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Tel uw zegeningen
Bovenstaande is een oud gezegde maar het schoot me te
binnen toen de analisten meldden dat de nieuwe president
van USA was gekozen uit louter ontevredenheid (met alles
wat politiek is). Dat is over een paar maanden in Nederland
kennelijk óók aan de orde.

altijd al deden (met alle respect) en er staat weer genoeg op
de agenda (zie ook elders in deze Buurtpraet). Persoonlijk heb
ik als ambitie om de basis aan vrijwilligers uit te breiden zodat
we met meer mensen zijn en niet altijd dezelfde(n) in touw zijn
als er iets georganiseerd wordt.

Wie 60 jaar geleden als kind uit school kwam kreeg een
boterham met “tevredenheid” (als beleg) en een kop thee met
suiker óf een babbelaar (nooit allebei!). Als we nu dan met een
dik belegde boterham en juist minder suiker (vanwege overgewicht) zó grootschalig ontevreden zijn met “de politiek”
hebben we/ze toch wel ergens een paar afslagen gemist
lijkt me.

Misschien moet je je dus tóch gewoon maar eens even
aanmelden via info@wijkcomitegroenendijk.nl? De belastingdienst maakt het misschien niet leuker maar wij wel!

In de Rijnwoudse tijd wilde jullie Wijkcomite nog wel flink wat
tijd investeren in relaties met de gemeentelijke politiek maar
sinds we zijn opgegaan in Groot-Alphen zijn we dat gestaakt.
Het kost heel veel inspanning en levert nagenoeg niets
tastbaars op. Op bestuurlijk niveau hebben we momenteel
nog wel contact met wethouder en ambtenaren maar van
(volksvertegenwoordiging) politici/raadsleden ervaren we
nauwelijks belangstelling laat staan enige invloed op raadsbesluiten die ons raken. De populistische besluitvorming rond
de locatie van de treinhalte bij Rhynenburg maakte dat de
afgelopen maanden nog eens te meer duidelijk.
Kortom, wij doen maar gewoon ons eigen dingetje in
Groenendijk en wat dát betreft eet ik over 2016 graag een
boterhammetje “tevredenheid”. De boter op mijn hammetje
(eigenlijk een raar woord voor een graanproduct!) is dan
toch het Buurtontbijt dat we op 24 September hadden. Een
nieuwe activiteit met groot succes en zo zie je maar wat enkele
bevlogen vrijwilligers kunnen losmaken. Gaan we in 2017 wéér
doen!
En mijn boterham krijgt een dikke laag suiker met de afronding van de aankoop van ons Buurthuis Pleyn68. Op
24 September hadden we (uiteraard) in ons Buurthuis een
fantastische avond met de mensen die een persoonlijke
lening hebben verstrekt voor de aankoop, alle vrijwilligers van
het Wijkcomite en de vrijwilligers van Pleyn68. Een zaal vol
met (meer dan 100) mensen die allemaal zo betrokken zijn bij
hun leefomgeving dat ze de portemonnee trekken of zich het
vuur uit de sloffen lopen! De organisatie lag bij Pleyn68 maar
wat mij betreft óók direct een jaarlijkse traditie.
Ook komend jaar gaan we onversaagd verder met wat we

Tel je zegeningen en een gezond en mooi 2017!
Jan Wesselingh
Voorzitter

Uitnodiging Nieuwjaarsborrel
Beste buurtbewoners,
Wij nodigen u van harte uit voor
een gezellige Nieuwjaarsborrel- babbel.
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 6 januari in Pleyn 68
vanaf 16.00 tot 19.30 uur.Om 16 uur is er
een verrassing voor de kinderen en om
17 uur voor volwassenen.
Bij binnenkomst ontvangt u een gratis glas champagne
en er wordt een gratis broodje beenham geserveerd .
Hopelijk tot 6 januari 2017!
Tijdens de nieuwjaarsreceptie reikt het wijkcomité
in samenwerking met Habeko wonen
een “Beste Buurtbewoner Award” uit aan iemand
die zich in het afgelopen jaar bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt voor de wijk.
Graag tot dan.
Oud- nieuw jaar- en wijkcomité
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Informatiebrief
Woensdag 26 oktober jl. hebben we bij elkaar gezeten in
Pleyn68 voor een informatieavond over Rijndijk-West. Tijdens
deze avond heeft Hans Goodefrooij, een adviseur van DTV
Consultants, de onderzoekresultaten aan u gepresenteerd en
zijn wij als gemeente ingegaan op het vervolg proces.
Tijdens de avond is al flink gediscussieerd over de Rijndijk en
alle verkeersstromen die daar op zitten. Een feit is dat de grote
stroom doorgaand verkeer alleen kan worden geweerd door
het aanbrengen van een fysieke knip. Deze knip zorgt er ook
voor dat bewoners van Groenendijk of nog naar Hazerswoude
Dorp kunnen of nog naar Zoeterwoude.
Wij hebben geconstateerd dat er weinig draagvlak is voor deze
maatregel. Daarmee blijft doorgaand verkeer gebruik maken
van de Rijndijk. Aan ons de uitdaging om een ontwerp te maken
waarbij de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers
wordt gewaarborgd en het (doorgaand) verkeer hun gedrag
en snelheid dermate aanpast dat ze het gewenste gedrag
vertonen voor een verblijfsgebied.
De aanwezige op de avond hebben samen al over de kaarten
gebogen en verschillende opmerkingen gemaakt over de
Rijndijk-West. Dit waren klachten, problemen, wensen en
mogelijke oplossingen. Alle gemaakte opmerkingen zijn
genoteerd en onderverdeeld naar locatie. Tijdens het eerste
stakeholdersoverleg wordt de samenvatting besproken.
De rapport van DTV Consultants heeft u deze avond mee naar
huis kunnen nemen. Mocht u niet aanwezig zijn geweest en toch
het rapport willen ontvangen, Jan Wesselingh van wijkcomité
Groenendijk heeft een aantal exemplaren mee naar huis
genomen. Tevens is het rapport terug te vinden op de website
van Gemeente Alphen aan den Rijn; www.alphenaandenrijn.
nl/reconstructies, Projectpagina Rijndijk-west.
Hoe nu verder?
Het vervolgproces wil ik hier nogmaals kort herhalen, zodat dit
bij een ieder van u bekend is. Totdat we bij u terug komen,
bestaat het vervolgproces uit drie stappen:
Stap 1:
Wij gaan verder onderzoek doen naar de Rijndijk-West.
• Wat zijn de technische mogelijk en onmogelijkheden van de
weg (wat ligt er nu werkelijk onder het asfalt en waar
moeten we allemaal rekening mee houden)
• Wat zijn de financiële mogelijk en onmogelijkheden? Dit

