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 Voorwoord

Dag jurk, hallo pyjamabroek,

Wat begon als een grappig incident is nu uitgegroeid tot een 
traditie	 tijdens	 de	 wekelijkse	 online	 vergadering	 met	 mijn	 
collega’s. Beeldbellen met een net bovenlijf. Wat inhoudt; 
blouse	 aan,	 haren	 gekampt	 en	 lippenstift	 op.	 En	 daaronder	
een pyjamabroek. Het liefst een lelijke. Inmiddels worden ze 
er	 zelfs	 speciaal	 voor	 aangeschaft.	 Het	 is	 dan	 ook	 uitkijken	
naar het moment aan het einde van de vergadering waarbij  
iedereen trots zijn (nieuwe) aanwinst laat zien. Het brengt de 
nodig	hilariteit	en	ontspanning	met	zich	mee	in	een	tijd	waarin	
niet alles zo hilarisch is… 

De	komst	van	het	coronavirus	heeft	ervoor	gezorgd	dat	we	onze	
huidige manier van leven hebben moeten aanpassen. Waar we 
de laatste jaren gewend waren aan veel en ver, worden we nu 
gedwongen	tot	weinig	en	dichtbij.	We	zitten	meer	thuis.	Is	het	
niet door het thuiswerken, dan wel in de weekenden omdat er 
weinig	sociale	verplichtingen	zijn.	

Niet voor iedereen een even rooskleurig scenario. Mensen 
die	 altijd	 al	 veel	 alleen	waren	 zien	 nu	 nog	minder	mensen.	 
Ouderen die hun wekelijkse uitje missen of jongeren die het 
gevoel	hebben	dat	hun	leven	stil	staat	nu	ze	er	niet	meer	op	
uit kunnen. 

Andere	 realiseren	 zich	 hoe	 prettig	 het	 is	 om	wat	minder	 te	
moeten en hopen dat de huidige maatregelen nog even van 
kracht blijven. Mogelijk dat het de kijk op de toekomst doet 
veranderen. 

Een tegeltjeswijsheid aan de muur van mijn oma luidt; ‘als je 
weet hoe te genieten van het gewone in het leven wordt je 
leven buitengewoon’. 

Als	we	kijken	naar	de	activiteiten	 in	de	Groenendijk,	dan	 ligt	
het	meeste	 stil.	Geen	Sint	Maarten	en	een	nieuwjaarsborrel	 
dit jaar. Wel een burendag die ondanks alle maatregelen een 
groot succes was! 

 

Sinterklaas	 heeft	 het	 dit	 jaar	 anders	 aangepakt.	 Helaas	 kon	
hij	 dit	 jaar	 niet	 naar	 de	 Groenendijk	 komen	 maar	 heeft	 hij	
wel aan alle kinderen een brief geschreven en een cadeautje  
opgestuurd.	Over	cadeautjes	gesproken,	als	het	goed	is	heeft	u	
ook iets bij deze buurtpraet ontvangen…

Ondanks	dat	veel	activiteiten	niet	doorgaan,	is	er	wel	een	hoop	
reuring in de Groenendijk. Er wordt nog steeds hard gewerkt 
aan	de	Rijndijk.	Wilma	Bouw	is	begonnen	met	graafwerkzaam-
heden op het Averyterrein en er zijn nieuwe buurtbewoners 
komen wonen in de duurzame huizen in de Groenestein. In en 
over Pleyn68 zijn veel gesprekken gaande. U wordt bijgepraat 
over de laatste stand van zaken. 

Er	 zijn	 ook	 de	 nodige	 tips	 en	 tricks	 verzameld	 om	 de	 feest- 
dagen ‘coronaproof’ door te komen. Misschien dit jaar niet in 
een feestjurk maar in een uiterst charmante pyjamabroek.  

Veel leesplezier!

Namens	 de	 redactie	 wens	 ik	 u	 allen	 veel	 gezondheid,	 
positiviteit	 en	 liefde	 voor	 de	 komende	 tijd	 en	 hele	 gezellige	
feestdagen. 

Sarine Wesselingh
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 Van het Dorpsoverleg Groenendijk 

 AED’s redden mensenlevens, maar weet u waar er 1 hangt?

We zijn nu ruim een jaar onderweg in de nieuwe opzet 
d.w.z.	 alle	 “sociale”	 activiteiten	 onder	 de	 vlag	 van	 Pleyn68	
en het Dorpsoverleg dat zich nu vooral bezig houdt met de  
“bestuurlijke” aspecten rond en in onze woonomgeving. 

Om maar even een ónvolledige opsomming te doen van de 
onderwerpen die momenteel aan de orde zijn:
-	Conclusies	en	acties	m.b.t.	DorpsEnquête.
- AED’s
-	Herinrichting	Rijndijk	fase	1	en	2
-	Consequenties	van	nieuwbouw	naast	Dorpshuis
- Scheepjeskerk ensemble.
- Bestuurlijke overleggen met de Gemeente 

Het Dorpsoverleg bestaat momenteel uit 10 mensen; dat is 
dus	best	een	mooie	bezetting	maar	de	participatie	vanuit	de	
Groenestein is nog ondermaats.

Er staan de komende jaren bij de Gemeente wat onderwerpen 
op	 de	 agenda	 specifiek	 voor	 Groenestein,	 dus	 als	 nog	 een	 
aantal mensen uit Groenestein gaan meedoen zou mooi zijn. 

Als er vragen of opmerkingen zijn die van belang zijn voor het 
Dorpsoverleg dan kun je die versturen naar onze mailbox: 
info@dorpsoverleggroenendijk.nl

Dorpsoverleg	Groenendijk	(Hazerswoude-Rijndijk	West)	
www.dorpsoverleggroenendijk.nl 

Op	dit	moment	zijn	er	drie	AED’s	aan	de	Rijndijk.	Deze	hangen	
aan	de	gevel	bij	firma	Tijssen,	TIB	de	Boer	en	Pleyn’68.	

