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 Voorpraet

De naamswijziging van het Wijkcomite (naar Dorpsoverleg) en 
de	 komende	 herinrichting	 van	 de	 Rijndijk	 komen	 elders	 aan	
bod. 
 
Verder was er in 2018 ook weer heel veel dat als vanzelf alle-
maal	doorging:		alle	activiteiten	groot	en	klein,	het	gras	in	de	
speeltuin	werd	gemaaid,	er	was	maandelijkse	inloopkoffie	die	
steeds	drukker	wordt	bezocht,	er	werd	vergaderd	en	overlegd,	
deze Buurtpraet gemaakt  enz. Al met al weer onnoemelijk veel 
uurtjes van inspanning en inzet voor onze mooie Groenendijk 
waar we dankbaar voor mogen zijn. 

Op	 	4	 Januari	 is	de	Nieuwjaarsreceptie	en	we	hopen	u	allen	
daar weer in grote getale te zien als aanzet naar een mooi 
2019 ! 

Beste buurtbewoners,

Wij nodigen u van harte uit voor een gezellige 
Nieuwjaarsreceptie. Deze zal plaatsvinden op vrijdag
4 januari 2019 in Pleyn 68 vanaf 16.00 tot 19.30 uur.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie reikt het Dorpsoverleg 
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.

Bij binnenkomst ontvangt u 
een gratis glas champagne.

Graag tot dan!

Oud- nieuw jaarcommissie en 
Dorpsoverleg Groenendijk

 Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Bij het jaareinde past een terugblik en alles overziend is er  
toch weer heel veel gebeurt in ons dorpje. Meest in het oog 
springend	 (letterlijk)	 is	 het	 nieuwe	 uitzicht	 naast	 ons	 Buurt- 
huis; wie had 3 jaar geleden (toen het nog ging over plánnen) 
kunnen denken dat het er ooit weer zó zou uitzien ? Eind  
volgend jaar zal het er hopelijk wel wéér heel anders uitzien  
als de bouw in volle gang is. 

De aanvankelijke vreugde over deze nieuwbouw wordt  
momenteel wel iets getemperd door zorgen over mogelijke 
beperkingen	 die	 ontstaan	 voor	 de	 activiteiten	 van	 Pleyn68	
i.v.m.	 geluidconsequenties.	Verder	wordt	het	 interessant	om	
te ervaren wat een zo grote uitbreiding gaat doen met de  
identiteit	 van	 ons	 dorp.	 	 Blijven	 we	 even	 betrokken,	 zelf-
redzaam	en	actief	?	Het	valt	te	hopen	want	met	name	dáármee	 
onderscheiden we ons nu t.o.v. de andere kernen in Alphen. 

Dat	activistische	karakter	blijkt	o.a.	ook	uit	het	 spandoek	bij	
de Scheepjeskerk dat we begin November hebben neergezet. 
We	dáchten	eind	vorig	 jaar	nog	dat,	na	een	unaniem	besluit	
in	de	Gemeenteraad,	het	 lek	wel	boven	water	was	maar	het	 
parochiebestuur in Alphen bleek bijzonder halsstarrig  in het 
negeren	van	maatschappelijke	signalen.	De	actievoerders	voor	
“het	betere	alternatief”	moeten	nog	steeds	aan	de	bak	en	op	
het moment van schrijven is er nog geen oplossing. Wie meer 
wil weten moet maar eens kijken op de site 
www.scheepjeskerk.nl (stand van zaken 2018).

Dit jaar verrees ook hoogbouw bij de Nieuwe Hoop en naast 
de	 toren	 van	de	 kerk	hebben	we	nu	een	 twééde	oriëntatie-
punt dat ver in de omgeving zichtbaar is. De voormalige 
voersilo is straks een woonplek waar de bevoorrechten kunnen  
genieten	 van	 een	 fantastisch	 uitzicht;	 misschien	 kunnen	 
de buurtgenoten daar óók nog eens genieten op een open 
dag of zo ? Aan de westkant is Nieuwe Werklust afgelopen 
jaar ontdaan van alle opgeschoten groen en hopelijk is dat dan 
de voorbode dat er na ruim 30 jaar eindelijk ook wat gaat ge-
beuren	aan	de	totale	verpaupering	van	dit	Rijksmonument.	Als	
dan	alles	aan	de	Noordkant	van	de	Rijndijk	er	weer	spic	en	span	
bijstaat	 is	het	ook	wel	tijd	om	onze	aloude	Groenestein	aan	 
te pakken. Habeko gaat komend jaar in de Molenlaan nieuw- 
bouw realiseren en we hebben recent met de Gemeente  
afgesproken dat de overige infrastructuur in Groenestein 
in 2023 aan de beurt komt; dan wordt ook de riolering  
vervangen. Dat lijkt nog even weg maar met alle overleg en 
inspraak zal dan toch pakweg 2 jaar eerder begonnen moeten 
worden. 
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Wilt	u	ook	op	de	hoogte	blijven	wat	er	in	uw	omgeving	gebeurt,	welke	activiteiten	
er	zijn?	Heeft	u	kinderen	en	wilt	u	weten	wanneer	er	kinderactiviteiten	zijn?

Stuur	uw	email-adres	(	met	eventueel	uw	gezinssamenstelling)	naar:	
info@dorpsoverleggroenendijk.nl

Met	 de	 fusie	 in	 2014	 tussen	 de	 gemeentes	 Rijnwoude,	 
Boskoop	 en	 Alphen	 aan	 den	 Rijn	 is	 “De	 Gemeente”	 voor	
de	 inwoners	 van	 voormalig	 Rijnwoude	 letterlijk	 meer	 op	
afstand komen te staan.  Al kort na het samengaan van de 
drie	 gemeentes	 vormden	 zich	 in	 Koudekerk	 aan	 den	 Rijn,	
Hazerswoude-Dorp	 en	 Benthuizen	 z.g.	 “Dorpsoverleggen”.	
Deze zijn nieuw gevormd door lokale inwoners die zich geheel 
vrijwillig	inzetten	om	op	te	komen	voor	de	specifieke	belangen	
van hun dorp binnen de gemeente Alphen. 
 
In Groenendijk vervult het Wijkcomité al sinds 1981 de 
rol die in de ándere dorpen nu is ingevuld door deze 
dorpsoverleggen,	maar	voor	het	gebied	”Hazerswoude	Rijndijk	
ten	 oosten	 van	 de	 Gemeneweg”	 bestond	 tot	 nu	 nog	 geen	
bewonersvertegenwoordiging. Sinds Oktober 2018 is ook voor 
het	gebied	aan	de	oostkant	van	de	Gemeneweg	(Rhynenburg,	
Zwaantje tot grens Alphen) óók een Dorpsoverleg opgericht. 
 