hangt samen met de technische mogelijkheden, vrij te
maken budget en het al dan niet uitvoering in fases
• Welke projecten spelen een rol rondom Rijndijk-West
(denk aan Avery, nieuw Werklust en Scheepjeskerk)
Stap 2:
Daarnaast gaan wij met drie verschillende adviesbureaus
om tafel om te kijken welke van de drie ons het beste kan
ondersteunen bij het ontwerp van de Rijndijk-West. Hierbij
gaat het om het krijgen van een goed eindplaatje. Het ontwerp
moet verkeerstechnisch goed zijn voor alle modaliteiten die
er gebruik van maken. Maar het ontwerp moet er ook voor
zorgen dat de weg onderdeel wordt van het gebied en niet het
gebied juist opsplitst in tweeën. Voor deze uitdaging vragen
wij ondersteuning van een extern adviesbureau.
Stap 3:
Wij vragen u zich aan te melden voor het stakeholdersoverleg.
Zoals vertelt op de informatieavond willen we samen met u
een ontwerp maken voor de Rijndijk-West. We horen graag
van u wat de wensen zijn voor deze weg en hoe we deze in
het ontwerp kunnen verwerken. Wilt u meedenken over het
ontwerp? Dan kunt u zich aanmelden bij Paul Prast (pprast@
alphenaandenrijn.nl)
De planning is om in het voorjaar 2017 het eerste
Stakeholdersoverleg te plannen. Tijdens dit eerste overleg
wordt informatie gegeven over stap 1 en 2. Daarna gaan we
met elkaar aan de slag en wordt duidelijk hoe we dat gaan
doen. Voor nu gaan wij uit van het maken van een ontwerp in
2017 en start uitvoering in 2018/2019. Met zekerheid kunnen
we dit pas zeggen, na de onderzoeken in fase 1.
Inge de Laat - Gebiedsadviseur Verkeer en Vervoer
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Verkeer in Groenendijk
Een oud en beladen onderwerp waarover we sinds 2006 al
meermaals bij elkaar hebben gezeten! Op 26 October j.l.
organiseerden we samen met de Gemeente (wederom) een
infoavond in ons Buurthuis.
De aanwezige circa 95 Groenendijkers werden geïnformeerd
over de veiligheidsanalyse en de resultaten van aanvullend
Gemeentelijk onderzoek. De teneur is dat er van alles teveel is
(ongevallen, sluipverkeer, hardrijders etc.) en er maatregelen
zullen volgen. De invulling en consequenties zijn echter nog
niet in beeld.
Jullie Wijkcomite beperkt zich hierin tot het faciliteren van
bijeenkomsten en informatie; wij gaan geen stelling nemen
of een eigen visie formuleren. Wel vinden we het van groot

belang dat iedereen goed geïnformeerd blijft en iedereen zijn
zegje kan doen; dáár gaan we dus op sturen en waar nodig
de Gemeente faciliteren. Indien relevant zullen we jullie via
ons emailbestand attenderen op (info)data en besluitvorming
zodat je je kunt laten horen.
Mocht je nog geen email van ons ontvangen stuur dan je
emailadres naar: info@wijkcomitegroenendijk.nl
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Bericht vanuit de Scheepjeskerk
De luchtverwarming van de Scheepjeskerk was al meer dan
60 jaar oud. Dit was eerst een olie gestookte verwarming die
later is omgebouwd naar aardgas.
De ijzeren verwarmingsketel begon al aardig door te roesten
en gaf ook regelmatig storing. Het werd dus tijd om deze te
vervangen.
Toevallig werd de Meerburgkerk in Zoeterwoude onlangs
helemaal verbouwd en daar zat een nog zo goed als nieuwe
luchtverwarming in die precies in onze kerk past. Omdat
deze kerk over-ging op vloerverwarming paste dat niet meer.

Onze klusgroep mocht deze installatie voor niets overnemen
maar dan moesten we wel alles zelf demonteren. Dat is gelukt
en inmiddels is deze installatie opnieuw opgebouwd in de
Scheepjeskerk en kunnen we de komende jaren weer stoken.
Omdat dit nu een hoog rendement installatie is zullen we ook
zuiniger gaan stoken. De klusgroep is nu bezig om ook bij de
ingang van de kerk een verwarming te maken zodat ook de
koffieruimte wat behaaglijker  is.
Henk de Boer
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Moeder Teresa
Op dinsdagavond 25 november 2016 is er in Pleyn 68 een
avond georganiseerd over Moeder Teresa, een non die werkte
onder de armen in Calcutta,  India. Zij heeft hiervoor in 1950
een congregatie  gesticht welke in 1995 al 300 tehuizen in 25
landen kon runnen voor armen. In 1977 is o.a. het tehuis van
de Missionarissen van Naastenliefde in Rotterdam door haar
gesticht. In  1979 ontving zij de Nobelprijs voor de vrede en op
4 september 2016 is zij door paus Franciscus heilig verklaard.
Zij was een heel eenvoudig mens die helemaal voor de armen
leefde en hen onderdak en eten bood maar vooral ook
aandacht aan hen besteedde .

