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	zaterdag	 5	september	 Disco
	 vrijdag	 18	september	 Klaverjassen
	 zondag	 20	september	 Risk
	zaterdag	 3	oktober	 Disco
	 vrijdag	 16	oktober	 Klaverjassen
	 Zondag	 18	oktober	 Risk
	Zaterdag	 7	november	 Disco
	Zaterdag	 14	november	 Bingo
	 Zondag	 15	november	 Risk
	 Vrijdag	 20	november	 Klaverjassen
	 Vrijdag	 27	november	 Cabaret
	Zaterdag	 5	december	 Sinterklaas
	Zaterdag	 5	december	 Disco
	 Vrijdag	 18	december	 Klaverjassen
	 Zondag	 20	december	 Risk
	Zaterdag	 26	december	 Goud	van	Oud	

In	 december	 schreef	 ik	 een	 Voorpraet	 met	 als	 thema	 
“veranderingen”	met	o.a.	de	opknapbeurt	van	de	Scheepjes- 
kerktoren	 en	 het	 vertrek	 van	 Avery.	 Dat	 die	 “Avery	 locatie”	
inmiddels	als	woningbouw	grond	te	koop	wordt	aangeboden	
geeft	aan	hoe	snel	het	kan	gaan	met	ontwikkelingen.	Het	Wijk-
comité	heeft	begin	dit	jaar	naar	de	gemeente	kenbaar	gemaakt	
dat	we	liever	woningbouw	zien	dan	een	nieuwe	industrie	(met	
alle	risico’s	van	dien);	dus	we	zijn	er	blij	mee	dat	in	elk	geval	
een	poging	wordt	ondernomen	om	hier	projectontwikkelaars	
voor	te	interesseren.	

Ander	 goed	nieuws	 is	dat	we	het	met	de	Gemeente	Alphen	
eens	zijn	geworden	over	een	aanpassing	van	de	speeltuin.	Dat	
wordt	 een	 kompleet	 nieuwe	 inrichting	 waarvoor	 Groenen- 
dijkers	 een	 aantal	 maanden	 geleden	 een	 keuze	 hebben	 
kunnen	maken	tijdens	 een	druk	 bezochte	 avond	 in	 Pleyn68.	
Het	 zal	 duidelijk	 zijn	 dat	 de	 speeltuinvereniging	 dit	 niet	 
zelfstandig	kon	financieren	dus	we	mogen	dankbaar	zijn	voor	
een	grote	bijdrage	vanuit	Alphen,	eind	juni	is	de	heropening.	

Verder	 hebben	 we	 geconstateerd	 dat	 Stuwarooij	 inmiddels	
is	 vertrokken	uit	 het	pand	 tegenover	de	 Scheepjeskerk.	Ook	
bij	 ons	 voormalig	 Hotel	 Groenendijk	 zijn	 er	 signalen	 dat	 er	
wat	gaat	veranderen	en	uiteraard	volgen	we	dat	op	de	voet.	 
Onlangs	werd	bekend	dat	Don	van	der	Voort	‘zijn’	horeca	weer	
nieuw	leven	in	gaat	blazen	en	mogelijk	is	dat	een	eerste	stap	
naar	herstel	van	oude	glorie	en	levendigheid;	binnenkort	weer	
een	mooi	terras	aan	de	Rijndijk	waar	onze	passanten	fietsers	
een	bakkie	kunnen	doen?	

Tot	 slot	 zijn	 er	 mooie	 ontwikkelingen	 rond	 het	 eigendom	
van	Pleyn68,	daar	schrijf	 ik	verderop	 in	deze	Buurtpraet	nog	
wat	 over	 en	 het	 feit	 dat	 de	 opmaak	 van	 onze	 Buurtpraet	 is	 
veranderd	 zal	 u	 óók	 niet	 zijn	 ontgaan...	 onze	 Groenendijk	
bruist!

 Jan Wesselingh

Hoewel	 ons	 Buurthuis	 als	 jaren	 bekend	 is	 als	 PLEYN68,	 is	 
het	 je	 vast	 opgevallen	 dat	 op	 de	 voorgevel	 óók	 de	 naam	 
“Parochiehuis”	 staat.	 Het	 gebouw	 is	 in	 1946	 neergezet	
als	 een	 ontmoetingsplaats	 voor	 (katholieke)	 parochianen.	 
Sinds	1968	is	de	exploitatie	echter	steeds	meer	gedaan	door	 
de	 vrijwilligers	 van	 Pleyn68	 en	 is	 de	 Parochie	 meer	 als	 
verhuurder	 gaan	 optreden.	 Inmiddels	 is	 de	 plaatselijke	 
Parochie	 gefuseerd	 en	 is	 er	 nauwelijks	 meer	 functionele	 
betrokkenheid	 met	 de	 activiteiten	 die	 Pleyn68	 organiseert.	
Daarnaast	 heeft	 het	 pand	 natuurlijk	 ook	 een	 functie	 als	
buurthuis	(voor	alle	gezindten).	

Ongeveer	 2	 jaar	 geleden	 heeft	 het	 bestuur	 van	 Pleyn68	 
daarom	 kenbaar	 gemaakt	 dat	 ze	 graag	 volledig	 eigenaar	 
willen	 worden	 van	 het	 pand/grond	 en	 in	 goed	 overleg	met	 
de	 Parochie	 gaat	 dit	 nu	 gebeuren.	 Het	 eigendom	 wordt	 
ondergebracht	 in	 een	 aparte	 (ANBI)Stichting	 en	 er	 loopt	 
inmiddels	een	initiatief	om	Groenendijkers	te	betrekken	door	
het	uitschrijven	van	leningen.	

