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Voorpraet
In December 2016 schreef ik in deze column dat onze contacten met de Gemeente op een redelijk laag pitje stonden;
niemand kon toen bevroeden wat er het afgelopen half jaar
allemaal op gang is gekomen. Dat begon allemaal met de
publicatie op 1 Maart van een voornemen tot bestemmingswijzing voor de Pastorie en tuin wat zou neerkomen op het
volbouwen van de tuin met een aantal luxe villa’s en appartementen.
Wij voelden ons nogal overvallen en al snel ontstond er actie
vanuit meerdere fronten wat uiteindelijk resulteerde in het
aanbieden van een gezamenlijke petitie aan B&W op 20 April
ondersteund door ruim 600 handtekeningen ! Een zeldzaam
staaltje burgerparticipatie en massaal verzet onder Groenendijkers. Uiteindelijk is nu de gemeenteraad aan zet om het tij
te keren en dat zal naar verwachting in September gaan gebeuren. Tot die tijd voeren we nog de nodige gesprekken met
verschillende raadsfracties.
Onlangs zijn we vanuit de gemeente ook bijgepraat over de
overige bouwplannen en mogelijke ontwikkelingen in onze
Groenendijk ; dat zijn er nogal wat! De meest prominente
optie is natuurlijk de Avery locatie en velen in onze wijk
zullen zich weleens afvragen wat daar gaat gebeuren. Wij
hebben steeds aangegeven dat woningbouw op die plek onze
voorkeur heeft; liever niet opnieuw een bedrijfsactiviteit met
alle risico op overlast voor omwonenden. Ook de (ver)nieuwbouw in Groenestein door Habeko is een belangrijk item en
geeft kansen op een mooie upgrade in Groenestein.
En als we het dan tóch over bouwactiviteit hebben dan zal
jullie ook niet zijn ontgaan dat er de afgelopen maanden een
nieuwe aanbouw is verrezen tegen ons Buurthuis Pleyn68.
Door een groepje vrijwilligers is daar hard gewerkt en de
steigers zijn (op het moment van schrijven) zelfs al weg.
Komende zomer wordt deze aanbouw inwendig verder afgewerkt en krijgt Pleyn68 zo een volledig nieuwe entree,
toiletgroepen en MIVA toilet.
Sinds we begin 2016 door financiële participatie van 50 buurtgenoten ons Buurthuis konden kopen is in twee jaar dus flink
gewerkt om ons collectief bezit weer helemaal up-to-date te
brengen. We krijgen daarvoor vanuit de Gemeente regelmatig
een groot compliment, met name de “voorbeeldige”eigen
inzet t.b.v. ons buurthuis; dat is in de overige kernen van
Alphen wel eens anders.

Een ander groot project dat zich de komende maanden gaat
uitrollen is de herinrichting van de Rijndijk; we hebben daarover op 26 October 2016 al een informatieavond gehad in
Pleyn68. Het leek er even op dat er onvoldoende belangstelling was voor deelname aan de klankbordgroep maar
inmiddels is dat opgelost en gaan we de komende maanden
praten over de kaders. Het zal niet meevallen (zelfs niet
lukken) om het iedereen naar de zin te maken maar inspraak
moet wel leiden tot iets waar we ons maximaal allemaal in
kunnen vinden; met dát doel zit Wijkcomite Groenendijk in elk
geval aan tafel.
Samengevat zijn we momenteel weer zeer druk in gesprek met
onze gemeente en mogen we tevreden zijn over de contacten;
niet in de laatste plaats door de inzet onze nieuwe gebiedsadviseur Patrick Dongelmans (die ik dan tóch maar even wil
noemen).
Een andere ambitie die ik in December verwoorde is het
betrekken van meer mensen bij het buurtgebeuren (in
welke vorm dan ook) zodat niet steeds dezelfden in touw
zijn. Dát wil nog niet helemaal lukken en vandaar nog een
herhaalde oproep; stuur gewoon eens een bericht naar ons
info@wijkcomitegroenendijk.nl dat je “iets” wil bijdragen aan
onze leefbaarheid.
Wat en hoe zien we dan verder wel weer, maar éérst hebben
we nog een paar maanden vakantietijd in het vooruitzicht;
geniet er van!
Jan Wesselingh
Voorzitter
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Uitbreiding hoofdingang Pleyn68
Zoals hopelijk bij de meeste buurtbewoners bekend is het
parochiehuis beter bekend als Pleyn 68 op de Rijndijk 92 sinds
kort eigendom van de Stichting Buurthuis Groenendijk, dus
van ons !!. Dit heeft enorme voordelen een daarvan is dat we
het gebouwtje in de toekomst makkelijker kunnen aanpassen
om het zo optimaal mogelijk te kunnen blijven gebruiken.
Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen is er in
het verleden een rookruimte gebouwd wat ten koste is gegaan
van de grootte van de hal. Dit geeft vooral problemen bij de
disco activiteiten. Tevens was er de wens voor een extra dames
toilet en een goed bereikbaar invalide toilet.
Om dit te mogelijk te maken is er een plan gemaakt om aan
de Rijndijk zijde naast de hoofdingang een stukje aan te
bouwen zodat er een nieuwe heren en dames toiletruimte kan
komen en ook de rookruimte onder gebracht kan worden. Op
de plek van de oude rookruimte komt het invalide toilet en
door deze ingreep zal de hal en garderobe weer voldoende
ruimte geven om alle jassen in de winter op te hangen.

