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Bij het scheiden van de markt......

We horen binnen ons bestuur nog een enkele keer de term 
“Wijkcomite” gebruiken maar intussen is “Dorpsoverleg” toch 
al aardig ingeburgerd. Die naamswijziging was de voorbode 
van een ingrijpende verandering; waarover elders in deze 
Buurtpraet meer.

Daarmee	wordt	een	tijdperk,	dat	begon	in	1981	met	de	opricht-
ing	van	het	Wijkcomite,	afgesloten	en	 is	een	kleine	terugblik	
hier wel op zijn plaats.

Wie wel eens op onze website 
https://dorpsoverleggroenendijk.nl/	heeft	gekeken,	leest	daar 
de	 doelstelling	 van	 het	 Wijkcomite	 zoals	 die	 in	 1981	 is	 
geformuleerd	 in	 de	 stichtingsakte	 “het	 bevorderen	 van	 het	
welzijn van de bevolking van de kern Groenendijk”.

Dát hebben we de afgelopen 38 jaar gedaan door enerzijds het 
organiseren	van	een	groot	aantal	activiteiten	binnen	ons	dorp-
je	 en	 anderzijds	 door	 te	 overleggen	met	 instanties	 en	 onze	 
gemeentelijke	en	politieke	organisaties.

Op dat laatste vlak hebben we wellicht niet in álles onze zin 
gekregen maar er is heel veel te noemen dat door de in-
zet	 van	 het	Wijkcomite	 Groenendijk	 aan	 de	 orde	 is	 gesteld, 
	verhinderd,	bijgestuurd	of	opnieuw	bekeken.
 
Inmiddels hebben we samen met de Gemeente een Dorpsplan 
2018-2022	opgesteld	en	zit	onze	Groenendijk	midden	 in	een	
ongekende	expansie.	Nieuwbouw	op	diverse	locaties	gaat	op	
termijn zorgen voor zo ongeveer een verdubbeling van onze 
inwonertal.	Als	we	het	dan	hebben	over	“het	bevorderen	van	
het welzijn van de bevolking van de kern Groenendijk” dan 
is het een speerpunt om bij nieuwe inwoners daar óók een  
betrokkenheid en interesse in te bewerkstelligen. 

Een	fijne	leefomgeving	is	 immers	nog	wel	wat	méér	dan	een	
plek	aan	de	Oude	Rijn	met	een	sloep	(ja,	ja	een	citaat	uit	de	
folder van Wilma Wonen)!  Met alleen maar consumeren (van 
de	fijne	leefomgeving)	komen	we	er	niet,	er	moet	zo	af	en	toe	
ook worden geïnvesteerd!

In	 die	 38	 jaar	 zijn	 er	maar	 enkele	 voorzitters	 van	 Het	Wijk-
comite geweest en ook een aantal van onze bestuursleden 
heeft	het	echt	heel	lang	volgehouden.	Het	is	zeker	ook	fijn	als	
mensen wat langer betrokken blijven maar enige doorstro-
ming	 is	 in	 ieder	bestuur	wenselijk,	het	geeft	nieuwe	 ideeën,	
energie	 en	 impulsen	 om	 in	 beweging	 te	 blijven,	 Heel	 velen	
hebben	zo	voor	kortere	of	 langere	tijd	een	bijdrage	geleverd	
aan	het	Wijkcomite/Dorpsoverleg	en	we	mogen	er	trots	op	zijn	
dat	dit	steeds	in	goede	sfeer	en	prettige	samenwerking	kon.

Het	 is	 nu	 tijd	 voor	 vernieuwing	 en	 het	 is	 -bij	 het	 scheiden	
van de markt-  geweldig te constateren dat nagenoeg alle  
huidige bestuursleden ook in de nieuwe structuur weer hun 
plekje	hebben	gevonden	en	zich	blijven	inzetten.	Zo	-leert	men	
de kooplui kennen- is niet voor niets de rest van het volledige 
spreekwoord!

Dat	 het	 een	 inspiratie	mag	 zijn	 ook	 voor	 de	 nieuwe	 inwon-
ers om met ons te blijven investeren in ons welzijn. De beste  
manier om je leefomgeving te leren kennen is immers eraan 
deelnemen!
 
Op	naar	een	mooie	zomer	en	het	ga	jullie,	ook	na	deze/mijn	
laatste	“Voorpraet”,	allemaal	goed.

Jan Wesselingh

 Voorpraet
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Al	 tientallen	 jaren	 richten	 de	 vrijwilligers	 van	 Pleyn	 ’68	 en	
het	Dorpsoverleg	zich	op	de	 leefbaarheid	 in	de	Groenendijk.	
Beiden	organiseren	leuke	activiteiten	maar	soms	is	het	ook	wel	
verwarrend. Vooral voor nieuwe bewoners. Waarom wordt 
bijvoorbeeld	de	klaverjasavond	door	Pleyn	‘68	georganiseerd	
en het sinterklaasfeest door het Dorpsoverleg?  Het is eigenlijk 
ook niet goed uit te leggen behalve dat het historisch zo 
gegroeid is.

Sinds	 een	 jaar	 onderzoeken	 het	 bestuur	 van	 Pleyn	 ’68	 en	
het Dorpsoverleg of er niet wat aan deze onduidelijke opzet 
gedaan moet worden. De directe aanleiding was de nieuwe 
situatie	die	ontstond	na	de	fusie	van	de	gemeentes	Rijnwoude	
en	Alphen	 aan	 de	Rijn.	Na	 deze	 fusie	 kreeg	 iedere	 kern	 zijn	
eigen	 ‘dorpsoverleg’,	 terwijl	 de	 Groenendijk	 als	 enige	 het	
woord wijkcomité gebruikte. Dat is onhandig. Daarom is vorig 
jaar besloten om de naam van het Wijkcomité Groenendijk te 
wijzigen in Dorpsoverleg Groenendijk. 

Samen	 hebben	 het	 Dorpsoverleg	 en	 Pleyn	 ’68	 besloten	 dat	
alle	 ‘sociale’	 activiteiten	 in	 de	wijk	 voortaan	onder	de	Pleyn	
’68	 vlag	 gaan	 vallen.	 Eenvoudig	 gezegd;	 alle	 feestjes	 en	
dorpsbijeenkomsten,	inclusief	het	Buurtfeest,	worden	vanaf	nu	
georganiseerd	vanuit	Pleyn	 ‘68.	En	een	aantal	bestuursleden	
van	het	Dorpsoverleg	gaan	met	hun	activiteit	mee.	En	dat	leidt	
voor	Pleyn	‘68	ook	tot	een	vernieuwd		bestuur.

Het nieuwe bestuur zal er natuurlijk voor zorgen dat alle wijk 
activiteiten	zoals	ze	nu	plaatsvinden	gewoon	door	blijven	gaan.	
Natuurlijk hopen we dat met het samensmelten van de twee 
actieve	groepen	vrijwilligers	veel	ideeën	ontstaan	voor	nieuwe	
activiteiten.	Zowel	in	de	wijk	als	in	het	buurthuis.

Voor het Dorpsoverleg rest dan de taak om voor alle andere 
onderdelen	 van	 ‘leefbaarheid’	 te	 zorgen.	 Dat	 komt	 overeen	
met de rol die de dorpsoverleggen in de andere kernen van 
voormalig	 Rijnwoude	 ook	 hebben.	 In	 de	 praktijk	 betreft	 dit	
veelal	overleg	met	de	Gemeente	en	organisaties	zoals	Habeko	
Wonen.

