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Praetjes
Voor u ligt de kerstuitgave van de Buurtpraet 2019 met
nieuws over uw woonomgeving de Groenendijk. Het ‘dijkje’
zoals hij vroeger was, is er al lang niet meer. Op dit moment
wordt er hard gewerkt om een mooie en veilige Rijndijk te
maken. Het is even lastig om steeds via de N11 te moeten
rijden maar het is niet anders. Het is gelukkig tijdelijk!
Dit is de eerste uitgave van de Buurtpraet na de ‘verdeling’
van het Dorpsoverleg Groenendijk en Pleyn 68. Nu de taken
onderling zijn verdeeld valt de Buurtpraet onder de vlag van
Pleyn 68.
Een positief gevolg hiervan is dat wij er een redactielid bij hebben gekregen, Judith Kraan komt ons versterken!
Judith regelt bij Pleyn 68 de PR. Zo is zij verantwoordelijk voor
de website, de advertenties en facebook. Uiteraard zijn wij,
Sarine en mijn persoontje, er heel blij mee en heten Judith van
harte welkom bij de redactie.
In deze kerstuitgave kunt u onder andere lezen dat de
Groenendijk een dagopvang en logeerplek heeft voor (jong)
volwassenen met NLD, autisme stoornissen, ADD en chronische vermoeidheidsklachten, namelijk de Rijnvlier. Misschien
zijn er maar weinig mensen die hiervan hebben gehoord. Er
is een artikel over de familie Sol die zich inzet tegen de ziekte
A.L.S. en daar een benefietavond voor houdt in Pleyn 68. Nico
heeft een leuk verhaal geschreven uit de oude doos, Eef Ploeg
de kolenboer!
En ook Sinterklaas is de Groenendijk niet stilletjes voorbij
gereden maar heeft onze kinderen verblijdt in Pleyn. Dit en
nog veel meer kunt u allemaal lezen in onze Buurtpraet! Wij
hopen dat u met plezier deze kerstuitgave zal lezen.
Wij wensen iedereen een mooi kerstfeest toe en voor het
nieuwe jaar een goede gezondheid, geluk en liefde.
Namens de redactie, Sarine, Judith, Mariska en Francien

December 2019

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Beste buurtbewoners.
Wij nodigen u van harte uit voor een gezellige
Nieuwjaarsreceptie. Deze zal plaatsvinden op
vrijdag 3 januari 2020 in Pleyn 68 vanaf
16.30 tot 19.30 uur. Van 16.30 tot 18 uur zijn
er leuke activiteiten voor kinderen.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie reikt het Dorpsoverleg
en Pleyn 68 in samenwerking met Habeko wonen
een “Beste Buurtbewoner Award” uit aan iemand
die zich in het afgelopen jaar bijzonder verdienstelijk
heeft gemaakt voor de wijk.
Bij binnenkomst ontvangt u een gratis glas
champagne en zoals u gewend bent, wordt er
voor een hapje gezorgd.
Graag tot dan.
Namens de activiteiten commissie
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‘Iedereen voelt zich hier thuis’
Groenendijk is een klein dorp met bijna 300 woningen.
Tegelijkertijd is het de snelst groeiende kern binnen de
gemeentegrenzen. Die aanwas komt voornamelijk door nieuwbouwprojecten, waardoor het inwonersaantal in de komende
jaren bijna zal verdubbelen. Om die nieuwe dorpsgenoten
welkom te heten, hebben Groenendijkers een speciale werkgroep gevormd.

Jan Wesselingh en Michaela de Jong zijn geboren en getogen
in Groenendijk. Vanuit hun betrokkenheid bij het dorp nemen
zij deel aan de werkgroep. Jan: “We zijn zuinig op het dorpse
karakter van Groenendijk. Bewoners kennen elkaar en er
heerst nog echt een gemeenschapsgevoel. Regelmatig vinden
hier drukbezochte activiteiten plaats, zoals de Sinterklaasviering, Sint Maarten, de maandelijkse koffieochtend, de
Leiden Marathon spelletjes- of discoavonden en diverse
optredens. Omdat we die dorpse identiteit zo waardevol
vinden, willen we graag in een vroeg stadium kennismaken
met de nieuwe bewoners. Het zou zo jammer zijn als er straks
allemaal eilandjes ontstaan.”
De intentie was helder, maar hoe daar nu concreet handen en
voeten aan te geven? Die vraag legde de werkgroep voor aan
een ‘integratiecoach’. Michaela: “Samen met haar zijn we eerst
gaan brainstormen over de kracht van ons dorp. Onze missie is dat iedereen zich hier thuis mag voelen, zonder dat we
daarin belerend zijn. Sommige mensen zullen misschien geen
behoefte hebben aan meer binding met het dorp. Anderen die
dit wél leuk vinden, nodigen we graag uit om mee te doen.”
De nieuwbouw op het Averyterrein zal straks de meeste nieuwe
inwoners opleveren, maar de werkgroep is alvast aan de slag
gegaan met de belangstellenden voor het project Groenestein. “We waren met folders aanwezig op de informatieavond
van Habeko Wonen en de projectontwikkelaar. Dan ontstaan
meteen al leuke gesprekken. We hebben veel initiatieven en
bedrijvigheid in het dorp, maar als je dat niet weet, kan het

37e jaargang, nummer 2

3

lang duren voordat je er zelf achter komt. En andersom geldt
dat ook: nieuwe inwoners hebben vast kwaliteiten in huis die
zij graag met hun dorpsgenoten delen.” Jan besluit: “We hopen
gewoon dat mensen zich ervan bewust worden dat zij straks
niet alleen in een huis met een sloep wonen, maar ook in een
dorp met buren.”