In	 Nederland	 mag	 iedereen	 in	 een	 noodsituatie	 een	 AED	 
gebruiken. Een AED is makkelijk te bedienen. Het apparaat 
vertelt je wat je moet doen. 

Naast	 een	 AED	 inzetten	 is	 het	 belangrijk	 om	 te	 kunnen	 
reanimeren. Wilt u hiervoor een cursus volgen? Dan kan dat 
oa.	 bij	 de	 hartstichting	 of	 ActiVite.	 Vaak	 wordt	 de	 training	 
vergoed door een aanvullende verzekering. Ook proberen wij 
vanuit het Dorpsoverleg in 2021 een cursus te organiseren in 
Pleyn.

Kunt u reanimeren? 
Meld u zich dan aan als burgerhulpverlener via 
https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/		
en	kom	in	actie	bij	een	hartstilstand	in	uw	buurt.
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 Ontwikkelingen Pleyn 68

 Bijzondere vrijwilliger 

Beste buurtbewoners,
Wij willen jullie graag bijpraten over de ontwikkelingen rond 
Pleyn	 68	 en	 nieuwbouwproject	Nieuw	Rein.	Om	maar	 gelijk 
met de deur in huis te vallen; We hebben goed nieuws ! 
In eerdere berichten hebben we aangegeven dat er drie  
alternatieven	onderzocht	worden,	hierbij	de	stand	van	zaken:
1. De nieuwe woningen moeten niet op 10 m maar op 30 m  
 afstand gebouwd worden vanaf de erfgrens. En het  
 geluidscherm moet geen 5,6 m maar slechts 2,0 m hoog  
 worden. 
	 Na	 onze	 lobby	 naar	 de	 politiek	 is	 de	 gemeente	 
 en de ontwikkelaar tot hetzelfde inzicht gekomen. De  
 woningen komen nu op 30 m en het geluidscherm wordt  
 2,0 m hoog. Een brede groenstrook ter hoogte van het  
 Speeltuinpad wordt versmald, zodat er een ook een  
 groenstrook langs de erfgrens van Pleyn komt te liggen. De  
 dakspanten van Pleyn moeten versterkt worden om de  
 zware geïsoleerde dakplaat te kunnen dragen. De fundering  
 is volgens de constructeur geschikt. Over de kosten- 
 verdeling zijn we nog in gesprek, maar de gemeente en de  
	 ontwikkelaar	zullen	het	grootste	gedeelte	gaan	bekostigen.
2. Het dorpshuis wordt voorzien van een zogenaamde ‘doos  
 in doosconstructie’. 
 Deze variant bleek al heel snel onhaalbaar. Een dergelijke  
	 constructie	 is	 duurder	 dan	 een	 heel	 nieuw	 gebouw	 neer- 
	 zetten,	dus	deze	is	vervallen.

3. Pleyn 68 gaat verhuizen naar een nieuw gebouw op een  
 andere locatie. 
 Deze variant vergt meer onderzoek. Wel is  duidelijk dat het  
 pastoriegebouw niet geschikt is. We bekijken nu het geheel  
 nieuwbouwen van Pleyn in de tuin ten oosten van de  
	 pastorie,	 fraai	 aan	 de	 Rijn.	 Bovendien	 is	 er	 mogelijk	 nog	 
	 een	 alternatieve	 locatie	 beschikbaar,	 die	 moeten	 we	 nog	 
 geheel verkennen. Voor de volledigheid bekijken we ook het  
	 nieuwbouwen	op	de	huidige	locatie,	maar	dat	zal	financieel	 
	 wel	lastig	worden.
We zijn verheugd dat we over de variant 1 nagenoeg over-
eenstemming hebben bereikt. De ontwikkelaar wil graag snel 
door met het bestemmingsplan, dus eind november moet er 
een overeenkomst getekend gaan worden. Mocht variant 3 in 
de komende maanden nog een aantrekkelijkere keuze blijken 
te	 zijn	 voor	 alle	 partijen,	 dan	 kunnen	 we	 de	 overeenkomst	
natuurlijk aanpassen. Maar voorlopig zijn we al heel blij met 
het	geboekte	resultaat	en	hoeft	de	bouw	van	nieuwe	woon-
wijk	Nieuw	Rein	niet	langer	te	vertragen.

Met vriendelijke groet,
Stichting	Pleyn	68	en	stichting	Buurthuis	Groenendijk

Gerjo Kompier is een begrip binnen Pleyn ’68. Al ruim 25 jaar 
zet hij zich in voor allerlei taken binnen Pleyn. De bestellingen, 
het	penningmeesterschap,	de	klusdagen,	bitterballen	bakken	
na	afloop	van	de	disco	of	bandavonden,	je	kunt	het	zo	gek	niet	
bedenken of Gerjo was erbij betrokken.

Bij	 de	 afgelopen	 nieuwjaarsreceptie	 kreeg	 hij	 dan	 ook	 zeer	 
verdiend de “beste buur award”. Deze is bedoeld om die  
inwoner, die zich het afgelopen jaar op een of andere manier 
	op	een	bijzondere	wijze	heeft	 ingezet	voor	 ‘het	wel	&	wee’	 
binnen buurtschap Groenendijk. Deze prijswordt in samen- 
werking met de woningbouwvereniging HABEKO uitgereikt. 

Toen	Gerjo	 lang	geleden	Pleyn	binnen	kwam	 lopen,	gewoon	
als bezoeker en om een leuke avond te hebben, beviel dit hem 
zo	goed	dat	hij	steeds	vaker	kwam	en	dan	tijdens	de	avond	ook	
de vrijwilligers ging helpen. Al snel werd hij vrijwilliger en hielp 
waar hij kon. Pleyn werd snel een plek waar hij zich helemaal 
thuis voelde.