De rol die dorpsoverleggen in de toekomst kunnen gaan 
spelen is nog niet helemaal helder. Maar het is wel duidelijk 
dat	 ze	 steeds	meer	 invloed	krijgen.	 Zowel	Gemeentebestuur	
als	politiek	zien	dat	er	een	belang	is	om	signalen	uit	de	Dorpen	
binnen	te	krijgen.	Om	te	weten	wat	er	leeft.	Daarom	spreekt	
het Dorpsoverleg met de gebiedsadviseurs van de gemeente. 
En	ook	met	de	raadsfracties	is	regelmatig	overleg.

De	 huidige	 werkwijze	 binnen	 de	 Gemeente	 Alphen	 is	 dat	
er een Dorpsplan wordt opgesteld met ieder jaar een 
uitvoeringsagenda.	Daarnaast	zijn	er	regelmatig	onverwachte	
onderwerpen	 die	 onze	 leefbaarheid	 raken	 en	 waar	 het	
Dorpsoverleg op inspeelt.

Namens	 Pleyn	 ’68	 en	 het	 Dorpsoverleg	 willen	 wij	 alle	
vrijwilligers die iets binnen de Groenendijk betekenen hartelijk 
bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Wij hopen dat 
deze nieuwe en duidelijkere rolverdeling er voor zorgt dat 
zij	 nog	 vele	 jaren	met	 plezier	 zich	willen	 inzetten	 voor	 onze	 
buurt.

	 Nieuwe	rolverdeling	Pleyn	‘68	en	Dorpsoverleg	Groenendijk

Pleyn	’68	staat	altijd	open	voor	leuke	initiatieven.	De	groep	
vrijwilligers is dankzij het samengaan van alle ‘sociale’ 
activiteiten	 erg	 gegroeid.	 Maar	 er	 is	 altijd	 ruimte	 voor	
mensen die iets willen ondernemen. 

Heb jij nog ideeën voor een nieuwe activiteit? 
Laat	het	ons	weten	via:	info@pleyn68.nl

Het	 Dorpsoverleg	Groenendijk/Hazerswoude	 Rijndijk	West 
zoekt nieuwe bestuursleden. Een behoorlijk aantal be-
stuursleden	stapt	immers	over	naar	de	organisatie	van	Pleyn	
‘68.	We	zoeken	dus	nog	nieuwe	mensen	die	vooral	interesse	
hebben in bestuurlijke zaken. En contacten en overleg met 
de gemeente als een uitdaging zien. 

Ben jij dat? Dan graag een berichtje op:
info@dorpsoverleggroenendijk.nl of 
bel	06-57311408	(Jan	Wesselingh)

We	zijn	op	zoek	...
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Dat	de	Scheepjeskerk	een	belangrijke	functie	vervuld	in	onze	
gemeenschap is wel gebleken in de afgelopen maanden. Niet 
alleen de gewone kerkdiensten zijn steeds goed bezet met 
gemiddeld	 zo’n	 60-100	 kerkgangers,	 maar	 ook	 de	 speciale	
vieringen zoals voor de communicanten en vormsel zijn 
erg druk bezocht waarbij bovendien veel jongeren de kerk 
bezochten. 

Maar vooral bij uitvaarten is gebleken dat het gebouw van 
grote	 waarde	 is.	 Regelmatig	 is	 de	 kerk	 bij	 die	 gelegenheid	
helemaal	vol	en	zijn	er	ruim		300	bezoekers	binnen	de	muren.	
Niet alleen de uitvaart is dan drukbezocht maar ook voor  
het condoleren de dag voor de uitvaart wordt de kerk steeds 
meer gebruikt. De kapel leent zich dan goed om de kist te 
plaatsen.

Sinds vorig jaar zijn er een aantal kerkbanken verwijderd en 
daarvoor in de plaats zijn stoelen gekomen die overbodig  
waren	 in	 de	 St.	 Jozeph	 kapel	 in	 Alphen	 aan	 den	 Rijn.	 Dit	
was eerst wel even wennen want in een kerk horen toch 
kerkbanken. Maar inmiddels is gebleken dat dit weer extra 
mogelijkheden	geeft.

Zo	 komen	 er	 steeds	 meer	 activiteiten	 in	 de	 kerk	 en	 is	 het	
gebouw	 uit	 1856	 ook	 in	 2019	 nog	 van	 grote	 waarde	 voor	 

de omgeving en steeds meer ook voor niet katholieken De 
akoestiek	 van	 de	 Scheepjeskerk	 wordt	 vaak	 geprezen	 en	 er	
vinden	regelmatig	muziekuitvoeringen	plaats.	Wij	hopen	dan	
ook dat dit historische gebouw nog vele jaren als cultureel 
en sociaal centrum voor onze wijk en wijde omgeving kan 
functioneren.

Hazerswoude, mei 2019, 
Henk de Boer

	 Nieuws	uit	de	Scheepjeskerk

Paasmaaltijd in de kerk

Op deze historisch foto is te zien dat er ook in 1856 al stoelen 
in de kerk gestaan hebben. Let ook op de prachtige preekstoel!                                                                               

Deze opstelling viel erg in de smaak
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Als	ieder	jaar	is	er	ook	dit	jaar	weer	Open	Monumentendag	en	
wel	op	14	en	15	september.	Zaterdag	van	10.00	tot	15.00	uur	
en	zondag	van	12.00	tot	17.00	uur.	Het	landelijk	jaarthema	is	
“Plekken van plezier.” Wij gaan dit onder andere invullen met 
de Verkenners van “vroeger”.

In het bos naast de kerk zijn de sporen nog te zien van het 
voormalige	 “Boysdream”.	 Zeg	 maar	 het	 clubhuis	 van	 de	
toenmalige	verkenners.	Er	is	veel	fotomateriaal,	maar	ook	heel	
veel	filmmateriaal	van	die	tijd.	Ook	nog	fotomateriaal	van	de	
verkenners	uit	het	Zwaantje,	een	logboek	van	Hans	Boers	uit	
lang	vervlogen	tijden.	Kortom	de	verkenners	van	toen	komen	
weer tot leven. 

De kerk is het podium en wij nodigen u van harte uit. Door u 
komen de verhalen van toen weer tot leven. En er zal meer 
zijn,	de	feesten	in	het	voormalige	Parochiehuis,	nu	Pleyn	’68.	
We zoeken foto’s van de “Schaapjesavond”. Wat is dat nu 
weer?	Kom	en	je	zult	het	zien.	

De organisatie van Open Monumentendag

	 Open	Monumentendag	2019	in	de	Scheepjeskerk

30	 maart;	 zonneschijn,	 wat	 fijn!	 In	 vergelijking	 van	 vorig	
jaar	 20	 graden	 verschil…	 Dat	 was	 ook	 zeker	 te	 merken	 in	
de	 opkomst.	 Menig	 buurtbewoner(ster)	 heeft	 de	 zakken	
compost,	 aangeboden	 door	 de	 gemeente	 Alphen	 en	
door	 het	 dorpsoverleg	 aan	 de	 man	 gebracht	 opgehaald,	
per	 auto,	 fiets	 en	 natuurlijk	 met	 de	 kruiwagen.	 Binnen	
3	 uur	 375	 zakken	 uit-gedeeld,	 de	 actie	 was	 een	 groot	
succes! Ook zijn er zakken naar de speeltuin gegaan voor  
het dichten van de kuilen. Straks kunnen de kinderen in de 
wijk	 weer	 optimaal	 genieten	 van	 de	 speeltuin.	 Eenieder	
die	 zakken	 geeft	 op-gehaald;	 succes	 met	 het	 verweken	
van	 de	 zakken	 in	 de	 tuin,	 op	 het	 grasveld	 of	 op	 het	 balkon. 
 Op naar een zonnig voorjaar met veel bloeiende planten!