Dorpsoverleg Groenendijk
Groenendijk Groeit
Al bijna 40 jaar zet het Dorpsoverleg Groenendijk zich in voor
de leefbaarheid in en om Groenendijk. Het Dorpsoverleg
is voor alle Groenendijkers een spreekbuis, initiator en
organisator. Deze rol is hard nodig want Groenendijk groeit en
er spelen een hoop zaken. Zo houden we de ontwikkelingen
rondom de herinrichting van de Rijndijk, het ensemble
Scheepjeskerk en de eventuele uitbreiding van het Budgethotel nauwlettend in de gaten. Maar speelt er ook het
Geluidsonderzoek Pleyn68, wat zijn de consequenties van
de nieuwbouwwijk en welke maatregelen zijn nodig om de
exploitatie van ons Dorpshuis te waarborgen?
Er is met het oog op de nieuwbouwwijk op het voormalig
Avery-terrein vanuit het dorpsoverleg een projectteam
gestart om de nieuwe bewoners van deze wijk vanaf het begin
een warm welkom in Groenendijk te geven. Het nieuwe wijkje
heeft nu de naam ‘Nieuw Rein’, maar dit is een tijdelijke naam.
De gemeente Alphen heeft gevraagd om mee te denken in de
naamgeving van twee straten, Groenendijkers konden via de
site van het dorpsoverleg stemmen op hun favoriete naam.
Alle ontwikkelingen in Groenendijk vragen om zorgvuldigheid en goede communicatie richting alle betrokkenen. Het
dorpsgevoel willen we vasthouden en de kleinschaligheid en
betrokkenheid richting elkaar blijven stimuleren.
Enquête
In het nieuwe jaar wordt er een enquête gehouden onder de
Groenendijkers om beter zicht te krijgen op de onderwerpen die
spelen bij hen. Het dorpsoverleg is gezien alle ontwikkelingen
op zoek naar nog meer enthousiastelingen die hun steentje
willen bijdragen aan Groenendijk.
Wil je meer weten over het dorpsoverleg of nieuwe onderwerpen aanbrengen?
Mail naar info@dorpsoverleggroenendijk.nl of
bel Jan Wesselingh op 06-57311408
Dorpsoverleg Groenendijk bestaat uit:
Jan Wesselingh, Jos Baars, Jan Wentink, Ben Oostdam, Bas Vermond

4

38e jaargang, nummer 2

December 2019

2 Prachtige dagen
Dat waren de 2 dagen van Open Monumentendag. “Plekken
van plezier” was het jaarthema. Een kerk een plek van plezier.
Deze 2 dagen zeker. Wij hadden onder andere de welpen en
verkenners van toen in de schijnwerpers gezet.

H. Communie en haar trouwjurk. Zij trouwde met Rob in de
Scheepjeskerk. Feest! En er was nog meer, het voormalige
parochiehuis, nu Pleyn ’68, veel oud materiaal, foto’s,
krantenartikelen. De verhalen komen vanzelf. Kortom wat ik
u allen mee wil geven, twee heel mooie dagen, vol verhalen,
we kwamen er haast niet over uitgepraat.
En weet u Francien vraagt ons altijd iets over Open
Monumentendag te schrijven in de buurtpraet. Die vraag was
dit jaar als volgt gesteld: “Daar ben ik weer met mijn vraag,
de buurtpraet komt er weer aan. Open Monumentendag,
zou je daar iets over willen schrijven? Wat ik zelf ook
altijd, en met mij zoveel bezoekers, zo mooi vind, jullie
prachtige gesorteerde foto albums! Misschien wil je daar iets
over schrijven en wellicht wat oude prentjes toevoegen. Je
komt in die albums niet uitgekeken ! Het is maar een idee hoor
Jan”.

Knecht van Bakker Pennings

Goed idee. Fijn dat ook jij er zo van geniet. En Francien, neem
volgend jaar het hele buurt mee en jij vertelt dan van al die
foto’s.

Het oude Boys Dream was indertijd naast de pastorietuin op
het eiland achter het huis van Marian Zon. Nu liggen daar
alleen nog de fundamentresten van. Toen en nu verbonden
door de Scouting Rheijnewoud in de pastorietuin. In de kerk
waren heel veel foto’s, prachtige logboeken.
En zondag waren er vele oud leiders, hopmannen en akela’s
uitgenodigd. U begrijpt een feest van ontmoeten, een feest
met verhalen. Feest in de kerk, een plek van plezier? Ja zo
waren er van Hannie Wesselingh haar doopjurk, door haar
moeder zelf gemaakt, haar bruidsjurkje van haar 1ste

De Rijndijk, wat op de foto water is daar ligt nu het fietspad
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Het ensemble Scheepjeskerk
Het is altijd zeer dramatisch als er een kerk afbrandt. We
zagen dat bij de Notre Dame in Parijs en meer recent bij de
kerk in Hoogmade. De brand in de beroemde Notre Dame raakt
de hele wereld. In Hoogmade en de wijde omtrek stonden
mensen te huilen. De Notre Dame is voor ons verder weg, een
abstractie. “Hoogmade” doet ons veel meer.
Ook bij mensen die geen kerkganger (meer) zijn doet het
verlies pijn. Het is kerkelijk en cultureel erfgoed in vele jaren
opgebouwd, waar geluk en verdriet is beleefd. Een kerkbrand
is natuurlijk zeer dramatisch maar het gemak waarop in Nederland momenteel op grote schaal kerken worden afgeschreven
is zeker zo pijnlijk. Vooral ook omdat de katholieke kerk nog
steeds een voorkeur heeft om buiten gebruik gestelde kerken
te slopen. De bevolking denkt daar totaal anders over, die ziet
kerkelijk erfgoed als vast en onvervangbaar onderdeel van hun
dorp of de stad, ook hier speelt dat.
Sinds de eerste plannen in 1999, voor buitengebruikstelling
van de kerk in de krant stonden vechten we voor het behoud
van het ensemble Scheepjeskerk, pastorie en de tuin. Met
de stichting Vrienden van de Scheepjeskerk en sinds 2006
met de stichting Scheepjeskerk en daarna als Pact met het
Dorps-overleg en de groep verontruste parochianen. In 2000
organiseerden we een handtekeningen actie en in 2004
zaten we massaal bij elkaar in het Anker om te aanhoren dat
het bisdom doodleuk van plan was de Scheepjeskerk te sluiten
en samen met de pastorie af te breken.