Inmiddels	 25	 jaar	 later	 is	 het	 tijd	 om	 een	 stapje	 terug	 te	 
doen. Het penningmeesterschap is overgedragen en ook zal  
hij	minder	aanwezig	zijn	tijdens	de	drukke	avonden.	

Maar	Pleyn	helemaal	verlaten	dat	kan	hij	niet	en	dus	blijft	hij	
nog trouw klussen en de bestellingen doen. Namens bezoekers 
en medewerkers van Pleyn willen we Gerjo hierbij nogmaals in 
het	zonnetje	zetten	want	het	is	bijzonder	wat	hij	allemaal	voor	
Pleyn	heeft	gedaan.
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 Afscheid van het schoonmaakwerk na 20 jaar trouwe dienst  

Ongeveer	 20	 jaar	 lang	 kon	 Pleyn	 68	 altijd	 rekenen	 op	
de	 schoonmaakwerkzaamheden	 van	 Henk	 en	 Tony	 van	 
Stokhem - Groen. Na bijvoorbeeld een disco, bandavond,  
inloop	café,	pubquiz,	muziekquiz	of	welke	andere	activiteit	dan	
ook	 stonden	Henk	en	Tony	altijd	klaar	om	Pleyn	68	van	een	
goede schoonmaakbeurt te voorzien. Vaak waren zij al weer 
op de vroege zondagochtend paraat om alles netjes in orde 
te	 krijgen	 voor	 een	 volgende	 activiteit	 die	 dezelfde	 ochtend	
nog	op	de	planning	stond.	Zelfs	toen	Pleyn	68	een	tijd	geleden	
een beachparty organiseerde was ook het zand ruimen geen  
probleem	en	zag	alles	er	daarna	weer	piekfijn	uit.

Helaas	voor	Pleyn	68	zijn	Henk	en	Tony	sinds	oktober	gestopt	
met hun schoonmaakwerkzaamheden. Het schoonmaakwerk 
in	het	weekend	is	best	pittig	en	Henk	en	Tony	gaven	aan	meer	
rust te willen nemen om zo meer van het leven te kunnen 
 genieten. 

Jammer voor Pleyn 68, want waar vind je nog zo een  
flexibele	schoonmaker	dicht	in	de	buurt.	Gelukkig	is	er	na	een	
zoektocht een nieuwe schoonmaker gevonden die het werk 
van	Henk	en	Tony	op	zich	wil	nemen	en	hopelijk	Pleyn	68	ook	
weer de komende 20 jaar schoon zal houden. 

Namens alle medewerkers van Pleyn 68 willen wij Henk 
en	 Tony	 nogmaals	 bedanken	 voor	 hun	 jarenlange	 inzet,	 
schoonmaakwerkzaamheden en de samenwerking. Wij 
hopen	dat	ze	kunnen	gaan	genieten	van	de	vrije	tijd	die	ze	nu	
gekregen hebben. Zodra alle coronaperikelen weer op een  
lager	 pitje	 staan	 hopen	 we	 Henk	 en	 Tony	 zeker	 gauw	weer	 
tegen te komen in Pleyn 68.

     

Henk en Tony gaan genieten

Door de Corona kregen wij ineens veel meer rust 

in de weekenden. Natuurlijk heel erg voor de velen,

die hun bedrijf moesten stil leggen. Maar mede 

daardoor beseften wij wat we al zo lang niet 

meer hadden. Daarom na veel wikken en wegen, 

hebben wij besloten om te stoppen met het 

schoonmaakwerk en te gaan genieten van onze rust.

Bij deze willen wij alle medewerkers achter 

Pleyn 68 van harte bedanken voor hun jarenlange 

fijne samenwerking. We zullen elkaar zeker 

nog vaak ontmoeten in het gezellige buurthuis.

Mensen bedankt.

Henk en Tony van Stokhem - Groen
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 Nieuwbouwlocatie Nieuw Rein

De	ontwikkeling	 van	de	nieuwbouw	van	Nieuw	Rein	 is	weer	
een stap verder. Je zult waarschijnlijk gezien hebben dat er 
veel	gaande	is	op	locatie.	We	geven	je	graag	een	inkijk	 in	de	
werkzaamheden. Afgelopen september is de civiele aannemer 
gestart met het bouwrijp maken van het terrein, wat in eerste 
instantie	bestond	uit	saneringswerkzaamheden.	Vervolgens	is	
begonnen	met	het	voorbelasten	van	de	locatie	door	zand	op	
het	toekomstig	openbaar	gebied	te	plaatsen.
 
De werkzaamheden van komend jaar beginnen met het aan-
brengen	van	een	tijdelijke	duiker	voor	de	aansluiting	van	de	
Hoogeveensche	Vaart	en	de	Oude	Rijn.	

De beschoeiing en de damwanden nabij de haven en de kreek 
worden in het voorjaar aangebracht, waarna de aannemer in 
de	maanden	daarna	het	zand	van	de	voorbelasting	verwijderd	
en rioleringen en nutsvoorzieningen aanlegt. Als alles volgens 
planning verloopt zijn de bouwrijp werkzaamheden van de 
eerste	fase	van	Nieuw	Rein	in	juni	2021	gereed.
 
Planning start verkoop en start bouw
Om	in	verkoop	te	kunnen	met	de	woningen	van	Nieuw	Rein	
is één van de belangrijkste voorwaarden een vastgesteld en 
onherroepelijk bestemmingsplan. Daarna kan de verkoop 
worden opgestart. Het project bestaat uit 2 verkoopfases, 
waarvan	de	eerste	35	woningen	naar	verwachting	in	het	voor-
jaar van 2021 in verkoop gaan. De prognose van de start van de 
bouw is vooralsnog medio 2021.
 
Vragen of meer informatie?
Kijk	op	www.nieuwrein.nl/faq	voor	de	laatste	informatie.	