2 Stuks heipalen slaan, fundering aanbrengen, beton
storten, betonvloer aanbrengen, binnenmuren en kozijnen
plaatsen. Buitenmuren metselen en dakconstructie isolatie
en waterdichte dak afwerking aanbrengen is inmiddels
uitgevoerd.

Het plan is om dit gedeelte zoveel mogelijk af te bouwen,
voor de seizoen afsluiting. Begin juli is de laatste verhuur van
Pleyn en kunnen we de bestaande situatie slopen de vloer er
uithalen en het nieuwe gedeelte aan het bestaande koppelen,
zodat voor de aanvang van het nieuwe seizoen het project
opgeleverd
kan worden. Het klinkt simpel maar toch wel flink
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
wat werkzaamheden. Maar dankzij de vrijwilligers, vakkundige
medewerkers en buurtbewoners gaat het ons zeker lukken om
de werkzaamheden uit te voeren.

Ongeveer in 1985 is de bestaande hoofdingang aan het gebouw
gezet en de gegevens wat betreft palenplan en fundering
zaten nog in ons archief en na voorbereiding en advies over
de constructie zijn wij in maart met zoveel mogelijk eigen
werkzaamheden gestart met de uitbreiding.
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Habeko presenteert plan nieuwbouw eengezinswoningen Groenestein
Zoals bekend gaat Habeko wonen 8 woningen aan de
Groenestein slopen en vervangen door nieuwe woningen.  
Habeko wil graag zo snel mogelijk starten met de nieuwbouw.  
De voorbereiding hiervoor is dan ook al in volle gang. Er is
de afgelopen tijd veel overleg geweest over de zogenaamde
stedebouwkundige invulling.   Anders gezegd:   hoeveel en
welke woningen mogen er worden gebouwd en hoe moeten
ze komen te staan. Hierover is nu overeenstemming bereikt.
Nadat eerder het wijkcomite was bijgepraat, konden op 1 juni
de buren het (stedenbouwkundig) plan komen bekijken in
Pleyn 68.
12 huurwoningen en één bouwkavel
Habeko is van plan om 12 huurwoningen terug te bouwen.
Het gaat hier om één bouwblok waarbij de woningen aan het
begin, einde en in het midden een afwijkende kap hebben.
Het bouwblok is geknikt en staat verder richting polder dan
de bestaande woningen. Hierdoor ontstaat ruimte voor een
stoep en extra parkeerplaatsen. Zie de onderstaande schets
Achter de woningen is nog ruimte voor één bouwkavel. De te
bouwen woning op dit kavel zal de voorgevel hebben aan het
Groenendijkse Pad. Habeko bouwt deze woning echter niet.
Binnen bepaalde grenzen kan de toekomstige koper zelf zijn
plan ontwikkelen.
De buren positief; aandacht gevraagd voor verkeer en parkeren
Verschillende Groenendijkers grepen de kans om het plan

te bekijken. De reacties waren positief.
Enkelen dachten dat Habeko van
plan was appartementen te bouwen.
Eengezinswoningen vindt iedereen prettig.  
In het plan houdt Habeko ook rekening met
extra parkeerplaatsen. Dit komt ten goede
aan de hele buurt. Wel werd aandacht gevraagd
voor de breedte van de straat. In overleg met het
wijkcomité en de gemeente zoeken we nog naar
verbetermogelijkheden op dit onderdeel.  
Nieuwbouw gereed uiterlijk in 4e kwartaal 2018
De bouwaanvraag voor de woningen zal nu snel worden
ingediend, maar de afhandeling vraagt nog enige tijd. De
verwachting is dat de bouw begin volgend jaar start en dat de
woningen er dan uiterlijk aan het begin van het 4e kwartaal
zullen staan. Hiermee wordt de overlast voor de buurt zoveel
mogelijk beperkt.
Het betreft een indicatie hoe de woningen er uit komen te zien.
Op www.habekowonen.nl treft u onder “Ik zoek” nog diverse
andere schetsen van het plan.
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De pastorie en de tuin
Zoals u niet ontgaan kan zijn, heeft de pastorie en de tuin
eromheen het laatste halfjaar nogal in de belangstelling
gestaan. Wij vinden dat de pastorie (het voormalige klooster van
de orde der ongeschoeide karmelieten, de Bernarduskerk (of
Scheepjeskerk) en de omringende tuin bij elkaar horen en dat
willen we graag zo houden. Bij elkaar houden dus dit ensemble;
de tuin omvormen tot een vrij toegankelijk parkje langs de
oever van de Oude Rijn en de pastorie een maatschappelijke
functie geven als woonruimte voor mensen, die het moeilijk
hebben op de woningmarkt of in hun persoonlijke situatie.
Velen willen helpen om dit plan financieel en praktisch te
realiseren. Met de huuropbrengst van de pastorie kan straks
het ensemble ook op de lange termijn in stand gehouden
worden. Ja, dat kan!! Goed voor het kerkgebouw, goed voor
de parochie en goed voor de gemeenschap.