Wist je dat ...?
Wist je dat rendier Rudolph met zijn rode neus bedacht is
in 1939? De namen van de rendieren van de Amerikaanse
Kerstman zijn gehaald uit het boek The Night Before
Christmas, dat in 1905 werd verfilmd.
Deze namen zijn Dasher en Dancer, Prancer en Vixen, Comet
en Cupid, en Donder (ook wel Donner) en Blitzen (was eerst
Blixem). Rudolph the Red-Nosed Reindeer is een creatie van
Robert L. May. Rudolph the Red-Nosed Reindeer is de titel van
een liedje dat gezongen werd door Gene Autry. Door dit liedje
is Rudolph the Red Nosed Rendier zo bekend geworden dat hij
als negende rendier toegevoegd werd.
Rendieren hebben écht een rode neus, omdat ze anderhalf tot
twee keer zoveel haarvaatjes in hun neus hebben als mensen.
Als dit bloed snel stroomt, ontstaat vanzelf een rode neus.

De leiding van het bisdom draaide er niet omheen dat
uitsluitend het financieel gewin telde. We hebben, via de
stichting Scheepjeskerk concrete en financieel solide voorstellen gedaan om het ensemble op korte en lange termijn een
betrouwbare en sociale toekomst te bieden ten dienste van
de gemeenschap. Met een nieuwe handtekeningenactie en
petitie naar de gemeente Alphen aan den Rijn hebben we
in 2017 opnieuw luid en duidelijk van ons laten horen. In
december 2017 heeft de gemeenteraad unaniem en resoluut
het verzoek om een bestemmingswijziging van tafel geveegd,
daarmee was de bouw van de villa’s in de pastorietuin
onmogelijk geworden. Recentelijk is er door de stichting
Scheepjeskerk een serieus voorstel gedaan om het hele
ensemble over te nemen.
Onze stem is gehoord. Ondanks de aankondiging in 1999 is
de kerk nog steeds in gebruik voor de erediensten. Maar de
toekomst op langere termijn van het ensemble is op dit
moment nog steeds onzeker.
Onze vastberaden inzet is nog steeds dat het ensemble tot
in lengte van jaren beschikbaar blijft ten dienste van de
gemeenschap. Daar is het indertijd en met inspanning van de
omwonenden voor neergezet.
Niet verkwanselen maar een lange termijn toekomst.
Nico Wesselingh
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Uit de oude doos
De zand-, grint- en brandstoffenhandel van Evert en Jans van
der Ploeg.
Veel is er in de loop der tijden veranderd in de Groenendijk,
verdwenen en vernieuwd. De vooruitgang om het kort te
zeggen. Maar af en toe een blik terug, hoe het ook alweer was,
blijft best aardig.

Foto 1

Met Gerard van Wieringen spreek ik over Evert van der
Ploeg. Gerard was van 1962 tot 1972 werknemer bij de zand-,
grint- en brandstoffen handel van Eef Ploeg. Het bedrijf was
gevestigd op het terrein waar nu de huizen Rijndijk 144 staan.
Het zand en grint lag er in grote bergen, soort bij soort.
Aangevoerd per schip over de Rijn. Eef leverde dat zand en
grint onder andere naar de aannemers in de buurt die daarvan
cement en beton maakten. Nu komt dat allemaal per betonmixer kant en klaar aan maar 60 jaar geleden werd de beton
nog ter plekke bij het bouwproject gemaakt. In het voorjaar
ging ook menig vrachtje naar de koe-boeren in de wijde
omgeving. Met behulp van een transportband, die achter de
vrachtwagen hing werd het zand dan op ingekuilde gras in
de silo gebracht. Het zand diende als ballast om het gras te
verdichten zodat het zuurstof verdreven werd en het
ingekuilde gras lang houdbaar.

De brandstoffen handel, meest steenkool, is een ander verhaal
volgens Gerard. Die werdenFoto
per2 trein aangevoerd vanaf de

mijnen in Limburg. De wagon werd gestald op het station van
Hazerswoude. Station? Ja tot 1970 was er een goederen
station. Op het station werd de losse steenkool via een transportband in jute zakken gedaan en naar de opslag aan de
Rijndijk gereden. Van daaruit gedistribueerd naar de, meest
particuliere, klanten. In de topjaren, vóór het aardgas kwam,
wel 50 wagonladingen per jaar. De levering aan de klant ging
per mud (1 mud is 100 liter).Het assortiment bestond uit
antraciet in diverse maten, eierkolen en briketten.
Evert zette samen met zijn zus Jans, die de administratie deed,
het bedrijf voort dat hun vader Jan had opgezet. In de loop
van de 60-tiger jaren van de vorige eeuw liep de handel in
steenkool tot bijna nul terug en ook de zand en grint handel
minderde vooral omdat aannemers steeds meer gebruik
gingen maken van kant en klaar geleverde beton en
metselmortel. Uiteindelijk gingen Evert en Jans, die toen
respectievelijk 58 en 65 jaar oud waren, in 1972 rentenieren.
Het bedrijf werd gestopt.

Foto 3

Evert en Jans, beiden ongehuwd, leefden bescheiden. Met hun
kajuit bootje voer Evert graag op de Rijn en verder. Met de
takel die er nu nog staat tilde Evert het bootje ’s winters op
het droge. Jans fotografeerde, de foto’s bij dit artikel heeft ze
gemaakt, en interesseerde zich zeer voor kunst.
Evert en Jans waren sociaal en in zekere zin ook progressief,
zeker voor die tijd, vertelt Gerard. Een nieuwe vrachtwagen
kwam er pas als ik ‘m ook goed vond. Evert en ik gingen dan
samen op pad om die aan te komen. Heel goed want ik reed
er het meest in, zegt Gerard. Het was niet voor iedereen makkelijk om de kolen voor de verwarming in de winter te betalen.
Veel klanten betaalden dan in termijnen. Nee, niet zoals nu
via automatische afschrijving van de bank rekening! Nee, elke
week fietste Evert langs bij zijn “kolen” klanten en inde daar
het termijnbedrag, contant.