Het	 voert	 te	 ver	 om	 hier	 nu	 gedetailleerd	 op	 in	 te	 gaan	
maar	 via	 www.pleyn68.nl/aankoop-gebouw	 kun	 je	 ter	 
zijner	 tijd	 lezen	 hoe	 we	 dat	 gaan	 doen	 en	 welke	 voordelen	 
dit	 oplevert.	 Als	 je	 nu	 al	 meer	 wilt	 weten	 kan	 je	 ook	 even	 
bellen	met	beoogd	voorzitter	 van	de	nieuwe	ANBI	 Stichting,	
Ben	 Oostdam	 tel.	 0653686148.	 In	 de	 loop	 van	 deze	 zomer	 
verschijnt	hierover	meer	gedetailleerde	informatie.	Inmiddels	
heeft	al	een	flink	aantal	Groenendijkers	aangegeven	te	willen	
participeren	 maar	 “hoe	 meer	 zielen	 hoe	 meer	 vreugd”.	
Al	 met	 al	 zijn	 we	 er	 van	 overtuigd	 dat	 dit	 gaat	 lukken	 en	 
worden	we	binnenkort	met	zijn	allen	eigenaar	van	ons	eigen	
buurthuis	en	hebben	de	vrijwilligers	van	Pleyn68	een	gezonde	
basis	voor	de	toekomst.

 Voorpraet  Agenda Pleyn’68 Eigendom van Pleyn68

De	 Buurtpraet	 is	 dit	 jaar	 in	 een	 nieuw	 jasje	 gestoken!	Wat	 
frisser	 en	 een	 tikkeltje	 moderner,	 maar	 nog	 wel	 met	 de	
Groenendijkse	charme,	al	zeggen	we	het	zelf…

Een	half	jaar	geleden	zijn	we	begonnen	met	brainstormen	over	
een	vernieuwde	versie	 van	de	Buurtpraet.	De	 kosten	om	de	
Buurtpraet	te	maken	waren	op	dat	moment	vrij	hoog	en	dus	
zijn	we	opzoek	gegaan	naar	een	alternatief.	

Al	 snel	 raakten	 we	 enthousiast	 bij	 het	 bedenken	 van	 een	 
nieuwe	 lay-out.	 Nu	 nog	 afwachten	 wat	 de	 prijs	 zou	 zijn…	 
Wonder	boven	wonder	bleek	deze	lager	te	zijn	en	konden	we	
er	definitief	mee	aan	de	slag!	

Wij	wensen	je	veel	leesplezier!!

De redactie 

 Nieuwe editie Buurtpraet

 Nieuwsflits

Is	het	u	ook	opgevallen	dat	de	zitjes	bij	de	Social	Sofa	voor	
Pleyn	68	weg	zijn?	De	zitelementen	worden	voorzien	van		 
mozaïeksteentjes!	 Er	 wordt	 weer	 druk	 geplakt	 door	
een	 aantal	 zeer	 enthousiaste	 dames	 en	 wij	 kunnen	 u	 
verklappen	dat	het	een	vrolijke	boel	gaat	worden.

 Nieuwsflits

Een goede reuk!
•	 De	zijdevlinder	kan	een	vrouwtje	ruiken	op	
	 10	kilometer	afstand
•	 De	olifant	kan	water	ruiken	op	18	kilometer	afstand.
•	 De	bruine	beer	ruikt	een	kadaver	op	25	kilometer	
	 afstand	en	de	neus	van	een	ijsbeer	vindt	een	zeehond		
	 twee	kilometer	verderop,	zelfs	als	die	onder	
	 de	sneeuw	ligt.

Bron: Wetenschap in Beeld
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Voor	 het	 aankomende	 seizoen	 zijn	 we	 opzoek	 naar	 ent-
housiaste	nieuwe	vrijwilligers!	Ben	jij	tussen	de	18	en	99	jaar	
oud	en	lijkt	je	het	leuk	om	mee	te	helpen	bij	een	van	de	vele	
activiteiten	die	Pleyn68	organiseert?	

Zo	kun	je	o.a.	helpen	met	het	organiseren	van	(feest)avonden,	
het	 achter	de	bar	 staan	bij	 bijvoorbeeld	een	avond	met	 live	
muziek,	cabaret	of	anders	een	klaverjasavond.	Of	vind	je	het	
leuk	om	je	aan	te	melden	bij	de	onderhoudsploeg	en	helpen	
het	buurthuis	er	op	en	top	uit	te	laten	zien?	

Laat	het	ons	weten	door	een	mail	te	sturen	naar:
pleyn68@hotmail.com	

…Pleyn68	 ook	 te	 huur	 is	 voor	 feestjes,	 verjaardagen,	
vergaderingen	 of	 iets	 heel	 anders?	 Voor	 een	 schappelijke	
prijs	 kun	 je	 de	 zaal	 huren	 inclusief	 inboedel	 met	 stoelen,	
(hang)tafels,	 tap,	 servies,	 glaswerk	 en	 dergelijke.	 Ook	 is	 de	
professionele	muziekinstallatie	met	discoverlichting	te	huur.	

