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“Toch mooi …...”

Ja,	 “toch	mooi	dat	dit	 georganiseerd	wordt”	hoorde	 ik	weer	
een	paar	keer	tijdens	de	doorkomst	van	de	Leiden	Marathon	
en	ons	buurtfeest	eind	Mei.	Dit	blijk	van	waardering	van	een	
aantal buurtbewoners is geheel terecht en een compliment 
voor	de	mensen	die	de	organisatie	nu	al	weer	een	aantal	jaren	
op zich nemen. Uiteraard doen ze dat met veel plezier en dat 
geldt	 ook	 voor	 anderen	 binnen	 het	wijkcomité	 die	 zich	met	
meer bestuurlijke zaken bezig houden.

Toch wil ik dit podium dit keer heel nadrukkelijk gebruiken om 
een oproep te doen aan met name de nieuwe inwoners van 
Groenendijk.	Het	wijkcomité	bestaat	momenteel	uit	ongeveer	
10 vaste vrijwilligers (bestuursleden) waarvan sommigen al 
heel lang een bijdrage leveren. 

In onze statuten staat dat een bestuurslid maximaal 2 x 4 jaar 
mag aanblijven en het is geen geheim dat enkelen daar al ruim 
overheen zijn. Deze termijn is met name gesteld om te zorgen 
dat	 er	 continue	doorstroming	 en	 verversing	 is	 en	dat	 is	m.i.	
een goede zaak. Enerzijds levert dat steeds weer nieuwe  
impulsen	 en	 initiatieven	 op	 	 en	 anderzijds	 vergroot	 het	 de	 
brede	betrokkenheid	bij	de	Groenendijkse	leefomgeving.

De	 afgelopen	 jaren	 zijn	 er	 behoorlijk	 wat	 mensen	 nieuw	 in	
Groenendijk komen wonen die we dikwijls nog niet persoon-
lijk	kennen	maar	ongetwijfeld	de	nodige	capaciteiten	hebben.		

Bij	 het	wonen	 in	 een	 “dorpse	 omgeving”	 hoort	 o.i.	 óók	 dat	
we er  naar vermogen wat aan bijdragen en daarom zouden 

 Voorpraet

 Nieuwsflits

Het	Wijkcomité	heeft	bericht	ontvangen	dat	de	verkoop	
van	het	voormalige	Avery	complex	formeel	is	begonnen.	
Alle	 grondonderzoeken	 en	 ambtelijke	 voorbereidingen	
zijn	afgerond	en	de	komende	maanden	zullen	commer-
ciële	 (projectontwikkelaars)	 partijen	 in	 een	 biedproces	
pogen	het	eens	te	worden	met	eigenaar	Avery.

Daarmee	is	er	dus	nu	nog	geen	garantie	dat	woningbouw	
ook	 daadwerkelijk	 gaat	 lukken.	 Wij	 houden	 de	 vinger	
aan de pols maar het kan nog wel even duren voordat er 
daadwerkelijk palen de grond in gaan.

we graag contact maken met Groenendijkers die (met name) 
bestuurlijk en organisatorisch wat in hun mars hebben. 

Wij	hebben	een	aantal	initiatieven	op	de	plank	liggen	die	we	
graag zouden matchen met jouw talent. Stuur een bericht naar 
ons	emailadres	en	we	kijken	of	de	“match”	te	maken	is.	“Toch	
mooi”	als	je	reageert	!

Ons	Wijkcomité	 Groenendijk	 bestaat	 dit	 jaar	 35	 jaar	 en	 het	
bestaansrecht is met alles wat de komende jaren nog op ons 
afkomt	m.b.t.	 onze	 directe	 leefomgeving,	 nu	meer	 dan	 ooit	
aan	de	orde	!

Jan Wesselingh
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Het	wijkbestuur	heeft	in	de	afgelopen	periode	gesproken	over	
verschillende onderwerpen. Deze hebben natuurlijk allemaal 
te	 maken	met	 het	 prettig	 wonen,	 werken	 en	 leven	 in	 onze	
Groenendijk. Zo ook hebben wij ons licht eens opgestoken 
over het eventueel organiseren van een zogenaamde 
‘buurtpreventie’.	Wat	 houdt	 dit	 precies	 in,	 is	 er	 draagkracht	
voor en hoe en door wie zou dit dan opgezet gaan worden? Veel 
vragen	waarmee	we	 in	 eerste	 instantie	bij	 de	 coördinatoren	
buurtpreventie	van	de	Gemeente	Alphen	aan	den	Rijn	terecht	
konden.