December 2019
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Foto 1:
Overzicht van de kolenopslag.
(foto Historisch Museum Hazerswoude)

Evert van der Ploeg

Jans van der Ploeg

“Evert en Jans waren goudeerlijk, ik kreeg een goed loon”
vertelt Gerard. De marges in de handel waren goed en ook
omdat Evert en Jans sober leefden hielden ze elk jaar wel een
paar centen over. Op hun eigen bescheiden wijze steunden ze
daarmee mensen die niet genoeg geld hadden om de kolen te
betalen. Ook steunden ze meer dan eens priester-studenten
als de familie het benodigde geld niet op kon brengen.
Nadat het stoppen van de zand en grint handel in 1972 liep
Evert vrijwel elke dag zijn rondje over de Rijndijk, zwarte corduroy broek en witte klompen.
Nico Wesselingh

Foto 2:
Hier het huis waar Evert en Jans geboren zijn. Links woonde
de familie van der Ploeg en rechts woonde familie Manus
Mens. Broer Hein van der ploeg bouwde een huis met
winkel langs het voetpad. Later heeft Wim Vertegaal die
overgenomen. Toen deze de winkel stopte zijn Jans en Evert
er gaan wonen en is het huis op de foto, dat langs de oude
Rijn lag, afgebroken.
(foto Historisch Museum Hazerswoude)
Foto 3: Evert op de rug gezien met de vrachtwagen en
door Huub Vertegaal gemaakte transportband. Voor de
aandrijving was er een benzinemotor zodat deze ook
gebruikt kon worden op de plaats waar gelost werd.
(foto Historisch Museum Hazerswoude)
Foto 4 en 5: Evert en Jans van der ploeg.
(foto Historisch Museum Hazerswoude)
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ALS je het maar weet!
11 juni 2020 is de dag dat naar verwachting 500 deelnemers
de Mont Ventoux gaan beklimmen. Dit doen ze niet zomaar.
Dit doen ze voor ALS. Op deze dag wordt namelijk >^ũĞŚĞƚŵĂĂƌǁĞĞƚ͊
de TOUR

DU ALS gehouden. Lopend, hardlopend of fietsend de berg op.
ϭϭũƵŶŝϮϬϮϬŝƐĚĞĚĂŐĚĂƚŶĂĂƌǀĞƌǁĂĐŚƚŝŶŐϱϬϬĚĞĞůŶĞŵĞƌƐ
Wij gaan met zijn vieren deze berg op. Henk en Marion
Sol
ĚĞDŽŶƚsĞŶƚŽƵǆŐĂĂŶďĞŬůŝŵŵĞŶ͘ŝƚĚŽĞŶǌĞŶŝĞƚǌŽŵĂĂƌ͘
ŝƚĚŽĞŶǌĞǀŽŽƌ>^͘KƉĚĞǌĞĚĂŐǁŽƌĚƚŶĂŵĞůŝũŬĚĞdKhZh
zullen de berg lopend op gaan. Donna Beukeboom en Ester Sol
>^ŐĞŚŽƵĚĞŶ͘>ŽƉĞŶĚ͕ŚĂƌĚůŽƉĞŶĚŽĨĨŝĞƚƐĞŶĚĚĞďĞƌŐŽƉ͘
zullen deze dag met de fiets de top bereiken.
tŝũŐĂĂŶŵĞƚǌŝũŶǀŝĞƌĞŶĚĞǌĞďĞƌŐŽƉ͘,ĞŶŬĞŶDĂƌŝŽŶ^Žů

ǌƵůůĞŶĚĞďĞƌŐůŽƉĞŶĚŽƉŐĂĂŶ͘ŽŶŶĂĞƵŬĞďŽŽŵĞŶƐƚĞƌ^Žů
ǌƵůůĞŶĚĞǌĞĚĂŐŵĞƚĚĞĨŝĞƚƐĚĞƚŽƉďĞƌĞŝŬĞŶ͘
Wat is ALS?

ALS staat voor Amytrofische Laterale Sclerose. Dit
is een
tĂƚŝƐ>^͍
>^ƐƚĂĂƚǀŽŽƌŵǇƚƌŽĨŝƐĐŚĞ>ĂƚĞƌĂůĞ^ĐůĞƌŽƐĞ͘ŝƚŝƐĞĞŶǌĞĞƌĞƌŶƐƚŝŐĞĂĂŶĚŽĞŶŝŶŐǀĂŶŚĞƚ
zeer ernstige aandoening van het zenuwstelsel, waardoor
de
ǌĞŶƵǁƐƚĞůƐĞů͕ǁĂĂƌĚŽŽƌĚĞǌĞŶƵǁĐĞůůĞŶŝŶŚĞƚƌƵŐŐĞŶŵĞƌŐĞŶĚĞŚĞƌƐĞŶĞŶůĂŶŐǌĂĂŵ
zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen langzaam
ĂĨƐƚĞƌǀĞŶ͘,ŝĞƌĚŽŽƌŬƵŶŶĞŶĚĞƐƉŝĞƌĞŶŝŶŚĞƚůŝĐŚĂĂŵŶŝĞƚŵĞĞƌĂĂŶŐĞƐƚƵƵƌĚǁŽƌĚĞŶĞŶŬƌŝũŐ
ũĞƐƚĞĞĚƐŵŝŶĚĞƌŬƌĂĐŚƚ͘
afsterven. Hierdoor kunnen de spieren in het lichaam
niet
KŶŐĞǀĞĞƌϭϱϬϬŵĞŶƐĞŶŝŶEĞĚĞƌůĂŶĚŚĞďďĞŶĚĞǌĞǌŝĞŬƚĞ͘,ŽĞĚĞǌĞǌŝĞŬƚĞŽŶƚƐƚĂĂƚŝƐŶŽŐ
meer aangestuurd worden en krijg je steeds minder kracht.
ƐƚĞĞĚƐŶŝĞƚďĞŬĞŶĚ͘DĞĚĞŚŝĞƌĚŽŽƌŝƐĞƌĚƵƐŽŽŬŶŽŐŐĞĞŶďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ͘DĞŶƐĞŶŵĞƚ>^
ůĞǀĞŶŐĞŵŝĚĚĞůĚŶŽŐϯƚŽƚϱũĂĂƌŶĂĚĂƚĚĞĚŝĂŐŶŽƐĞŝƐŐĞƐƚĞůĚ͘
^ƚŝĐŚƚŝŶŐ>^ǌĞƚǌŝĐŚŶŝĞƚĂůůĞĞŶŝŶǀŽŽƌ>^͕ŵĂĂƌŽŽŬǀŽŽƌĚĞďƌŽĞƌƚũĞƐW>^ĞŶW^D͘
Ongeveer 1500 mensen in Nederland hebben deze
ziekte.