Kijk	voor	meer	informatie	op	de	website:	
www.pleyn68.nl	of	stuur	een	mail	naar	pleyn68@hotmail.com		

 Medewerkers Pleyn68 gezocht!

 Wist je dat?

In	 de	 wintermaanden	 is	 er	 door	 de	 vrijwilligersgroep	 nog	
hard	gewerkt	aan	de	gevels	van	de	kerk.	Aan	de	westkant	zijn	 
inmiddels	een	aantal	 vakken	gevoegd	en	geschilderd.	Ook	 is	
een	gedeelte	van	de	dakgoot	vervangen.	

De	oude	 kolenkachel	 schoorsteen	was	 erg	 slecht	 en	 er	 later	
aangemetseld.	Omdat	deze	geen	dienst	meer	doet	hebben	we	
deze	verwijderd.	We	zijn	nu	aan	het	voorbereiden	om	ook	de	
leien	op	het	dak	te	vervangen.	

 Bericht vanuit de Scheepjeskerk

 Ook de goot is slecht

 Het verwijderen van de schoorsteen

Deze	 zijn	 na	 ruim	 100	 jaar	 hier	 en	 daar	 al	 aardig	 verteerd.	
De	 leien	 kwamen	 uit	 een	 groeve	 in	 België.	 Deze	 groeve	 is	
inmiddels	gesloten	maar	in	Spanje	is	er	gelukkig	nog	een	leien	
groeve	open.	

Op	 Open	 Monumentendag	 2015	 (zaterdag	 12	 september)	 
willen we laten zien hoe deze leien gewonnen worden en 
hoe	deze	op	daken	gemonteerd	worden.	Bert	Rijkelijkhuizen		 
(inmiddels	80-	jaar!)	heeft	in	de	wintermaanden	de	binnenkant	
van	de	toren	gerepareerd	en	geschilderd.	Dat	ziet	er	nu	ook	
weer	netjes	uit.	

Onze	groep	onderhoud	ook	de	perkjes	voor	de	kerk	langs	de	
weg.	 Van	 de	Gemeente	 hebben	we	onlangs	 nieuwe	planten 
gekregen	 en	 gepoot.	 Dat	 moet	 deze	 zomer	 een	 kleurrijk	 
gezicht	worden.	

De	 pastorie	wordt	 de	 laatste	tijd	 steeds	meer	 gebruikt	 voor	
diverse	 activiteiten	 en	 ook	 dit	 gebouw	 proberen	 we	 zo	
goed	mogelijk	 te	onderhouden.	Dit	 is	 in	2013,	 gelijk	met	de	
Scheepjeskerk,	een	Gemeentelijk	Monument	geworden.

Henk	de	Boer

 Nieuwe plantjes

 Nieuwsflits

Redactielid	 Julia	 heeft	 ons	 verlaten,	 zij	 gaat	 weer	 
studeren.	 Julia	 onwijs	 bedankt	 voor	 je	 inzet	 en	 succes	
met	je	studie.

 Activiteiten agenda Wijkcomité Groenendijk

 

Augustus:
•	 Vakantie

September:
•	 Donderdag	10	september:	Bestuursvergadering	Wijkcomité	Groenendijk
•	 Zaterdag	en	zondag	12	+	13	september:	Open	Monumentendag
•	 Rabo	sponsorfietstocht
•	 Zaterdag	26	september:	Burendag		&	Klusdag	

Oktober:
•	 Eind	oktober	verzamelen	kopij	Buurtpraet

November:
•	 Donderdag	5	november:	bestuursvergadering	Wijkcomité	Groenendijk
•	 Woensdag	11	november:	Sint	Maarten

December:
•	 Zaterdag	28	november,	2	december	of	5	december:	Sinterklaasfeest	in	Pleyn´68
•	 Uitgave	Buurtpraet
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Het	is	vrijdag	15	mei.	In	Leiden	gaat	de	voorbereiding	voor	de	
25e	 Leiden	marathon	 beginnen.	 Bruggen	 worden	 gebouwd,	
hekken	 worden	 geplaatst	 en	 de	 start-	 en	 finishlijn	 wordt	 
gemarkeerd.	 Vanaf	 zaterdagmiddag	 is	 het	 feest	 in	 de	 stad.	 
Artiesten	 treden	 op,	 startnummers	 kunnen	worden	 gehaald	
en	’s	avonds	kunnen	de	eerste	fanatiekelingen	al	aan	de	gang	 
met	de	Night	Run.

Niet	 alleen	 Leiden,	 maar	 ook	 de	 Groenendijk	 bereid	 zich	
sinds	 enkele	 jaren	 fanatiek	 voor	op	de	 komst	 van	de	 Leiden	 
Marathon.	Met	 een	ploeg	 vrijwilligers	wordt	op	 zaterdag	en	
zondag	 de	Molenlaan	 omgetoverd	 tot	 een	 feestelijk	 geheel,	
met	als	doel	de	lopers	warm	te	onthalen	en	een	‘opkikker’	te	
geven	zodat	ze	er	nog	even	tegenaan	kunnen.	

Zondag	 17	 mei	 klinken	 al	 vroeg	 in	 de	 ochtend	 de	 eerste	 
muziekklanken	 door	 de	 Groenendijkse	 straten.	 ‘Check’,	 die	
doet	 het.	 De	 laatste	 vlaggetjes	 worden	 opgehangen	 en	 het	
springkussen	 wordt	 opgeblazen.	 Langzaam	 druppelen	 er	 al	
wat	kinderen	binnen	voor	de	kidsrun	en	nemen	de	poffertjes- 
kraam	en	de	ijscokar	hun	plek	in.	