Omdat	er	daarmee	 in	het	“dorp”	Hazerswoude-Rijndijk	 twee	
groepen bewoners als vertegenwoordiger naar de Gemeente 
opereren,	ontstond	een	issue	met	de	naamgeving.	We	hebben	
daarom	in	overleg	besloten	dat	we	onze	naam	“Wijkcomite”	
inruilen	voor	“Dorpsoverleg”	en	zijn	daarmee	uniform	aan	de	
in de andere dorpen van Alphen gehanteerde benaming. 

Daarmee	 zijn	 er	 in	 Hazerswoude-Rijndijk	 dus	 twéé	 Dorps-
overleggen	 (Oost	 en	 West)	 die	 onafhankelijk	 van	 elkaar	
opereren (met als grens de Gemeneweg) maar waar de 
belangen	 voor	 Hazerswoude	 Rijndijk	 samenvallen	 zullen	 we	
uiteraard gezamenlijk optrekken.
 
De nieuwe naam is (ook voor ons) nog steeds wel wennen 
en het zal ook nog wel even duren voor we alles (brieven- 
hoofd,	 website	 etc.)	 hebben	 aangepast.	 Je	 kunt	 mailen	 op: 
info@dorpsoverleggroenendijk.nl en je vindt de huidige 
website ook op www.dorpsoverleggroenendijk.nl

We gebruiken de gelegenheid nu ook om de komende 
maanden nog nader af te stemmen met Pleyn68 over de 
organisatie	van	alle	activiteiten	 in	Groenendijk.	Een	gedeelte	
wordt nu immers geregeld door Pleyn68 en een ander deel 
door het voormalig Wijkcomite. Mogelijk komen we tot één 
gezamenlijk	activiteitenplatform	voor	Groenendijk.

De Gemeente verwacht van ons een steeds grotere 
participatie	in	besluitvorming	t.a.v.	Groenendijk	en	we	zoeken	
met name nog mensen die een rol willen gaan spelen in die 
belangbehartiging	naar	de	gemeente.

    Als er vragen zijn dan horen 
    we het graag.

 Oproep

 Nieuwe naam “Dorpsoverleg Groenendijk” voor het Wijkcomite 



Als deze Buurtpraat verschijnt is de Avery Dennison 
waarschijnlijk helemaal gesloopt. Hiermee is een 50 jarige 
verbinding met de wijk Groenestein tot een einde gekomen.
Nu	het		een	grote,	kale,	vlakte	is	komen	de	beelden	van	1965	
weer naar boven.

In de jaren ‘50 van de vorige eeuw stonden op de plek van 
deze fabriek 2 boerderijen en een aantal woningen. Boerderij 
Oud-Groenestein	van	Frans	Wesselingh	en	de	Frederikshoeve	
van Jan de Wit.

Een	 aantal	 huizen	 langs	 de	 Rijndijk,	 bekend	 onder	 de	 naam	
Rozenburg	en	een	straatje	haaks	op	de	Rijndijk	bekend	als	de	
Serpentbuurt.

Tegenover deze boerderijen was men begonnen met de bouw 
van de wijk Groenestein. De Molenlaan was direct na de 2e 
wereldoorlog gebouwd. Het was natuurlijke een ongelukkige 
situatie:	twee	boerderijen	tussen	de	Rijndijk	en	de	Oude	Rijn	
terwijl	het	land	aan	de	Zuidkant	van	de	Rijndijk	lag.	Ik	kan	mij	
nog goed herinneren dat er plotseling een op hol geslagen 
paard	vanaf	de	Frederikshoeve	de	Rijndijk	over	galoppeerde	
en	 het	 weiland	 achter	 de	 Groenestein	 in	 vluchtte.	 Gelukkig	
zonder ongelukken. Ook moest al het vee de weg oversteken. 
Aannemersbedrijf	F.	de	Boer	heeft		toen	in	1966	twee		nieuwe	
boerderijen gebouwd achter de Groenestein en daarvoor 
kreeg	hij	de	grond	tussen	de	Rijn	en	de	Rijndijk	 	 in	bezit.	Hij	
heeft	daar		een	hal	op	gebouwd	en	is	op	zoek	gegaan	naar	een	
koper. 
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 De Geschiedenis van Avery Dennison

Rijndijk

De Serpentstraat met oma Kramer en Corrie Kramer

Boerderij Frederikshoeve fam. de Wit Rozenburg,1974



Dat	lukte	in	het	begin	niet	erg	en	mijn	ome	Frans	vertelde	mij	
later dat hij toen wel een aantal nachtjes wakker gelegen had 
want hij had al zijn geld in dit project gestopt.

In	 1968	 is	 Fasson	op	 het	 toneel	 verschenen	 en	 is	 	 daar	 een	
fabriek	 begonnen	 waar	 plakplastic	 voor	 reclame	 gemaakt	
werd.	 Dat	 gaf	 nogal	 wat	 overlast,	 niet	 alleen	 herrie	 van	
machines maar ook vooral een irritante chemische lucht als de 
wind vanuit het noorden kwam. In de begin jaren werd daar 
niet	veel	aan	gedaan	door	Fasson,	maar	later	zag	men	toch	wel	
in	dat	dit	zo	niet		kon	en	heeft	men	een	ander	procedé		gestart	
en	bij	sommige	producties	ook	naverbranders	geïnstalleerd.	

Om stankoverlast tot een minimum beperkt te krijgen  
hebben	met	 name	 de	 toen	 zittende	 voorzitter	 en	 secretaris	
dhr.	Han	de	Kan	en	dhr.	Martin	Gordijn	heel	veel	werk	verzet	 
en	 energie	 in	 gestoken.	 In	 1995	 werd	 de	 naam	 Fasson	 
veranderd in Avery Dennison en werd de fabriek steeds 
meer	 uitgebreid.	 Als	 laatste	werd	 een	 groot,	 hoog	magazijn	
gebouwd	achter	het	huis	van	Luit	Slootjes	met	automatische	
in en uitvoer. 

 

Dat werkte in het begin niet erg goed en is men weer 
overgegaan	op	handmatig	opbergen.	 In	2015	 is	besloten	dat	
de	 productie	 verplaatst	 zou	worden	 naar	Duitsland	 en	 is	 de	
fabriek gesloten.