Hoe deze ziekte ontstaat is nog steeds niet bekend.
Mede
tĂĂƌŽŵĚŽĞŶǁĞŵĞĞ͍
tĂĂƌŽŵĚŽĞŶǁĞŶƵƉƌĞĐŝĞƐŵĞĞ͍ĞŚĂůǀĞĚĂƚŚĞƚǀŽŽƌŽŶƐĂůůĞϰĞĞŶůĞƵŬĞƐƉŽƌƚŝĞǀĞ
hierdoor is er dus ook nog geen behandeling. Mensen met ALS
ƵŝƚĚĂŐŝŶŐŝƐ͕ǁŝůůĞŶǁĞĚĂƚĞƌŵĞĞƌďĞŬĞŶĚŚĞŝĚŬŽŵƚǀŽŽƌĚĞǌĞĂĂŶĚŽĞŶŝŶŐ͘
leven gemiddeld nog 3 tot 5 jaar nadat de diagnose isĨŐĞůŽƉĞŶũĂĂƌǌŝũŶǁĞĂůĞǀĞŶǁĞǌĞŶŬŝũŬĞŶĞŶƐĨĞĞƌǁĞǌĞŶƉƌŽĞǀĞŶ;ĚĞďŝĞƌƚũĞƐǁĂƌĞŶ
gesteld.
ŚĞĞƌůŝũŬͿ͘,ĞƚŝƐĂůůĞŵĂĂůŚĞĞůŐĞŵŽĞĚĞůŝũŬĞŶĞƌŚĂŶŐƚĞĞŶƌĞůĂǆƚĞĨĂŵŝůŝĞƐĨĞĞƌ͕ĚŝƚŬŽŵƚ
Stichting ALS zet zich niet alleen in voor ALS, maar ook voor de
ǀŽŽƌĂůŽŵĚĂƚŚĞƚŶŽŐŶŝĞƚǌŽďĞŬĞŶĚŝƐ͘
broertjes PLS en PSMA.

^ƚĞƵŶĞŶĚ͘ŵ͘ǀ͘ůĞƵŬĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ
dKhZh>^ŚĞĞĨƚďĞĚĂĐŚƚĚĂƚŝĞĚĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĚŝĞŵĞĞĚŽĞƚ͕ĞĞŶďĞĚƌĂŐǀĂŶŵŝŶŝŵĂĂů
Waarom doen we mee?
€1500.ͲŵŽĞƚŵĞĞŶĞŵĞŶ͘ŝƚƐƚĂĂƚƐǇŵďŽŽůǀŽŽƌĚĞϭϱϬϬŵĞŶƐĞŶĚŝĞ>^ŚĞďďĞŶ͘
Waarom doen we nu precies mee? Behalve dat het KŵĂĂŶĚŝƚďĞĚƌĂŐƚĞŬŽŵĞŶ͕ǌƵůůĞŶǁŝũŝŶŚĞƚŶŝĞƵǁĞũĂĂƌůĞƵŬĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ͘
voor ons
Zo wordt er een benefietavond gehouden in Pleyn ’68 en een heerlijk diner in Dorpshuis “de
alle 4 een leuke sportieve uitdaging is, willen we dat er meer
Juffrouw”. HoudtĚƵƐĚĞ'ƌŽĞŶĞ,Ăƌƚ<ŽĞƌŝĞƌĞŶ&ĂĐĞďŽŽŬŐŽĞĚŝŶĚĞŐĂƚĞŶ
bekendheid komt voor deze aandoening.
;ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘Ŷůͬ>^ũĞŚĞƚŵĂĂƌǁĞĞƚͿ͘
tŝůƚƵŽŶƐŶƵĂůƐƚĞƵŶĞŶŬĂŶĚĂƚŶĂƚƵƵƌůŝũŬŽŽŬ͘'ĂĚĂŶŶĂĂƌǁǁǁ͘ƚŽƵƌĚƵĂůƐ͘ŶůͬƚĞĂŵͬĂůƐͲũĞͲ
ŚĞƚͲŵĂĂƌͲǁĞĞƚ
Afgelopen jaar zijn we al even wezen kijken en sfeer
 wezen

proeven (de biertjes waren heerlijk). Het is allemaal
heel

gemoedelijk en er hangt een relaxte familiesfeer, dit komt


vooral omdat het nog niet zo bekend is.

Steunen d.m.v. leuke activiteiten
TOUR DU ALS heeft bedacht dat ieder individu die meedoet,
een bedrag van minimaal €1500.- moet meenemen. Dit staat
symbool voor de 1500 mensen die ALS hebben.
Om aan dit bedrag te komen, zullen wij in het nieuwe jaar
leuke activiteiten organiseren.
Zo wordt er een benefietavond gehouden in Pleyn ’68 en een
heerlijk diner in Dorpshuis “de Juffrouw”. Houdt dus de Groene
Hart Koerier en Facebook goed in de gaten
(www.facebook.nl/ALSjehetmaarweet ).
Wilt u ons nu al steunen kan dat natuurlijk ook. Ga dan naar
www.tourduals.nl/team/als-je-het-maar-weet
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Terug van weggeweest en in
een nieuw jasje! In deze editie stelt de

Familie Bruggeman
zich aan u voor.

Uit welke gezinsleden en eventueel huisdieren bestaat jullie gezin?
Ons gezin bestaat uit Tim en Anja, Lieke ( 3 jaar) en Bas (3 maanden).
Daarnaast hebben wij hond Micha en konijnen Fien en Lien en heel veel
vissen.
Hoelang wonen jullie in de Groenendijk ?
In 2011 hebben wij een woning aan de groenestein gekocht. Dit hebben
wij een jaar lang verbouwd en in 2012 zijn we er echt komen wonen.
Hoe is het om hier te wonen? Zijn er leuke en minder leuke kanten?