Groeten, Dorpsoverleg Groenendijk

Graag	maken	we	u	attent	op	de	expositie:
“Verdwenen winkels in Hazerswoude- Rijndijk”

Die momenteel te zien is 
in het Historisch Museum Hazerswoude.

In	deze	expositie	zullen	de	herinneringen	aan	de	vele	verdwenen	
winkels aan de Rijndijk en ook de Da Costasingel weer boven 
water	komen	De	expositie	zal	tot	begin	december	geopend	zijn.	
Van	zowel	Bakker	Pennings,	De	Spar,	van	Amsterdam	paling,	
Akkerboom	en	nog	vele	andere	winkels	zijn	foto’s,	verhalen	en	
artikelen	te	bezichtigen.	Ook	is	de	permanente	expositie	over	

“de 2e wereldoorlog in Hazerswoude” te bezoeken. Tevens 
zijn	 in	 de	 voorruimte	 de	 permanente	 expositie	 over	 diverse	
Hazerswoudse monumenten zoals kasteel Rijnburg en ook de 
geschiedenis dominee v.d. Bosch te zien. In de middenzaal 
is	 een	 permanente	 expositie	 over	 de	 2e	 Wereldoorlog	 in	
Hazerswoude ingericht. Dus zeker de moeite van een bezoek 
waard.

Het	museum,	Dorpsstraat	66	is	iedere	zaterdagmiddag	
van	13.00	u	tot	16.30	u	geopend.	

Zie	ook	www.museumhazerswoude.nl

	 Compostactie	2019

	 Verdwenen	winkels	in	Hazerswoude-	Rijndijk
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De meeste bewoners in de Groenendijk zal het niet zijn 
ontgaan.	 Sinds	 januari	 heeft	 Stichting	 Kringloop	 Alphen	 zich	
gevestigd	 in	de	Groenendijk.	Tegenover	de	Scheepjeskerk,	 in	
de	voormalige	winkel	van	Tom	van	Bemmelen,	kun	je	nu	alles	
vinden wat je in en om het huis nodig hebt. 

Er zijn veel kringloopwinkels in Nederland. Ik vraag me af 
hoe ze precies te werk gaan. En hoe zijn ze in de Groenendijk 
terecht gekomen? Met mijn vragen kan ik terecht bij Jolanda 
Neijman.	 Al	 ruim	 11	 jaar	 werkt	 zij	 als	 staffunctionaris	 voor	
Stichting	Kringloop	Alphen	en	wil	me	er	alles	over	vertellen.	

Er zijn veel verschillende soorten kringlopen. Jolanda vertelt 
dat	zij	een	zelfstandige	stichting	zonder	winstoogmerk	zijn.	Dat	
betekent	dat	ze	geen	subsidie	krijgen,	maar	alles	zelf	moeten	
verdienen.	Niet	om	er	rijk	van	te	worden,	maar	om	er	precies	
de kosten mee te kunnen betalen en al doende het milieu te 
sparen	en	werkgelegenheid	te	bieden	voor	reguliere	krachten,	
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers.
Daarnaast zijn er dus nog kringlopen die vanuit de gemeente zijn 
opgezet en worden aangestuurd als werkgelegenheidsproject 
(en	daarvoor	ook	subsidie	krijgen)	en	commerciële	kringlopen,	
die	als	enige	het	doel	heeft	om	wel	winst	te	maken.	

Dan kun je nog een onderscheid maken tussen lokale 
kringlopen	 (dat	zijn	de	meeste	organisaties,	die	hebben	1	of	
enkele	 vestigingen	 zoals	 Stichting	 Kringloop	 Alphen)	 of	 de	
landelijke ketens die opgezet zijn om winst te maken. 

Er is een landelijke branchevereniging waaraan alleen 
kringloopbedrijven zich mogen aansluiten die voldoen aan 
strenge sociale en milieutechnische eisen. De winkel die 
voldoet	is	te	herkennen	aan	het	100%Kringloop!	keurmerk.	

Ik	ben	benieuwd	hoe	ze	te	werk	gaan.	Jolanda:	“Mensen	kunnen	
spullen brengen bij een van de winkels of bij de milieustraten 
in	Alphen	en	Nieuwkoop.	Ook	halen	we	het	(gratis)	bij	mensen	
thuis	op.	Daarnaast	staan	door	heel	gemeente	Alphen	aan	den	
Rijn	bijna	40	textielcontainers	waar	textiel	en	schoenen	in	kan	
worden gedaan. Er is ook een inboedelservice die woningen 
veegschoon opleveren. Ook daar komen spullen uit voort. Bij 
elkaar zamelen de inzamelmedewerkers per jaar ongeveer een 
miljoen kilo spullen in”.

Vervolgens beoordelen de sorteermedewerkers de spullen 
op	 winkelgeschiktheid.	 In	 eerste	 instantie	 streven	 ze	 naar	
producthergebruik.	 Dat	 betekent	 dat	 het	 artikel	 dat	 is	 

 
ingeleverd	als	zodanig	ter	verkoop	wordt	aangeboden.	Als	dat	
niet	kan,	bijvoorbeeld	omdat	er	geen	vraag	naar	is,	of	omdat	
het	te	beschadigd	is,	zorgen	ze	voor	grondstofhergebruik.	Dat	
betekent	soms	letterlijk	dat	ze	het	artikel	uit	elkaar	peuteren	
op grondstofsoort. 

Jolanda:	“Ons	motto	is:	‘Wij	gooien	niets	weg!’	Bij	voorbeeld	
lege	cartridges	sparen	we	en	doneren	we	aan	Cartridge4Kika	
(zij	 sponsoren	 onderzoek	 naar	 kanker	 bij	 kinderen),	 kapotte	
kaarsen gaan naar een atelier waar mensen met een 
dagbesteding ze omsmelten en er weer nieuwe kaarsen van 
maken	 en	 textiel	 kan	 vaak	worden	 vervezeld	 om	 er	 nieuwe	
stoffen	 van	 te	 maken.	 Het	 kan	 zomaar	 zijn	 dat	 een	 oud	
t-shirt met gaten nu de autobekleding van je nieuwe auto is! 
Pas	 als	 het	 echt	 niet	 anders	 kan,	 voeren	we	 spullen	 af	 naar	
de	gemeente,	waar	zij	er	verder	voor	zorgen	dat	het	op	een	
verantwoorde	 manier	 wordt	 verwerkt.	 Maar	 goed,	 als	 het	
product	winkelgeschikt	blijkt	 te	 zijn,	 komt	het	 in	 1	 van	onze	
winkels	te	liggen,	met	behulp	van	onze	verkoopmedewerkers	
op zoek naar een nieuwe eigenaar”.

Wat	Jolanda	nog	graag	wil	benoemen	 is	dat	 textiel	niet	heel	
hoeft	 te	 zijn	 om	 het	 in	 te	 kunnen	 leveren.	 Ook	 voor	 een	
enkele sok of een trui met gaten is een bestemming. Er kan 
van	 oud	 textiel	 van	 alles	 gemaakt	 worden,	 zoals	 nieuwe	
kleding,	 autostoffering	 en	 isolatiemateriaal.	 Thuis	 in	 de	
prullenbak	doen	is	zonde,	dan	gaat	het	voorgoed	verloren	in	
de verbrandingsoven wat heel slecht voor het milieu is. 