Dit gedicht, geschreven door Moeder Teresa, hangt nog
steeds in de hal van een weeshuis in Calcutta wat door
haar werd gesticht. De redactie vindt dit een mooie
kerstgedachte!
Mensen zijn onredelijk, onlogisch en egoïstisch
….maar blijf van hen houden, ondanks alles.
Als ge het goede zoekt zullen mensen u beschuldigen
van egoïsme en verkeerde motieven
….maar blijf het goede zoeken, ondanks alles.
Als ge succes hebt, krijgt ge onechte vrienden
en echte vijanden
…maar blijf vasthouden aan uw succes, ondanks alles.
De goede dingen die ge vandaag doet,
kunnen morgen alweer vergeten zijn
…maar blijf goede dingen doen, ondanks alles.

Een bekend uitspraak van haar: “Er zijn veel mensen  op deze
wereld die snakken naar een stukje brood maar er zijn nog
veel meer mensen die snakken naar een beetje liefde”
Alfons Kroese is lange tijd prior van de Karmelieten in Hazerswoude geweest. Hij heeft haar in 1977 geholpen bij het opzetten
van het tehuis in Rotterdam en Moeder Teresa heeft toen
gelogeerd in het Diepgangcentrum. Zij heeft daar ook gesproken
met een aantal jongeren o.a. uit de Pleyn 68 groep. Over dit
bezoek en over haar werk vertelde Alfons Kroese op deze avond.
In deze Buurtpraet vindt u een aantal uitspraken van haar.

Eerlijkheid en oprechtheid maken u kwetsbaar
…maar blijf eerlijk en oprecht, ondanks alles.
Mensen houden van succes en lopen
alleen geslaagde mensen achterna
…maar loop ook eens mislukkelingen achterna,
ondanks alles.
Wat u jarenlang met moeite hebt opgebouwd,
kan in een dag worden weggevaagd
…maar blijf bouwen ondanks alles.
Mensen hebben soms hulp nodig,
maar kunnen zich tegen u keren als ge wilt helpen
…maar blijf helpen, ondanks alles.
Als ge in het leven overal uw beste beentje voorzet,
krijgt ge soms de wind van voren
…maar blijf uw beste beentje voorzetten.
Want ondanks alles heeft God in deze wereld
geen anderen handen dan de onze
om Zijn werk aan anderen te doen.
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Gebroeders Gerard en Jacob Groen
Dat de wereld er 50 jaar geleden heel anders uitzag, overbodig
om dit te melden. Vaak komt er dan een lange opsomming van
wat we nu wel en toen nog niet hadden. Maar wat hadden
we toen wel en nu niet meer? Voor de Groenendijk is het
meest opvallende dat we winkels hadden, voor de dagelijkse
boodschappen hoefde je niet ver te gaan, het meeste werd
zelfs nog dagelijks of wekelijks thuisbezorgd.
We hadden twee kruideniers (Rinus Scheel en Cor en Aris van
der Voort), melkboer Gebr. Groen, bakker Pennings, op een
gegeven moment zelfs drie groente boeren (Cor van Dam, Jan
Platteel en Janus Spierenburg), schoenmaker Dirk Spierenburg,
voor sigaren was er Jan Borst en vlees kwam bij slager Meijer
vandaan. Af en toe kwam de voddenboer nog door de straat en
ook Jaap Raaphorst werd wel eens langs de deur gesignaleerd
met een koffer vol pleisters en andere drogisterij artikelen.
Alles verdwenen. Als laatste heeft Jan Groen jr. in 1990 zijn
(van oorsprong zuivel-) winkel gesloten.

De oude winkel Rijndijk 29. Voor de winkel buurkinderen
die meegedaan hebben met een wedstrijd van Gouda’s Glorie.

Melkboer
Van oudsher is de melkboer een (koe-)boer die de melk uit
huis verkoopt of uitvent. Voor veelal kleine boeren was dit
een manier om wat meer geld te verdienen. Later ontstonden
hieruit de zuivelwinkels die nog steeds met de naam “melkboer”
werden aangeduid. Inmiddels is de melkboer als zelfstandige
winkel ongeveer geheel verdwenen. Dit is eigenlijk ook het
verhaal van de zuivelhandel Gebr. Groen.
Jan Groen Sr
Het boerenbedrijfje van Jan Groen sr. was gelegen op de hoek
van de Molenvaart en de oude Rijn (die toen lang zo breed niet
was als nu). Daar staat nu de voormalige fabriek van Avery, het
was ongeveer in het verlengde van de Molenlaan. Er was daar

een woonhuis met een houten schuur erachter waar het vee
stond. Jan pachtte her en der wat land met name ook land dat
de parochie in bezit had. Bij elkaar misschien 5 a 6 hectare. Om
wat meer armslag te hebben begon Jan steeds meer melk uit
huis te verkopen. De melk bracht zo meer op.

Rijndijk 29

Handkar
Het hele gezin moest natuurlijk meehelpen. Vader Jan hield
zich voornamelijk met de boerderij bezig en de kinderen,
Gerard, Anna en Jacob ventten uit. Dat ging gewoon met een
handkar en de verre klanten met een transportfiets. Twee maal
daags, na het melken gingen de melkbussen op de handkar om
dit langs de deur te verkopen, gewoon naar de mensen toe.
En niks melk in pakken of flessen, gewoon per klant de melk
uitpinten. Hier langs de Rijndijk waren veel koe-boeren die
natuurlijk zichzelf en de knechten en daggelders voorzagen van
melk. Maar richting Leiden woonden meer fabrieksarbeiders,
daar woonden dus met name zijn melkklanten. Veel werk dus
om die te bedienen.
Gebroeders Groen
In 1951 trouwde Gerard, die inmiddels al 37 was, met Nel
Kaptein. Ze lieten een huis bouwen (Rijndijk 29) en begonnen
vandaaruit zuivelproducten te verkopen. Samen met Jacob
startte Gerard toen dus zuivelhandel Gebroeders Groen
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Jacob, die toen nog steeds op het ouderlijke huis langs de
Rijn woonde, met fiets en handkar de klanten dicht bij huis en
Gerard de klanten verder weg met paard en wagen. Ook zus
Anna hielp mee. De wijk liep langs de Rijndijk naar het westen
door tot aan de Wilhelminabrug van Leiden. Elke dag van de
week werd de wijk gelopen. Nel “deed” de winkel.
Jacob Groen
Eind 50-er jaren van de vorige eeuw werden de huizen in de
Groenestein gebouwd. En elke dag kwam Jacob langs. Hij had
een sleutel (loper) van alle voordeuren, dat was makkelijk. De
melkkoker stond al klaar in de gang. Jacob opende de deur
en riep dan luid, met zijn karakteristieke stem “Melkboer”.
Dan werd de bestelling doorgegeven en zette Jacob die in de
gang. Hij schreef het in zijn boekje en eens per week werd er
afgerekend.