Rond	kwart	voor	tien	is	het	dan	zover…	de	kidsrun!	Eerst	nog	
even	een	warming	up	en	dan	naar	de	startstreep.	De	BSA	 is	
inmiddels	 warmgedraaid.	 Dan	 klinkt	 het	 startschot!	 De	 BSA	
moet	moeite	doen	om	de	kinderen	voor	 te	blijven,	wat	een	
talenten	 in	 de	Groenendijk!	 Sommige	 kinderen	 rennen	 zelfs	
meerdere	 rondjes.	 Na	 afloop	 heeft	 iedereen	 een	 ‘gouden’	 
medaille	gewonnen	en	wat	lekkers.	

 Zon, Lach, REN! 

Leidsche Marathon door de Groenendijk!

Terwijl	de	meeste	mensen	genieten	van	een	kopje	koffie	in	het	
zonnetje,	rijdt	plots	de	eerste	auto	van	de	organisatie	door	de	
straat.	De	lopers	van	de	Leiden	Marathon	zijn	in	aantocht!	Niet	
lang	er	na	bereikt	de	eerste	loper	de	Groenendijk.	Onder	luid	
applaus	volgt	hij	zijn	weg	door	de	Molenlaan	naar	de	Rijndijk.	

Al	snel	volgen	er	meer	lopers	en	is	er	geen	houden	meer	aan.	
Mannen,	 vrouwen,	 jong	 en	oud,	 snel	 of	 langzaam,	passeren	
de	Groenendijk.	Prachtig	om	te	zien	dat	er	op	de	vermoeide	
gezichten	 toch	 een	 stralende	 lach	 kan	 ontstaan,	 wanneer	
zij	 hun	 naam	 door	 de	 speakers	 horen	 galmen.	 Ladyspeaker	 
Winnie	weet	vele	lopers	op	te	peppen	en	dat	extra	zetje	voor	
de	komende	kilometers	te	geven.	

Intussen	worden	de	eerste	hamburgers	van	Robbie	gebakken,	
een	nieuw	en	hopelijk	blijvend	concept!	Met	een	broodje	in	de	
hand	en	het	stralende	zonnetje	erbij,	zie	ik	vele	buurtbewoners	
genieten.	Als	de	laatste	loper	de	Molenlaan	verlaat,	blijft	het	
nog	een	tijd	gezellig.	

Het	was	een	TOP	dag,	waarbij	de	Groenendijk	weer	heeft	laten	
zien	dat	zij	niet	is	weg	te	denken	uit	het	parcours	van	de	Leiden	
marathon.	Al	is	het	maar	voor	dat	extra	zetje.	

Tot	volgend	jaar!

Sarine Schildwacht
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Dat	 er	 verdwijnt	 en	 nieuw	 verschijnt	 is	 gewoon.	 Er	 is	 een	
levensduur	aan	alles,	ik	kan	tenminste	zo	snel	niets	bedenken	
met	een	oneindige	levensduur.	Meestal	denken	we	hierbij	aan	
iets	 tasbaars,	 een	mens,	 een	 huis.	 Maar	 dit	 geldt	 ook	 voor	
gebruiken	en	ook	voor	herinneringen,	iets	wat	dus	niet	tastbaar	
is.	 	Eigenlijk	altijd	gaan	ze	ook	samen,	Herinneringen	aan	uw	
geboortehuis,	de	avonturen	in	de	eerste	auto,	ieder	heeft	die	
wel,	goede	en	minder	goede.	Ze	zijn	altijd	een	verbinding	met	
een	verleden.	

Vele	 hier	 opgegroeide	 en	 inmiddels	 oudere	 Groenendijkers	
zullen	 die	 herinneringen	 hebben	 aan	 Aurora,	 het	 huis	 waar	
wij	wonen.	 Ik	 kan	 geen	Groenedijkser	 (wat	 een	woord)	 huis	
bedenken	 dan	 de	 (voormalige)	 boerderij	 Aurora	 op	 Rijndijk	
nr.	65.	En	de	meest	beroemde	bewoner	was	ongetwijfeld	Jan	
Verkleij	 (1832-1904).	 Jan	 was	 boer	 van	 beroep	 maar	 moet	
eigenlijk	wel	een	geboren	artiest	zijn	geweest.	Natuurlijk	was	
hij	lid	van	het	plaatselijke	parochiële	zangkoor.	Bij	het	koor	was	
er	de	gewoonte	van	het	potverteren,	de	jaarlijkse	uitgaansdag	
van	het	koor.	De	pot	bestond	dan	uit	inleg	van	de	koorleden,	

“boetes”	die	werden	opgelegd	bij	te	laat	komen	voor	de	koor	
repetitie	en	een	bijdrage	van	de	pastoor.	 Jan	vermaakte	 zijn	
medekoorleden	en	aanhang	met	voordracht	en	liederen	(een	
conference	 zouden	we	nu	 zeggen).	Daarmee	kreeg	hij	 enige	
roem	 in	 de	 omgeving	 en	 anderen	 gingen	 ook	 meedoen.	 In	
1854	 werd	 hij	 uitgenodigd	 enige	 voordrachten	 te	 doen	 ten	
huize	van	dhr.	Papot	wonende	in	Warmond.	