Je kunt ook telefonisch of per mail contact opnemen met  
projectontwikkelaar Wilma Wonen: 
030	–	303	95	60	/	verkoop@wilmawonen.nl

 Vogelquiz

Herkent u deze vogels? Verderop in deze uitgave vindt u de oplossing
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 Reconstructie Rijndijk

De	 eerste	 fase	 van	 de	 reconstructie	 Rijndijk	 is	 afgerond.	 Na	
lange	 tijd	 van	 werkzaamheden	 kunnen	 alle	 bewoners	 van	
Groenendijk en alle andere weggebruikers de weg weer  
volledig gebruiken. 

Het uitgangspunt was een verkeersveilige weg, waarbij  
weggebruikers zich aan de snelheid houden en waar minder 
sluipverkeer zou rijden. 

Dit is een enorme uitdaging, omdat de weg van origine een 
oude	rijksweg	is	en	dus	breed	aangelegd.	De	gemeente	heeft	
bij de aanvang van het project dan ook een extern verkeers-
bureau bij het project betrokken. Bij de eerste onderzoeken 
werd duidelijk, dat wanneer er niet gekozen werd voor een  
zogenoemde “harde knip” het sluipverkeer niet zou ver- 
minderen. Een harde knip wil zeggen dat er halverwege  
de	 Rijndijk	 een	 blokkade	 wordt	 gemaakt,	 zodat	 weg- 
gebruikers	 niet	 direct	 van	 Alphen	 aan	 den	 Rijn	 naar	 Leiden 
kunnen rijden en gedwongen worden om de N11 te kiezen. 
Dit	 heeft	 natuurlijk	 ook	 gevolgen	 voor	 de	 bewoners	 van	
Groenendijk zelf. In overleg met de bewoners van Groenendijk 
is gekozen om geen harde knip te realiseren, maar te kijken 
wat er mogelijk is met verkeersremmende maatregelen. 

In fase 1 (vanaf de Gemeneweg tot Pleyn68) zijn verkeers-
remmende maatregelen, zoals drempels en versmallingen 
gemaakt. Dat dit niet overal even simpel kan, mag helder 
zijn.	Drempels	kunnen	lang	niet	overal	in	de	Rijndijk	gemaakt	
worden, omdat verkeer dat over drempels rijdt, trillingen 
veroorzaakt. Deze trillingen kunnen zorgen voor scheuren 
en verzakkingen van oudere huizen. Versmallingen kunnen  
verkeersremmend werken, maar gedrag laat ook vaak zien dat 
automobilisten toch nog graag even gas bijgeven om eerder 
langs de versmalling te zijn. 

In	 de	 enquête,	 die	 recent	 gehouden	 is	 door	 het	 Dorps- 
overlegGroenendijk zijn vele opmerkingen gemaakt over de  
reconstructie.	 72%	 van	 de	 respondenten	 vindt	 dat	 de	 
verkeersveiligheid niet is verbeterd met name omdat er  

te	 hard	 wordt	 gereden,	 en	 60%	 vindt	 dat	 er	 aanvullende 
maatregelen moeten komen om deze snelheid naar  
beneden te brengen, ook al ondervindt men zelf hinder van 
deze maatregelen! Het mag duidelijk zijn dat het project pas 
halverwege is en de afronding van fase 1 een tussenstand is, 
voor	wat	betreft	het	eindresultaat.

Het	 Dorpsoverleg	 heeft	 naar	 aanleiding	 van	 de	 uitkomsten	 
van	 de	 enquête	 bewoners	 uitgenodigd	 zich	 aan	 te	 melden	
voor een werkgroep over dit onderwerp. Deze werkgroep 
wil	 zich	 inzetten	om	de	doelstellingen	 in	dit	eindresultaat	 te	 
verwezenlijken. Hierbij wordt rekening gehouden met de zeer 
gevarieerde eisen en wensen van bewoners en ondernemers. 
Mocht U nog willen deelnemen, U bent van harte welkom.

Fase 2 zal pas zijn aanvang nemen als de wegen in de  
Groenestein onderhanden genomen zijn en de nieuwbouw 
van	 Nieuw	 Rein	 gereed	 is.	 Gedacht	moet	worden	 aan	 2024	
waarbij met voortschrijdend inzicht het huidige ontwerp van 
Fase	2	tijdig	opnieuw	tegen	het	licht	gehouden	zal	worden.

Feitelijk moet een 30 km weg zodanig ingericht zijn dat deze 
zelf de snelheid reduceert tot dat niveau, dit wordt onder 
meer	bereikt	door	fietsers	op	de	weg	toe	te	laten	en	dus	geen	
separaat	fietspad!	Wij	prijzen	ons	inmiddels	gelukkig	met	een	
heel	fraai	fietspad	en	zullen	de	snelheid	op	de	weg	op	andere	
wijze naar beneden moeten zien te krijgen.

Tot	 slot	 wordt	 de	 verlichting	 aangepast	 aan	 de	 huidige	 tijd,	
met	minder	dan	de	helft	van	de	energie	gaat	men	het	geheel	 
verlichten	met	deels	nieuwe	masten	en	Led	armaturen.

Namens de Gemeente Heleen Schrier 
Namens de werkgroep Jan Wentink
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 Bericht uit de Scheepjeskerk

Ook	 in	 de	 Scheepjeskerk	 heeft	 het	 corona	 virus	 de	 boel	 
behoorlijk op zijn kop gezet. Sinds maart zijn er bijna geen  
diensten meer gehouden. Wel is toch iedere zondag om  
10.30 u. de kerk open geweest en kwamen mensen langs om 
een	kaarsje	op	te	steken	en	gewoon	even	in	de	kerk	te	zitten.	
Nico Wesselingh speelde daarbij op het orgel.