Geniet

Het is een heerlijk buurtje om te wonen. Wat ik vooral heel speciaal
vindt is dat ons zoveel hulp aangeboden is net na mijn bevalling.
Buurtbewoners kwamen een kaartje in de bus doen of vroegen of ze
een boodschapje mee konden nemen of de hond uit konden laten of
ze boden aan om even op Lieke te passen. Ik vond het bijzonder om te
ervaren dat mensen in deze tijd nog voor je klaarstaan.
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?
Ja. Deze activiteiten zijn altijd erg gezellig. Zelf heb ik het
paasfeest een a aantal keer georganiseerd. Daarnaast zijn
we bij sinterklaas geweest, Saint maarten maar ook waren
wij erbij tijdens de marathon en burendag.
Als jullie zelf een activiteit zouden mogen organiseren,
wat zou dit dan zijn en waarom?
Het buurtontbijt vindt ik altijd wel echt heel leuk.
Wat doen jullie het liefst in jullie vrije tijd ?
Tuinieren vinden wij erg leuk. Voor de rest hebben wij op
dit moment niet zoveel vrije tijd. Soms gaan we met het
gezin een dagje uit.

vandaa
g,
herha
al het
morge
n.

Hebben jullie een tegeltjeswijsheid ?
Geniet vandaag, herhaal het morgen.
KEUZEVRAGEN ingevuld door Anja

Serieus of
Avondmens
Sporten
Boek of
Kamperen of

grappig

of ochtendmens
of sport kijken
tijdschrift
luxe hotel

Boswandeling

of strandwandeling
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Inloop-koffie
Wie had ooit gedacht dat deze maandelijkse koffie-ochtend
zo populair zou worden. Ik weet nog dat we op de eerste
ochtend dachten: ‘met 5 bezoekers vinden wij het al geslaagd’!
Maar eigenlijk was het meteen al gezellig druk. In de loop der
tijd gingen we van 15 naar 25 bezoekers met kort geleden zelfs
een recordaantal van 35 ‘man’. We denken stiekem al aan een
2e ochtend. En wie zijn al die bezoekers, vraag je je misschien
af? Dat zijn oud-Groenendijkers, nieuwe bewoners en alles er
tussen in. Jong en oud, iedereen is welkom!

Kom ook eens langs op onze gezellige koffie-ochtend. Elke 3e
vrijdag van de maand vanaf 9.30 – 11.30 uur.
Vindt je het naast koffie drinken ook leuk om te schenken?
Kom dan ons vrijwilligersteam versterken. Kom langs en laat
het ons weten!

Sinds december vorig jaar zijn de koekjes bij de koffie
vervangen door lekkers van dagverblijf De Rijnvlier. Sharon
creëert samen met haar cliënten heerlijke baksels, vaak in
thema’s van bijvoorbeeld het jaargetijde. En ze doen dit gratis,
ongelofelijk aardig toch?
Ook is er altijd een medewerker van TOM in de Buurt aanwezig. Voor vragen over zorg en welzijn maar alleen als daar
behoefte aan is.

Burendag - 4e zaterdag in september
Voor de eerste keer op het Speeltuinpad. En wat waren de
voorspellingen slecht! Misschien was dat ook de reden dat
de opkomst niet zo groot was… Gelukkig bleef het droog en
schonk barista Jessica weer heerlijke koffie, in elke variant die
we maar wilden. Samen met de kleine gebakjes met logo van
de speeltuin een feestelijk geheel.
Maar er werd ook gewerkt! Aan wat achterstallig onderhoud
aan het speelhuis en aan het onkruid tussen het gras.

Hier werd een zelfgemaakt gereedschap voor ingezet dat
bewondering oogstte en ruggen spaarde. Het speelhuisje
kreeg aan de binnenzijde een prachtige wandschildering.
Helma maakte de tekening en de kinderen kleurden ‘m
enthousiast in. Het is een echt kunstwerk geworden dus
vergeet niet eens te kijken!
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Interview bij de Rijnvlier met Sharon en Gijs
Na jaren mantelzorger te zijn van hun jongste dochter zijn
Sharon en Gijs 1 augustus 2018 begonnen met dagopvang en
logeren voor (jong)volwassenen met NLD, autisme stoornissen, ADD en chronische vermoeidheidsklachten. Zij hebben
jarenlange ervaring en veel kennis in huis. “Uit ervaring weten
we dat er behoefte is aan goede flexibele opvang” .
Cliënten kunnen bij hen voor een uurtje terecht maar ook
voor de hele dag, het is maar net wat de wens en behoefte
is. Werkend met een vast programma, met regelmatig terugkerende activiteiten, picto’s en een stabiel team bieden zij
cliënten een dag met duidelijkheid en regelmaat. Zoon Kevin
en dochter Jinte helpen beide mee en er zijn twee vrijwilligers
die helpen waar en wanneer dat nodig is.
Cliënten kunnen op doordeweekse dagen bij hen terecht tussen
7.00 en 17.00 uur en kunnen desgewenst opgehaald worden
bv uit school of vanaf huis. Indien er behoefte aan is kunnen
cliënten ook één weekend per maand logeren. Er komen dan
niet meer dan 3 cliënten tegelijk om de rust te behouden.
Regelmatig gaan ze met cliënten naar de manege in Oud Ade.
Daar staan hun 4 Friese merries waarvan er 2 geschikt zijn om
op te rijden. Cliënten die dit willen, kunnen een stukje rijden,
anderen kunnen de paarden verzorgen. Een andere activiteit
in de Rijnvlier is het bakken van cakes en taarten.
Zo maken zij al maanden voor de koffie inloop in Pleyn ‘68
(iedere derde vrijdag van de maand) lekkere koekjes, cakejes
of iets dergelijks. Dit wordt ontzettend gewaardeerd door de
bezoekers.
De Rijnvlier werkt met het PGB ( Persoons Gebonden Budget)
van de cliënten en om het activiteitenbudget wat te vergroten
kan men ook taarten, cakes of koekjes bij hen bestellen.
De Rijnvlier is gevestigd op Rijndijk 5. U kunt Sharon bereiken
op 0615858657 en op Facebook plaatsen zij regelmatig foto’s.
Daar kunt u zien wat de cliënten op de Rijnvlier allemaal doen.
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Veranderingen
Dat de mens moeite heeft met veranderingen dat is algemeen
bekend; we laten het liefst alles bij het oude, soms tot in het
extreme toe. Maar als er geen ontkomen aan is zeggen we:
“wen er maar aan”. Nu kan dat wennen pas als de verandering
tot ons brein is doorgedrongen, totdat het kwartje is gevallen.
En dat schijnt soms vrij lang te duren. Allemaal wetenschappelijk onderzocht. En het klopt ook in de praktijk, ik zie
het hier dagelijks. Nog steeds zijn er mensen die, ondanks een
groot aantal borden met aanwijzingen, vanaf de Gemeneweg richting Leiden over de Rijndijk trachten te gaan. Het
leukst is natuurlijk nog als ze met argument “dan moet ik weer
helemaal terug” toch doorgang proberen te krijgen bij de
verkeersregelaar. Ach ja.