Dus	 ‘hup’	met	een	afvaardiging	van	het	bestuur	om	tafel.	 In	
het	kort	komt	het	op	het	volgende	neer:	Wij	 zijn	met	elkaar	
de	ogen	en	oren	in	de	buurt.	Is	er	iets	verdachts	of	opvallends,	
zoals	 bijvoorbeeld	 vreemden	 die	 over	 de	 schutting	 van	 je	
buren	klimmen	of	 je	ziet	een	open	(opengebroken?)	deur	of	
raam?	Dan	wordt	er	eerst	naar	112	gebeld	of	naar	het		politie	
nummer zonder spoed  0900-8844. Ook wordt deze melding 
via een speciaal ingestelde groepsapp aan alle buurtbewoners 
gemeld.	Natuurlijk	gaat	dit	alles	in	samenwerking	met	politie	
en gemeente.

Er	wordt	in	feite	een	heel	netwerk	gecreëerd.	Dit	klinkt	op	zich	
heel	mooi	en	simpel.	Schijn	bedriegt	echter,	want	het	opzetten	
van	een	groot	netwerk	zoals	nodig	is	bij	buurtpreventie,	met	
voldoende	draagkracht	en	medewerking	van	buurtbewoners,	
is	een	enorme	klus.	Denkt	u	onder	andere	aan	het	opzetten,	
verspreiden en verwerken van een totale buurtenquête.

 Buurtpreventie

Ook	is	er	inmiddels	een	facebookpagina	aangemaakt	waarop	
mensen opvallende zaken kwijt kunnen. Hele leuke gezellige 
zaken	 zoals	 het	 aankondigen	 van	 een	 buurtactiviteit	 als	 ook	
minder	leuke	gebeurtenissen	zoals	het	kwijt	zijn	van	iets	of	de	
constatering van overlast.

Gezien	 de	 geringe	 draagkracht,	 zeker	 voor	 de	 hoeveelheid	
werk	 die	 het	 vereist,	 heeft	 het	 bestuur	 besloten	 het	
onderwerp	‘buurtpreventie’	af	te	sluiten	en	wat	heel	fijn	is	om	
te	constateren:	er	is	gebleken	dat	mensen	al	erg	veel	onderling	
contact hebben en wij elkaar snel weten te vinden. 

 NEE NEE JA

Het is goed toeven 
in BUURtschap 

de Groenendijk!
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Vandaag is het weer zover! Voor de vierde keer passeren de 
lopers van de Leiden Marathon de Groenendijk. Omdat het 
Wijkcomité dit jaar 35 jaar bestaat is er nóg groter uitgepakt 
met activiteiten!

Al	 vroeg	 in	 de	 ochtend	 is	 een	 team	 van	 vrijwilligers	 druk	 in	
de	weer	 om	 de	 laatste	 voorbereidingen	 te	 treffen	 voor	 een	
top dag. Dit jaar is er voor het eerst een obstakel run voor de 
kinderen georganiseerd. 

Menig	buurtbewoner	heeft	 zijn	 steentje	bijgedragen	om	het	
parcours vorm te geven. Ondanks de regen hebben er nog nooit 
zoveel	kinderen	een	startbewijs	opgehaald!	Na	de	warming-up	
verzamelen	alle	kinderen	bij	de	start.	Dan	klinkt	het	startsein!	

Onder luid gejuich van de vele toeschouwers sprinten de jonge 
atleten	(en	sommige	ouders)	richting	de	eerste	obstakels.	Zelfs	
de kleinste deelnemers lukt het om over de hoge strobalen te 
klimmen.	Wat	een	bikkels!	Alle	kinderen	hebben	uiteindelijk	
een gouden medaille en een tas met verrassingen gekregen.

Na de obstakel run wordt het steeds drukker in de Molenlaan. 
In	 korte	 tijd	 zullen	 de	 Marathon	 lopers	 in	 de	 Groenendijk	
arriveren. De muziek staat aan en de bar is geopend. Voor de 
kinderen is er een springkussen en een clown die de mooiste 
figuren	 maakt	 van	 ballonnen.	 Ook	 lopen	 er	 steeds	 meer	
prinsessen,	piraten	en	tijgers	door	de	Groenendijk...

 Marathon in de Groenendijk
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Leidse Marathon door de Groenendijk!

Ladyspeakers	David	en	Winnie	zijn	dit	jaar	samen	van	de	partij.	
Als	de	eerste	auto’s	van	de	Leiden	Marathon	passeren	wordt	
de	spanning	opgevoerd.	De	lopers	komen	er	bijna	aan!

Dan is het zover; een voor een komen de eerste lopers binnen. 
Na een lang stuk lopen door de polder komen zij aan in een 
feestelijke	Groenendijk.	Prachtig	om	die	vermoeide	gezichten	
te	zien	opleven!	De	persoonlijke	aanmoediging	van	David	en	
Winnie	doen	een	hoop	lopers	zichtbaar	goed.