Ondanks	alle	overlast	heeft	Avery	Dennison		ook	veel	gedaan	
voor	de	wijk,	zoals	bij	de	speeltuin	en	bij	Pleyn	’68.	Toch	was	dit	
geen	plek	voor	een	fabriek	als	Fasson	en	zal	de	wijk	opgelucht	
ademhalen indien er woningen gebouwd gaan worden. Voor 
Pleyn	 ’68	 zal	 dit	 een	 lastige	 situatie	 worden	 maar	 hopelijk	
wordt daar ook een oplossing voor gevonden.
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Fasson, de eerste paal wordt geslagen

Huis van Luit Slootjes

De sloop is volop aan de gang
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Naar	 verwachting	 zullen	 de	werkzaamheden	 eind	 december	
2018 worden afgerond. Er is wat vertraging opgelopen 
bij de sloopwerkzaamheden. Hier hebben wij de directe 
buurtbewoners	in	oktober	over	geïnformeerd.	
  
In	 december	 starten	 wij	 met	 onze	 marketing	 campagne,	
het	 project	 heeft	 de	 naam	 Nieuw	 Rein	 gekregen.	 Met	 als	
pay	 off;	 Genieten	 is	 altijd	 dichtbij	 Nieuw	 Rein	 is	 nog	 volop	
in	 ontwikkeling.	 Een	 diverse	 woonaanbod,	 transparantie	
en groen zijn kernwoorden die steeds terugkomen in het  
ontwerp. Er worden ca 106 woningen gerealiseerd in diverse 
groottes	en	prijsklassen.	

Van	 traditionele	 rijwoningen,	 herenhuizen,	 twee-onder-een- 
kap woningen en rug-aan-rug woningen. Er zijn woningen 
die	 uitkijken	 op	 rivier	 de	 Oude	 Rijn	 en	 in	 het	 straatbeeld	
zullen	veranda’s	kenmerkend	zijn.	De	tuinen	zijn	royaal	en	de	
ruime	opzet	zorgt	voor	transparantie	tussen	de	woningen	en	
woonblokken. Voor de bewoners komt er een park en een 
kleine	haven.	Het	water	in	de	wijk	heeft	een	open	verbinding	
met	rivier	de	Oude	Rijn.
 
De website www.woneninnieuwrein.nl komt in december 
online,	 geïnteresseerden	 kunnen	 zich	 daar	 aanmelden	 als	
belangstellende.	De	start	verkoop	zal	naar	verwachting	medio	
2019 plaatsvinden.

Het	 lijken	 prachtige	 woningbouwplannen	 te	 worden	 van	
ontwikkelaar	Wilma	Wonen	 op	 de	 voormalige	 stickerfabriek	 
van	 Avery	 Dennison.	 Toch	 heeft	 het	 bestuur	 van	 Stichting	
Pleyn68	 en	 Stichting	 Buurthuis	 Groenendijk	 hun	 zorg	
uitgesproken over de woningen die wel erg dicht op Pleyn68 
komen.	 Gezien	 de	 geluidproductie	 in	 Pleyn68	 bij	 disco’s	 en	
bandavonden	 en	 het	 rumoer	 van	 vertrekkende	 bezoekers,	

lijkt	 er	 een	 potentieel	 probleem	 te	 ontstaan	 met	 nieuwe	
bewoners. Daarom is er in november een brief gestuurd naar 
de gemeente met het verzoek om tussen de woningen 
en Pleyn68 een smalle strook met kleine bedrijfsunits te  
plaatsen.		Dit	zou	de	functies	wonen	en	muziekcentrum	goed	
scheiden en het geluid afschermen.  Een en ander moet in een 
later op te stellen bestemmingsplan verwerkt worden.

 Stand van zaken Avery Dennisson terrein

 Nieuwe buren toch geen bedreiging voor Pleyn68 ?

De loop van de Molenvaart die straks weer open gaat

Hoogeveensevaart(Molenvaart) nog in verbinding met de Rijn
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 Ons plan is beter
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In de vorige Buurtpraet is al gemeld dat de oorspronkelijke 
planning wat is uitgelopen o.a. door aanvullende veiligheids-
eisen	 m.b.t.	 het	 fietspad.	 Inmiddels	 heeft	 de	 gemeente	 
Alphen besloten om de uitvoering in twee stukken te knippen 
en	 hebben	 alle	 huisadressen	 aan	 de	 Rijndijk	 daar	 een	 brief	
over ontvangen.

Voor het eerste deel wordt de uitvoering gestart in het eerste 
kwartaal van 2019 en dan begint men met het wegvak tussen  
Pleyn68 en de Gemeneweg.

Het wegvak vanaf Pleyn68 naar Zoeterwoude volgt in 2020 als 
ook de nieuwbouw bij Avery is ingevuld. Alle bewoners met 
een	 adres	 aan	de	Rijndijk	 krijgen	binnen	 afzienbare	tijd	 nog	
een	brief	in	de	bus	met	meer	informatie	en	de	exacte	planning.	

De	PDF	tekeningen	van	de	nieuwe	situatie	zijn	 	te	vinden	op	 
de	volgende	link:	
https://www.alphenaandenrijn.nl/In_Alphen_aan_den_Rijn/
Reconstructies/Reconstructie_Rijndijk_West_Hazerswoude_
Rijndijk

De Gemeente meldt met nadruk dat de tekeningen nu  
definitief	 zijn,	 de	 aanbesteding	 loopt	 en	 er	 zijn	 nu	 geen	
wijzigingen meer mogelijk.

Er is gevraagd om iets te vertellen over Open Monumentendag 
in	de	Scheepjeskerk.	Het	waren	ook	nu	weer	twee	prachtige	
dagen. Wat moet ik u daar nu van vertellen? Laten we dit keer 
enkele bezoekers vertellen over deze Open Monumenten-
dagen.	Wat	zij	ons	achterlieten	als	reactie.

 
 
 

Wij spreken met u af dat wij ook in 2019 weer 2 dagen Open 
Monumentendagen zal worden organiseren. En dan bent u 
allemaal uitgenodigd met uw verhalen.

Namens alle vrijwilligers Jan van Dijk.

 Terugblikken op Open Monumentendag in september 2018

 Herinrichting Rijndijk
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In	een	tijd	waar	mensen	hun	eigen	buren	niet	meer	kennen	en	
mensen	elkaar	niet	meer	groeten	op	straat,	doen	de	bewoners	
in Groenendijk het tegenovergestelde. Op Burendag pakten 
zij de kans om onder het genot van een heerlijk ontbijt bij te 
praten met elkaar. 