De winkel op Rijndijk 31 i nog in bedrijf.

in kratten gestapeld in zijn bezorgkar. En met de grote gezinnen
van toen waren er heel wat zuivelproducten te bezorgen.
Veranderingen
Toen de levensmiddelen winkel van vd Voort sloot ging men
in de zuivelwinkel van Groen ook levensmiddelen verkopen.
De gezondheid van Gerard ging achteruit en rond 1980 namen
Jan jr. en Francien de zaak over. Gerard overleed in 1981,
Jacob in 2000.   Maar de tijden waren verandert. Het werd
steeds meer gebruikelijk om in plaats van dagelijks naar de
winkel, eens per week naar de supermarkt te gaan. Ook het
bezorgen aan huis werd minder frequent. Uiteindelijk draaide
de zaak bijna geheel op de omzet van het Zoeterwoudse
industrieterrein. Maar ook daar kwam in 2001 een einde aan.
Precies 50 jaar na de start van de gebroeders Groen.

Jacobs eerste gemotoriseerde bezorgkar samen met Jan.

Nico

Op zaterdag liepen er altijd wel een paar kinderen met Jacob
mee. Samen de handkar duwen en helpen bezorgen. Langs
woonhuizen maar ook bij de kippenslachterij van Wies van de
Meer die toen aan de Molenlaan zat en bij Nieuw Werklust
waar nog volop geproduceerd werd. Jacob was een begrip
voor iedereen. We spraken niet van de melkboer maar van
Jacob; “Is Jacob al geweest” of “Jacob is laat vandaag”.
Vernieuwing
In 1962 verhuisde de zuivelhandel naar Rijndijk 31i. Hier was
een nieuwe een ruime winkel gebouwd met een grotere en
gekoelde opslag om de producten te bewaren. Jacob en zijn
broer Cor en zussen Anna en Rie verhuisden in 1964 naar de
oude winkel (Rijndijk 29) nadat deze natuurlijk verbouwd was.  
Gerard had zijn paard inmiddels al ingeruild voor een
bestelwagen (zal wel een volkswagenbusje zijn geweest)
en ook Jacob moest er aan geloven. Hij kreeg een kar met
benzinemotor. En dat was nodig ook. “Losse” melk werd er
niet meer verkocht, dit waren flessen geworden. Die stonden

Gerard en Jacob Groen in de nieuwe winkel. De twee deurtjes die
vanuit de winkel toegang gaven tot de producten in de koeling.
In het midden de kraan om ‘losse’ melk te tappen.
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Woord van het jaar
Vroeger, in dit geval gaat dat meer dan 50 jaar terug, werd ik
nogal eens aangesproken met: “Van wie ben jij er een?”. Dat was
in de tijd van de grote gezinnen die, naar gevoel van het huidige
gezin, op een onbegrijpelijke manier de eenvoudige woningwet
woningen bewoonden. Nu zouden we er hulpverleners op af
sturen om te kijken of er geen jeugdtrauma of nog erger aan
het ontstaan is. Laatst sprak ik met Peter Koeleman, nummer
23 in het gezin en niet de jongste, een ervaringsdeskundige dus  
en bewijs dat je een drukke jeugd prima en positief overleeft.
Waarschijnlijk tot ongeloof van de huidige, zich op de eigen
kamer terugtrekkende jeugd die al append, face-boekend en
Pokémon spelend de tijd doorbrengt.
Maar goed, “van wie ben jij er een?”; Ik voelde me dan
gereduceerd tot een voorwerp, een waardeloos voorwerp. Ze
vroegen niet naar mij maar naar mijn vader. En dat werd nog
erger als er na “Van wie ben jij er een ?” volgde: “Ben je er
een van Frans?”. Mijn vader was dus blijkbaar ook nog tweede
keus.
Maar ik moet zeggen dat met de jaren wat dat betreft wel
wat veranderd is. Een paar weken geleden waren we bij een
familiereünie. Dus allemaal familie van elkaar maar toch in
zekere zin ook vaak onbekenden; familie hoeft toch niet altijd
zo close te zijn?  Dan krijg je heel vaak als opening: “Van wie
ben jij er een?”. En ik moet zeggen, opeens klinkt dat veel
leuker dan vroeger. Nu is het een sleutel tot gesprek. Maar dat
moet ik ook gelijk weer nuanceren. Waar je vroeger tijdens een
dergelijke bijeenkomst sprak over je kinderen, waar je werkte
en nieuwsgierig was over de toekomst, is dat nu heel anders.
Als je leeftijd eenmaal in de buurt van de 70 à 75 jaar (zoals
veel van de reünisten) komt dan lijkt het of de toekomst alleen
nog bestaat uit ziekenhuis bezoek, onderzoeken en nieuwe
heupen. Sommige mensen kunnen daar met smaak over
vertellen en soms zelfs met trots melden dat ze al twee nieuwe
heupen hebben en een knie en dat de andere ook gedaan
moet worden. Maar het wordt ronduit deprimerend als “het
bloed” niet goed is of men de oorzaak van vage klachten niet
kan achterhalen. Vroeger zei ik dan steevast dat het met het
leven zo-wie-zo slecht afloopt. Maar dat durf ik bijna niet meer.
Ik heb nog niet de leeftijd bereikt waar het tobben wordt
met de gezondheid   maar het geeft wel een inkijk naar het
voorland. Als tegenwicht hou ik me dan maar vast aan mijn
92 jarige vader die nog steeds met zijn originele heupen en
knieën rondloopt en aan wiens hart ook nog niet is gesleuteld.
Voordeel van deze “reünie”-gesprekken is wel weer dat je van

de nieuwste medische technieken op de hoogte bent en ook je
medische woordenschat weer een boost krijgt. Elk nadeel heb
z’n voordeel zei Cruyff al.
Het is trouwens weer de tijd van de lijstjes. Ik zat te denken
of een van deze nieuwe medische woorden in aanmerking
zou komen voor het lijstje met woorden van 2016. Maar ze
vormen totaal geen bedreiging voor “Pleyn-participant”. Dat
super Groenendijkse woord is voor mij onbetwist de topper
van 2016.
Nico Wesselingh