Intussen worden de hamburgers op de bakplaat gelegd en 
verzorgd	Robbie	en	zijn	team	de	lekkerste	broodjes!	Tot	laat	in	
de uurtjes is het nog gezellig in de Groenendijk. Dankzij de vele 
vrijwilligers kunnen we terugkijken op een top dag. Op naar 
volgend	jaar!				

Sarine
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We	kunnen	wel	stellen	dat	dit	zo	is	gegaan,	het	leggen	van	de	
leien op de Scheepjeskerk ging van een leien dakje. Natuurlijk 
hebben	heel	veel	vrijwilligers	zich	hier	voor	ingezet	met	passie,	
enthousiasme en plezier maar de klus is klaar en zonder al te 
veel tegenslagen. 

 
Een bijzonder dak met een verhaal. Tussen deze  22.000 leien 
liggen	er	ongeveer	200	met	een	speciale	tekst,	een	wens,	een	
naam een herinnering. Deze speciale leien liggen tussen 4 
bladgouden	leien.	Om	er	feestelijk	tintje	aan	te	geven	mocht	
Pastor Visser zijn lei met wens er  tussen leggen onder toeziend 
oog van een grote groep belangstellenden en vrijwilligers van 
de kerk. 

Voorafgaande	was	 er	 in	 de	 kerk	 een	 korte	 inleiding	 door	 de	
pastor	en	een	lied	van	het	kerkkoor,	beiden	hoe	kan	het	ook	
anders	geïnspireerd	door	“een	dak.”	Getooid	met	bouwhelm	
en al ging de pastor naar boven. De helm bewees een goede 
dienst	want	regelmatig	klonk	het	“pok”	tegen	de	steigerpijpen.	
Zo	zie	je	maar	weer	de	weg	naar	boven	is	zelfs	voor	een	pastor	
niet zonder gevaar. Na een korte uitleg van Hans de Boer 
heeft	de	pastor	de	lei	neer	‘geleid’	onder	luid	applaus	van	de	
belangstellenden	 in	 de	 tuin	 van	 de	 pastorie.	 Na	 afloop	 kon	
men op deze zonnige dag in de tuin nog een toast uitbrengen 
“op	het	dak	!”

Waar komt dat nu uiteindelijk vandaan “het gaat van een 
leien dakje?”

Het woordenboek: 
1 lei (het; o) 1 (stofnaam) donkergrijs en dunbladig gesteente
2 lei (de; v(m);	meervoud:	 leien) 1 (voorwerpsnaam) plaatje 
leisteen,	vroeger	gebruikt	om	op	te	schrijven:	met een schone 
lei beginnen zonder de tekortkomingen van vroeger te laten 
meewegen	2	met	lei	gedekt:	het gaat van een leien dakje het 
gaat	gemakkelijk,	vlot.	
Regelmatig	staat	erbij;	evenals	bijvoorbeeld	een	bal	gemakkelijk	
en	 vlug	 van	een	 leien	dak	 afrolt.	 	 Ja..	 dat	 is	 logisch	dacht	 ik	
maar waar komt dat dan vandaan?

Lang leve Google na lang zoeken en doorklikken blijkt het kort 
samengevat terug te gaan naar het kaatsen waar het tennissen 
van	nu	is	uit	ontstaan.	Van	monnikensport	naar	Wimbledon!

In de 12e eeuw speelden de monniken ter ontspanning een 
balspel	binnen	de	kloostermuren	‘Jeu	de	Paume’.	De	bal	werd	
met de handpalm opgeslagen en het (leien)dak van de galerij 
op de binnenplaats werd gebruikt voor de opslag. 

Degene die serveerde sloeg de bal tegen het schuin 
aflopende	dak		zodat	deze	door	de	tegenpartij	niet	geldig	kon	
worden	 teruggeslagen.	 De	 serveerder	 nam	 dan	 tijdens	 de	
slagenwisseling een opening van de galerij achter de ontvanger 
onder vuur om te scoren. Bron: Cees de Bondt 

 “ Van een leien dakje”
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Alle wegen 
leien 

naar Rome.

En deze dan ’met een schone lei beginnen’	ook	een	bekende!	
In	de	18e	eeuw	tot	ongeveer	de	begin	jaren	1900	schreef	men	
op	 school	 op	een	 lei	met	 een	 griffel.	De	 griffel	was	ook	 van	
leisteen gemaakt en breekbaar. Papier en inkt was duur en met 
het schrijven op een lei kon je hetgeen wat je geschreven had 
met een sponsje uitwissen en weer opnieuw beginnen. 

‘Een tien met een griffel’; haalde je een 10 voor je werk kreeg 
je	als	beloning	een	nieuwe	griffel!	“Een tien met een griffel en 
een zoen van de juffrouw”,	die	kreeg	je	natuurlijk	alleen	als	je	
uitmuntend werk geleverd had  laten we die dan maar geven 
aan	alle	vrijwilligers	van	de	Scheepjeskerk!	