Ook is er op 4 oktober een life stream verbinding  geweest met 
de	Bonifatius	kerk	in	Alphen	aan	den	Rijn	bij	de	opening	van	
het kerkelijk jaar. Dit ging redelijk  goed ondanks dat het geluid 
niet helder  door kwam. In de maand juli is de kerk op woens-
dagmiddag open geweest  van 15.00 u. tot 16.30 u. en hebben 
we muziek laten horen met o.a. ook historische beelden over 
de	Rijndijk.	Hierbij	bleek	weer	eens	hoe	goed	de	akoestiek	van	
de kerk is en klinkt muziek toch anders dan in de huiskamer. 

We willen proberen dit in de toekomst wat vaker te gaan doen. 
Ook zijn er inmiddels enkele vergaderingen in de kerk ge- 
houden omdat daar de onderlinge afstand goed te handhaven 
is.	De	renovatie	van	de	pastorie	 is	de	laatste	weken	weer	op	
de agenda gekomen en er zijn vele gesprekken gehouden. We 
hopen dat er nu eindelijk dit jaar spijkers met koppen geslagen 
worden en dat dit historische gebouw uit 1908 weer in volle 
glorie	een	functie	krijgt.

J.H.	Tonnaer	was	de	architect	van	dit	gebouw	en	hij	was	een	
leerling van P.J.H Cuypers de beroemde architect van o.a. het 
Rijksmuseum.	Tonnaer	was	ook	de	architect	van	de	Meerburg-
kerk	 in	 Zoeterwoude	 en	 De	 Juffrouw	 in	 Hazerswoude-dorp.	
Het is dus een gebouw met een belangrijke geschiedenis. 

Het was niet alleen de pastorie voor de pastoor en kapelaan 
maar	 er	 hebben	 ook	 jarenlang	 filosofie	 studenten	 gewoond	
en	 gestudeerd.	 Later	 was	 er	 het	 Diepgangcentrum	 van	 de	 
Karmelieten	gevestigd	van	waaruit	cursussen	voor	religieuzen	
georganiseerd werden. Zelfs hebben er enkele klassen van de 
lagere school daar les gehad.

Henk de Boer, november 2020
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 Wij zijn Groenendijkers!

KEUZEVRAGEN ingevuld door Anja

Uit welke gezinsleden en eventueel huisdieren bestaat jullie gezin?

Wij zijn met z’n tweeën; Mama Jolanda en dochter Eva

Hoelang wonen jullie in de Groenendijk ?

5,5 jaar

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

Het	is	leuk	hier	te	wonen,	rustig	maar	toch	gezellig!	Met	de	speeltuin	in	
de	“achtertuin”	Wel	zou	het	fijn	zijn	als	de	basisschool	om	de	hoek	zou	
zijn…maar	helaas	het	is	een	klein	stukje	fietsen

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?

Zeker!	 Vorig	 jaar	 hebben	 we	 aan	 een	 hoop	 activiteiten	
meegedaan!	 Pasen,	Marathon	 buurtfeest,	 Burendag,	 Sint	
Maarten,	Sinterklaas	en	de	Nieuwjaarsborrel.	Helaas	heeft	
dit jaar Corona roet in het eten gegooid… Nu dus maar 
lekker veel spelen met de kinderen in de buurt

Wat doen jullie het liefst in jullie vrije tijd ?

Film kijken, buiten zijn, naar opa en oma gaan

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

Een disco-feest! Goede muziek, lekker dansen en chips!

Hebben jullie een tegeltjeswijsheid ? 

Pak de zon en straal

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

Eva en Jolanda
zich aan u voor.

PAK 
DE ZON 

EN STRAAL

Serieus  of      grappig

Avondmens  of      ochtendmens

Sporten     of  sport kijken

Boek  of      tijdschrift

Kamperen  of      luxe hotel

Boswandeling      of     strandwandeling
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 Puzzelspeurtocht in Groenendijk

 Mensen gezocht

Ondanks de coronacrisis was het gelukkig af te toe toch  
mogelijk	om	activiteiten	voor	de	kinderen	 te	organiseren.	 In	
mei	 organiseerden	 Actief	 Rijnwoude	 een	 heuse	 puzzeltocht	
in de verschillende dorpen. In Groenendijk, Hazerswoude  
Rijndijk,	Hazerswoude-Dorp	en	Koudekerk	gingen	kinderen	de	
straat	op	om	letters	te	verzamelen,	van	alle	letters	moest	een	
slagzin worden gemaakt.

Ook in Groenendijk werd er enthousiast meegedaan. 20 huizen 
hadden	een	letter	op	hun	raam	geplakt,	soms	expres	verstopt,	
soms juist uitbundig versierd. Meer dan 30 kinderen liepen in 
die	week	in	mei	langs	de	huizen	om	alle	letters	te	verzamelen.	
Drie koppels waren de gelukkigen, zij ontvingen een heerlijke 
bon om samen iets bij de snackbar te halen.

Onder	 Ons	 is	 bezig	 met	 de	 voorbereiding	 van	 een	 nieuwe	 voorstelling	 bestaand	 uit	 muziek,	 toneel	 en	 film.	 Het	 heet	 
“Een	boerentrouwerij”.	In	het	voorjaar	van	2021	willen	we	rond	de	Groenendijk	filmopnames	maken	van	een	bruilofts-optocht	
en een feest. 

Wij zoeken hiervoor veel mensen. In de eerste plaats mensen die het leuk lijkt om gedurende 1, 2 of drie dagen mee 
te	 doen	 als	 feestgast	 in	 de	 film.	 Meelopen	 in	 een	 optocht	 en	 dansen	 in	 een	 feest,	 met	 steeds	 een	 camera	 in	 de	 buurt.	 
De opnames zullen uiteindelijk terecht komen in de voorstelling.  

Ook zoeken we mensen die we zouden mogen interviewen over een persoonlijke herinnering aan een grootse gebeurtenis of 
feest in deze buurt. Zo’n interview kan ons helpen aan voorwerpen, foto’s of bijzondere plekken ergens in de buurt en leiden tot 
voor	ons	waardevolle	filmbeelden.