De	 opbrengst	 van	 de	 spullen	 wordt,	 zoals	 eerdergenoemd,	
gebruikt	 om	 de	 kosten	 mee	 te	 dekken.	 Jolanda:	 “Van	 elke	
euro	die	in	onze	winkel	wordt	besteed,	gaat	67	cent	naar	de	
personeelskosten,	 18	 cent	 besteden	 we	 aan	 huisvesting,	 12	
cent gaat naar overige posten zoals het onderhoud van onze 
auto’s en goede doelen (jaarlijks mag iedereen meebeslissen 
over	welke	goede	doelen	dat	zijn,	hou	onze	website	daarvoor	
in	de	gaten!),	3	cent	gaat	naar	afschrijvingen	“.

	 Stichting	Kringloop	Alphen	in	de	Groenendijk



7 Juli 2019 38e jaargang, nummer 1

De medewerkers zijn volgens Jolanda een gezellige mengel-
moes	 van	 allerlei	 mensen.	 Het	 merendeel,	 ongeveer	 70%	
is	 vrijwilliger.	 “We	hebben	hier	 van	alles	 rondlopen:	 regulier	
betaalde	 krachten,	 mensen	 die	 zijn	 gedetacheerd	 vanuit	
de	 sociale	 werkplaats,	 vrijwilligers	 met	 een	 dagbesteding	
(bijvoorbeeld	 via	 TOM	 in	 de	 Buurt),	 vrijwilligers	 die	 weer	
moeten	 wennen	 aan	 het	 arbeidsproces,	 of	 de	 taal	 moeten	
leren,	 of	 die	 in	 hun	 vrije	 tijd	 zinnig	 bezig	 willen	 zijn	 en	
gezelligheid	zoeken,	studenten	die	hun	maatschappelijke	stage	
of	arbeidsoriëntatie	bij	ons	lopen,	of	hun	zaterdagbaantje	bij	
ons hebben”.

Ik	 ben	 benieuwd	 wat	 de	 aanleiding	 is	 om	 een	 vestiging	 te	
openen in de Groenendijk. Jolanda vertelt mij dat de vorige 
vestiging	 in	 Hazerswoude-Rijndijk	 (Willem	 Kloosstraat	
tegenover	 de	 Tweeklank),	 te	 klein	 was.	 Ze	 konden	 geen	
grote dingen zoals meubels en kasten verkopen en dat bleek 
een	gemis.	 	 Jolanda:	 “Om	meer	 spullen	een	 tweede	kans	 te	
bieden	en	meer	werkgelegenheid	te	creëren	bestond	al	langer	
de	wens	om	voor	 vestiging	Hazerswoude-Rijndijk	 een	groter	
pand te hebben. Dat het pand van Van Bemmelen beschikbaar 
kwam,	was	een	kans	die	we	niet	konden	laten	schieten.	Met	
850	m2	zijn	we	er	flink	op	vooruit	gegaan”!

Ter	afsluiting	vraag	ik	Jolanda	of	ze	zelf	nog	iets	kwijt	wil.	“Ja,	
we	 voelen	 ons	 ontzettend	 welkom	 in	 de	 Groenendijk!	 Dus	
dank aan alle bewoners en ondernemers die ons zo hartelijk 
hebben ontvangen”.

Sarine Wesselingh

Op zaterdag 28 september 2019 is het Burendag. 
Ook in de Groenendijk zijn we blij met onze buren. Je kent 
het	 spreekwoord:	 beter	 een	 goed	 buur	 dan	 een	 verre	
vriend.	Daar	sta	je	niet	elke	dag	bij	stil	maar	op	Burendag	
doen we dat wel.

Van	10.00	–	12.00	uur	staat	de	koffie	weer	klaar.	Natuurlijk,	
zoals voorgaande jaren op maat gemaakt door onze barista. 
Meer	 informatie	over	Burendag	volgt	 in	september.	Maar	
zet de datum alvast in je agenda!

 Burendag 2019

	 Uitreiking	‘Beste	Buur’

Het	 is	 inmiddels	 traditie	 dat	 we	 tijdens	 de	 nieuwjaars-
bijeenkomst begin januari de z.g. ‘Beste Buur’prijs uitreiken 
aan een Groenendijker die zich bijzonder verdienstelijk 
heeft	gemaakt.	

Januari	is	dan	wel	weer	een	tijdje	geleden	is	maar	toch	goed	
om,	voor	wie	niet	aanwezig	was,	hier	te	melden	dat	de	eer	
deze	keer	te	beurt	viel	aan	Francien	Groen.	Francien	heeft	
zich op heel veel manieren en langdurig belangeloos ingezet 
voor	onze	Groenendijk.	 Ze	 is	ook	al	 heel	 lang	 lid	 van	het	
Dorpsoverleg (voorheen Wijkcomite) en regelt momenteel 
o.a.	de	verhuur	van	Pleyn68.	De	prijs	werd	uitgereikt	door	
wethouder	 Schotanus	 en	 hij	 prees	 daarbij	 Francien	 voor	 
haar inzet. Wij sluiten ons daarbij aan; Je hebt hem dik 
verdiend	Francien!
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Inmiddels voor velen een traditie om naartoe te gaan. Met 
livemuziek, een hapje en drankje, het springkussen en de 
kidsrun is de Molenlaan er weer klaar voor. Laat de lopers 
maar komen!

Voor de zevende keer op rij ontbreekt de Groenendijk niet 
in het parcours van de Leiden Marathon. De inmiddels 
vaste	 groep	 vrijwilligers	 heeft	 ook	 dit	 jaar	 weer	 de	 nodige	
voorbereidingen	getroffen	om	de	Molenlaan	zo	mooi	mogelijk	
te	versieren	en	verschillende	activiteiten	te	organiseren.	Naast	
de vrolijke vlaggetjes is het enorme steiger waar de lopers 
straks onderdoor lopen niet te missen! 

Rond	9	uur	komen	de	eerste	ouders	met	kinderen	aan.	Eerst	
even	 een	 bakkie	 koffie	 en	 dan	 de	 kinderen	 inschrijven	 voor	
de kidsrun. Met 88 deelnemers de grootste opkomst ooit!  De 
warming up is dit jaar zeer professioneel. Drie meiden op het 
podium die met hun dansmoves alle kinderen laten swingen. 
Dan mag iedereen naar de start en kan de kidsrun beginnen! 

Onder luid gejuich van de vele toeschouwers sprinten de kids 
en hun ouders of opa en oma naar de eerste hindernis. Een 
prachtig	gezicht.	Sommige	kinderen	zijn	nog	zo	klein	en	kunnen	
net	lopen.	Anderen	zijn	wat	ouder	en	proberen	zoveel	mogelijk	
rondjes	te	rennen.	Voor	ieder	kind	een	topprestatie	met	een	
welverdiende medaille! Dan is het wachten op de lopers van 
de marathon. Volgens planning arriveren de eerste lopers 
om	10:45	uur	 in	de	Groenendijk.	De	 laatste	voorbereidingen	
worden	 getroffen;	 speaker	Martijn	 test	 de	microfoon	 en	 de	
band	(Tuesday	Afternoon)	stemt	de	instrumenten.	Het	publiek	
zoekt een goed plekje langs de Molenlaan. Dan is het zover; 
de	eerste	lopers	komen	aan	in	de	Groenendijk!	De	een	fitter	

dan de ander. Maar voor iedereen een groot applaus of nodige 
peptalk.	Martijn	weet	met	zijn	persoonlijke	aanmoediging	en	
gezellige praatjes de sfeer compleet te maken. 