Onze actie op de stoep buiten voor Pleyn.

De Stichting Scheepjeskerk (voortgekomen uit de “vrienden
van de Scheepjeskerk) is al meer dan 10 jaar bezig met het
behoud van het kerkgebouw. En dat geldt ook voor het
wijkcomité. Begin dit jaar heeft de Stichting Scheepjeskerk
samen met het wijkcomité, de groep “verontruste parochianen”
en aanwonenden een breed actiefront gevormd. Doel is om het
nu voorliggende plan van een projectontwikkelaar van tafel te
krijgen. In dat plan wordt het ensemble uit elkaar getrokken,
de tuin volgebouwd met luxe villa’s en verder versteend tot
parkeerterrein, de pastorie verkocht en het kerkgebouw alleen
en zonder toekomst achtergelaten.
De handtekeningenactie in april, waarbij we meer dan
600 steunbetuigingen van mensen uit de buurt en vanuit
de parochie hebben overhandigd aan de burgemeester,
heeft grote indruk gemaakt. Steeds meer mensen (ook
uit de gemeentepolitiek) gaan ons inmiddels steunen om
het alternatieve en betere plan erdoor te krijgen. Ook het
parochiebestuur heeft inmiddels aangegeven sympathiek te
staan tegenover ons alternatieve en sociale plan. De aanvraag

Verzamelen buiten het gemeentehuis om de petitie en lijsten
met handtekeningen aan de burgemeester te overhandigen.

voor de bouw van de luxe villa’s is inmiddels bij de gemeente
in procedure genomen. De uitkomst hiervan lijkt nu bepalend
te zijn voor de toekomst van het terrein, de pastorie en
het kerkgebouw. De vraag is: Kunnen we de bestemming
van het totale ensemble houden zoals die nu is, namelijk
“maatschappelijk”. Onder het motto “Ons plan is beter” werken
we achter de schermen keihard om binnen de gemeentepolitiek
voldoende draagvlak te krijgen voor de veel positievere impact
van ons alternatieve plan. Blijvende en actieve steun vanuit
de bevolking, met name vanuit de Groenendijk is dan ook
onontbeerlijk. We gaan zeker opnieuw een beroep doen op
jullie. We denken dat bij de gemeenteraadsvergadering van
september of oktober dit punt op de agenda staat. Een goed
gevulde publieke tribune gaat dan helpen.
We houden u op de hoogte via de media.
Zie voor nadere info www.scheepjeskerk.nl en/of zoek contact
via www.wijkcomitegroenendijk.nl
Nico Wesselingh
Namens: Stichting Scheepjeskerk - Wijkcomité Groenendijk
Verontruste parochianen - Aanwonenden

Overhandiging, door Jan Wesselingh, van de handtekeningen
aan burgemeester Liesbeth Spies.
Foto’s gemaakt door Diana Baak
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Stand van zaken herinrichting Rijndijk
Het project betreft het wegvak vanaf de Gemene Weg tot
aan grens Zoeterwoude en dat is een behoorlijk gebied met
veel (soms tegenstrijdige) belangen. Daarom vergt het ook
wel enige tijd om zaken goed voor te bereiden maar achter
de schermen is daar de afgelopen maanden hard aan gewerkt.
Inmiddels is bekend dat DTV Consultants de gemeente gaat
ondersteunen bij het maken van een voorontwerp; zij zijn met
name gespecialiseerd in infrastructurele vraagstukken waarbij
beleving en welbevinden van bewoners en belanghebbenden
een grote rol spelen; dat is Kennis en ervaring die ons in dit
project goed van pas kan komen.
De oproep die ook via het Wijkcomité is gedaan om deel
te nemen aan de klankbordgroep heeft nu voldoende
aanmeldingen opgeleverd zodat we een representatieve
doorsnee van de inwoners kunnen maken en binnenkort de
klankbordgroep kunnen   installeren.   De eerste bijeenkomst
staat momenteel gepland in week 26.