De	 koffie	werd	 vers	 bereidt	 door	 een	 heuse	 barista	 en	 ook	
de kinderen waren in grote getale samen met hun ouders 
gekomen.	 Er	 werd	 druk	 geknutseld,	 getekend	 en	 samen	
gespeeld. Langs deze weg willen wij graag nog alle vrijwilligers 
hartelijk bedanken. Zij hebben er voor gezorgd dat we in 
Groenendijk elkaar nog echt kennen. Ook alle bezoekers voor 
jullie	komst,	zonder	jullie	was	het	niet	zo’n	gezellige	ochtend	
geworden.	Op	naar	de	volgende	activiteit!

 Burendag Groenendijk

 Kerstpuzzel - paardensprong

Kerstpuzzel Kerstpuzzel 

Kerstpuzzel 

Kerstpuzzel 

Kerstpuzzel Kerstpuzzel 
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Een verjaardag moet gevierd worden. En dat is gelukt! 
Met	 een	 stralende	 zon	boven	het	 hoofd,	 een	 lekker	 koud	
biertje in de hand en een divers muziekaanbod in de oren. 
Pleynfeest was geweldig! Een verjaardagsfeest waarover 
nog lang nagepraat zal worden.

Zowel op de zaterdag als op de zondag stroomde het 
feestterrein	 vol	 enthousiaste	 bezoekers.	 Bezoekers	 die	 er	
in	1968	al	bij	waren,	bezoekers	die	hun	 ID	kaart	moesten	
laten zien en helaas zonder dag 18+ bandje verder mochten 
lopen en bezoekers die met geschminkte gezichten weer 
naar huis huppelden. Jong en oud kwamen met elkaar 

een	 dansje	 wagen,	 een	 spelletje	 spelen	 of	 een	 babbeltje	
maken.	Op	zondag	hebben	we	een	“tribute	voor	Loet”	(onze	
initiatiefnemer	Theo	Wesselingh)	meegemaakt	en	werd	het	
Pleyntje voor Pleyn68 omgedoopt in LutherPleyn . De vele 
vrijwilligers zorgden ervoor dat de boel soepeltjes verliep 
en	naar	verluid	hadden	ook	zij	de	sfeer	er	goed	inzitten.	Met	
elkaar is het feest van begin tot eind genieten geweest! 

Op naar het volgende jubileum!

 Pleynfeest jubileum 50 jaar
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 Wij zijn Groenendijkers!

KEUZEVRAGEN ingevuld door Jort

Uit welke gezinsleden en eventueel huisdieren bestaat jullie gezin?

Jort	&	Marloes	&	Lotte
Hondje Vladimir & 2 kippen

Hoelang wonen jullie in de Groenendijk ?

Jort	woont	hier	27	jaar,	Marloes	12	jaar	
en	Lotte	2	jaar.	

Hoe is het om hier te wonen? Zijn er leuke en minder leuke kanten?

Lekker ontspannen en kunnen goed met de buurtjes 
opschieten. 

Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd in de 
Groenendijk voor jong en oud. Hebben jullie hier wel eens 
aan deelgenomen? Zo ja; welke activiteit(en) was dit en 
hoe vonden jullie het om deel te nemen?

Wij	 doen	wel	 eens	mee	 aan:	 Sinterklaas,	 koffie	 ochtend,	
paaseieren	zoeken,	voetbal	kijken	in	het	pleyn	tijdens	WK.	
Heel gezellig allemaal. 

Wat doen jullie het liefst in jullie vrije tijd ?

In	onze	vrije	tijd	proberen	we	erop	uit	te	trekken	met	ons	
campertje.	Maar	schiet	er	de	laatste	tijd	bij	in.

Als jullie zelf een activiteit zouden mogen organiseren, 
wat zou dit dan zijn en waarom?

Er	wordt	al	zoveel	leuks	bedacht,	ik	zou	het	niet	weten.	

Hebben jullie een tegeltjeswijsheid ? 

Tegeltjeswijsheid:	“Goedemorgen	zeggen	kost	geen	geld”

Het interview met buurtbewoners uit de Groenendijk 
Terug van weggeweest en in 
een nieuw jasje! In deze editie stelt de

Familie Eijs 
zich aan u voor.

goedemorgen 
zeggen 
kost 

geen geld

Serieus    of    grappig

Avond    of    ochtendmens

Sporten    of    sport kijken

Boek    of    tijdschrift

Kamperen   of    luxe hotel

Bos    of    strandwandeling
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In	december	gaat	het	definitief	gebeuren,	we	starten	met	de	
sloop	van	de	dichtgetimmerde	woningen	aan	de	Groenestein.	
Ook voor de laatste bewoners hebben we goede nieuwe plek 
gevonden	om	te	wonen,	zodat	we	nu	eindelijk	met	de	sloop	
kunnen beginnen.  De sloop start begin december en we hopen 
voor	de	 feestdagen	gereed	 te	 zijn.	Brandgevaarlijke	 situaties	
kunnen we daarmee voorkomen. 

Het	 terrein	 blijft	 niet	 lang	 leeg.	 Habeko	 wonen	 heeft	
overeenstemming bereikt met aannemersbedrijf Slokker 
voor	 de	 bouw	 van	 de	 12	 nieuwe	 woningen.	 	 Afhankelijk	
van	de	 levertijd	 start	de	bouw	nog	 in	het	1e	kwartaal	2019.		
De woningen wekken zelf voldoende energie op voor de 
verwarming en de benodigde elektriciteit voor de nieuwe 
bewoners.		We	gaan	daarmee	verder	dan	de	wettelijke	eisen,	
het gaat om zogenaamde Nul Op de Meter (NOM) woningen. 

Voor	dit	soort	woningen	is	het	belangrijk	aansluiting	te	zoeken	
bij	 de	 standaard,	 reeds	 uitontwikkelde	 woning	 van	 Slokker.	 
Dit	heeft	er	toe	geleid	dat	het	ontwerp	voor	de	woningen	iets	
is	gewijzigd,	de	positie	van	de	woningen	is	ongewijzigd.		

Welstand is hiermee akkoord zodat de 
vergunning snel zal worden afgegeven. 
Onderaan is het laatste plaatje opge-
nomen van het project. 

Kort nadat de bouw van de woningen is 
gestart,	 	 gaan	 we	 de	 nieuwe	 woningen	 ook	
te	 huur	 aanbieden.	 Dat	 geeft	 ons	 de	 tijd	 om	 de	
nieuwe bewoners ook goed te informeren over de 
bijzonderheden van een NOM woning.  De bouw van 
de	woningen	gaat	relatief	snel,	na	ongeveer	6	maanden	
zijn de woningen gereed. 