Intussen	 speelt	 de	 band	 gezellige	 muziek	 en	 wordt	 er	 flink	
gesmuld	van	de	pannenkoeken,	het	broodje	knak	of	een	ijsje.	
De kinderen die nog energie over hebben na de kidsrun leven 
zich	uit	op	het	springkussen,	laten	zich	schminken	of	doen	mee	
aan de kleurwedstrijd. 

Tot halverwege de middag is het gezellig druk in de Molenlaan. 
Een	paar	lopers	van	de	halve	marathon	kwamen	na	afloop	van	
hun	deelname	nog	terug	naar	de	Molenlaan.	Ze	vertelden	dat	
het zo ‘top’ is bij ons als je uit de saaie polder komt. 

Een	 mooi	 compliment	 voor	 de	 organisatie	 en	 de	 bezoekers	
die er samen voor hebben gezorgd dat het een gezellige dag is 
geworden. Op naar volgend jaar!

Sarine Wesselingh 

	 Marathon	Leiden	in	de	Groenendijk

Leidse	Marathon	door	de	Groenendijk!
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Zestig	 jaar	 getrouwd	 en	 nog	 nooit	 ruzie	 gehad	 zegt	 Aad	
lachend.	Want	dat	zijn	Lies	en	Aad	van	Wieringen,	zestig	jaar	
getrouwd. “Nooit ruzie gehad”; ik geloof het direct. Lies 85 jaar 
geleden geboren in Gelderswoude als een na oudste van een 
boerengezin.	 En	boerenzoon	Aad,	 inmiddels	87	 jaar	 geleden	
geboren	in	Hazerswoude	dorp	als	jongste	in	een	gezin	van	13	
kinderen. 

Aad	 dacht	 eerst	 bakker	 te	worden.	 Als	 twaalfjarige	 hielp	 hij	
bakker	 Roos,	 die	 aan	 de	 oude	 Gemeneweg	 zat,	 al	 met	 het	
uitventen	van	brood.	Later	ook	 in	de	bakkerij,	machtig	mooi	
was	dat	zegt	Aad.	

Tijdens een dansavond in het patronaatsgebouw aan de 
Schenkelweg	 in	 Zoeterwoude	 leerden	 Lies	 en	 Aad	 elkaar	
kennen. Van het een kwam het ander en uiteindelijk trouwden 
ze	op	8	april	 1959.	 Lies	moest	eerst	wel	behoorlijk	wennen,	
van	het	vertrouwde	Gelderswoude	(gemeente	Zoeterwoude)	
naar de Rijndijk waar ze niemand kende. 

Inmiddels	was	Aad	bij	de	KI	aan	de	slag.	KI,	dat	vereist	een	beetje	
uitleg.	In	de	jaren	50	van	de	vorige	eeuw	kwam	de	schaal-	en	
productievergroting	 in	de	 landbouw	op	gang.	Boeren	gingen	
mechaniseren	om	met	minder	kosten	meer	productie	te	halen.	
Tot	dan	toe	had	de	koeboer	zijn	eigen	stier	of	hij	deelde	er	een	
met een aantal buren. Om dat makkelijker te maken en ook 
om	stieren	met	betere	erfelijke	eigenschappen	te	krijgen	ging	
men	over	op	kunstmatig	bevruchten	van	de	koe,	kunstmatige	
inseminatie	of	kortweg	KI.	

In	 het	 land	 achter	 installatie	 gebouw	 TIB	 de	 Boer	 staat	 een	
vrij groot gebouw. Vroeger had dit de toepasselijke naam 
“Vita	nova”.		Dat	was	de	stal	waar	vanaf	1955	een	groot	aantal	
stieren	 waren	 gehuisvest.	 Tot	 vanwege	 schaalvergroting	 de	
stieren	weer	verdwenen.	

Het	was	de	taak	van	Aad	om	met	het	opgevangen	stierenzaad	
de koeien bij de boer te bevruchten. Eerst reed ie met de 
brommer,	 later	met	de	motorfiets	en	nog	 later	met	de	auto	
bij	boeren	langs	in	een	wijde	straal	om	Hazerswoude.	50.000	
kilometer	gereden	met	de	motor	waarvan	5000	met	de	benen	
aan	de	grond	lacht	Aad.	’s	Winters	werd	er	niet	zo	gestrooid	als	
nu,	zeker	niet	op	de	wegen	waar	de	boerderijen	langs	stonden,	
verklaart hij.

Eigenlijk toch wel een beetje een raar beroep merkt Lies op. 
Kan	wel	zijn,	zegt	Aad,	maar	ik	heb	het	36	jaar	met	veel	plezier	
gedaan.	Nou	ja,	36	 jaar	min	9	maanden	dan.	Toen	we	5	 jaar	
getrouwd	waren	kreeg	Aad	open	TB	(tuberculose).	Als	 je	rijk	
was	ging	je	kuren	in	Zwitserland	maar	Aad	kwam	in	Bilthoven	
terecht.	Lies	met	drie	kleine	kinderen	en	Aad	9	maanden	van	
huis. Dat gebeurde toen gewoon.

Het	was	mooi	werk,	kwam	bij	vele	boeren	op	het	erf.	En	het	
mooie	was	dat	 je	vroeg	moest	beginnen,	normaal	om	5	uur.	
En	dan	was	 je	ook	vroeg	klaar.	Als	het	een	beetje	vlotte	was	
ik	om	twee	uur	meest	alweer	thuis.	Dus	nog	mooi	tijd	om	te	
tuinieren. Jarenlang stond er in de tuin achter het huis een 
grote kas. Ben toen toevalligerwijs met fuchsia’s begonnen. Op 
het	laatst	had	ik	zestig	verschillende	soorten,	mooi!	

	 ‘We	wonen	hier	prima’

Het 60 jarige bruidspaar, Lies en Aad 
te midden van hun twee zonen en twee dochters

Een mooie fuchsia. 
Aad had op een gegeven moment 60 soorten!!
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Rijndijk 31, begin 60-tigerjaren van de vorige eeuw. 
Links ziet u nog net de voorkant van de boerderij Oud Groenestein 
van Frans Wesselingh. Op die plek zou later Avery Dennison staan, 

nu inmiddels  ook al verdwenen.

Opkweken van planten en zaaien van groente deden we 
natuurlijk ook allemaal. Samen met collega Henk van den 
Bulk hadden we nog een grote moestuin bij de ex-molen waar 
Antoon	de	Boer	woont.	Maar	op	een	gegeven	moment	werd	
dat te veel. 

Maar	we	wonen	hier	nog	steeds,	met	veel	plezier,	al	60	jaar.	In	
het	begin	zaten	we	hier	met	vier	collega’s	van	de	KI	in	dit	rijtje.	
Wij	wonen	hier	nog	steeds.	Mooi	plekje,	we	wonen	hier	prima,	
al	60	jaar.	En	zo	is	het.

Nico Wesselingh

De afgelopen maanden is er een hoop te doen geweest  
rondom	 het	 Budget	 Hotel	 in	 Groenendijk,	 het	 haalde	 zelfs	
diverse	 keren	 verschillende	 kranten.	 In	 een	 tijdsbestek	 van	
enkele maanden vroeg het hotel tweemaal een vergunning 
aan om uit te breiden. 