Verspreid in deze Buurtpraet vindt u een greep uit de teksten 
die in de leien zijn gegraveerd.
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Als	u	dit	leest	is	het	steiger	bij	de	Scheepjeskerk	weer	opgeborgen	
in	de	werkplaats	van	Hans	de	Boer	en	is	de	restauratie	van	de	
kerk	klaar.	We	hebben	alle	22.000	leien	vervangen	en	ook	het	
lood	en	de	goten	zijn	vernieuwd.	Zowel	de	voorgevel,	de	toren,	
de zijgevels en het dak zijn dan helemaal gerenoveerd en zo 
kan	de	kerk	weer	30	tot	40	jaar	voorruit.	

Het is een bijzonder project geweest met zoveel vrijwilligers 
waar we als gemeenschap trots op kunnen zijn. Op bijgevoegd 
foto	ziet	u	het	nieuwe	dakraam	wat	Rob	van	Beek	op	zijn	vrije	
zaterdag	gemaakt	heeft.	Een	prachtige	stukje	ambachtswerk.	
Wat	de	toekomst	brengt	weet	niemand.	

Voorlopig is er ieder zondag nog een kerkbezoek van tussen 
de	50	en	100	personen	met	uitschieters	op	bijzondere	dagen.	
Dus best wel de moeite waard. Bij uitvaarten  is er ook vaak 
een groot aantal mensen aanwezig en bewijst het gebouw 
zijn	nut.	We	proberen	ook	steeds	meer	andere	activiteiten	te	
organiseren	 zoals	 Open	 Monumentendag,	 concerten,	 kerst	
spektakel,	exposities	e.d.	Als	u	een	goed	idee	heeft	voor	een	
activiteit	in	de	kerk	laat	het	ons	weten.

Als	de	deur	overdag	openstaat	komen	er	regelmatig	mensen	
binnen	 die	 even	willen	 kijken,	 een	 kaarsje	 opsteken	 en	 dan	
weer	verder	fietsen.	Meestal	 zijn	 ze	onder	de	 indruk	van	de	
prachtige	ramen	in	onze	kerk.	Ook	wordt	de	akoestiek	van	de	
kerk volop geprezen.

Het enige wat nog ontbreekt is het Bernardus beeld met de 
baldakijn	op	de	voorgevel.	We	zijn	met	diverse	mensen	al	jaren	
druk op zoek en er lijkt schot in te komen. Mijn voorstel om 
een	beeld	van	Theo	Wesselingh	op	de	sokkel	te	zetten	heeft	
het niet gehaald. 

We	hebben	inmiddels	ook	een	kerkuilenkast	in	de	toren	gezet.	
Nu	 maar	 afwachten	 of	 er	 wat	 in	 gaat	 nestelen.	 De	 kraaien	
en	meeuwen	proberen	we	met	de	pennen	van	de	nok	af	 te	
houden	want	al	die	vogelpoep	op	een	nieuw	dak	is	geen	fraai	
gezicht.

Henk de Boer, mei 2016

 Bericht vanuit de Scheepjeskerk

 Hans van Meegen bezig met het leien graveren.

 Het oude en nieuwe dakraam op de noordkant van de kerk.

 Hard aan het werk aan de oostkant.  
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Onlangs	 kreeg	 ik	 van	 Cris	 de	 Groot	 enkele	 foto’s	 van	 de	
Molenlaan.		Een	van	de	foto’s	was	van	het	gebouw	wat	gestaan	
heeft	op	de	plaats	 langs	de	Molenvaart	of	Hogeveense	vaart	
waar	nu	parkeerplaats	en	plantsoen	is.	Ik	had	wel	eerder	foto’s	
gezien van dit gebouw met een plat dak maar nog niet met het 
oude	puntdak.	Deze	foto	is	van	voor	1937.	Het	grote	gebouw	
is	een	voormalige	buitenplaats	maar	op	deze	foto	is	het	al	in	
gebruik als woonhuis.

In	 het	 voorste	 gedeelte	 is	Wies	 van	de	Meer	 in	 de	 jaren	 70	
van de vorige eeuw zijn kippenslachterij begonnen. Daarvoor 
woonden	 er	 de	 familie	 Elstgeest.	 Het	 waren	 bij	 elkaar	 4	
woningen:	fam.		Cris	de	Groot,	fam.		Jansen,	Fam.	v.d.Meer.		In	
het	lage	blok	woonde	de	families:	Jan	v.d.Berg,	Henk	v.d.	Laan	
en Dirk Ven.