Het	 eerste	 zelfstadige	 optreden	 van	 de	 groep	 naast	
het	 potverteren	 en	 hiermee	 was	 de	 zang-	 muziek-	 en	
toneelvereniging	“Onder	ons”	geboren.	Goed	om	te	weten	dat	
het	parochiële	zangkoor	(inmiddels	Bernarduskoor)	nog	steeds	
bestaat	 en	 ook	 het	 potverteren	 is	 nog	 steeds	 een	 jaarlijks	
terugkerend	gebeuren.	

“Onder	ons”	had	en	heeft	nog	steeds	tot	doel	om	jaarlijks	in	de	
maand	februari	bij	volle	maan	een	uitvoering	te	organiseren.	
Getuige	 de	 programma’s	 uit	 die	 tijd	 (te	 vinden	 op	 www.
toneelvereniging-onderons.nl)	 waren	 dat	 drukke	 avonden	
waarbij	niet	zelden	3	toneelstukken	werden	opgevoerd.	Men	
begon	dan	ook	meestal	al	om	19h	en	ging	door	tot	soms	ver	
na	middernacht.	Men	moet	 zich	 daarbij	 realiseren	 dat	 deze	
optredens	 een	 van	 de	 jaarlijkse	 hoogtepunten	 waren	 voor	
de	buurt,	veel	ander	vertier	was	er	niet.	Er	waren	nogal	wat	
praktische	problemen	om	de	uitvoeringen	 te	 kunnen	geven.	
Een	theaterzaal	was	er	niet	zodat	men	aangewezen	was	op	een	
toevallig	beschikbare	boerenschuur.	En	dat	viel	ook	nog	niet	
mee	want	het	vee	 stond	natuurlijk	 in	de	wintermaanden	op	
stal.	Er	kwam	enig	soelaas	toen	Jan	een	nieuwe	wagenschuur	
liet	bouwen	op	zijn	erf.	

Bij	 de	 bouw	 werd	 er	 rekening	 mee	 gehouden	 dat	 Onder	
Ons	 hier	 kon	 optreden.	 Hoewel	 ontstaan	 uit	 het	 parochiële	
zangkoor	begon	er	 geleidelijk	ook	een	 strijd	met	de	pastoor	
die	 natuurlijk	 mede	 handelde	 op	 last	 van	 de	 kerkleiding.	
Het	mocht	niet	 te	 frivool	worden.	OP	een	gegeven	moment	
verbood	de	katholieke	kerk	de	deelname	van	dames	aan	de	
vereniging.	Jarenlang	werden	daardoor	de	vrouwenrollen	door	
mannen	gespeeld.	Pas	eind	40-tiger	jaren	van	de	vorige	eeuw	
werden	er	weer	dames	spelend	lid	van	Onder	Ons	!!!!!

 Verleden en heden

De	tweede	helft	van	de	19de	eeuw	was	een	periode	waarin	
de	 welvaart	 behoorlijk	 toenam,	 er	 werd	 goed	 “geboerd”.	
Veel	boerderijen	zijn	in	die	tijd	vernieuwd	en	uitgebreid.	Ook	
Aurora.	 In	1874	verrees	het	nieuwe	voorhuis.	Natuurlijk	met	
opkamer	en	kelder,	waar	de	kaas	die	toen	door	veel	boeren	uit	
deze	streek	werd	gemaakt	kon	rijpen.	

Jan	en	zijn	vrouw	Agatha	Stokman	kregen	9	kinderen.	Hun	op	
een	 na	 jongste	 dochter	 Cato	 vertrok	 in	 1890	 naar	 de	Witte	
Zusters,	een	van	oorsprong	Franse	klooster	orde.	Uiteindelijk	
belandde	Cato	in	Oeganda	waar	ze	begon	met	onderwijs	aan	
de	inlandse	bewoners.	In	1910	stichtte	ze	een	zuster	convent	
dat	 zich	 volledig	 richt	 op	 onderwijs.	 Beide	 zeer	 succesvolle	
projecten	 bestaan	 nog	 steeds	 in	 Oeganda.	 We	 hebben	
regelmatig	contact	met	“Oeganda”	en	ondersteunen	ook	nog	
steeds	het	project	dat	door	Cato	Verkleij	is	opgezet.	Daarover	
meer	in	de	volgende	buurtpraet.	

De	 middelste	 dochter	 Johanna	 (Jans)	 trouwde	 in	 1891	 met	
mijn	 overgrootvader	 en	 op	 die	 manier	 is	 Jan	 Verkleij	 dus	
ook	 mijn	 betovergrootvader.	 Aurora	 is	 een	 zichtbare	 en	
tastbare	 herinnering	 aan	 alles	 wat	 hier	 aan	 geluk,	 verdriet	
en	 plezier	 heeft	plaatsgevonden.	Hoewel	we	 sinds	 een	 paar	
maanden	verhuisd	zijn	(een	meter	of	10	maar)	en	niet	meer	
in	 het	 voorhuis	 van	de	boerderij	wonen,	 koesteren	we	deze	
geschiedenis	van	het	huis	en	houden	we	die	in	stand.	

Nico Wesselingh

Jan Verkleij op jeugdige leeftijd

Aurora aan het begin van de vorige eeuw, ik denk rond 1910. Zie hoeveel dikker de beukenboom inmiddels is. 
Opvallend is ook de wegsloot en de ophaalbrug daar overheen, beide verdwenen bij de verbreding van de Rijndijk rond 1935

 Nieuwsflits

Wist	u	dat	Groenendijker	Gerrit	 al	meer	dan	10	 jaar	 in	
een	boom	woont?	In	de	volgende	buurtpraet	leest	u	hier	
meer	over...’