Samen met deze groep bewoners maken we vervolgens het
(voor)ontwerp, waarbij de gemeente de technische-, wettelijkeen financiële kaders bewaakt, en we in nauw overleg met DTV
en de bewoners wensen, ideeën en oplossingen vanuit de
klankbordgroep inpassen in het ontwerp.
De klankbordgroep leden hebben een belangrijke communicatierol zowel naar de gemeente toe als ook met informatie
naar de overige bewoners. Dus niet alleen het eigen belang
vertegenwoordigen maar integraal mee denken in het
ontwerpproces zodat de belangen van alle inwoners en
bedrijven maximaal aan bod komen.
Het is ons doel om eind dit jaar (oktober/november) het
voorontwerp inclusief raming af te ronden.
Paul Prast
Gemeente Alphen aan den Rijn

NL Doet
Zaterdag 11 Maart   was “NL Doet” een initiatief van het
Oranje fonds   met als doel om meer betrokkenheid bij de
leefomgeving te krijgen. Het Wijkcomité begint in januari
al met het vaststellen welke klussen we gaan doen en we
vragen dan ook een subsidie aan bij het Oranjefonds voor de
benodigde materialen.
Dit jaar hadden we gekozen voor het afmaken van de blokhut
in de speeltuin die was vorig jaar wel in elkaar gezet maar
de afwerking betrof o.a. nog de dakgoten en het nodige
schilderwerk. Op de herhaalde oproep via de mail kwamen
weinig reacties dus het was
de ochtend van 11 maart
wel spannend hoeveel
Groenendijkers zouden
komen helpen.
Gelukkig bleek dat
erg mee te vallen
en we hebben met
in totaal zo’n 14
buurtgenoten een
leuke dag gehad met
een mooi en zichtbaar
blijvend resultaat.

Iedereen die er was bedankt !!
Samen iets DOEN is een prima manier om op een actieve
manier je buren te leren kennen in 2018 organiseren we
zaterdag 10 Maart wéér een “NL Doet “.  
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Bezoek Harry Borst en Henk de Boer aan Tanzania
Vanaf zaterdag 6 mei tot zondag 28 mei ben ik samen met
Harry Borst uit Zoeterwoude weer in Tanzania geweest. Eerst
2 weken in Mikumi bij het regionale ziekenhuis en daarna
nog een week in Lugono, een kleine kliniek. We hebben daar  
samen met de lokale mensen aan het onderhoud gewerkt.
Daar mankeert nog wel het een en ander aan, vooral omdat er  
geen geld is. Kranen die niet werken, deuren die los hangen,
elektra verdeelkasten verteerd, röntgen apparaat dat niet
werkt,sterilisator defect en nog veel meer. Het meeste hebben
we op kunnen lossen, maar niet alles.
Het eerste water via solar

De mensen hebben het nogal gauw koud, zeker als het regent
en dat was dit jaar extreem veel. Deze container hebben we
uitgepakt en verdeeld en wordt nu in Lugono gebruikt als
opslagruimte.

Een afkortzaag van C.J.de Boer

We hebben de mensen weer aardig aan de gang gekregen en
er is  hard gewerkt.  De Morogoro Support Foundation (MSF)
waar ik voor op pad ga had in februari een grote container
verstuurd met, behalve medische apparatuur en verband  uit
het Alrijne ziekenhuis, ook veel kleding en andere spullen.
Ik had   van Bernardus weer een tas met   grote jassen mee
gekregen. Eerst dacht ik nog dat is veel te warm voor daar
maar er werd om gevochten.

Ze waren zo blij met al deze spullen die bij ons eigenlijk
afgedankt zijn maar daar weer goed van pas komen. Behalve
dat hebben we ook twee zonne energie systemen aangelegd
voor de waterpompen. In Mikumi ging dat om 2 pompen van
ieder 5.5 kW, gesponsord door de Imelda-Nolet Stichting uit
Rotterdam en in Lugono om een pomp van 2,2 kW gesponsord
door de Rotary Rijnwoude.

Solar in Lugono

Deze systemen draaien zonder batterijen want de watertank
is de opslag voor de nacht. Dit kan dus jarenlang zonder
noemenswaardig onderhoud water pompen. En de zon schijnt
er nogal vaak! Alleen al in Mikumi wordt zo per jaar € 12.000,aan energiekosten bespaart.  Daar waren ze natuurlijk erg blij
mee. Al met al weer een geslaagde reis maar er is daar nog
veel te doen !
Dikke jassen van Bernardus

Henk de Boer
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Leiden marathon
Al vroeg in de ochtend worden de laatste voorbereidingen
getroffen voor het feest van het jaar in de Molenlaan… de
marathon! Voor het vijfde jaar achtereenvolgens passeren
honderden lopers de feestelijke straat.
Traditiegetrouw begint de dag met de kids run/obstakel run.
Dit jaar een recordaantal deelnemers; 82 kinderen. Klimmen,
springen, niks is te moeilijk! Met een gouden hardloopmedaille
als prijs straalt ieder kind van oor tot oor.   