De eerste vergunningsaanvraag ging om het bijbouwen van 
27	kamers,	een	tweede	aanvraag	ging	om	nog	eens	39	kamers	
extra op het parkeerterrein van het hotel. Het Budget Hotel 
wilde	zodoende	doorgroeien	met	66	kamers.	Dit	zou	betekenen	
dat	het	hotel	van	54	kamers	dat	het	nu	heeft	naar	een	totaal	
aantal	van	120	hotelkamers	zou	gaan.

De	eerste	uitbreidingsaanvraag	van	27	kamers	werd	door	de	
gemeente goedgekeurd en verleend. Een aantal omwonenden 
dienden	 als	 reactie	 een	 bezwaar	 in	 bij	 de	 gemeente.	 De	
tweede	 uitbreidingsaanvraag	 van	 39	 kamers	 werd	 door	 de	
gemeente afgewezen. De uitbreiding zou niet passen in het 
bestemmingsplan van het hotel en het aantal verplichte 
parkeerplekken zou ook niet voldoende zijn.

De	 gemeente	 Alphen	 heeft	 ervoor	 gekozen	 om	 toch	 de	
uitbreiding	 van	 27	 kamers	 toe	 staan	 voor	 het	 Budget	Hotel,	
ondanks dat de bezwaar makende omwonenden in hun 
gelijk werden gesteld door de bezwaarcommissie van de 
gemeente. Ook de eerste aanvraag zou in strijd zijn met het 
bestemmingsplan van het hotel. Dorpsoverleg Groenendijk 
heeft	naar	de	gemeente	een	reactie	gestuurd	waarin	zij	vragen	
heeft	over	de	wijze	waarop	de	verlening	van	de	vergunning	tot	
stand is gekomen.

	 Wel	of	Niet	uitbreiding	Budget	Hotel	Groenendijk?
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Het zal niemand ontgaan zijn dat Tennet in onze omgeving 
voortvarend bezig is geweest met de aanleg van de nieuwe 
380 kV hoogspanningsverbinding.  Het laatste stukje van de 
65 km lange verbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk.  De 
kabels zijn aangelegd voor een grote leveringszekerheid van 
stroom en voor betere verbindingen van groene stroom, o.a. 
vanaf de Noordzee.   

In	 Hazerswoude	 hebben	 we	 al	 sinds	 1965	 masten,	 daarin	
hingen	kabels	met	150	kV	hoogspanning.		Deze	zijn	vorig	jaar	
al vervangen door kabels onder de grond. Dit onder de grond 
leggen ging nog tamelijk onopvallend. In de polders waren wel 
grote	bergen	grond	en	zand	zichtbaar,	maar	bij	de	Oude	Rijn,	
spoorlijn	en	N11	zijn	de	kabels	middels	boringen	‘getrokken’.		
De	kabels	met	380	kV	konden	technisch	gezien	niet	over	een	
grote	lengte	onder	de	grond,	dus	vandaar	de	nieuwe	masten.	
(ter info: de 150 kV kabels hangen in Benthuizen ook in de 
nieuwe masten, maar vanwege vogelweidegebied De Wilck 
mocht dat hier niet).  

Nou dat vervangen van de masten werd in januari dit jaar 
serieus	 werk.	 Allereest	 gingen	 mannen	 met	 waarschijnlijk	
weinig hoogtevrees in kleine bakjes de kabels los maken om 
deze	 vervolgens	 te	 laten	 zakken.	 Autoverkeer	 en	 ook	 boten	
op	de	Oude	Rijn	werden	tijdelijk	stop	gehouden	zodra	er	een	
uiteinde	 van	 een	 kabel	 naar	 beneden	 kwam.	 Kort	 daarna	
verscheen	 er	 een	 reusachtige	 kraan.	 Stoere	 mannen	 met	
snijbranders verdeelden de twee hoge masten bij de Oude Rijn 
in	drie	delen.	Deze	werden	bij	de	grond	in	‘no	time’	tot	kleine	
stukjes staal vermorzeld en in containers gedeponeerd.  Binnen 
twee dagen was een mast verdwenen.  De iets lagere masten 
in de polder waren zelfs in één dag tot schroot vermorzeld. 

Vervolgens werden de oude betonfundamenten weggejekkerd 
en kort daarna kwam er alweer een heistelling voor de nieuwe 
funderingen. Daarop staan inmiddels de nieuwe Wintrack 
masten,	 deze	 zijn	 maar	 liefst	 80	 m	 hoog	 bij	 de	 Oude	 Rijn.	 

Geen	 vakwerkmasten	meer,	maar	 ronde	 kolommen	die	 veel	
weghebben van de mast van een windmolen. Sommige 
buurtbewoners namen met weemoed afscheid van de min of 
meer ambachtelijke vakwerkmasten met nog oude klinknagel 
verbindingen.  De nieuwe masten zijn volgens anderen juist 
modern	 en	 van	 deze	tijd.	 	 Tennet	 zegt	 in	 elk	 geval	 dat	 deze	
innovatieve	mast	een	smaller	magneetveld	geeft	op	de	grond	
en ook moeten ze een stuk vriendelijker zijn in het onderhoud. 
Prettig	 voor	 de	 direct	 omwonenden	 en	 inderdaad	 was	 een	
periodieke	verfbeurt	van	de	oude	masten	geen	sinecure.	

Met het plaatsen van de laatste masten in Hazerswoude en 
het	ophangen	van	de	kabels	nadert	het	project	zijn	einde.	Alle	
werkwegen worden verwijderd en het gras weer ingezaaid. 
In	 het	 3e	 kwartaal	 van	 2019	 moet	 de	 Randstad	 Noordring	
in gebruik genomen worden. Bijgaande plaatjes zijn een 
herinnering aan het geleverde huzarenstukje. 

Ben Oostdam

	 Nieuwe	skyline	aan	de	oostzijde	van	de	Groenendijk
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De oude Groenendijk, ooit een landelijk gebied.

Naast	 het	 nieuwe	 parochiehuis,	 gebouwd	 in	 1946,	 een	
scheepswerf met in de sloot er naast een woonark. Dan de 
twee boerderijen van de Wit en van Wesselingh. Naast de stal 
van	Wesselingh	het	“Serpentenstraatje”,	de	achtertuintjes	van	
deze	 zeer	 bescheiden	 huisjes	 grensden	 aan	 de	 stal,	 binnen	
konden	 ze	 de	 koeien	 ruiken	 en	 tegen	 melkestijd	 maakten	
ze	 een	 hoop	 herrie.	 Aan	 de	 voorkant	 hadden	 de	 bewoners	
uitzicht	op	de	boerderij	van	Cor	Groen,	die	aan	het	einde	van	
een slingerpad vlak tegen de Rijn stond. 

Langs	 de	 vaart,	 de	 uitwatering	 van	 de	 Hoogeveensevaart,	
stonden	de	huisjes	van	de	familie	van	Amsterdam,	de	vissers	
die de visstand in de Rijn én in de polder op peil hielden.                                                                                                 
Daar	vóór,	direct	aan	het	voetpad	van	de	met	klinkers	bestrate	
Rijndijk,	 het	 lange	 blok	 van	 aaneengeschakelde	 huizen	 van	
de	 Bruin,	 ook	 “Rozenburg”	 genoemd.	 Aan	 de	 overkant	 van	
de vaart de oud-ijzerhandel van Luit Slooten met de mooie 
witte	 villa	 aan	 de	 Rijndijk.	 Daarnaast	 stond	 nog	 een	 blokje	

van	 twee	 oude	 huisjes,	 helemaal	 tegen	 het	 voetpad,	 waar	
menig	 Groenendijks	 gezin	 tijdelijk	 heeft	 gewoond.	 Deze	 
huisjes	 werden	 in	 1967	 gesloopt	 en	 werd	 er	 op	 die	 plaats	
een bungalow gebouwd met een ingebouwd pakhuis voor de 
opslag	van	boter,	kaas	en	eieren.	Het	gezin	Verdegaal	 leefde	
daar lang en gelukkig. Niemand die eraan dacht dat “dit ooit 
voorbij	zou	gaan…”	Toen	liet	een	Amerikaans	bedrijf	haar	oog	
vallen	op	deze	“ideale	plek”……..