 Nieuwsflits

OPEN MONUMENTENDAG: 
12	en	13	september,	thema	KUNST	&	AMBACHT
Tot ziens in de Scheepjeskerk!
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Regelmatig	 lees	 je	 in	 de	 krant	 dat	 mensen	 de	 bijzondere	 
leeftijd	van	100	jaar	bereiken.	Zo	ook	Georgina	Harwood,	die	
op	haar	honderdste	verjaardag	een	parachutesprong	maakte.	
Volgens	 het	 CBS	 telt	 Nederland	 inmiddels	 ruim	 2,2	 duizend	 
inwoners	 van	 100	 jaar	 of	 ouder.	 Het	 is	 de	 snelst	 groeiende	
leeftijdsgroep	van	ons	land.	De	oorzaak	wordt	toegeschreven	
aan	 dalende	 sterftecijfers	 op	 oudere	 leeftijd.	 Uit	 tal	 van	 
publicaties	 blijkt	 dat	 100-plussers	 opvallend	 gezond	 zijn	 en	
weinig	kampen	met	chronische	ouderdomsziekten.

Terwijl	 ik	 de	 publicatie	 lees	 vraag	 ik	me	 af	 hoe	 het	 eigenlijk	
zit	met	dieren.	Zijn	zij	de	laatste	jaren	ook	ouder	geworden?	
Actuele	statistieken	zijn	niet	gemakkelijk	te	vinden.	Ik	doe	het	
voor	 nu	maar	met	 een	 verhaal	 uit	 de	 praktijk.	 Zo	 hoorde	 ik	
enige	tijd	geleden	dat	er	een	paard	in	de	Groenendijk	staat	die	
32	jaar	oud	is.	Voor	een	paard	ontzettend	oud,	in	mensenjaren	
100+.	Ik	besluit	eens	langs	te	gaan	om	het	paard	te	ontmoeten	
en	het	geheim	achter	deze	bijzondere	leeftijd	te	achterhalen.	

Daar	staat	hij	dan,	Bonair,	het	paard	van	Monique	Hoogeveen,	
die	 de	memorabele	 leeftijd	 van	 32	 heeft	 bereikt!	 Een	 groot	
bruin	 paard	 kijkt	mij	 nieuwsgierig	 aan.	 Hij	 is	 misschien	 niet	
meer	zo	gespierd	en	zijn	huid	is	wat	doffer,	toch	heeft	hij	de	
uitstraling	van	een	krachtig	paard.	“In	zijn	hoofd	wil	hij	nog	van	
alles”,	vertelt	Monique,	“alleen	zijn	 lichaam	werkt	niet	meer	
mee.	Ik	moet	hem	soms	beschermen	voor	zichzelf”.	

Zo	 ging	 Monique	 een	 tijd	 geleden	 met	 hem	 op	 buitenrit.	 
“Bonair	 wilde	 toen	 heel	 graag	 draven	 maar	 mocht	 dit	 niet	
van	mij,	 gezien	 zijn	 lichamelijke	 conditie.	 Uiteindelijk	 heb	 ik	
toch	toegegeven	en	mocht	hij	even	zijn	gang	gaan.	Hij	is	toen	 
gestruikeld	en	boven	op	mij	gevallen.	Gelukkig	liep	alles	goed	
af”.	Monique	wijst	naar	haar	been	waar	zij	nog	steeds	grote	
littekens	op	heeft	staan.	“Ik	had	eigenlijk	moeten	opschrijven	
wat	ik	allemaal	met	Bonair	heb	meegemaakt”,	gaat	Monique	
verder.	 “Het	 is	maar	een	keer	echt	 fout	 gegaan,	 toen	moest	
een	 vrouw	 naar	 het	 ziekenhuis	 doordat	 ze	 viel	 van	 haar	 
fiets.	 Voor	 de	 rest	 meer	 kleine	 akkefietjes,	 hij	 is	 een	 echte	 
brokkenpiloot”.	

Monique	 kocht	 Bonair	 op	 haar	 eenentwintigste.	 Ze	woonde	
nog	maar	net	samen	met	haar	vriend	Rob	aan	de	Rijndijk	en	
stalde	 het	 paard	 in	 de	 achtertuin.	 Bonair	 was	 toen	 elf	 jaar.	
Een	 lief	 intelligent	paard,	met	een	 sterke	eigen	mening.	 Een	 
controllfreak,	 die	 niet	 tegen	 verandering	 kan.“Loop	 ik	 met	 
hem	 door	 de	 Groenestein	 en	 staat	 een	 hekje	 anders,	 dan	
schrikt	hij	zich	rot	en	springt	een	meter	opzij.	Ook	kan	hij	soms	
opeens	in	paniek	zijn	en	moet	ik	hem	het	hele	erf	laten	zien.	
Dan	wil	hij	checken	of	alles	‘goed’	is”.	