 Na sloop volgt snel de nieuwbouw Groenestein

De eerste hap is genomen

Groenestein 38 tot en met 52



15 December 2018 37e jaargang, nummer 2

Tot	 je	een	 jaar	of	tien	bent	denk	 je	dat	de	wereld	waarin	 je	
leeft	er	altijd	zo	heeft	uitgezien	en	altijd	zo	zal	blijven.	Ruim	
vijftig	 jaar	 geleden	begon	 Fasson	 zich	 hier	 vol	 te	 vreten.	Als	
teken	aan	mij	 van	de	 vooruitgang	ontfermde	dit	 bedrijf	 zich	
over	Fredrikshoeve	en	Oud	Groenestein.		Om	zich	vervolgens	
over	de	Serpentstraat	en	Rozenburg	te	ontfermen.	Om	daarna	
als een rupsje nooit-genoeg nog verder westwaarts uit te dijen 
over	 de	 sloperij	 van	 Luit	 Slootjes.	 En	 nu:	 verdwenen.	 In	 de	
Groenendijk heb ik veel gebouwen zien gaan en meer nog zien 
komen.	Maar	dit	 is	nieuw,	een	nieuwe	categorie.	Het	eerste	
bouwwerk	van	enige	importantie	dat	ik	zag	komen,	floreren	en	
nu weer zie gaan. En hoe.

Wij	 reden	 alleen	 maar	 af	 en	 toe	 langs,	 maar	 de	 Rijndijkers	
van nr 17 tot en met nummer 33 zaten eerste rang. Misschien 
in	 de	morgen	wat	 vroeg	 in	 de	 herrie,	 dat	moet	 je	 voor	 lief	
nemen. Er speelde zich toch iets geweldigs af voor jullie ogen. 
Grote	 armen	 die	 al	 dansend	 een	 gebouw	 demonteren.	 Ja,	
niet slopen maar demonteren is hiervoor het woord. Dansers 
die materialen scheiden en beton als een stevige handdruk 
fijnknijpen.	En	als	bij	een	schilderij	in	wording	verschijnt	stukje	
bij beetje de lage zij in beeld. Wat een ruimte. Er is werkelijk 
een kunstwerk geleverd waarvan we nog een paar maanden 
kunnen	genieten.	Echt,	beter	wordt	het	niet.

Dan komen de kris-kras geparkeerde busjes met beton 
werkers,	metselaars,	tegelzetters,	loodgieters,	elektriciens.	Als	
een	kakafonie	van	chaotisch	door	elkaar	lopende	activiteiten.	
Bouwers,	 leveranciers,	afval.	Werkschoenen	maar	ook	strop-
dassen	en	uiteindelijk	bewoners.	Dan	verandert	het	leven	in	’s	
ochtends	gaande	en	’s	avonds	terugkerende	mensen,	spelende	
kinderen en de buurt barbecue. We kijken er naar uit.

Zaterdag 10 november was het zo ver; Sint Maarten-viering in de 
Groenendijk.  Het miezerige weer weerhield de Groenendijkse 
jeugd	er	niet	van	om	dit	toch	te	vieren,	zo’n	25	kinderen	met	
ouders verzamelde zich rond 18.30 uur in de speeltuin.  De 
warme chocomel en Glühwein gingen als warme broodje over 
de	 toonbank.	 Er	 was	 een	 grote	 diversiteit	 aan	 lampionnen,	
echt heel leuk! Nog even de Sint Maarten-liedjes oefenen en 
daarna gingen de kinderen de wijk in. Er werd voor de deuren 
fanatiek	 gezongen	 en	 dat	werd	 uiteraard	 door	 de	 bewoners	
beloond. Mede doordat vele buurtbewoners hieraan hebben 
deelgenomen	was	het	één	al	gezelligheid	 in	de	Groenendijk,	
dank hiervoor!

 Sint Maarten 2018

 We kijken er naar uit
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De 3e week van september staat er de laatste jaren steevast 
een	monster	fietstocht	op	het	programma	van	de	stichting	All	
the	way	EFI.	Naar	Parijs	of	Dublin,	rondje	om	het	IJselmeer,	of	
van Basel terug naar Hazerswoude. Dit jaar dus naar Inverness 
in Schotland. Wederom met een aantal Groenendijkers zowel 
op	de	fiets	en	als	begeleiding/catering.

We vertrokken vanaf het plein bij vd Post tweewielers naar 
de	 boot	 in	 Ijmuiden.	 Met	 een	 lekker	 zonnetje,	 we	 hebben	
namelijk een abonnement op goed weer met deze tochtjes. 
Dat	geldt	alleen	niet	voor	‘s	nachts	want	op	zee	begon	het	flink	
te	stormen	waardoor	sommigen	wat	witter	zagen	als	normaal.	

‘S	ochtends	aangekomen	in	Newcastle,	voordat	iedereen	door	
de	douane	was,	was	het	al	over	tienen	voordat	we	konden	gaan	
fietsen.	En	deze	dag	hadden	we	227	km	naar	Edinburgh	voor	
de boeg! Dit bleek wel een van de zwaarste etappes te zijn in 
de	geschiedenis	van	de	EFI.	Het	laatste	stuk	was	het	al	donker.	
Het	 grote	 voordeel	 was	 dat	 het	 lopend	 buffet	 ondertussen	
wat	 afgekoeld	was,	 zodat	 je	 in	 iedergeval	 niet	 je	mond	 kon	
verbranden.

Na een nachtje slapen waarbij sommigen wat last hadden van 
de	plaatselijke	houtzagerij,	gingen	we	deze	dag	op	weg	naar	
Pitlochry.	Zo’n	185	km.	Een	prachtige	route	langs	verschillende	
lochs.	Het	was	een	zonnige	dag	met	af	en	toe	een	klein	buitje,	
waardoor er mooie regenbogen te zien waren. Na de laatste 
pauze moesten we nog een behoorlijk hoge berg over die 
iedereen in zijn eigen tempo op ging om daarna af te dalen 
naar	de	mooiste	accomodatie	van	deze	tour.	

We	verbleven	in	een	hotel,	een	kasteel.	Hier	kon	de	accu	weer	
even opgeladen worden. Er waren verschillende zalen voor 
bruiloften	en	partijen,	een	zwembad	en	bar	met	livemuziek.

 Hazerswoude - Inverness
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 Kerstgedicht

De	 laatste	 dag	 fietsten	 we	 door	 het	 cairngorms	
national	park.	Een	route	van	195	km	naar	Inverness.	
Ook	weer	een	hele	mooie	route.	Een	dag	met	flink	
wat	hoogte	meters,	 soms	met	 stijgingspercentages	
van wel 20 %. Na de laatste stop van deze dag 
begon	het	 dan	 toch	nog	flink	 te	 regenen.	Met	 het	
vooruitzicht van een warme kroeg met genoeg bier 
was ook dit wel te overleven.