Agenda
Wijkcomité Groenendijk
• Vrijdag 6 januari
Nieuwjaarsreceptie in Pleyn 68
• Zaterdag 11 maart NL doet.
• 15-16-of 17 april
Paaseieren zoeken
				
in de speeltuin.
• Zondag 21 mei
Leiden marathon door de wijk
Pleyn 68:
• Zondag 15 januari
• Vrijdag 20 januari
• Zaterdag 28 januari
• Vrijdag 17 februari
• Zondag 19 februari
• Vrijdag 17 maart
• Zondag 19 maart
• Vrijdag 24 maart
• Zaterdag 25 maart
• Zondag 9 april
• Vrijdag 14 april
• Vrijdag 12 mei

Risken
Klaverjassen
CCR avond
Klaverjassen
Risken
Klaverjassen
Risk
Cabaretavond
Ierse avond
Risken
Klaverjassen
Klaverjassen
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De Groenendijkse molen maalt weer!
Het afgelopen jaar is de Groenendijkse Molen gerestaureerd.
De waterloop aan de Noordwestzijde was aan het verzakken en
dreigde van de molen af te scheuren. Door de verzakking liep
kwelwater onder de molen door naar de lager gelegen polder.
Ook moest het rietdek van de ondertoren worden vernieuwd.
Nadat het rietdek van de ondertoren was verwijderd bleek
het houtwerk deels aangetast door houtrot en is hersteld.
De restauratie is uitgevoerd door Verbij BV te Hoogmade.
De molen functioneert nu weer optimaal en kan ook weer
worden ingezet als hulpgemaal van het Hoogheemraadschap
van Rijnland.
De restauratie werd in de zomer van 2016 voltooid en
vervolgens werd 1 oktober gekozen als datum waarop de
molen officieel in gebruik werd gesteld. De dag begon met een
ochtendbijeenkomst in Pleyn68. Voor een klein gezelschap
van circa 40 personen (waaronder vertegenwoordigers van
het wijkcomité Groenendijk) vertelde molenmaker Verbij
het verhaal van de restauratie. Daarna kwamen vijf van de
zeven nog levende molenaars die ooit gemalen hebben op de
Groenendijkse molen, aan het woord. Zij vertelden over de
eigenaardigheden en de unieke eigenschappen van de molen.
Tot slot vertelde Wim Bos, de voorzitter van de Rijnlandse
molenstichting, welke moeite is gedaan om de financiering van
de restauratie ‘rond’ te krijgen.
Daarna vertrok het gezelschap naar de molen. Daar verrichte
Wethouder Van Velzen van de gemeente Alphen aan den Rijn
de openingshandeling. Hij maakte de vang los waardoor de
molen in beweging kwam en onthulde daarna een plaquette

in de molen met daarop de namen van de organisaties en
instellingen die geld hebben verstrekt voor de restauratie.
In de weken voorafgaand aan de heropening is getracht de
bewoners van Hazerswoude-Rijndijk te betrekken bij deze
gebeurtenissen. Allereerst was daar de medewerking van de
familie Ebbink, over wiens erf de molen kan worden bereikt.
Vervolgens werden in het dorp folders huis-aan-huis verspreid
waarin inwoners werden uitgenodigd de molen in de middag
van 1 oktober te komen bezoeken. Circa 150 bezoekers zijn die
middag gekomen. Gelukkig was het droog. Dat wil zeggen: na
afloop om half zes begon het te plenzen!
In de volgende Buurtpraet kunt u lezen over de “Historie van
de Groenendijkse Molen” en zijn molenaars.
Met dank aan de hr. Wim Bos van de Rijnlandse Molenstichting.
Foto’s gemaakt door: Annemieke Ebbink
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Wie betaalt de restauratie?
De kosten van de restauratie aan de Groenendijkse Molen
bedragen € 135.000. Hoe betaalt de Rijnlandse molenstichting, eigenaar van de molen, deze kosten? De provincie
Zuid-Holland heeft een subsidieregeling voor restauraties
van monumenten. Daaruit werd een bijdrage verstrekt van
€ 65.000. Blijft over een schuld van 70.000.  
Vervolgens werden verschillende goede doelen fondsen
benaderd. Van de Hollandsche Molen/Bankgiro Loterij en van
het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvingen we toezeggingen
van in totaal € 33.000.
Daarmee kwam ons tekort voor deze molen op € 37.000.
Dat zijn de kosten die de Rijnlandse Molenstichting uit haar
spaarfonds voor restauraties betaald.

Hoe komt de Rijnlandse Molenstichting aan een spaarfonds
voor restauraties als deze?
- door incidentele en/of jaarlijkse bijdragen van donateurs;
- door legaten van mensen die een deel van hun vermogen
nalaten aan de Rijnlandse Molenstichting
- door zuinig te zijn in al haar uitgaven, bijvoorbeeld: al onze
molenaars, maar ook het bestuur werkt op vrijwillige basis.
Daardoor wordt 95% van de inkomsten besteed aan het
molenonderhoud.
Wilt u bijdragen aan het onderhoud en aan restauratie
van molens van de Rijnlandse Molenstichting? Stuur een
mailbericht naar: info@rijnlandsemolenstichting.nl en u
krijgt van ons informatie toegezonden hoe u financieel kunt
bijdragen aan het onderhoud van onze molens.