Dan klinken de eerste klanken van de voor velen bekende
band; de FL bandt. De sfeer zit er direct goed in. Intussen
rijden de eerste auto’s van de organisatie van de Leiden
Marathon door de straat. Ieder moment kunnen de eerste
lopers arriveren. Het publiek gaat netjes op de stoep en in het
gras staan. De spanning stijgt…. Dan plots een groep lopers!
Het aanmoedigen en klappen kan beginnen! Prachtig om die
lach te zien verschijnen op de veelal vermoeide gezichten van
de lopers. Ze kunnen er weer even tegenaan!

Juli 2017

Ook Robbie is dit jaar weer van de partij met zijn burgers
De welbekende burgers zijn niet meer weg te denken bij
de marathon. Evenals de ijsjes van ijsboerderij de Jong uit
Zoeterwoude. Voor veel kinderen is het springkussen favoriet.
De geschminkte prinsesjes, leeuwen en clowntjes zijn er volop
op te vinden.
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Onder muzikale begeleiding van Klaas Kuit is het tot in de
late middaguren nog gezellig in de Groenendijk. Dankzij de
sponsors en vrijwilligers is ook dit jaar weer een groot succes
geworden.  Bedankt! En hopelijk tot volgend jaar?!
Sarine

Leidse Marathon door de Groenendijk!
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Nextdoor
Misschien ben je al lid of heb je post ontvangen van Nextdoor.
Maar vraag je je af wat het eigenlijk inhoudt? Nextdoor is een
internetdienst en app waarmee je makkelijk contact maakt met
je buren. De app installeer je op je smartphone (heb je geen
smartphone dan kun je ook naar de website van Nextdoor),
je maakt een account aan (je kunt ook je bestaande facebook
account gebruiken) en klaar is kees.
Je kunt Nextdoor voor van alles gebruiken: een buurman die
de oude buurvrouw helpt met boodschappen, een buur die in
zijn vrije tijd loodgieter is of kan helpen bij pc-problemen. Of
het informeren van buren over een verdachte situatie of een

TOM in de Buurt
In samenwerking met TOM in de Buurt en Actief Rijnwoude
organiseren we dit najaar een maandelijkse buurtkoffie. We
starten op vrijdag 15 september en de overige data zijn op
6 oktober, 3 november en 1 en 29 december.
Iedereen is welkom: om te praten of juist te luisteren, met een
hulpvraag of juist een talent om anderen te helpen … niets
hoeft en alles mag.

		

We zien jullie graag in Pleyn68!

leuke spontane activiteit zoals het bouwen van sneeuwpoppen
of een buurtbbq. Nextdoor helpt met het samenbrengen van
mensen in de buurt!
Nextdoor is gratis en zonder verplichtingen. In andere wijken,
zoals de Rhynenburg wordt het ook al flink gebruikt.
TIP: in de app kun je voorkeuren instellen. Handig als je geen
berichten van andere wijken wilt ontvangen en geen mails wilt
ontvangen.
David Bronsveld.
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Column
Het groot dictee der Nederlandse taal is geschrapt. Blij toe. In
het begin deden we dapper mee maar het dictee werd allengs
een opsomming van bij elkaar gezochte moeilijke woorden. Niet
meer te doen dus. Zeker niet nu onze schrijftaal-vaardigheid
achteruitgaat omdat de tekstverwerker ons steeds beter de
juiste spelling van przewalskipaard en feeëriek aangeeft. En
trouwens, gebruikt u die woorden wel eens?
Mooie woorden genoeg toch in onze taal. “Thans” en
“Nochtans” hoor je eigenlijk niet meer maar zijn te mooi om
zomaar te vergeten. “Ondertussen” vind ik ook een topper.
Geweldig toch dat als je de twee woorden “onder” en “tussen”  
aan elkaar schrijft de betekenis totaal nieuw is. Laatst hoorde
ik het woord “ontiegelijk” weer eens. De oudere generatie is
gelijk terug in de tijd. “Ontiegelijk” is een merkwaardig woord,
het is stellende, vergrotende en overtreffende trap in één:
“ontiegelijker”of “ontiegelijkst” bestaan niet.
Marketing-taal hoor je en lees je ook steeds meer. Een kok
bereidt het eten, hij kookt, bakt en braadt. En zoals we via
Gordon Ramsay weten kan bereiden tegenwoordig ook zijn:
Uit de diepvries via de magnetron op je bord. Nee dan het
duurdere segment. Daar is geen kok meer maar alleen nog een
chef of top-chef. En die kookt niet maar creëert. Opeens is het
portie op je bord gehalveerd en de prijs verdubbelt. Met recht
dure woorden, temeer daar je op de weg naar huis altijd nog
even langs de snackbar moet.
Dan de makelaardij, die maakt het helemaal bont met
prijsopdrijvende woorden. Een huis is daar altijd een woning,
een stukje grond is een perceel. Enig achterstallig onderhoud
betekend dat je een krot koopt. “Originele details” klinkt leuk
maar komt erop neer dat het huis er nog uitziet zoals het 80
jaar geleden is gebouwd. Toppunt is wel de kwalificatie: “Erg
geschikt voor de handige doe-het-zelver”. Heb meelij met
de mensen die erin getrapt zijn. Kijk naar “help mijn man is
klusser”.  
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Open Monumentendag
Boeren, burgers en buitenlui, komt dat zien, komt dat zien,
op onze Open Monumentendagen 2017
Waar:
Bernarduskerk, Rijndijk 106, 2394 AC  Hazerswoude
Wanneer:
Zaterdag 9 september van 10.00 uur tot 15.00 uur
en zondag 10 september van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Het jaarthema is:

“boeren burgers
en buitenlui”
Wij vullen dat in door er van te maken:
“Komt dat zien, komt dat zien.” Wat is er dan te zien?
• De historie van de oudste amateur toneel vereniging van
Nederland. Uw eigen “Onder ons” invulling blijft ook voor
ons een verassing.
• Kermis voor boeren , burgers en buitenlui. Er is een werkende
miniatuur draaimolen.
• Een aankondiging van een boelhuis van honderd jaar terug.
Komt dat zien.
• De Blauwkousen zijn weer even terug.
• en er is meer, de bekende fotoboeken, oude filmpjes en de
verhalen die we elkaar te vertellen hebben.
Komt het zien, wij heten u van harte welkom op één van de
twee dagen.
Organisatie Open Monumentendagen

Met de op handen zijnde transformatie van het Avery terrein
tot woonwijk komen we als Groenendijk ook in aanraking
met de verhullende marketing taal van zowel makelaar als
projectontwikkelaar.   Als het resultaat maar een groene niet
al te aangeharkte woonwijk wordt. Een ontiegelijk mooie en
levende woonwijk in een ontiegelijk mooie Groenendijk. En
dat laatste in de overtreffende trap.
Nico Wesselingh
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Bestuursuitje
Op de eerste zomerse dag in dit zeker niet slechte voorjaar
stond ons uitje gepland. Geheel in stijl met ons woongebied
hebben wij ons op de fiets door ons Groene Hart verplaatst.
De route zorgvuldig door onze voorzitter gepland met allemaal
lastige vragen om ons wel bewust te maken van wat er allemaal
te zien viel.
Na een mooi rondje via onder andere de Maxima brug belanden
wij bij onze welbekende Jeu de Boer, na het genieten van een
heerlijk kopje koffie/thee met een plak boeren cake moeten
wij weer aan de bak. Er worden vier teams geformeerd, die
gaan “strijden” om een flinke dosis boerenlol. Goed merkbaar
was, dat het ene team van huis uit toch echt veel beter kon
samenwerken dan het andere.

Naast samenwerken ging het natuurlijk om de lol en na deze
inspanningen was het eindelijk tijd om het terras te bevolken,
onder het genot van een natje werd de BBQ weer tot een
groots succes gemaakt door onze BBQ grootmeester die U
vast wel kent van ons straatfeest tijdens de Leiden Marathon.
Kortom een bijzonder geslaagd uitje mede dankzij het
fantastische weer, wij zullen het naar al onze inspanningen
verdiend hebben.

TEAMWORK

Juli 2017

Juli 2017
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Paasfeest 2017 - Help, de paashaas is zijn eieren verloren!
Bij aankomst in de speeltuin wilden de kinderen meteen
starten met eieren zoeken. Maar dit jaar liep het allemaal een
beetje anders, want wat bleek… de paashaas was onderweg
naar de speeltuin zijn paaseieren verloren! Hij was een beetje
verdrietig en vroeg via een brief de kinderen om hulp. Er
waren in de wijk vijf plekken waar de eieren konden liggen. We
moesten dus op pad om alle eieren te vinden!
Voor ieder groepje had Anja een eerste aanwijzing en toen kon
de zoektocht beginnen. We volgden de aanwijzing en vonden
de eerste plek waar de paashaas eieren verloren had. De plek
was te herkennen aan een groot ei, met hierop een volgende
aanwijzing. Maar voordat we verder gingen mochten alle
kinderen in het groepje eerst een chocolade paaseitje zoeken.
Tussen het gras, de plantjes, achter een boom of bij een
bankje. Sommige eitjes waren snel gevonden en soms hielpen
de papa’s en mama’s een beetje zoeken. We lazen vervolgens
de aanwijzing op het grote ei en vonden de volgende plek waar
we weer eitjes zochten. Zo gingen we door en vonden gelukkig
alle eitjes van de paashaas terug.