Ook	 had	 hij	 een	 foto	 van	 de	 houtzaagmolen	 de	 Herderin,	
die	 gestaan	 heeft	 ongeveer	 op	 de	 plaats	 van	 de	 kruising		
Groenestein/Groenendijksepad.	 Deze	 molen	 was	 in	 1807	
gekocht in de Zaanstreek door Maarten van de Velde en weer 
opgebouwd	 aan	 de	 Molenlaan.	 Hiervoor	 heeft	 hij	 ook	 een	
zijtak uitgegraven aan de Molenvaart om het hout via deze 
sloot	aan	en	af	te	voeren.	

Op	de	foto	kunt	u	ook	het	huizenblok	zien	wat	op	de	andere	
foto	 vanaf	 de	 Molenvaart	 te	 zien	 is.	 In	 1842	 is	 de	 molen	
verkocht	en	kreeg	toen	de	naam	“Nooit	Gedacht”.	Deze	naam	
heeft	ook	niet	lang	stand	gehouden	want	bij	verkoop	in	1871	
werd	het	“de	Twee	Gebroeders”	en	weer	24	jaar	later	werd	het	
“de	Nijverheid”.	

Waarschijnlijk	 was	 het	 toen	 onderdeel	 van	 de	 aardewerk	
fabriek	 de	 Nijverheid	 waarover	 ik	 in	 de	 Buurtpraat	 van	
december 2010 al een stukje heb geschreven. Rond 1900 is 
deze molen helaas gesloopt. Het enige wat nu nog rest is de 
straatnaam:	Molenlaan.	

Henk de Boer, mei 2016

 Uit de geschiedenis van de Groenendijk

Wij wensen 

deze lei 

een lang 
leven 

op de kerk.

Leef en GenietVergeet 
Bollie Beenham 

niet

Gelukkig 
weer 

daglicht.

Dat wij 

het droog 

mogen 

houden.
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Enige	tijd	geleden	was	er	weer	wat	leven	bij	de	Fasson.	Voor	
mij	is	Avery-Dennison	nog	gewoon	Fasson.		Ongeveer	50	jaar	
geleden werd het eerste stuk Fasson neergezet en hoewel 
overgenomen,	van	naam	verandert	en	gesloten	is	het	voor	mij	
nog	steeds	de	Fasson.		Als	je	ouder	wordt	heb	je	hoe	dan	ook	
de	neiging	meer	 in	het	verleden	te	gaan	leven,	er	 is	gewoon	
steeds	meer	verleden.		De	vorige	“Denker	des	Vaderlands”,	de	
inmiddels	overleden	René	Gude	sprak	daarover	als	volgt:	Als	je	
jong	bent	gaat	het	leven	als	een	speedboot,	kijk	je	vooruit	en	
ga	je	met	een	rotgang.	Als	je	ouder	wordt	is	het	steeds	meer	
een	roeiboot,	met	een	slakkengang	vooruit	kijk	je	terug	op	de	
weg	die	 je	hebt	afgelegd.	 	 Ik	 zie	dat	ook	helemaal	 voor	me.	
In	 de	 roeiboot,	 slakkengang	 en	 kijken	 naar	 het	 verleden	 en	
omkijken	naar	de	toekomst.	Als	je	dan	ook	nog	een	stijve	nek	
hebt….

Maar	dat	van	de	slakkengang,	daar	klopt	niets	van.	Ieder	lid	van	
de	groep	“Max”	zal	bevestigen	dat	het	leven	juist	sneller	gaat	
als	je	ouder	wordt.	Mijn	vader,	92	inmiddels,	sloot	pas	een	mail	
naar	mij	af	met:	 “De	tijd	wordt	 steeds	korter”.	En	dat	klopt.	
Enfin,	er	werden	een	soort	vangrails	gedumpt	langs	de	weg	en	
er staat een kraan en wat ander materiaal bij de Fasson.  Ze zijn 
een	beetje	aan	het	graven,	een	beetje	aan	het	breken	en	zo	
nog het een en ander. Mooi moment om  een bankje langs de 
weg	te	zetten	zodat	we	comfortabel	het	werk	daar	in	de	gaten	
kunnen houden en kunnen becommentariëren.

Het	wordt	tijd	ook,	meer	dan	een	jaar	geleden	al	 is	voor	het	
laatst	in	de	kantine	koffie	geschonken.	Maar	ja,	zo	gaat	dat,	alle	
partijen	hebben	hun	eigen	eigen-belang.	En	er	is	meestal	niet	
veel	urgentie,	iedereen	denkt	dat	de	tijd	in	zijn	voordeel	werkt.
Maar	goed	er	 is	enige	actie,	aarzelend	en	wie	weet	komt	de	
gang er nog in.