Open Monumentendag
Met u wil ik een afspraak maken
Open Monumentendag afgelopen september. Velen zijn er
geweest en ze zijn net als wij verrast door de vele iconen die er
te zien waren. Verrast door alle symbolen die in een kerk, in de
Scheepjeskerk, te zien zijn. Die symbolen konden worden gezocht
in de kerk aan de hand van foto’s met begeleidende tekst.

De meeste in het oog lopend waren de iconen, wel meer dan
120 stuks. Iconen die voor iemand een bijzondere waarde
of betekenis heeft. Iconen meegebracht van een vakantie in
Oost Europa. Er waren vele iconen van mensen die ze zelf
schilderen. Er was een collectie reisiconen, brons, van de 16de
tot 18de eeuw, echt verrassend, kleurrijk. En de vele verhalen,
die de mensen van wie de iconen waren, elkaar vertelden. Echt
een mooi feest al die iconen. Verrassend ook.
Vrijdag bij het inrichten werden er 2 iconen gebracht. Ze
zagen er echt oud uit. Het hout waarop ze geschilderd waren

was enigszins vergaan. Jan de Frankrijker, die zelf veel iconen
schildert, vond de voorstelling heel bijzonder. Waarschijnlijk
een Maria ten hemelopneming als onderwerp. Zondag was er
de Bulgaarse iconenschilderes Nadia Stojanova. Zij was over
de hele expositie en zeker over deze 2 oude iconen verrukt.
Zij kwam er niet over uitgepraat. Boeken gingen open, er werd
gezocht in de boeken. Ik vroeg haar: “hou oud is dit mogelijk ”
ze zei even niets ”15 de eeuw? “. Ze zei: “ dat zeker, maar ik denk
veel  ouder”. “Aan de voorstelling alstublieft niets restaureren,
alleen het hout door een deskundige laten conserveren”.
Kort en goed, zij en wij allemaal zijn bijzonder blij verrast. Je
organiseert iets en dit komt dan langs. Echt geslaagd voor ons
als organisatie maar zeker voor alle gasten. Misschien was
u wel een van hen. Maar dit is nog niet alles. De vroegere
huisschilder van de Groenendijk,schilder Cor Koot schilderde
niet alleen uw voordeur, of verving de kapotte ruit. Nee, in de
avonduren schilderde hij ook een icoon. Hij schilderde deze op
de achterkant van glas. En deze icoon was er ook. Iedereen
die deze icoon zag zei: “wouw, prachtig, ik wist niet dat hij dit
indertijd deed” het is een juweel.
En nu die afspraak met u allemaal. Als we een gelegenheid
vinden om deze icoon nog een keer in de Bernardus kerk te
laten zien, dan komt u allemaal. De hele Groenendijk. Dat is
afgesproken zo. Want dan wordt u net zo trots als wij op deze
schilder Koot.
Jan van Dijk
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Burendag
Als ik op mijn werk ben, dan haal ik na de eerste ronde van het
voorbereiden van mensen die naar de operatiekamer gaan,
een rondje koffie voor mijn collega’s. We kunnen kiezen uit
cappuccino, koffie crème, zwart en espresso en natuurlijk ook
thee. Voor ieder wat wils. Een van mijn collega’s bestelt dan
een dubbele espresso, en sinds de BUREN dag weet ik daar de
Italiaanse naam van.
Op een zonnige en frisse zaterdagochtend was het BUREN
dag. Leer je buurtgenoten kennen is het landelijke motto.
Rond koffietijd werden we uitgenodigd. Toen we aan kwamen
lopen zagen we dat er al veel groenendijkers waren en ik moet
bekennen dat ik er een aantal niet van ken.

Het zag er gezellig uit, verspreid stonden er een aantal tuintafels en statafels, gezellig gedekt en met lekker broodjes
en koekjes. Op de achtergrond een heus springkussen voor
de kinderen, waar veel gebruik van werd gemaakt. En daar
tussenin stond een Italiaanse koffie, espresso, cappuccino, café
latte, macchiato -wagen, waar een fijne koffiegeur vandaan
kwam.

De dame die de koffie voor je klaarmaakte had het razend
druk. De verse gemalen koffiebonen werden in het bakje
geschept, het apparaat siste en pruttelde, er kwam nog een
stoomwolk uit en even later had je een prima kopje koffie. Voor
de kinderen was er natuurlijk ook een drankje op de koffiebar-wagen, ze konden zoveel limonade drinken als ze wilden.
Het was een gezellig ochtendje met onze buren, heerlijke
koffie en gezellige hapjes.

En inmiddels weet ik dat een dubbele espresso een dobbio
heet. Met dank aan de mensen die van BUREN dag een
burendag hebben gemaakt.
Annette Wesselingh
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Hazerswoude - Dublin
Er werd mij gevraagd om een stukje te schrijven over de
fietstocht van Hazerwoude naar Dublin en aangezien er, als
ik even snel tel, zeker 12 (oud) Groenedijkers meegingen
mischien wel leuk voor in de buurtpraet.

1e etappe:
even het materiaal testen 50 km naar de boot in Hoek van
Holland. Fietsers, fietsen begeleiders, volgwagens ingescheept.
Tassen in de hut gebracht en vervolgens de briefing op het
restaurantdek. Een van de begeleiders Hein “Cash” Verkley
geeft al even een voorproefje met zijn gitaar van zijn nieuwe
hit: FIETSEN op de melody van Rock me mama van Bob Dylan.
Er zal iedere avond een couplet bijkomen.
2e etappe:
Harwich - Chipping Norton 242 km. Met het verlaten van de
boot regent het, het is tenslotte Engeland, maar al gauw breekt
het zonnetje door. De stijgingspercentages van de heuvels zijn
vrij nauwkeurig te bepalen aan de hand van het stilvallen van
de gesprekken en het gehijg en gepuf wat ervoor in de plaats
komt. De eerste koffiestop na 80 km is meteen een van de
mooiste, op een groot veld midden in een oud dorpje. Zo van
een ansichtkaart gehaald.

