Voor alle activiteiten in Pleyn 68:  
Deze  worden geplaatst op het digitale bord aan de gevel van Pleyn 68  

of kijk op  www.pleyn.nl  

Agenda 2015
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De uitgave van de Buurtpraet 
wordt gesponsord door:

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

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

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

Mail naar: buurtpraet@wijkcomitegroenendijk.nl