Voor	 die	 gang	 heb	 ik	 nog	 wel	 een	 goede	 suggestie:	 Peter	
Paardekooper.	Eigenlijk	heb	ik	met	hem	te	doen,	dat	hij	recht	
tegenover zoveel oud ijzer woont waar ie niet bij kan. Hij staat 
elke avond voor het raam uit te rekenen hoeveel wagentjes 
alleen	 al	 aan	 de	 beplating	 van	 het	 gebouw;	 veel,	 heel	 veel	
wagentjes. Tijd voor een tandem-asser? En dan nog alles wat 
op het dak en binnen staat.  Een waar oud ijzer paradijs. Peter 
zou	er	wel	 raad	mee	weten.	We	 leven	 in	 een	wrede	wereld	
Peter. Verhuizen zou een manier zijn om die te ontlopen. 
Maar	 is	 natuurlijk	 geen	optie;	 iets	mooiers	 vinden	dan	onze	
Groenendijk…. Onmogelijk. Laat ze dan maar een beetje 
opschieten	bij	de	Fasson,	ik	vraag	het	ook	namens	Peter.

 Fasson

Open Monumentendag 2016 in de Bernarduskerk
Dit	jaar	is	het	thema	voor	Open	Monumentendag:
	“iconen	en	symbolen”.

Wij	als	vrijwilligers	van	Open	Monumentendag	willen	rond	dit	
thema weer 2 mooie dagen organiseren in de Scheepjeskerk.

Wanneer	is	het	open	monumentendag?	
Noteer	 alvast	 in	 uw	 agenda	 of	 op	 de	 kalender:	 11	 en	 12	
september 2016. Komt u ook? U bent allemaal van harte 
welkom. 

Wij	doen	ons	best	u	weer	te	verrassen	met	o.a.	
•	 prachtige	iconen.
• mensen als iconen die ons inspireren.
• Voordracht van gedichten van de dichter Bloem.
•	 De	bekende	fotoboeken	en	oude	schoolfoto’s.
• En nog meer zaken.

Hebt	u	nu	iemand	waardoor	u	geïnspireerd	bent,	kom	met	die	
verhalen. De Scheepjeskerk is uw podium.

	Bel	ons	en	we	maken	plaats	voor	uw	inspiratie/uw	icoon.
	(J.	van	Dijk	071	3412629)	

Organisatie Open Monumentendag.

 Open Monumentendag

“Ik lei mij 

er bij neer“ Vervangt u 
de lei wij 
zijn er 

vast niet bij.
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Hallo,	Ik	ben	Sofie	Verkleij	en	ik	woon	met	mijn	ouders	en	mijn	 
zussen en broer aan de Vierheemskinderenweg op een 
boerderij.	 Ik	heb	vorig	 jaar	een	pony	gekregen,	 ze	heet	Sun.		
Het is een hele lieve pony en ik kan eigenlijk alles met haar 
doen. Ook rij ik 1 keer per week bij de Groenedijkruiters op 
manege	Xenophon.	Als	het		’s	avonds	lang	licht	is	rij	ik	met	Sun	
naar de manege. Maar toen de dagen korter werden was het 
al donker en wilde we met de trailer er heen. 

Mijn moeder had inmiddels haar aanhangerrijbewijs gehaald 
en	 zo	 gingen	 we	 op	 pad.	 Maar	 op	 donderdag	 5	 november	
dacht	Sun	ineens:	“ik	wil	die	trailer	niet	in”,	ze	ging	steigeren	
en	viel	achterover	plat	op	haar	rug	op	het	asfalt.	Gelijk	zagen	
we	 dat	 het	 ernstig	 was	 omdat	 ze	 bleef	 liggen	 en	 helemaal	
verstijfd	 en	 heel	 zwaar	 ademhaalde.	 Ik	 rende	 naar	 papa	 die	
in melkput stond om te zeggen dat hij moest komen en de 
dierenarts moest bellen. Toen ben ik bij haar op de grond gaan 
zitten	en	heb	haar	hoofd	vastgehouden.	Nog	steeds	bewoog	
ze helemaal niet. 

De	 dierenarts	 kwam	 na	 een	 kwartier	 bij	 ons	 en	 die	 schrok	
heel	erg.	Ze	testte	eerst	of	ze	niet	verlamd	was	door	met	iets	
scherps net boven haar hoeven ze prikken. Ze trok haar benen 
weg	gelukkig,	want	dat	betekende	dat	ze	nog	wel	gevoel	had.		
Ze keek haar rug na en haar staart terwijl ze nog steeds op het 
asfalt	lag.	Terwijl	de	dierenarts	dat	deed	stond	Sun	op	en	liep	
heel	wiebelig	naar	haar	hok,	ze	deed	dat	helemaal	zelf	en	dat	
was wel een goed teken ook al stond ze met haar benen wijd 
en	haar	hoofd	laag	bij	de	grond.	