energie leverancier geworden. Met als gevolg totaal geen
kosten meer voor verwarming en verlichting. Het zou
geweldig zijn als we elkaar kunnen helpen en stimuleren om
ook die stap naar duurzame energie te maken. Ik wil graag
helpen.
Het steek-woord is “samen” als we een dorp willen zijn. En dat
willen we toch wel?
Reageren: nico.wesselingh@gmail.com
Nico Wesselingh

Maar dat geeft toch ook te denken. Bijvoorbeeld: Langs de
Rijndijk staan al vele jaren borden met “30” en “niet inhalen”.
Dat weten we inmiddels wel. Toch is het tot vele hersenen
nog niet doorgedrongen dat die borden er niet staan voor jan
met de korte achternaam. Het ziet er ook niet naar uit dat de
nieuwe inrichting van de Rijndijk iets aan het gedrag van de
automobilist zal veranderen, die kachelt gewoon in grote
getale en met hoge snelheid door, zoals men gewend is. Dan
toch maar eens een flinke tijd echt handhaven? Totdat het
kwartje is gevallen. Trajectcontrole op snelheid lijkt me prima
economisch verantwoord en heeft bewezen effect.
Een ander kwartje dat bij velen nog moet vallen, is de
uitbreiding, of eigenlijk verdubbeling van het aantal huizen in onze buurtschap. Misschien worden we hier wel een
echt dorp. Bij het woord “dorp” denk ik dan gelijk aan het
gelijknamige lied van Wim Sonneveld. Lekker kneuterig. Ik las
laatst een artikel over het dorp Appeltern in Gelderland, een
plaats met ruim 800 inwoners, over hoe zij hun dorp leefbaar
houden. “Het steekwoord is: Samen” stond er boven het
artikel, iedereen zorgt voor iedereen. Praktische zaken, zoals
een dorps-huur-auto en een grote tuin met groente en fruit
voor elke dorper die dat wil. Met de nieuwe huizen komen we
denk aardig in de buurt van die 800 inwoners van Appeltern.
Hoe willen we “dorp” zijn; past de groente uit de dorpsmoestuin nog wel in het huidige leven van de rand-stedeling?
De ruimte voor die tuin vinden we wel ergens en ook nog wel
een paar vrijwilligers die ervoor zorgen. Maar hoeveel animo is
er om de gekweekte groente af te nemen?
Een actueel “samen” project zou kunnen zijn hoe we elkaar
helpen met overschakelen op duurzame energie. Wij hebben
de stap naar gas-loos vorig jaar gemaakt, we zijn zelfs netto

Straatnamen Locatie Avery-terrein
Nadat de gemeente om suggesties had gevraagd heeft het
Dorpsoverleg in November via de website een stemming
georganiseerd over straatnamen in de nieuwe woonwijk naast
Pleyn68.
Dat werd een groot succes met in totaal 102 reacties.
Er zijn een aantal suggesties gedaan maar de uiteindelijke
voorkeur lag duidelijk bij
- Rozenburg 34%
- Frederik 54%
Daarmee hebben we 2 straatnamen gekozen met een duidelijk
referentie naar het verleden en dit is zo ook aan de gemeente
doorgegeven.
Dorpsoverleg Groenendijk (Hazerswoude-Rijndijk West)
www.dorpsoverleggroenendijk.nl
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Nieuwbouw Groenestein
Iedereen ziet het: de bouw van de nieuwe woningen is in
volle gang. De planning was dat de woningen voor de kerst
zouden worden opgeleverd. Dat gaat echter niet lukken; het
wordt januari. Het duurt namelijk langer dan verwacht voordat de woningen op het elektriciteitsnetwerk kunnen worden
aangesloten.

In oktober organiseerde Habeko een voorlichtingsbijeenkomst in Pleyn 68. Tijdens deze bijeenkomst werd ingegaan op de verhuurprocedure,
maar de meeste tijd werd besteed aan het Nul Op
de Meter concept. De woningen zijn namelijk zeer
goed geïsoleerd, voorzien van zonnepanelen en een
warmtepomp. Dit alles moet er toe leiden dat
(gemiddeld) genomen de bewoners alleen vastrecht aan
het energiebedrijf moeten betalen.
Er was veel belangstelling voor de woningen. De nieuwe
huurders voor de woningen zijn inmiddels bekend. Voor hen
organiseert Habeko wonen in december nog een kijk- en meetmiddag. Voor de bewoners van de Groenendijk organiseert
Habeko in januari nog een Open Huis. Uitnodigingen hiervoor
volgen nog zodra de definitieve datum bekend is.
Habeko wonen

Herinrichting Rijndijk
Op 19 November was er een inloopavond in Pleyn68 waarin
de Gemeente de plannen voor herinrichting van de Rijndijk
fase 2 bekend maakte; het gaat dan om het wegvak vanaf
Pleyn 68 in westelijke richting tot aan de grens met
Zoeterwoude. De opkomst was matig maar dat kan ook te
maken hebben met het feit dat de uitvoering pas start nadat
de woningen op het voormalige Avery-terrein zijn gerealiseerd.

- de realisatie van een aantal zebra’s.
- het kindveilig(er) maken van Speeltuinpad in relatie tot
de nieuwbouw bij Avery en de aansluiting op de Rijndijk van
Speeltuinpad.
Het Dorpsoverleg heeft met de Gemeente afgesproken dat
alle indieners van alternatieven of adviezen een onderbouwde
reactie krijgen. Mocht dat achterwege blijven dan horen we
dat graag. We proberen de tekeningen van de komende herinrichting Fase 2 ook op onze website te publiceren.
Dorpsoverleg Groenendijk (Hazerswoude-Rijndijk West)
www.dorpsoverleggroenendijk.nl

Op deze avond zijn vanuit verschillende bewoners(groepen)
alternatieven en ideeën aangedragen die de Gemeente in
overweging gaat nemen.
Het gaat dan o.a. om:
- het aansluiten van de Molenvaart op de aan te leggen
jachthaven in de nieuwbouw d.m.v. een brug in de Rijndijk.
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Sint Maarten 2019
Maandag 11 November; Sint Maarten ook in de Groenendijk!
Ondanks dat het met bakken uit de hemel kwam en waterkoud
was is de jeugd aanwezig in de speeltuin. Lekker opwarmen
met warme chocolademelk en glühwein deed een hoop goed.
Even de liedjes oefenen, elkaars lampion bewonderen en om
18.30 uur was het zo ver, de wijk in.