We kunnen weer terugkijken op een heel mooi 
evenement,	waarbij	we	 ook	 nog	meer	 dan	 20.000	
euro opgehaald hebben voor het Antoni van 
Leeuwenhoek ziekenhuis. Dit komt ten goede voor 
het onderzoek naar kanker. Een van de deelnemers 
heeft	ook	nog	een	mooi	filmpje	op	youtube	gezet,	
zoek op hazerswoude-inverness. Ook staat er 
nog	 meer	 info	 op	 www.allthewayefi.com	 voor	 de	
geïntresseerden.

Fons de Boer

De dagen voor kerstmis zijn donker en koud
maar als je naar buiten gaat merk je dat niet
omdat je haast overal lichtjes ziet
in vrolijke kleuren, zilver en goud.
Een lantaarntje dat in de vensterbank staat
een lamp met wat linten en groen
een ster voor het raam die je aan kunt doen.
Het is niet zo donker en koud meer op straat 
als je langs al die lichtjes gaat.



Vogels	kunnen	nu	wel	wat	extra’s	gebruiken.	Warm	blijven	in	
de kou kost veel energie. Door sneeuw en ijs is het voedsel 
voor vogels in de vrije natuur minder goed te vinden. Help 
daarom de vogels in uw tuin een handje.

Voer gevarieerd: Ook vogels houden van een veelzijdig menu. 
Voer	 bijvoorbeeld	 zaden	 pinda’s	 en	 vetbollen,	 maar	 ook	
rozijnen	 en	 appels.	 Geef	 geen	 vloeibare	 olie,	 margarine	 en	
zoute producten.

Voer op verschillende plaatsen: Mezen hangen graag aan 
een	 vetbol,	 vinken	en	merels	 scharrelen	 liever	 op	de	 grond.	
Strooi	 daarom	 voer	 op	 de	 grond	 en	 voedertafel,	maar	 hang	
bijvoorbeeld ook een voedersilo en vetbollen op.

Voor elke vogel wat wils:	 Iedere	 vogel	 heeft	 zo	 eigen	
eetgewoonten. Winterkoninkjes eten insecten en merels 
houden van rozijnen. Een pimpelmees hangt graag aan een 
vetbol en mussen en vinken eten zaden.

Water is geen probleem: Vocht	 is	 in	 de	 winter	 niet	 zo’n	
probleem voor vogels. Ze nemen gewoon een hapje sneeuw 
of	 rijp.	 Ook	 kunt	 u	 wat	 ijs	 vergruizen,	 zodat	 ze	 dit	 kunnen	
oppikken.	Geef	nooit	melk,	dit	is	erg	ongezond.

Hang een nestkast op:	Wanneer	u	nu	een	nestkast	ophangt,	
kunnen	vogels		er	alvast	aan	wennen,	voor	wanneer	het	straks	

lente wordt. En in de winter wordt een nestkast vaak als 
slaapplek gebruikt.

Zelf een vetbol maken in 6 stappen
Gebruik ongeveer één deel frituurvet op één deel 
zadenmengsel,	 het	 luistert	 niet	 heel	 nauw.	 Gebruik	 geen	
kippenvoer,	deze	zaden	zijn	te	groot	en	te	hard.	Het	frituurvet	
moet ongebruikt en ongezouten zijn.
1.	Smelt	 frituurvet	 in	een	pan.	Wacht	 tot	het	warm	 is,	maar	 
 niet heet.
2. Voeg daar al roerend het zadenmengsel aan toe en laat dit  
	 mengsel	een	beetje	afkoelen.
3.	Giet	de	warme	brij	in	een	vorm,	bijvoorbeeld	een	blikje,	een	 
	 melkkarton,	een	theeglas,	of	een	halve	kokosnoot.
4.	Leg	daarin,	voordat	de	brij	stolt,	een	stevige	katoenen	draad	 
 die ruim uitsteekt.
5.	Zodra	 de	 massa	 hard	 is	 geworden,	 kan	 het	 vet	 met	 
 zadenmengsel buiten aan de draad worden opgehangen.
6. Soms is de vetbol moeilijk uit de vorm los te krijgen. Een  
 melkkarton kan rondom worden afgescheurd. Houdt  
 een theeglas of blik even in heet water; de vetbol komt  
	 dan	 gemakkelijk	 los.	 De	 kokosnoot	 hoeft	 u	 niet	 te	 
	 verwijderen,	 hang	 hem	 zo	 op.	 U	 kunt	 het	 afgekoelde	 vet	 
 (met zaden) ook in stukjes  
 snijden en op een voeder- 
 plank leggen. Op deze  
 manier kunnen ook de  
 vogels die normaal ge- 
 sproken niet op een vetbol  
	 zitten	ervan	eten.

Variatietip:  Doe naast het 
zadenmengsel,	 rozijnen	 of	
meel-wormen in de vetbol.

Bron: Vogelbescherming Nederland

 Vogels voeren
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 Sinterklaasfeest Groenendijk – Landing met parachute…

Zaterdag	1	december,	wat	een	 spannende	dag!	Met	 zo’n	35	
kinderen,	ouders,	opa’s	en	oma’s	stonden	we	buiten	en	tuurden	
we	vol	verwachting	naar	de	 lucht	boven	ons.	Sinterklaas	zou	
dit jaar wel op een heel bijzondere manier aankomen bij  
Pleyn ‘68.

Met vliegtuig en parachute (of toch niet…?)
Omdat	de	Sint	en	zijn	Pieten	een	erg	drukke	dag	hadden,	had	
Sinterklaas via een brief laten weten dat ze dit jaar vanuit het 
noorden van het land zou komen met het vliegtuig.  En dat zij 
rond twee uur ‘s middags met een parachute zouden landen 
bij	Pleyn	’68.	Wat	gedurfd!	Daar	stonden	we	dus	met	z’n	allen	
te wachten achter het rood-wit gestreepte afzetlint. Waar 
bleven ze nou… Dan nog maar wat liedjes zingen. Maar wacht 
eens even… wat was dat voor een geluid?

Daar kwam een trekker aan! En wie stonden er achter op 
de	 kar?	 Sinterklaas	met	 twee	 Pieten.	Wat	 bleek:	 de	 landing	
was niet helemaal goed gegaan en ze waren in een weiland 
beland…	Met	 de	 flarden	 van	 de	 parachutes	 nog	 bungelend	
uit hun parachutetassen kwamen ze van de kar. Gelukkig was 
er een aardige boerin die de Sint en zijn Pieten even naar  
Pleyn ‘68 toe wilde brengen. Dit feestje wilden ze natuurlijk 
niet missen.