We	lieten	haar	even	met	rust.	De	volgende	dag	kwam	er	een	
dierenarts	uit	Bodegraven	om	röntgenfoto’s	van	Sun	te	maken,	
daarop	zagen	ze	dat	ze	twee	gebroken	schoftwervels	had.	Dit	
was	wel	 ernstig	maar	met	 veel	 rust	 en	 geduld	 en	 geluk	 zou	
het goed kunnen komen. Ik mocht er drie maanden niet op 
rijden	en	 in	die	tussentijd	deed	 ik	veel	oefeningen	met	haar.	
Uiteindelijk	mocht	ik	er	op	7	februari	voor	het	eerst	weer	op.		
Onze	dierenarts	en	de	paardenfysiotherapeut	waren	daar	ook	
bij	om	te	kijken	of	dat	goed	ging.	En	wonder	boven	wonder	is	
Sun weer helemaal de oude. Het enige wat ze nog niet doet is 
de	trailer	in	gaan	maar	daar	zijn	we	weer	rustig	mee	aan	het	
oefenen.	

Dit was mijn verhaal. 

Groetjes Sofie

 Nieuwsflits

Heb jij ook een (huis)dier waar je iets grappigs of 
bijzonders over wilt vertellen? 

Stuur	je	verhaal	dan	naar:
buurtpraet@wijkcomitegroenendijk.nl	 wie	 weet	 staat	
jouw verhaal dan wel in de volgende buurtpraet.

 Sun
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Afgelopen	Mei	 is	 het	 Pleyn	 seizoen	 tot	 een	 einde	 gekomen.	
Dit betekent echter niet dat er niks meer gebeurt bij ons 
buurthuis.	Waar	tijdens	het	seizoen	alleen	ruimte	is	voor	klein	
onderhoud	en	reparatie,	is	er	tussen	mei	en	september	ruimte	
voor de grotere projecten. De laatste jaren is in deze periode 
onder	andere	de	buitenboel	geschilderd,	het	straatje	langs	de	
Rijn opgehaald en de tuin aan de voorzijde aangepakt.

Ook dit jaar is de eerste aanzet weer gegeven. Het pleintje 
achter Pleyn is netjes gemaakt met nieuwe tegels en nieuwe 
bloembakken. Maar de klussers zijn nog niet klaar... Dankzij 
een	 gift	 van	 het	 Oranjefonds	 wordt	 ook	 gestart	 met	 een	
meerjarenplan,	 namelijk	 de	 entree/hal	 en	 toiletten	 een	
update	geven.	Aan	de	buitenzijde	wordt	nog	dit	jaar	de	entree	
rolstoelvriendelijk gemaakt en een nieuw deurkozijn met 

Veel buurtbewoners weten waarschijnlijk wel dat je de  
grote	zaal	kan	huren	van	Pleyn	’68.	Maar	waarschijnlijk	weten	
minder mensen dat er ook nog een kleiner zaaltje aan de 
achterkant van Pleyn zit. 

Dit	 zaaltje	 wordt	 regelmatig	 gebruikt	 voor	 kleinschalige	
vergaderingen	 en	 is	 zeer	 geschikt	 als	 bijvoorbeeld	 bedrijfs-	
of	kantoorruimte.	Deze	ruimte	is	dan	ook	beschikbaar	om	te	
huren.

Op het moment is het zaaltje ingericht als vergaderruimte met 
een	grote	bestuurstafel	en	stoelen	(plek	voor	14	personen)	in	
het midden. Deze opstelling kan natuurlijk aan de wensen van 
de gebruiker worden aangepast. Het zaaltje is toegankelijk via 
een eigen ingang. 

Er	 is	 een	 keukenblokje	 met	 inrichting	 (koffiezetapparaat,	 
kopjes,	 schoteltjes,	 etc.)	 aanwezig.	 Pleyn	 ’68	 beschikt	 over	
een	 ruime	 parkeerplaats.	 Het	 zaaltje	 word	 regelmatig	
schoongemaakt.

 Klusseizoen geopend

 Te huur aangeboden: achterzaaltje Pleyn ‘68

deuren geplaatst. In de hal wordt gekeken naar een andere 
indeling zodat er plaats komt voor een rolstoelvriendelijk 
toilet. Ook mag de uitstraling van de hal wel wat meer van 
deze	tijd	worden.	Genoeg	te	doen	dus	deze	zomer.
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Een	 groep	 van	 twintig	 enthousiaste	medewerkers	 heeft	 zich	
afgelopen	seizoen	weer	in	gezet	om	van	de	disco	avonden	een	
succes te maken in het buurthuis. Twee jaar geleden waren de 
feestavonden	minder	druk	bezocht	en	liep	het	bezoekersaantal	
helaas	 terug.	 Andere	 feesten	 in	 de	 buurt	 en	 slecht	 weer	
hielpen niet mee om dit tegen te gaan. De bovenbar achterop 
het	podium,	die	 ingezet	word	als	het	bezoekersaantal	boven	
de	200	stijgt,	stond	het	hele	seizoen	te	verstoffen…