Dinsdagavond 20 september vertrok er een groep van 50
fietsers uit Hazerswoude met de bedoeling om zaterdagmiddag
in Dublin aan te komen. Waarom? zou je je af kunnen vragen?
De sportieve uitdaging, de gezelligheid, het afzien en wat van
de wereld zien. Het concept is een beetje ontstaan in 2013
met de deelname van Pieter Heemskerk aan een fietstocht
in Noorwegen: Trondheim-Oslo. 540 km in de midzomerdag/
nacht. Het volgende jaar werd om het voor een iets breder
publiek leuk te houden in 2 dagen naar Parijs fietsen. Dit was
500 km in 2 dagen. Hierbij waren er ongeveer al 40 deelnemers.
In 2015 is er een rondje Ijselmeer gefietst: Volendam Volendam 280 km in 1 dag. En dit jaar dus 770 km naar Ierland.
Als een laatste training zijn we op 3 september nog van de
Bernarduskerk naar de Bernardus brouwerij in Belgie gefietst,
dit was ongeveer 265km.

3e etappe:
Chipping Norton - Llandeilo 223km. Ook weer een marathon
etappe. De route gaat door verschillende natuurgebieden, o.a.
Brecon Beacons National Park. Prachtig weer deze dag.
Etappe 4a:
Llandeilo - Fishgard 85 km veerboot naar Rosslare Ierland,
3 uur varen.
Etappe 4b:
Rosslare - Wexford 23 km. Dit was op papier de makkelijkste
dag, maar daar hebben we ons een beetje op verkeken! Er
zaten nog een paar hele steile stukken tussen. Ook nog een
keer verkeerd gereden, met als gevolg dat we eigenlijk 5
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St. Maarten
St. Maarten, de opkomst was weer super! Het was wel erg
koud die avond maar de kinderen lieten zich niet kennen.
Sinte, Sinte Maarten
De koeien hebben staarten
De meisjes hebben rokjes aan
Daar komt Sinte Maarten aan!

minuten te laat waren voor de veerboot. 30 minuten voor de
afvaart gaat normaalgesproken het hek dicht, maar op een of
andere manier mochten we toch mee.
5e etappe:
Wexford - Dublin 147 km. Voor deze dag was er regen voorspelt.
In de ochtend was het nog droog, dus werd de gaskraan flink
open gedraait. Het leek wel of we op de brommer waren! Het
hielp wel dat we windkracht 5 in de rug hadden. Toen het
begon te regenen hadden we er al zo’n 70 km opzitten. Bij
de laatste 2 koffiestops bewezen de mannen van de catering
met o.a. Jan Wesselingh, Dirk Heemskerk, Hans de Boer en
Hein Verkley nog eens extra hun waarde door in no time een
heel tentenkamp te bouwen. Ietwat harde maar wel grappige
opmerking gehoord: ‘Wat lopen ze nou te zeuren in Calais?
Het is hier harstikke gezellig en je krijgt nog goed te eten ook!‘
Verkleumd kwamen we dus in Dublin aan, maar als je na een
warme douche met een halve liter bier in een echte Irish Pub
zit ben je dat snel vergeten. Hein heeft de lokale muzikant nog
even snel de akkoorden geleerd van zijn hitsingle, dus werd
er nog een heel goed feessie gebouwd. Ook nog wat mooie
woorden van Pieter tot slot; In tijden dat de kerken leeglopen
is het nieuwe geloof dingen samen te doen! Daar was dit een
erg mooi voorbeeld van.
Er is door iedere deelnemer betaalt voor deze tocht, maar
omdat er flink wat bedrijven gesponsord hebben of kortingen
hebben gegeven was er zo’n 12 duizend euro over. Dit bedrag
wordt nog eens verdubbeld door de Firma vd Salm uit Boskoop.
In november zal dit geld aan het Anthony van Leeuwenhoek
ziekenhuis geschonken worden voor het onderzoek naar
kanker.
Fons de Boer

14

35e jaargang, nummer 2

December 2016

Ik woon in de GROENENDIJK
Hoi!

Hoi!
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‘Maak zelf originele kerstballen=

Lekker knutselen
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Sinterklaas was ook dit jaar weer in Pleyn ‘68
Zaterdag 26 november jl. stonden er weer een 50-tal kinderen
hard te zingen voor Pleyn  om de goedheiligman richting het
gebouw te lokken voor de jaarlijkse Sintviering. Hoe hard en
mooi er ook gezongen werd, er was geen mijter, staf of tabberd
te zien. Sinterklaas kwam maar niet. Uiteindelijk waren er
wel twee Pieten, die ons kwamen vertellen dat we wat stiller
moesten zingen, Sinterklaas lag te slapen.

mee. Die Sint had nog zeer goede moves, voor zijn leeftijd!
Voor de Sint en Pieten hierna even pauze. Alle kinderen kregen
limonade en een speculaasje. Er werd geknutseld, gekleurd en
de Sinterklaaskennis werd getest met het ‘Ren-je-rot’spel.

Sint en zijn Pieten bleken zich in de datum vergist te hebben en
waren er al een dag eerder. Gelukkig was er een camper achter
Pleyn, waar ze heerlijk konden slapen. Na heel hard ‘wakker
worden!’ te hebben geroepen, kwam Sint in zijn nachtgoed
naar buiten. Na zich snel te hebben omgekleed, kon het feest
eindelijk beginnen.
Hierna kwam dan toch het moment waar iedereen, stiekem,
toch het meest op zat te wachten: de cadeautjes! Er werd
geduldig gewacht en toen iedereen had werd alles tegelijk
opengemaakt. Ook dit jaar was er gelukkig niemand vergeten
en niemand ging met lege handen naar huis.
Het was weer een mooi feest!
Renske