Zij	 sloopten	 een	 aantal	 huizen	 en	 bouwden	 een	 enorme	
fabriek die almaar groter werd en steeds meer woningen 
opslokte. Waar gebeurd! Hier in onze Groenendijk! Het bedrijf 
stond	centraal	en	dit	 zou	altijd	 zo	blijven!	Of	 toch	niet……..?																																																																																																																										
Nu is alles weer weg en ligt er een enorme steppe in de 
Groenendijk! Lang zag het er naar uit dat de bungalow stand 
zou	houden.	Als	enige	stond	hij	daar	nog	weken	aan	de	rand	
van de steppe! Op een goede morgen (of was het misschien een 
kwade?) maakte een grote kraan een einde aan dit sprookje en 
is	de	rest	nog	slechts	geschiedenis……….

“Momenteel	 is	 er	 een	 speciale	 expositie	 in	 het	 historisch	
museum	in	Hazerswoude	dorp	met	als	thema:”	De	winkeliers	
in de Groenendijk in de afgelopen honderd jaar.”  Deze 
expositie	zal	daar	blijven	tot	november.	Het	is	een	leuke	foto	
verzameling zoals het vroeger was en heel interessant voor de 
oud-	Groenendijkers	die	zich	die	tijd	nog	herinneren.
Ook	 is	 daar	 het	 boek	 “Mijn	 jeugd	 in	 de	 Groenendijk”,	
geschreven	 door	 Huib	 Verdegaal,	 te	 koop.	 Het	 museum	 is	
gelegen	aan	de	Dorpsstraat	66	in	Hazerswoude	dorp	en	is	elke	
zaterdag	geopend	van	13.00	tot	16.30	uur.	Toegang	vrij.”

Huib Verdegaal

	 Nostalgie

Het gaat goed met de ontwikkeling van de nieuwbouw-
woningen in Nieuw Rein. Op de kavelkaart op de website 
www.nieuwrein.nl was al te zien welke woningen er komen. 
Inmiddels zijn wij weer een stapje verder en staan de 
plattegronden	van	alle	woningtypes	online.

Niet	 alleen	 het	 gereedmaken	 van	 de	 woningplattegronden	
houdt	 ons	 bezig.	 Zoals	 we	 zeiden,	 is	 de	 sloop	 voltooid	 en	
daarbij zijn we bezig met het verder bouwrijp maken van 
het terrein. Om het terrein goed in beeld te brengen hebben 
we	 een	 drone	 over	 de	 bouwlocatie	 van	 Nieuw	 Rein	 laten	
vliegen.	Op	het	filmpje	is	heel	goed	te	zien	hoe	bijzonder	de	

locatie	 is.	 Bekijk	 het	 filmpje	 via	 www.woneninnieuwrein.nl/
nieuws/2049/sloop-is-voltooid/

Ondertussen tekent de architect verder door en werken we 
toe	naar	een	definitief	ontwerp.	Dit	‘definitief	ontwerp’	vormt	
straks	de	basis	voor	de	verkoopdocumentatie.	Het	streven	 is	
dat we in het najaar in verkoop gaan met het project.

Mochten er vragen zijn of wilt u informatie? 
Kijk	dan	op	www.nieuwrein.nl/FAQ	of	neem	contact	op	met	
Mireille	Intres,	verkoopmanager	bij	Wilma	Wonen	
(mireille.intres@wilmawonen.nl).

	 Voortgang	Nieuw	Rein
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Regelmatig	denk	 ik	 nog	 aan	hem.	Ook	 toen	 ik	 op	 ons	 eigen	
festivalterrein	 de	 marathon	 zag	 passeren.	 Eerst	 nog	 vief	
lopende	 sporters,	 allengs	 plaatsmaken	 voor	 een	 uiteindelijk	
schuifelende en meelijwekkende groep dapperen.  Die hadden 
een	nog	maar	30	kilometer	lijdensweg	voor	de	boeg.	Er	stond	
daar ook een provisorische stellage; De Groenendijk in de 
steigers.	Wat	had	ie	dat	graag	meegemaakt.	Machtig	mooi	had	
ie	het	gevonden,	steigers	voor	honderd	huizen	langs	de	Rijn.	
Alleen	de	naam	van	het	project,	dat	zou	ie	niet	begrepen	hebben.	
Ik trouwens ook niet. “Nieuw rein”. Is er dan ook “Oude rein” of 
“Nieuw onrein”? Er is verdorie toch wel iets beters te verzinnen 
dan	dit	 gebazel.	 “Rozenburg”,	 naar	 de	 directeurswoning	 van	
de	aardewerkfabriek	die	er	100	jaar	geleden	stond.	Toch	niet	
moeilijk	om	dat	te	bedenken?	Trouwens,	het	rijtje	huizen,	dat	
er	 tot	 zo’n	 vijftig	 jaar	 gelden	 stond,	 had	 ook	 Rozenburg	 als	
naam,	met	sierlijke	letters	geschreven	op	de	rand	van	het	dak.	
Samen	met	mijn	overleden	buurman	houden	we	ons	hart	vast,	
bevreesd als we tevens zijn over de keuze van de uiteindelijke 
straat namen. Dat kan op alle mogelijke manieren fout gaan. 
Een beetje inleven in de historie van de buurt zou niet gek zijn. 
Misschien helpt het als ik zeg dat uit diverse onderzoeken is 
gebleken	dat	huizen	die	als	adres	een	mooie,	toepasselijke	en	
verantwoorde	straatnaam	hebben,	een	significant	hogere	prijs	
opbrengen.	Geen	idee	of	het	waar	is,	maar	uit	ervaring	weet	ik	
zeker dat geld een uitstekende drijfveer is om aan de keuze van 
straatnamen alle aandacht aan te besteden.

Ook	de	Rijndijk	gaat	in	de	steigers.	Nou	ja,	vanaf	1	mei	zou	men	
beginnen. We hebben ervan genoten hoe serieus men met 4 
volwassen mannen en een hoogwerker gedurende minstens 
twee dagen bezig is geweest vlaggentjes in de bomen langs de 
weg	aan	te	brengen.	Een	kostelijk	gezicht,	genieten.	Dat	was	
eind april. Wij dachten aanvankelijk dat de burgemeester wel 
heel	feestelijk	de	eerste	spade	in	de	grond	zou	komen	zetten.		
Maar	nee,	het	bleek	te	zijn	om	te	voorkomen	dat	er	een	vogel	
zou	 nestelen.	 Goed	 vooruitgedacht.	 Heeft	 iemand	 trouwens	
wel eens een vogelnest gezien in een van die bomen? Ik zou als 
vogel wel een beter nestelplekje kunnen verzinnen dan boven 
het	verkeer	op	de	Rijndijk.	Enfin,	het	is	als	ik	dit	schrijf	3	juni,	
de	 vogels	 zijn	 alweer	uitgevlogen	en	 ik	 zie	nog	 steeds	niets,	
geen enkele aanstalten om te beginnen. 