Dit	 seizoen	waren	bijna	alle	disco’s	 in	Pleyn	 ‘68	uitverkocht!	
Betere	reclame,	planning	en	100%	inzet	van	de	medewerkers	
werd	beloond	met	geweldige	en	drukbezochte	avonden.	Wat	is	
nu	een	“drukbezochte”	avond?	Dat	betekent	dat	er	maximaal	
350	bezoekers	zijn	die	er	een	superfeest	van	weten	te	maken!	
U	raadt	het	al,	het	stof	van	de	bovenbar	was	snel	verdwenen…

Dit	 gaat	 uiteraard	 niet	 zomaar.	 Zoals	 gemeld	 zijn	 er	 twintig	
medewerkers in touw om deze avonden tot een succes te 
maken. De groep bestaat vooral uit jongeren tussen de 20 en 
28 jaar. De meesten hiervan draaien al jaren mee met de disco-
avonden	en	zijn	zelf	vroeger	bezoeker	geweest.	Gerjo	Kompier	
en Rob Hoogeveen zijn vaste disco-medewerkers en samen 
met	de	jongere	medewerkers	vormen	zij	een	perfect	team.	De	
Gemeente	heeft	afgelopen	seizoen	 regelmatig	gecontroleerd	
op	leeftijd,	valse	identiteitskaarten	en	of	de	vergunning	in	orde	
was. Iedere controle rolden we moeiteloos doorheen en de 
gemeente is tevreden met de gang van zaken. De controlerende 
BOA’s	waren	zelfs	onder	de	indruk	van	de	gemoedelijke	sfeer	
die	er	hangt	tijdens	de	disco.

 Disco-seizoen Pleyn ‘68 groot succes

Het disco-team is sinds vorig seizoen uitgerust met gele 
Pleyn	 ’68	hesjes	om	beter	herkenbaar	te	zijn	als	men	buiten	
patrouilleert om de rust na de disco te bewaren. Na de disco 
moet	het	om	03:00	uur	stil	zijn	buiten	en	daarom	stopt	de	DJ	
met	het	draaien	van	platen	om	02:00	uur.	Bezoeker	hebben	
dan een uur om het pand en de Groenendijk te verlaten. 
Medewerkers lopen met de bezoekers mee en vragen hen om 
rustig	 naar	 huis	 te	 gaan.	 Hierbij	 wordt	 helaas	wel	 eens	wat	
geroepen	of	geschreeuwd,	maar	dit	gaan	we	zoveel	mogelijk	
tegen.

We	staan	sinds	vorig	seizoen	tijdens	de	feestavond	in	contact	
met	 het	 zogeheten	 “Politie	 Horeca	 team”,	 oftewel:	 het	
politieteam	dat	dienst	heeft	tijdens	die	avond.	In	het	geval	van	
schermutselingen	of	teveel	overlast	nemen	we	contact	op	met	
het Horeca Team. Zij komen dan polshoogte nemen en houden 
samen met de medewerkers de naar huisgaande bezoekers in 
de	gaten.	Een	perfecte	oplossing	voor	bezoekers	die	vroeger	
erg lang bleven hangen buiten en overlast veroorzaakte.

In oktober is weer de eerste disco van het nieuwe seizoen en we 
hopen	op	weer	een	daverend	succes,	maar	ook	voor	een	disco-
seizoen met zo min mogelijk overlast voor de Groenendijk.

Jannes Kerkvliet
Chef disco

Inbegrepen bij de huur:
•	 Mooie	locatie	aan	de	Rijn
•	 Ruime	parkeerplaats	en	fietsenrekken
•	 Gescheiden	toiletten
• Genoeg bergruimte
•	 Keuken	blokje,	inclusief		koffiezetapparaat	en	waterkoker
• Meubilair aan te passen aan wensen gebruiker
•	 WIFI	en/of	vaste	internet	aansluiting
• Schoonmaak

De	 prijs	 voor	 verhuur	 is	 afhankelijk	 van	 het	 type	 en	 de	
frequentie	van	gebruik	en	zal		in	overleg	worden	vastgesteld.	

Bij	interesse	en	voor	meer	informatie	kunt	u	bellen	met:
06	17	58	80	74	of	stuur	een	email	naar	pleyn68@hotmail.com
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Ik woon in de GROENENDIJK

Hoi! Hoi!
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Ik woon in de GROENENDIJK
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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

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

Jan Groen Klussenbedrijf
Rijndijk	31	i
2394	AB	Hazerswoude

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

 Wij wensen jullie een fijne vakantie!