Sinterklaas nam de tijd voor alle kinderen. Er werden veel
liedjes gezongen en handjes geschud. Ook werden er heel veel
foto’s genomen, van hele familieportretten tot foto’s met de
jongste feestvierder van de dag.
Natuurlijk moesten er ook veel kinderen op schoot komen
bij de Sint, na een liedje werden deze natuurlijk beloond
met een hand vol pepernoten van Piet. De hele tijd stilzitten
is natuurlijk voor niemand goed, dus de voetjes even van de
vloer en lekker dansen. Ook Sinterklaas en zijn Pieten dansten
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Feest in Pleyn’68
Een mooi feest in Pleyn 68 ! georganiseerd door een aantal
medewerkers van Pleyn voor alle medewerkers en alle Pleyn
Participanten. Pleyn was omgetoverd tot een Casino waar
men naar hartenlust een gokje kon wagen. Een reuze gezellige
avond met dank aan de organisators!
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Klusgroep Pleyn’68
Na de laatste activiteiten en verhuurtjes in juni en juli is het
dan eindelijk zover. De hamers en breekijzers mogen aan het
werk in de hal bij Pleyn. We willen graag de hal en entree een
meer eigentijdse uitstraling geven. Daarom mag het plafond
met schrootjes gestript worden. Hiervoor in de plaats komt
een net strak plafond met spotjes die gedimd kunnen worden.
Ook de pui voor de entree mag wel een opfrisbeurt hebben
dus ook deze gaat eruit. Hiervoor komt een mooie pui voor
terug met meer glas zodat er meer licht in de hal komt.

eerste poging heeft gezien zal beamen dat het eindresultaat
honderd keer beter is dan die springschans.
Na al dit straatwerk kregen sommige pas echt de geest en
werd er nog een dag gezwoegd op de naam “pleyn 68” in het
stoepje voor de deur te straten. Voor de donkere maanden zijn
ook de lantaarnpalen rondom Pleyn weer aangesloten. Deze
zaten altijd aangesloten op het netwerk van de Avery maar de
laatste tijd bleef het licht uit. Sinds kort hebben alle klussers de
maandagavond weer voor zichzelf. Het Pleyn seizoen is weer
begonnen en de werkzaamheden zijn netjes volgens planning
afgerond. Overigens is het erg leuk om te zien dat de klusgroep
steeds groter is geworden deze zomer. Regelmatig zaten we
met meer dan tien man na te borrelen dus aan gezelligheid
geen gebrek.
Robert

Ondertussen wordt er ook buiten druk geklust. Doordat
het parkeerterrein rondom Pleyn niet meer aan de Avery
verhuurd wordt hebben we ruimte gekregen om onze entree
rolstoelvriendelijk te maken. Hiervoor hebben we drempel
aangelegd zodat het hoogste niveau hiervan gelijk is met de
entree. Om eerlijk te zijn hebben we dit eigenlijk twee keer
gedaan aangezien de drempel bij onze eerst poging meer op
een springschans leek dan op iets rolstoelvriendelijks. Wie onze

Popconcert in de Scheepjeskerk
Zeer aanbevelenswaardig is het Popconcert in Kerstsfeer dat
op Zaterdag 17 december plaatsvindt in de Scheepjeskerk.
Zangschool Ilonka Seriese uit Leiderdorp zal (evenals kerst
2014) in samenwerking met het Leiderdorps popkoor Heart
& Soul een concert verzorgen in de sfeervolle Bernarduskerk.
In een stralende kerstsfeer brengen zij een veelzijdig, verrassend programma van aansprekende songs van verschillende
artiesten zoals o.a. Sarah McLachlan, Christina Perri, Krezip en
Dotan.
Zanggroep Inspiratie uit Hoogmade treedt op met een
Kerst-recital en het concertthema “Ik wens je genoeg” zal in
verhaalvorm te horen zijn deze avond. De avond wordt feestelijk
afgesloten met een traditionele Christmas Sing Along door het
popkoor en alle aanwezige zangers en natuurlijk het publiek.



Aanvang 19.00 uur tot
21.30 uur, kaarten zijn
op de avond zelf aan de
deur te koop a € 6,50 en
kinderen tot 10 jaar € 2,50
of te bestellen via mail:
zingen.isleuk@gmail.com



“Popconcert in
Kerstsfeer “
Thema: “Ik wens je genoeg”



Georganiseerd door:

Zangschool Ilonka Seriese
i.s.m. Popkoor Heartand Soul

Scheepjeskerk Hazerswoude
Zaterdag 17 december
Aanvang 19.00 tot 21.30 uur

We eindigen het concert
met een tradionele Kerst Sing Along

samen met het publiek


Wees van harte welkom!

Entree € 6,50
Onder de 12 jaar entree € 2,50
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De uitgave van de Buurtpraet wordt gesponsord door:
Technisch Installatiebedrijf de Boer

W. de Jong Timmerwerken

Rijndijk 3a
2394 AA Hazerswoude

Rijndijk 29
2394 AB Hazerswoude

Habeko wonen

Liberty Oude Metalen Ophaaldienst

Postbus 35
2396 AA Hazerswoude Dorp

Rijndijk 31f
2394 AB Hazerswoude

Gert van Wijk Autoschade

Caravanstalling “Dank & Hoop”

Rijndijk 57a
2394 AC Hazerswoude

Rijndijk 63
2394 AC Hazerswoude

Ben de Boer Installatietechniek B.V.

Technical Toys

Rijndijk 156
2394 AL Hazerswoude

Rijndijk 31d
2394 AB Hazerswoude

Dierenbegraafplaats Groenendijk

Aannemersbedrijf Hans de Boer v.o.f.

Groenestein 12 d
2394 AJ Hazerswoude

Rijndijk 13
2394 AA Hazerswoude

Poeliersbedrijf Gebr. van de Meer

Autohuis de Jong

Rijndijk 7a
2394 AA Hazerswoude

Rijndijk 57
2394 AC Hazerswoude

Benbouw Adviezen B.V.

Jan Groen Klussenbedrijf

Rijndijk 99a
2394 AE Hazerswoude

Rijndijk 31 i
2394 AB Hazerswoude

De Vrijhoeve: Opfok, Pension, Rusthuis en
Revalidatie voor paarden

Bert en Lilian Paardenfokkerij

Burmadeweg 12
2391 MS Hazerswoude-Dorp

Rijndijk 67
2394 AD Hazerswoude

Steun ook met uw bedrijf de Buurtpraet, een vermelding voor slechts € 25,- per jaar.
Mail naar: buurtpraet@wijkcomitegroenendijk.nl