Uit het grote boek
Na	 binnenkomst	 nam	 Sint	 uitgebreid	 de	 tijd	 om	 het	 grote	
boek	met	de	kinderen	door	te	nemen.	Er	was	tijd	om	liedjes	
te	zingen,	dansjes	te	doen,	iets	te	vertellen	en	tekeningen	aan	
Sinterklaas te geven. En natuurlijk kreeg iedereen die op het 
podium kwam een lekker handje pepernoten van de Pieten.

Even bijkomen tijdens de pauze
Sinterklaas is al een oude man en nam daarom een korte  
pauze om even bij te komen. Ondertussen kregen de kinderen 
een bekertje limonade of chocolademelk en mochten zij 
een	 lekker	 zakje	 chips	 uitzoeken.	 Even	 rustig	 wat	 kleuren, 

lekker	klauteren	op	het	podium	of	stiekem	even	op	de	stoel	
van	 Sinterklaas	 zitten	 totdat	 de	 Sint	 en	 zijn	 Pieten	 weer	
terugkwamen.

Tijd voor cadeautjes
Enn paar kinderen mochten nog naar voren komen en er was 
nog	even	tijd	om	met	Sinterklaas	en	de	Pieten	op	de	foto	te	
gaan.	Maar	daarna	was	het	toch	echt	tijd	om	de	cadeautjes	uit	
te delen. Wat was het moeilijk om te wachten totdat iedereen 
zijn of haar cadeautje had! 3… 2… 1… Uitpakken maar! De 
prachtigste	cadeaus	kwamen	onder	het	papier	vandaan	en	wat	
een blije gezichtjes verschenen er. Wat weet Sinterklaas toch 
altijd	goed	wat	ieder	kind	leuk	vindt!

Dag Sinterklaasje…
Het is een drukke periode voor Sint en Pieten en dus was het 
alweer	de	hoogste	tijd	om	door	te	gaan.	Dag	Sinterklaas	en	dag	
Pieten,	tot	de	volgende	keer.

We kijken terug op een geslaagd sinterklaasfeest in de 
Groenendijk en hopen dat ook volgend jaar Sinterklaas en zijn 
Pieten ons weer een bezoek zullen brengen. Die keer hopelijk 
met een betere landing!



20  37e jaargang, nummer 2  December 2018

Wat	is	een	elfje	?	Wij	kennen	natuurlijk	allemaal	de	elfjes	uit	
de verhalen en sprookjes. Een bekende is Tinkerbell van Peter 
Pan.	Maar	dit	is	een	ander	elfje,	dit	is	een	klein	gedichtje.	Het	
bestaat	uit	elf	woorden	verdeelt	in	5	regels.	Voorbeeld:

Hoe maak ik een elfje:
Bedenk	eerst	waar	je	elfje	over	gaat	dat	kan	zijn	je	huisdier,	een	
persoon,	voorwerp,	kerst,	winter	of	zomer,	wat	jij	leuk	vindt.
1.	Kies	 iets	wat	hierbij	past,	welke	kleur,	geur	of	 smaak,	hoe	 
	 het	voelt	of	wat	jij	er	bij	voelt,	en	schrijf	dit	in	een	woord	op.
2.	Wie	of	wat	heeft	die	kleur,	geur	of	eigenschap	en	schrijf	dit	 
 in twee woorden op.
3.	Waar	is	het	voorwerp,	dier	of	mens	wat	je	gekozen	hebt	?	 
 Schrijf dit in 3 woorden op.
4. Vertel iets meer over je onderwerp of stel er een vraag over  
 bijvoorbeeld wat doet het ? en schrijf dit in 4 woorden op.
5.	En	dan	een	mooi	slotwoord,	wat	erbij	past,	wat	doet	het,	 
 maakt het een geluid ?

Dit	 is	 een	 beetje	 een	 houvast	 hoe	 je	 een	 elfje	 schrijft	maar	
je mag er zelf ook iets moois van maken als het maar elf  
woorden zijn. 

Wij	zouden	het	leuk	vinden	als	jij	ook	een	elfje	gaat	proberen	
te maken. Papa en mama mogen je er natuurlijk bij helpen en 
als	ze	het	leuk	vinden	zelf	ook	een	elfje	maken	en	insturen.	In	
de	volgende	buurtpraet	gaan	wij	dan	wat	elfjes	plaatsen.	Stuur	
ze	naar:	buurtpraet@dorpsoverleggroenendijk.nl

 ElfjeElfje	  
Wat	  is	  een	  elfje	  ?	  Wij	  kennen	  natuurlijk	  allemaal	  de	  elfjes	  uit	  de	  verhalen	  en	  sprookjes.	  Een	  bekende	  
is	  Tinkerbell	  van	  Peter	  Pan.	  Maar	  dit	  is	  een	  ander	  elfje,	  dit	  is	  een	  klein	  gedichtje.	  Het	  bestaat	  uit	  elf	  
woorden	  verdeelt	  in	  5	  regels.	  Voorbeeld:	  

	  
Mooi	  
Een	  elfje	  
In	  de	  lucht	  
Ik	  zie	  ze	  niet	  meer	  
Jammer	  

	  
Hoe	  maak	  ik	  een	  elfje:	  

Bedenk	  eerst	  waar	  je	  elfje	  over	  gaat	  dat	  kan	  zijn	  je	  huisdier,	  een	  persoon,	  voorwerp	  ,	  kerst,	  winter	  of	  
zomer,	  wat	  jij	  leuk	  vindt.	  

1. Kies	  iets	  wat	  hierbij	  past,	  welke	  kleur,	  geur	  of	  smaak	  ,hoe	  het	  voelt	  of	  wat	  jij	  er	  bij	  voelt,	  en	  
schrijf	  dit	  in	  een	  woord	  op.	  

2. Wie	  of	  wat	  heeft	  die	  kleur,	  geur	  of	  eigenschap	  en	  schrijf	  dit	  in	  twee	  woorden	  op.	  
3. Waar	  is	  het	  voorwerp,	  dier	  of	  mens	  wat	  je	  gekozen	  hebt	  ?	  Schrijf	  dit	  in	  3	  woorden	  op.	  
4. Vertel	  iets	  meer	  over	  je	  onderwerp	  of	  stel	  er	  een	  vraag	  over	  bijvoorbeeld	  wat	  doet	  het	  ?	  en	  

schrijf	  dit	  in	  4	  woorden	  op.	  
5. En	  dan	  een	  mooi	  slotwoord,	  wat	  erbij	  past	  ,	  wat	  doet	  het,	  maakt	  het	  een	  geluid	  ?	  