	Onderstaand	strookje	mag	in	de	brievenbus	van	Maria	Baars-	Koot:	Rijndijk	166,	Hazerswoude.
 Of mail naar Anne-Marie de Groot-Wesselingh. Emailadres: amwess@gmail.com 
 Graag zo snel mogelijk, liefst voor 20 dec. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een van de winnende koppels: 
Sam Vermond & Loïs Hilgersom

q		Ja	ik	wil	meespelen	in	de	een	of	twee	grote	filmdagen	ergens	in	het	voorjaar	
 Naam:  ……………….................……………….. mobiel:  ……………….................……………….. emailadres:  …….....................……………….. 

q			Ja	ik	wil	beelden	in	mijn	hoofd	of	herinneringen	aan		feesten	of	grote	gebeurtenissen	wel	in	een	gefilmd	interview	wel	delen
 Naam:  ……………….................……………….. mobiel:  ……………….................……………….. emailadres:  …….....................……………….. 

q			Ja	ik	wil	meer	weten	en	heb	andere	kwaliteiten	die	mogelijk	helpen	om	een	groot	toneelstuk	met	film	te	doen	slagen
 Naam:  ……………….................……………….. mobiel:  ……………….................……………….. emailadres:  …….....................……………….. 

q   Ja ik wil wel eens toneelspelen, dat kan natuurlijk ook nog 
 Naam:  ……………….................……………….. mobiel:  ……………….................……………….. emailadres:  …….....................……………….. 
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 Burendag 2020

Nieuw	 in	de	Groenendijk,	de	kofferbakverkoop:	zoiets	als	de	
kleedjesverkoop	op	Koningsdag	maar	dan	vanuit	je	kofferbak.	
Simpel, gezellig en bovendien corona-proof!
                                                   
Geslaagde 1e kofferbakverkoop
Met	16	auto’s	én	1	bakfiets	konden	we	echt	wel	spreken	van	
een geslaagde deelname. En wat was er veel te koop: er was 
huisraad, speelgoed, kleding, elpees, boeken …  Sommigen 
verkochten wat en kochten meteen weer iets terug. Anderen  
vertrokken met meer dan ze kwamen ... Kortom, een leuke 
1e	 editie,	 die	 naar	meer	 smaakt.	Net	 als	 de	 koffie	 van	 onze	 
huis-barista Jessica, heerlijk!

Burendag 2021
De deelnemers waren enthousiast, willen volgend jaar weer! 
Misschien was het voor bezoekers nog een wennen, deze  
nieuwe invulling van Burendag? Het had wat drukker  
mogen zijn maar misschien wilde u de drukte vermijden? Dat  
begrijpen	we	in	deze	tijd	heel	goed.	We	hopen	u	volgend	jaar	
wel te zien, als deelnemer of als bezoeker. In gezondheid, 
zonder de 1,5 meter afstand. 

Tot  september 2021!

 Was vroeger alles beter?

Ik heb m niet bedacht hoor, de leus “vroeger was alles beter”. 
Een soort misplaatste nostalgie denk ik dan, een zo ontstellend 
loze kreet, ga maar na. Vroeger, wat is bedoeld met “vroeger”; 
een dag geleden, een jaar, een eeuw?  Iets minder algemeen 
graag zou ik zeggen. En dan het woord “alles”. Dat is een 
gevaarlijke. “alles” is namelijk wel erg veel, is er geen uit- 
zondering op die regel ? Denk daar maar eens over na. En dan 
is er nog het woord “beter”. 

Vlak na de wende van 1989 was ik voor een project in het, 
toen net voormalige Oost Duitsland. Jullie denken maar dat 
het slecht leven was hier in voormalig Oost Duitsland werd 
er opgemerkt.  Maar dat klopt toch echt niet. We konden en  
mochten misschien niet alles wat we wilden maar het leven 
was echt niet zo slecht. Het was hier anders dan bij jullie in 
het westen zei de man ter plaatse. Dat vind ik nou wel een  
mooie uitspraak: “Vroeger was het anders”. En dat geldt nu 
exact voor dit jaar. Niet beter of slechter maar anders, dat is 
het.  Maar is dat wel zo…..

Door het “venster op de wereld” zie ik nog steeds dezelfde 
ongelooflijk	 krankzinnige	 wereld	 zich	 presenteren.	 Een	 
president	die	weggestemd	is	maar	blijft	zitten.	Een	dictator	die	
zich vastklampt aan zijn eigen waan. Families die in gammele 
bootjes op zoek zijn naar leven. Mensen die, in naam van een 
liefdevolle god of profeet anderen om het leven brengen. Is 
een	 plotseling	 opduikend	 virus	 dat,	 als	 in	 een	 sciencefiction	
film,	de	hele	wereld	 in	een	wurggreep	heeft	dan	niet	net	zo	
krankzinnig ?

Door het raam naar buiten kijkend zie ik de lokale werkelijk-
heid, daar lijkt alles hetzelfde. Het verkeer gaat onveranderd 
snel	over	de	Rijndijk,	de	bussen	gaan	nog	steeds	vele	malen	
per	uur	voorbij.	De	straatverlichting	doet	het	gewoon.	De	zon	
gaat	op	en	weer	onder,	af	en	toe	regen.	Vogels	kwetteren	als	
voorheen.	 Bloemen	 bloeien,	 onkruid	 tiert	 als	 altijd.	 Vroeger	
was het anders. Maar wát is er dan veranderd ? 

Nico Wesselingh
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 Aannemers en installateurs

Dan denken we hier in de Groenendijk natuurlijk gelijk aan de 
naam De Boer. Hoe is dat zo gekomen ? Ik spreek hierover met 
Henk de Boer. In zijn enthousiasme haalt Henk het ene na het 
andere	boek	met	familie	informatie	tevoorschijn.	