Ik	ben	inmiddels	nieuwsgierig	naar	het	geheim	van	Monique.	
Waarom	is	Bonair	zo	oud	geworden	en	is	deze	beïnvloedbaar?	
Volgens	Monique	 komt	 het	 waarschijnlijk	 door	 zijn	 karakter	
en	de	omgeving	waarin	hij	staat.	Zo	heeft	hij	altijd	voldoende	
bewegingsvrijheid	 doordat	 zijn	 stal	 verbonden	 is	 met	 de	 
paddock.	Daarnaast	heeft	hij	een	pittig	karakter	wat	hem	fit	
houdt.	 Ook	 is	 hij	 best	 gezond,	 hij	 heeft	 alleen	 artrose.	 Qua	
voeding	krijgt	hij	wel	wat	speciaals;	slobber	en	muesli,	speciaal	
voor	senioren.	

Dat	Bonair	zo	oud	is	en	iedere	dag	zijn	laatste	kan	zijn,	beseft 
Monique	 zich	 heel	 goed.	 “Zodra	 ik	 opsta	 en	 beneden	 kom,	
kijk	ik	meteen	uit	het	raam	om	te	zien	of	ik	hem	zie	lopen.	De	 
laatste	jaren	zijn	dan	ook	best	spannend,	ik	vraag	me	af	hoe	hij	
aan	zijn	einde	zal	komen”.	Vanaf	een	afstandje	kijken	Monique	
en	ik	naar	Bonair.	Monique:	“Ik	vond	Bonair	eigenlijk	altijd	best	
een	knorrig	paard,	maar	toen	hij	dertig	werd	realiseerde	ik	me	
dat	ik		eigenlijk	heel	trots	op	hem	ben”.

Een	 mooi	 einde	 van	 een	 bijzonder	 gesprek.	 Hopelijk	 gaat	 
Bonair	 nog	 jaren	 mee.	 Voor	 nu	 verdient	 hij	 als	 echte	 
Groenendijker	een	mooi	ere	plekje	in	de	Buurtpraet!

Sarine Schildwacht 

Zelfs	wanneer	 je	met	 Harry	 van	 de	 Sunweb	 een	week	 all-in	
naar	 Ibiza	gaat	 is	er	altijd	wel	een	mogelijkheid	om	met	een	
bus	vol	op	excursie	te	gaan	(met	een	gids,	dat	dan	weer	wel)	
naar	een	authentiek	dorpje	 in	de	bergen.	Het	 liefst	gaan	we	
naar	een	rijtje	oude	huizen	met	een	paar	gerimpelde	mannen	
ervoor	op	een	bankje	die	zitten	te	kaarten	of	dominoën.	Ach	
en	oh	roepend,	dat	dit	nog	bestaat	!...	Echt	voor	de	toerist	in	
stand	gehouden.

Het	openluchtmuseum	staat	er	ook	vol	mee,	oude	boerderijen	
om	te	illustreren	hoe	het	vroeger	ging….	Maar	zo	zit	dat	niet.	
Met	bekijken	van	bijvoorbeeld	een	huis	uit	het	verleden	mag	
je	denken	dat	 je	 iets	van	die	tijd	meekrijgt.	Grote	onzin.	Het	
zal	 je	nooit	 lukken	om	dat	 te	zien	 in	het	perspectief	van	het	
verleden,	de	omgeving	en	alles	wat	daarbij	komt	kijken.	Zelfs	
als	je	die	tijd	zelf	hebt	meegemaakt	zal	het	je	niet	lukken.	De	
vooruitgang	zal	je	herinnering	vervormen	en	romantiseren.

Ondanks	 dat	 is	 het	 wel	 een	 interessant	 idee	 om	 eens	 door	
de	 “Sunweb”	 bril	 te	 kijken;	 stel	 je	 komt	 hier	met	 buslading	
vakantiegangers	 aan,	hoe	 zouden	 je	dan	onze	buurt	 zien?	 Is	
er	iets	authentieks?	En	wat	is	dat	dan?	Lijkt	me	wel	een	aardig	
experiment.

Voor	 de	 man	 of	 vrouw	 ‘van	 buiten’	 ziet	 de	 Groenendijk	 er	
uit	als	zo	vele	straten	en	buurten	 in	Nederland;	gewoon	een	
rij	 gebouwen.	 Een	 beetje	 doods.	 Niks	 bijzonders.	 Echt	 niks	
authentieks.

Dat	 is	 de	 werkelijkheid	 als	 je	 hier	 gewoon	 rondloopt	 als	
bijvoorbeeld	de	hierboven	verdwaalde	toerist.	Maar	daaronder	
zit	een	hele	andere	werkelijkheid.	De	werkelijkheid	die	zorgt	
voor	 cohesie	 in	 een	 buurt.	 Je	 kunt	 dat	 het	 informele	 circuit	
noemen,	maar	dat	geeft	zo’n	“old	boys”	associatie.	“Meedoen”	
is	een	betere	term.	En	dat	eigenlijk	wel	het	 leuke,	hoe	meer	
je	 meedoet	 hoe	 levendiger	 en	 intensiever	 die	 plaatselijke	
werkelijkheid	wordt.	Hoe	meer	je	elkaar	leert	kennen	en	hoe	
meer	de	omgeving	voor	je	gaat	betekenen	en	ook	andersom.

“Je	gaat	het	pas	zien	als	je	het	doorhebt”	zei	Cruijff.	Beter	kan	
ik	het	niet	verwoorden.	En	als	 je	het	dan	doorheb	zie	 je	dat	
dit	het	authentieke	is	aan	onze	buurt.	Maar	laten	we	het	niet	
van	de	daken	schreeuwen,	we	gaan	er	niet	met	busladingen	
naar	kijken	maar	we	houden	het	gewoon	voor	elkaar	en	voor	
onszelf.	Lekker	egoïstisch.