Dit	  is	  een	  beetje	  een	  houvast	  hoe	  je	  een	  elfje	  schrijft	  maar	  je	  mag	  er	  zelf	  ook	  iets	  moois	  van	  maken	  
als	  het	  maar	  elf	  woorden	  zijn.	   	  

Wij	  zouden	  het	  leuk	  vinden	  als	  jij	  ook	  een	  elfje	  gaat	  proberen	  te	  maken.	  Papa	  en	  mama	  mogen	  je	  er	  
natuurlijk	  bij	  helpen	  en	  als	  ze	  het	  leuk	  vinden	  zelf	  ook	  een	  elfje	  maken	  en	  insturen.	  In	  de	  volgende	  
buurtpraet	  gaan	  wij	  dan	  wat	  elfjes	  plaatsen.	  Stuur	  ze	  naar	  :	  ………………………………………………….	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ik	  denk	  aan	  	  
een	  elfje	  

Elfje	  
Wat	  is	  een	  elfje	  ?	  Wij	  kennen	  natuurlijk	  allemaal	  de	  elfjes	  uit	  de	  verhalen	  en	  sprookjes.	  Een	  bekende	  
is	  Tinkerbell	  van	  Peter	  Pan.	  Maar	  dit	  is	  een	  ander	  elfje,	  dit	  is	  een	  klein	  gedichtje.	  Het	  bestaat	  uit	  elf	  
woorden	  verdeelt	  in	  5	  regels.	  Voorbeeld:	  

	  
Mooi	  
Een	  elfje	  
In	  de	  lucht	  
Ik	  zie	  ze	  niet	  meer	  
Jammer	  

	  
Hoe	  maak	  ik	  een	  elfje:	  

Bedenk	  eerst	  waar	  je	  elfje	  over	  gaat	  dat	  kan	  zijn	  je	  huisdier,	  een	  persoon,	  voorwerp	  ,	  kerst,	  winter	  of	  
zomer,	  wat	  jij	  leuk	  vindt.	  

1. Kies	  iets	  wat	  hierbij	  past,	  welke	  kleur,	  geur	  of	  smaak	  ,hoe	  het	  voelt	  of	  wat	  jij	  er	  bij	  voelt,	  en	  
schrijf	  dit	  in	  een	  woord	  op.	  

2. Wie	  of	  wat	  heeft	  die	  kleur,	  geur	  of	  eigenschap	  en	  schrijf	  dit	  in	  twee	  woorden	  op.	  
3. Waar	  is	  het	  voorwerp,	  dier	  of	  mens	  wat	  je	  gekozen	  hebt	  ?	  Schrijf	  dit	  in	  3	  woorden	  op.	  
4. Vertel	  iets	  meer	  over	  je	  onderwerp	  of	  stel	  er	  een	  vraag	  over	  bijvoorbeeld	  wat	  doet	  het	  ?	  en	  

schrijf	  dit	  in	  4	  woorden	  op.	  
5. En	  dan	  een	  mooi	  slotwoord,	  wat	  erbij	  past	  ,	  wat	  doet	  het,	  maakt	  het	  een	  geluid	  ?	  

Dit	  is	  een	  beetje	  een	  houvast	  hoe	  je	  een	  elfje	  schrijft	  maar	  je	  mag	  er	  zelf	  ook	  iets	  moois	  van	  maken	  
als	  het	  maar	  elf	  woorden	  zijn.	   	  

Wij	  zouden	  het	  leuk	  vinden	  als	  jij	  ook	  een	  elfje	  gaat	  proberen	  te	  maken.	  Papa	  en	  mama	  mogen	  je	  er	  
natuurlijk	  bij	  helpen	  en	  als	  ze	  het	  leuk	  vinden	  zelf	  ook	  een	  elfje	  maken	  en	  insturen.	  In	  de	  volgende	  
buurtpraet	  gaan	  wij	  dan	  wat	  elfjes	  plaatsen.	  Stuur	  ze	  naar	  :	  ………………………………………………….	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ik	  denk	  aan	  	  
een	  elfje	  



21 December 2018 37e jaargang, nummer 2

 Kerstpuzzel
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 Trekpop
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Sinds	 1,5	 jaar	 organiseren	 we	 in	 Pleyn68	 een	 maandelijks	
inloopcafe LIVE. De opzet is om zo 1x per maand een 
ontmoetingsplek	te	creëren	voor	de	Groenendijk	en	omstreken	
met	 een	 muzikale	 omlijsting;	 Pleyn68	 is	 niet	 voor	 niks	 een	
MusicMeetingHouse	!

Het	Cafe	is	open	van	14.30	tot	17.30	en	wordt	als	altijd	gerund	
door	vrijwilligers.	De	muzikale	omlijsting	is	heel	divers	van	Pop	
tot Jazz en we proberen in overleg het volume zo te beperken 
dat	een	(cafe)	gesprek	mogelijk	blijft.		Er	gebeuren	leuke	dingen	
en het trekt ook een divers publiek van buiten Groenendijk 

Data	 en	 een	 korte	 beschrijving	 van	 de	 artiesten	 vind	 je	 op	 
de website van Pleyn68.

 Het inloopcafe

  Activiteiten  agenda

Dorpsoverleg Groenendijk

4 Januari
 • Nieuwjaar wensen onder het genot van een hapje  
  en drankje in Pleyn 68.
	 •	 Uitreiking	“Beste	Buur”	i.s.m.	Buurthuis		en		
  Pleyn68

16 Maart
	 •	 NL	Doet		i.s.m.	Oranje	Fonds

20 April 
 • Paaseieren zoeken

19 Mei 
 • Leiden Marathon door de wijk

Voor	verdere	informatie	kunt	u	de	website	raadplegen:	
www.dorpsoverleggroenendijk.nl

Pleyn 68

Pleyn Lacht, Stand up comedy 
 • Vrijdag 11 januari en 8 maart 

Koffie inloop 
 • Vrijdag 21 december

Klaverjassen 
 • Zondag 18 januari - 15 februari
  15 maart - 19 april - 17 mei

Inloopcafe Live 
 • Zondag 13 januari - 10 februari - 10 maart- 7 april

Risk
 • Zondag 20 januari - 17 februari 
  17 maart - 14 april

Disco
 • Zaterdag 5 januari - 2 februari - 2 maart - 6 april
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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

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

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

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

Autohuis de Jong
Rijndijk	57
2394 AC Hazerswoude

Jan Groen Klussenbedrijf
Rijndijk	31	i
2394 AB Hazerswoude

Bert en Lilian Paardenfokkerij 
Rijndijk	67
2394 AD Hazerswoude

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