Dirk de Boer
De overgrootvader van Henk, Dirk genaamd, was eind van 
de 19de eeuw boer aan de Weipoort te Zoeterwoude. Maar 
hij	 heeft	 nogal	 pech,	 eerst	 kampt	 hij	 tot	 twee	 keer	 toe	met	
de	 besmettelijke	 veeziekte	 miltvuur	 waardoor	 zijn	 vee- 
stapel steeds moet worden afgemaakt, geruimd zouden we nu 
zeggen. En enkele jaren later breekt er brand uit waarbij zijn 
boerderij volledig verloren gaat. Dirk besluit dan te stoppen als 
boer en verhuist naar verderop in de Weipoort en gaat aan de 
slag als boerendaggelder om aan de kost te komen. Zijn oudste 
zoon,	Cnelis	 (geb	1874),	gaat	als	timmerman	werken	bij	een	
ook	in	de	Weipoort	gevestigde	molenbouwer.	Maar	de	jonge	
Cnelis	 droomt	 toch	meer	 van	 een	 eigen	timmermansbedrijf. 
En die kans doet zich voor in de Groenendijk waar een  
dergelijkbedrijf ter overname beschikbaar komt. Cnelis hoort  
dat toevalligerwijs via zijn ome Antoon de Boer die organist 
is bij de St Jan aan de Zuidbuurt van Zoeterwoude. Ome  
Antoon		geeft	orgelles	aan	de	jonge	Hein	de	Jong	(dat	is	ook	nog	
eens Henk’s grootvader van moederskant) uit de Groenendijk.  
Ja, zo ging dat in die dagen, nog geen telefoon en internet, je 
moest het hebben van soms toevallige contacten.

Cnelis wordt Cees de Boer
Afijn,	 Cnelis	 vestigt	 zich	 in	 	 1904	 in	 de	 Groenendijk,	 Rijn- 
dijk	134.	Dat	is	waar	nu	Energie	techniek	is	gevestigd	en	hier	
is het in plaats van Cnelis gewoon Cees de Boer. Het wordt  
een redelijk groot aannemingsbedrijf eerst met alleen  
timmerlieden	 maar	 later	 ook	 met	 metselaars.	 In	 totaal	 16	 
man personeel.  Hij doet veel onderhoudswerk onder andere 
bij de boeren in de omgeving maar ook nieuwbouw. In 1908 
de “Machinale graanmaalderij” van Arie Edelaar, later over- 
genomen	door	Coöperatie	“De	Hoop”	en	enige	jaren	geleden	
gesloopt om plaats te maken voor de “Nieuwe Hoop”. Nu nog 
bestaand en door Cees gebouwd zijn; het markante woon-
huis	 op	 Rijndijk	 13	 en	 ook	 de	 op	 elkaar	 lijkende	 huizen	 van	 
Rijndijk	47,	Rijndijk	112	en	Rijndijk	136.	Allemaal	ontworpen	en	 
getekend door de toenmalige pastoor Placidus Keulers. 

Rekening eens per jaar
Het was toen gebruikelijk dat alle werkzaamheden slechts een 
keer per jaar in rekening gebracht werden. Henk laat mij een 
“werkzaamhedenboek” uit 1912 zien. Per bladzijde staan daar 
de werkzaamheden in met daarachter de bedragen die voor 
de diverse opdrachtgevers in dat jaar  zijn uitgevoerd. Wat een 
vertrouwen in elkaar spreekt daaruit. Vaak betaalde men nog 
in termijnen de jaarrekening zoals te zien in het boek. Het zal 
wel niet uit weelde geweest zijn.

Bouw maalderij Arie Edelaar (later De Hoop) in 1908. 
Metselaar, timmerman etc zijn duidelijk te herkennen. Cees de Boer staat in het midden op de achterste rij. 

(foto Henk de Boer)
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De zoons nemen het bedrijf over
Geleidelijk aan nemen de zoons Cor, Frans en Jan het  
aannemingsbedrijf over. In 1942 bouwen de broers een  
nieuwe boerderij voor Adriaan Verkleij aan de Achthovener-
weg	nr	60	te	Leiderdorp	(schuin	achter	Pleyn	aan	de	overkant	
van	 de	Oude	Rijn),	 	 deze	was	 door	 een	 bombardement	 aan	
het begin van de oorlog volledig verwoest. Al snel blijken de 
broers een verschil van inzicht te hebben over de toekomst. 
Frans gaat zelfstandig verder en de broers Cor en Jan blijven 
samenwerken.

Frans
Frans de Boer bouwt vlak na de oorlog het parochiehuis  
(huidige Pleyn68) maar gaat later meer en meer werken als 
een projectontwikkelaar. Hij bouwt onder andere de huizen  
Groenestein	 31	 t/m	 31i	 en	 ook	 	 nogal	 wat	 huizen	 in	 de	
wijk	 Rhynenburg.	 Begin	 60-er	 jaren	 van	 de	 vorige	 eeuw	 
ontwikkelt hij een bedrijfsterrein. Hij koopt daartoe twee 
boerderijen (Oud Groenestein en Frederikshoeve) en de  
voormalige scheepswerf Van Egmond, maar moet daarvoor in 
de plaats wel twee nieuwe boerderijen bouwen (Groenestein 
12 en Groenendijksepad 4).  Een risico waar Frans van wakker  

moet hebben gelegen, maar typeert wel zijn ondernemings-
mentaliteit.	Uiteindelijk	vestigt	Fasson	(later	Avery-Dennison) 
zich	 op	 dit	 terrein	 en	 heeft	 hij	 jaren	 vast	 werk	 daar	 aan	 
verbouwingen en uitbreiding. Het risico loont dus. Bij gebrek 
aan bedrijfsopvolging stopt uiteindelijk het aannemingsbedrijf. 
Frans	overlijdt	in	1984	op	68	jarige	leeftijd.