Nico

 Bonair  Authentiek

 Nieuwsflits

Elly	Jansson	is	verhuisd,	na	40	jaar	in	de	Groenendijk	te	
hebben	 gewoond.	 Zij	 heeft	 zich	 jarenlang	 ingezet	 voor	
het	wijkcomité.	Elly	BEDANKT	en	wij	wensen	je	heel	veel	
woonplezier	in	je	nieuwe	appartement.

 Bonair
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1 4 2  9    5 
7   4    8 9 
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 4   5 3 1  8 
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 3  9 1   7 6 
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 Ons Groenendijks speelparadijs

 Van de redactie

Deel je verhaal met ons!
Wij zijn op zoek naar mensen uit de Groenendijk die iets leuks, interessants, moois of leerzaams hebben te vertellen.

Heb	 je	 een	 leuke	 hobby	 of	 een	 interessant	 beroep?	 Heb	 je	 iets	 bijzonders	 meegemaakt	 wat	 je	 graag	 met	 andere	 
Groenendijkers	wilt	delen?	Heb	je	een	gedicht	of	verhaal	geschreven	wat	je	wel	in	de	Buurtpraet	wilt	zetten?	Ben	je	ergens	
helemaal	idolaat	van?	Heb	je	een	fantastisch	recept?	Ben	je	stiekem	verliefd	op	dat	meisje	dat	je	altijd	tegenkomt	bij	de	
supermarkt	en	wil	je	daar	iets	over	vertellen?	In	het	laatste	geval	kan	je	verhaal	uiteraard	anoniem	worden	opgetekend.	
Mail	naar	buurtpraet@wijkcomitegroenendijk.nl	

Toen	we	vorig	jaar	Oktober	bericht	kregen	dat	onze	speeltuin	
grotendeels	niet	meer	aan	de	huidige	veiligheidseisen	voldeed	
was	dát	wel	even	slikken.

Toch	 konden	we	met	 de	 feestelijke	 heropening	 13	 Juni	 heel	
tevreden	 terug	 kijken	 met	 dank	 aan	 de	 Gemeente	 Alphen	 
en	is	uiteindelijk		de	speeltuin	zelfs	nog	een	week	éérder	dan	 
gepland	opgeleverd.	

Daarmee	 geven	 we	 een	 groot	 compliment	 aan	 Vincent	 
Verbeek	 van	 de	 Gemeente	 Alphen	 die	 dat	 operationeel	
allemaal	prima	heeft	geregeld.	

De	 afgelopen	 weken	 stonden	 kinderen	 al	 voor	 het	 hek	 te	
trappelen	 en	 zagen	 we	 allemaal	 hoe	 onze	 oude	 speeltuin	
eerst	werd	leeggehaald	en	langzamerhand	omgetoverd	in	een	 
kinderdroom.	Direct	na	de	opening	door	Wethouder	Hoekstra	
werd	er	al	in	grote	getale	gespeeld	(jong	en	oud)	dat	het	een	
lieve	lust	was;	wat	een	fantastische	speelplek	is	het	geworden!

De	 nieuwe	 waterpomp	 en	 bak	 heeft	 het	 Wijkcomite	 zelf	 
gerealiseerd	 en	 ook	 de	 blokhut	 gaan	 we	 nog	 vernieuwen	 
(misschien	 is	 dat	 zelfs	 al	 gereed	 als	 je	 dit	 leest)	 dankzij	 een	 
donatie	van	de	RABObank.	Daarmee	is,	op	de	zandbak	na,	zo	
ongeveer	alles	aangepakt		en	kunnen	we	weer	járen	vooruit.	

Wel	 zijn	 we	 nóg	 nadrukkelijker	 dan	 voorheen	 als	 buurt- 
bewoners	 verantwoordelijk	 dat	 de	 boel	 netjes	 blijft	 en	 het	 
regulier	 onderhoud	 wordt	 gedaan;	 het	 is	 ónze	 speeltuin.	 
Gelukkig	 meldde	 zich	 direct	 na	 de	 opening	 al	 wat	 nieuwe	
mensen	 aan	 om	 te	 helpen	 want	 met	 name	 het	 grote(re)	 
grasoppervlak	 vraagt	 regelmatig	 aandacht.	 Vele	 handen	 
maken	licht	werk	dus	als	 je	zin	hebt	om	een/je	handje	uit	te	
steken	laat	het	ons	weten.	

De	 speeltuin	 is	 58	 jaar	 geleden	 ontstaan	 uit	 een	 initiatief	
van	 enkele	 buurtbewoners	 en	 ook	 daarná	 hebben	
buurtbewoners	 tientallen	 jaren	 kans	 gezien	 om	 de	
speeltuin	 in	 leven	 te	 houden	 en	 dát	 is	 nog	 steeds	 de	
“spirit”die	 nodig	 blijft	 (!)	 om	 zoiets	 in	 stand	 te	 houden.	 
Opdracht	 uit	 het	 verleden;	 de	 eer	 nu	 is	 aan	 ons	 zodat	 de	 
kinderen	kunnen	blijven	genieten	van	dit	mooie	plekje	in	onze	
buurt.



14 15 34e jaargang, nummer 1  Juli 2015  Juli 2015 34e jaargang, nummer 1

Ik woon in de GROENENDIJK Ik woon in de GROENENDIJK

Hoi! Hoi!Hoi! Hoi!
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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!