De	overheid	heeft	nogal	naam	gemaakt	met,	ik	zal	me	netjes	
uitdrukken,	 grote	 projecten	 die	 anders	 lopen	 dan	 vooraf	
gedacht. Een paar weken gelden stonden er in de krant een paar 
genoemd:	de	HSL,	de	noord-zuidlijn	in	Amsterdam	en	diverse	
automatiseringsprojecten	 bij	 de	 overheid.	 Er	was	 onderzoek	

gedaan naar hoe dat nou allemaal kan gebeuren. Het blijkt 
te maken te hebben met het overzicht dat men gaande het 
project	 kwijtraak	 en	 het	 onvermogen	 om	 bij	 te	 sturen.	 Joh,	
denk	 je	dan,	dat	we	daar	nooit	eerder	op	zijn	gekomen!	 	En	
nu	maar	hopen	dat	hier,	bij	de	herinrichting	van	de	Rijndijk	het	
overzicht niet kwijtraakt en ze goed in de gaten houden waar 
het	 allemaal	 om	 is	 begonnen:	 veiligheid,	 verkeerssnelheid,	
weren van het doorgaande autoverkeer en meer ruimte op 
het	fietspad.	

In ieder geval hebben mijn overleden buurman Theo Verkleij  
en	 ik	 hoge	 verwachtingen	 van	 de	 uitvoering	 van	 het	 werk,	
machtig	 mooi	 gaat	 het	 worden.	 We	 hebben	 al	 verhalen	
gehoord	over	eenrichtingverkeer,	pasjes	die	bewoners	moeten	
krijgen en de bereikbaarheid van de Scheepjeskerk. Lekker 
vaag	allemaal,	dat	belooft	dus	genieten.

We	kijken	er	naar	uit,	we	hebben	er	zin	in!

Nico Wesselingh

De speeltuin waar veel kinderen uit Groenendijk dagelijks 
met	veel	plezier	spelen,	heeft	weer	een	opknapbeurt	nodig.	
De	speeltuin	 is	 ingericht	met	 toestellen	van	de	gemeente,	
maar	 Groenendijk	 heeft	 de	 afspraak	 gemaakt	 om	 zelf	 het	
onderhoud	op	zich	te	nemen.	We	zoeken	dus	papa’s,	mama’s,	
oom,	tantes,	opa’s	en	/	of	oma’s	die	een	handje	willen	helpen	
tijdens	een	klusochtend,	zodat	de	kinderen	met	veel	plezier	
van een mooie speeltuin kunnen blijven genieten. De datum 
van de klusochtend wordt nog gecommuniceerd.

Wil jij helpen? Laat het ons weten op: 
buurtpraet@dorpsoverleggroenendijk.nl  

	 Collumn;	Genieten

	 Vrijwilligers	gezocht...

...voor	klusochtend	speeltuin
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	 Wij	zijn	Groenendijkers!

KEUZEVRAGEN ingevuld door Mieke

Uit welke gezinsleden en eventueel huisdieren bestaat jullie gezin?

Jan	 en	 Klazien	 met	 Teun,	Mieke	 en	 Anke.	 En	 dan	 nog	 een	 aantal	
kippen	en	een	haan,	geiten	en	schapen.	

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

Het	 is	 leuk	 om	 hier	 te	 wonen,	 we	 hebben	 genoeg	 ruimte	 om	 te	 
spelen en de kinderen gaan graag naar de speeltuin. 

Hoelang wonen jullie in de Groenendijk?

Nu	bijna	2,5	 jaar.	Anke	woont	hier	al	haar	hele	 leven	(die	wordt	 in	
september	1	jaar).	

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

We	doen	graag	mee	met	activiteiten,	laatst	met	de	kidsrun,	
en eerder met eieren zoeken en Sint-Maarten en we waren 
ook bij het sinterklaasfeest. 

Wat doen jullie het liefst in jullie vrije tijd ?

Klussen	aan	huis	en	tuin.	

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

Een	springkussen	festival	met	buurt-BBQ.	

Hebben jullie een tegeltjeswijsheid ? 

Tegeltjeswijsheid:	“Van	proberen,	kan	je	leren”

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

Familie De Groot 
zich aan u voor.

Van 
proberen, kan je 

leren

Serieus     of  grappig

Avond     of  ochtendmens

Sporten    of  sport kijken

Boek        of  tijdschrift

Kamperen  of    luxe hotel

Bos  of    strandwandeling
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Het jaarlijks paaseieren zoeken was dit jaar weer een groot 
succes	 in	 Groenendijk!	 Meer	 dan	 30	 kinderen	 mochten	 na	
het	knutselen	en	tekenen	in	Pleyn	68,	in	de	Parochietuin	van	
de Scheepjeskerk naar hartenlust paaseieren zoeken. Voor 
de	 kleintjes	 was	 er	 een	 apart	 gedeelte	 in	 de	 tuin	 gemaakt,	
zodat zij niet ondersteboven zouden worden gelopen door de 
grotere kinderen. De aanwezige paashaas zag samen met alle 
ouders dat er geen enkel eitje achter is gebleven in de tuin!

	 Grote	Paasdrukte	in	de	Groenendijk
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	 Kleur	de	cijfers,	zie	je	wat	het	zijn?

Kidz Pages
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	 Op	trektocht

	 Zomers	tussendoortje 	 Doolhof

Er	zitten	20	voorwerpen	in	deze	rugzak.	
Zoek	ze	horizontaal,	verticaal	en	diagonaal.

Voor	in	de	zomer.	Fruit	gedoopt	in	yoghurt	en	dan	invriezen.	 
Smullen maar!
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	 Bootjes	maken

	 Zoek	de	verschillen

Superleuk bij lekker weer 
buiten of anders gewoon in bad. 

Kun	jij	de	6	verschillen	vinden?
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	 De	uitgave	van	de	Buurtpraet	wordt	gesponsord	door:

 

 

 

 Wij	wensen	jullie	een	fijne	vakantie!

Technisch Installatiebedrijf  de Boer
Rijndijk 3a
2394	AA	Hazerswoude

Habeko wonen
Dorpsstraat	50
2391	BJ	Hazerswoude-Dorp

Gert van Wijk Autoschade
Rijndijk	57a
2394	AC	Hazerswoude

Ben de Boer Installatietechniek B.V.
Rijndijk	156
2394	AL	Hazerswoude

Dierenbegraafplaats Groenendijk
Groenestein	12	d
2394	AJ	Hazerswoude

Poeliersbedrijf Gebr. van de Meer
Rijndijk	7a
2394	AA	Hazerswoude

Benbouw Adviezen B.V.
Rijndijk	99a
2394	AE	Hazerswoude

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

W. de Jong Timmerwerken
Rijndijk	29	
2394	AB	Hazerswoude

Liberty Oude Metalen Ophaaldienst
Rijndijk	31f
2394	AB	Hazerswoude

Caravanstalling “Dank & Hoop”
Rijndijk	63
2394	AC	Hazerswoude

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

Autohuis de Jong
Rijndijk	57
2394	AC	Hazerswoude

Jan Groen Klussenbedrijf
Rijndijk	31	i
2394	AB	Hazerswoude

Bert en Lilian Paardenfokkerij 
Rijndijk	67
2394	AD	Hazerswoude

Mode en Meer
Da Costasingel 5
2394	BG	Hazerswoude
tel.	071-3419816

Euronet Autoruiten / Mobile Service
www.autoruiten.com
0800	-	7848273

St. Kringloop Alphen aan den Rijn
Energieweg	13,	Alphen	aan	den	Rijn
Rijndijk	53,	Hazerswoude