Met ook nog een beetje geluk; het was droog! Er werd hard
gezongen, diverse uitvoeringen van de Sint Maarten-liedjes,
dat werd beloond door de vele buurtbewoners die gehoor
hebben gegeven aan de oproep om mee te doen; hartelijk
dank hiervoor! Dankzij jullie en de vele kinderen die hieraan
hebben meegedaan was Sint Maarten een succes in de wijk.

           

Oh, kom maar eens kijken!

Zaterdag 30 november de wekker geeft aan dat het kwart voor
zeven is. Het eerste kleinkind komt zachtjes de slaapkamer
binnengeslopen ‘oma , gaan we al naar Pleyn?’ Wat duurt
het dan nog lang als je zo klein bent en het is nog láng geen
tijd! Heel wat keren komt die vraag die ochtend nog voorbij
“is het nu tijd oma, gaan we nu naar Pleyn?”, “nee jongens
eerst moeten we nog eten ….de sint is er nog niet…..de
deur van Pleyn zit nog op slot… “. En steevast hun antwoord
“waarom oma?”
Eindelijk is het dan zo ver en gaan we de schoenen en jassen
aantrekken. We zijn echt niet te laat maar de zaal zit bijna
vol! Wat zijn er veel kinderen en mama’s, papa’s, opa’s en
oma’s ! Bekende gezichten en nieuwe gezichten, wat gezellig!
Er lopen pieten door de zaal en delen handen vol pepernoten
en lekkers uit. Dan zacht gefluister van de Piet “wel vanavond
je boterhammetje opeten hoor!” Hahaha, nou piet dat gaat
hem denk ik niet worden, de handen stromen over dus je kunt
van de vloer eten, wat natuurlijk ook gedaan wordt want er
ligt genoeg!

De middag begint met een toneelvoorstelling van de Kiekfabriek. De voorstelling vertelt het verhaal van Sinterklaas
en zijn pieten die in het park rondlopen langs het standbeeld
“Groot Hertog Gregorius”. Waar rare dingen gebeuren, Loes
Poetsdoek die het park schoon houdt en die van het standbeeld af wilt, een zwerver die het beeld beschouwt als
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zijn vriend. Twee pieten waarvan de een niets doet zodat de
andere piet eigenlijk wel erg moe is en wel met het standbeeld
zou willen ruilen. Het standbeeld die ineens blijkt te kunnen
praten, weleens van zijn sokkel af wil en zowaar een harde
scheet laat, tot groot plezier van de kinderen. Na de wisseltruc
van Rappe piet en het standbeeld, verwijdert Loes Poetsdoek
het standbeeld uit het park.
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Maar het mooiste uiteindelijk zijn toch de cadeautjes! Onze
kleinzonen zijn héél blij met hun cadeau “die wilden we zo
graag”, wat knap van de sint. Hun feestje kan niet meer stuk,
allemaal blije snoetjes! Tevreden keren alle kinderen met hun
papa, mama of opa en oma naar huis. Wat een mooi middag!

Rappe piet is wég en het standbeeld neemt de taak van piet
over waarna hij de profiteur piet vertelt dat zij maar een luie
piet is. Het komt uiteindelijk allemaal weer goed. Gelukkig
heeft sint voor iedereen een oplossing, Loes die wat meer aandacht wil mag op de sokkel, het standbeeld mag wat meer bewegen en op het bankje bij de zwerver zitten, de profiteur piet
gaat beter helpen zodat rappe piet wat meer rust krijgt.

Lieve organisatie, wat was het een gezellige en leuke middag.
Dank jullie wel en vraag aan Sinterklaas of hij volgend jaar
weer naar de Groenendijk toe komt want daar wonen heel
veel lieve kinderen, niet vergeten hoor!
Oma

Dan is het pauze, tijd voor een glaasje limonade, een handje
pepernoten en daarna waar het allemaal omgaat, de Sint,
en…… zou er nog een cadeautje zijn? Er zijn heel veel
kinderen, 64 ! die allemaal wat willen. De een wil een handje,
de ander wat zingen voor de Sint of een dansje en natuurlijk
op de foto met Sint en de pieten, Sint heeft het er druk mee!
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De uitgave van de Buurtpraet wordt gesponsord door:
Technisch Installatiebedrijf de Boer
Rijndijk 3a
2394 AA Hazerswoude

Liberty Oude Metalen Ophaaldienst
Rijndijk 31f
2394 AB Hazerswoude

Habeko wonen
Dorpsstraat 50
2391 BJ Hazerswoude-Dorp

Caravanstalling “Dank & Hoop”
Rijndijk 63
2394 AC Hazerswoude

Gert van Wijk Autoschade
Rijndijk 57a
2394 AC Hazerswoude

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

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

Autohuis de Jong
Rijndijk 57
2394 AC Hazerswoude

Dierenbegraafplaats Groenendijk
Groenestein 12 d
2394 AJ Hazerswoude

Jan Groen Klussenbedrijf
Rijndijk 31 i
2394 AB Hazerswoude

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

Bert en Lilian Paardenfokkerij
Rijndijk 67
2394 AD Hazerswoude

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

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

De Vrijhoeve: Opfok, Pension, Rusthuis
en Revalidatie voor paarden
Burmadeweg 12
2391 MS Hazerswoude-Dorp
W. de Jong Timmerwerken
Rijndijk 29
2394 AB Hazerswoude

Euronet Autoruiten / Mobile Service
www.autoruiten.com
0800 - 7848273
St. Kringloop Alphen aan den Rijn
Energieweg 13, Alphen aan den Rijn
Rijndijk 53, Hazerswoude

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