Terug in de speeltuin was het tijd voor iedereen om wat
creativiteit te laten zien. Met stokken, glazen potjes, vrolijke
paasversieringen en een beetje hulp maakten de kinderen de
mooiste paastakken. Die ze natuurlijk mee naar huis mochten
nemen!
Dankjewel Anja en ook Margreth voor de organisatie van een
zeer geslaagd paasfeest!

Beste buur
Jaarlijks is er een “Beste Buur” verkiezing. In samenwerking
met Habeko wonen laten we jaarlijks onze waardering
blijken voor een Groenendijker die zich het afgelopen jaar
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt met betrekking tot de
leefbaarheid.
Dit jaar hebben we Emma van der Zon gekozen omdat Emma
afgelopen jaren heel veel gedaan heeft voor Buurthuis Pleyn’68.
Voor jong en oud organiseert zij activiteiten in Pleyn’68. We
hebben tijdens de Nieuwjaarsborrel in Pleyn’68 een mooie bos
bloemen en een cadeaubon overhandigt namens Habeko en
het Wijkcomité.

Een aloude wijsheid is dat een goed voorbeeld goed doet
volgen!
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het wijkcomité

Levensvragen aan ...

Je kent ze wel, de vragen op de theezakjes van Pickwick. Een
leuk initiatief met als motto “Originele vragen voor een goed
gesprek”! De komende uitgaven van de Buurtpraet leggen we de
bestuursleden van het wijkcomité een aantal vragen voor.
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Welk beroep zou je weleens
voor een week willen proberen?
President van de Verenigde Staten. En een reisprogramma zou
ik ook wel willen presenteren. Nu zit ik aan de Rijndijk met onze
caravanstalling. Dat doe ik nu al ruim 10 jaar met heel veel plezier.

Welk beroep zou je weleens
voor een week willen proberen?
Ik zou best een weekje willen vliegen. Altijd al iets gevonden,
vroeger al: naar verre oorden reizen, bijna altijd te maken met
vrolijke vakantiegangers… maar de zorg trok toch nog meer.

Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Met mijn gezin op vakantie in een niet toeristisch land. Of met
mijn vrienden een gezellig dagje op pad. Het zij een wedstrijd
van Ajax ergens in Europa, of een voetbalwedstrijd in Engeland

Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Als niets hoeft en alles goed is. Als ik helemaal mijn eigen gang
kan gaan, niet gehinderd door enige druk of verplichtingen. En als
die dag dan kan eindigen met Wim, op het strand met een lekker
glas witte wijn en een prachtige ondergaande zon… perfect!
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Welk beroep zou je weleens
voor een week willen proberen?
Ik kan niet kiezen, iets waar ik adrenaline van krijg of iets creëer;
Rallycoureur, Architect, Industrieel ontwerper. Ik werk volgende

maand 40 jaar bij Heineken in een veelheid van functies waar ik
het overigens ook altijd erg naar mijn zin heb gehad. Ik was al op
jonge leeftijd Brouwer bij ‘s Lands grootste Bier Brouwerij, iets wat
ik nog steeds vaak als beroep opgeef.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Zonder nu alles bloot te geven moet je dan denken aan, iets langer
slapen dan nu het geval is, een lekker ontbijt in gezelschap, het
nieuws tot mij nemen en dan een activiteit, stad of museum
bezoeken veelal beiden, of heerlijk potje tennissen, wandelen o.i.d.
tot slot afsluiten met lekker uit eten gaan waarna eventueel nog
een film, optreden of theater.

Juli 2017
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Welk beroep zou je weleens
voor een week willen proberen?
Formule 1 coureur (Oefen al een tijdje op de Rijndijk haha)

Welk beroep zou je weleens
voor een week willen proberen?
Operazangeres.

Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
In Italië rustig om 10.30 uur wakker worden, straat over lopen en
tot 19.15 uur in de zee zwemmen, op het strand mensen kijken
en muziek luisteren. Om 21.00 uur fantastisch Italiaans gaan
eten met een paar glazen rood erbij, nog een afzakkertje in een
strandbar en dan in slaap vallen. (Lijkt wel of ik dat wel is doe!)

Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Rustig ontbijten. Beetje lummelen, lezen, iets leuks ondernemen
(kan van alles zijn: van museum tot motorritje of natuurwandeling)
het leukste is natuurlijk altijd een combi hiervan.
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Welk beroep zou je weleens
voor een week willen proberen?
Ik heb inmiddels de luxe dat ik niet meer voor een baas hoef maar
tot vorig jaar had ik wat je noemt een “kantoorbaan met een
technische inslag”.
In de loop daar jaren heb ik daar wel steeds meer respect gekregen
voor mensen die iets kunnen máken. Dat werd nog versterkt door
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Welk beroep zou je weleens
voor een week willen proberen?
Het lijkt mij wel mooi om een week mee te lopen in een
‘zorginstelling’ die gericht is op mensen die een Niet Aangeboren
Hersenletsel hebben en daarbij vaak Afasie en of Apraxie hebben.
Hoe je deze mensen een zo onafhankelijk en nog leefbaar leven
kan geven.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Ja een vrije dag… rustig de dag beginnen, lekker lopen rommelen
in huis of met mooi weer een stukje fietsen die steevast bij familie
eindigt haha. Wat familie om je heen, met elkaar een hapje eten
en de dag afsluiten met een glaasje op de bank!

het feit dat ik in mijn vrije tijd heel wat heb afgeknutseld, verbouwd
en gerestaureerd (op mijn manier). Als je dan het voorrecht hebt
eens een paar dagen mee te lopen met een échte vakman dan word
ik daar wel blij van. Het beroep maakt me dan niet zoveel uit maar
wel iets ambachtelijks... oldtimers restaureren, een robotlasser of
een échte timmerman.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Er zijn veel typeringen voor een “perfecte vrije dag” maar een dag
Hollands weer met een graad of 20 en dan lekker doorrommelen
aan een of ander projectje (thuis of elders); dát komt dicht in de
buurt van perfect.
Maar een dagje fietsen is ook heel mooi hoor. In elk geval is een
vrije dag voor mij niet een synoniem voor “niets doen”.
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Welk beroep zou je weleens
voor een week willen proberen?
Ik zou weleens een dag het werk van Andre Kuipers willen doen.
Wat een prachtige en inspirerende verhalen kan hij vertellen
over onze aarde.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Mijn vrije dag is een handen uit de mouwen steken dag! Lekker
aan de slag in de moestuin, een stevige hardlooptraining en de
dag eindigen met gezellig samen met het gezin pizza’s bakken!
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Welk beroep zou je weleens
voor een week willen proberen?
Als serveerster in de horeca omdat je dan contact hebt met
mensen.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Mijn ideale vrije dag, ‘s ochtends bij iemand op bezoek gaan of
winkelen en uit eten gaan.
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Welk beroep zou je weleens
voor een week willen proberen?
Nu werk ik in een kantoorpand op de financiële afdeling, maar
zou meer buiten willen werken met dieren. Mij lijkt een week
werken als dierenarts in een dierentuin heel interessant.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Zonnig en warm weer en dan in de tuin genieten van de dieren
en de planten. Lekker lezen en s ’avonds barbecueën met familie.

Welk beroep zou je weleens
voor een week willen proberen?
Ik zou wel een weekje bij het reddingsbrigade langs de kust
willen werken, en dan op een winderige dag uitvaren en iemand
aan boord hijsen.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Mijn perfecte vrije dag heeft allereerst mooi weer, dan fiets ik
een stukje, een terrasje pakken met muziek en een biertje erbij.
Volgens mij kan ik dat wel een dag uithouden.

Wijkcomité Groenendijk
Lijkt het u iets om met ons mee te doen?
Wij zijn een enthousiaste groep inwoners, lijkt het u iets om
met ons mee te doen ?
Kom eens langs op een vergadering of spreek ons gerust aan.
Wij vergaderen een maal in de twee maanden en proberen
onze wijk zo gezellig en leefbaar   mogelijk te maken en te
houden.
Er zijn weer interessante ontwikkelingen voor de wijk: het
Avery terrein, de Rijndijk en de nieuwbouw in de Groenestein.
We organiseren diverse activiteiten voor jong en oud, Leiden
Marathon/buurtfeest, NL doet, Burendag, sinterklaasfeest,
paaseieren zoeken, St. Maarten en hebben de speeltuin in
onderhoud. Helpende handen en meedenkende bewoners zijn
altijd welkom.

Juli 2017

36e jaargang, nummer 1

Sneeuwpret

Een spontane actie van onze buurtbewoonster Anja
“Sneeuwpoppen maken in de speeltuin!“
Super Anja, leuke actie!
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KRUISWOORDPUZZEL
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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

Wij wensen jullie een fijne vakantie!

Rijndijk 67
2394 AD Hazerswoude