Jan en Cor de Boer, aannemers
De broers Jan en Cor starten in 1942 aannemingsbedrijf  
Gebroeders De Boer en blijven gedurende de oorlog en de 
eerste jaren erna met elkaar samenwerken. Ze bouwen in 
die	tijd	de	huizen	aan	de	Molenlaan	en	ook	de	lagere	school	
Pius X (later Groene Stee) die inmiddels gesloopt is. Begin 
50-tiger	 jaren	van	de	vorige	eeuw	krijgt	Cor	de	kans	om	een	 
aannemingsbedrijf over te nemen in Hazerswoude–Dorp. Dit 
bedrijf, aan de Dorpsstraat 222, bestaat nog immer. Jan, die  
inmiddels	 getrouwd	 is	 en	 op	 Rijndijk	 138	 woont	 gaat	 dan	 
verder als zelfstandig aannemer.

Wordt vervolgd.

Nico Wesselingh

Familie Cees de Boer ca 1925.
Cees (Cnelis) de Boer en zijn (tweede) vrouw Trein Vermeulen. 

De kinderen (vlnr) Bep, Jan Frans, Cor en Dirk.

Het woonhuis en bedrijfgebouwen (ca 1950) 
van aannemer Cees de Boer. 

Uiterst rechts is Rijndijk 136 nog te zien. (foto Henk de Boer)
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 December 2020

De feestdagen in 2020 zullen we nooit meer vergeten, dat 
staat	vast.	Later	is	het	vast	een	mooi	om	te	vertellen	“weet	je	
nog, dat jaar dat Corona alles verstoorde” maar op dit moment 
is	er	niets	moois	aan.	Waar	tijdens	de	eerste	lockdown	ieder-
een	positief	bleef,	genoot	van	het	mooie	weer,	de	bloemen	die	
bloeiden en hoop had dat het snel voorbij zou gaan, is het nu 
anders. De donkere dagen zijn begonnen, geen bloemen om 
te bewonderen, vaak storm en regenbuien en Corona lijkt nog 
lang niet weg te gaan. Genoeg redenen om te gaan treuren 
maar daar houden wij in de Groenendijk niet van. Vandaar 
dat	we	met	deze	 ideeën	hopen	u	 te	 inspireren	 tot	een	fijne	 
decembermaand.	 Met	 een	 beetje	 positieve	 gedachten	 en	 
creativiteit	wordt	het	echt	een	fijne	maand,	ondanks	Corona.		
En eerlijk is eerlijk….ook nu is de natuur mooi, je moet het  
alleen willen zien. 

Hoewel de maatregelen nog kunnen veranderen verwachten 
we niet dat we Kerst kunnen vieren aan lange tafels met veel 
familie en vrienden om ons heen dus wat moeten we dan? 

Organiseer buiten een winterbarbecue.
Laat	 iedereen	 dikke	 kleding	 aantrekken,	 zet	 vuurkorven	 en	
glühwein klaar, hang de tuin vol met lichtjes en steek de bbq 
aan. Houd je uiteraard aan het aantal mensen dat bij elkaar 
mag zijn en houdt afstand maar geniet van een gezellige en 
originele	Kerstmaaltijd.

Ga op stap.
Breng een bezoekje aan de bossen, het strand of ga naar een 
park. Extra leuk wordt het als je aan familie of vrienden vraagt 
of	 zij	 ook	daar	naar	 toe	 komen.	 Laat	 iedereen	een	picknick-
mand vullen met eten en drankjes en geef deze door aan  
elkaar.	Ga	bij	elkaar	in	de	buurt	zitten,	op	veilige	afstand,	maak	
de picknickmand open en laat je verrassen door wat de ander 
heeft	klaargemaakt.

Kook samen.
Via Zoom, WhatsApp, Skype of een andere app kun je met 
meerdere	 mensen	 tegelijk	 praten.	 Spreek	 een	 tijd	 af	 met	 
elkaar. Zet je telefoon, laptop o.i.d. in de keuken en laat aan 
elkaar zien wat je gaat koken en ga aan de slag. Gezellig 
met	 elkaar	 kletsen,	tips	 geven,	 alles	 kan.	 Behalve	 een	hapje	 
proeven…

Bezorg een pakket.
Stel een pakket samen en zet deze, ongezien, bij je familie 
in de tuin. Bel hen op en vertel hen waar het pakket staat.  

Aanbellen en het pakket overhandigen kan natuurlijk ook. In 
het	pakket	kunnen	kleine	cadeautjes	zitten.	Of	maak	een	film-
pakket	met	een	foute	kerstfilm,	popcorn,	een	lekker	drankje	en	
een	fleecedeken	om	onder	te	zitten.	Of	een	spelletjespakket	
met wat lekkers, een spel en dikke kerstsokken erin. Of bezorg 
de ingrediënten en het recept van oma’s kerstkoekjes (of een 
ander familierecept).

Vier Kerst verspreid.
Je kunt Kerst een week lang met steeds een klein groepje  
vieren.	 Iedere	 dag	 een	 aantal	 mensen	 uitnodigen	 heeft	 als	
voordeel	dat	je	echt	tijd	voor	elkaar	hebt	en	lang	in	de	Kerst-
stemming bent. Het nadeel is echter dat als een gast van dag 
1 tóch Corona blijkt te hebben, de kans bestaat dat de gasten 
van de latere dagen ook besmet kunnen raken. 

Kijk samen een film.
Ga	 op	 zoek	 in	 het	 programmaboekje	 welke	 films	 er	 tijdens	
Kerst worden uitgezonden. Spreek af dat je met je familie  
tegelijk	voor	de	buis	zit	om	die	film	te	kijken.	Heb	contact	via	
beeldbellen of WhatsApp om mooie momenten te bespreken. 
Alternatief	 en	 aanrader	 is	 het	 kerstcircus	 van	 Monaco	 te	 
bekijken,	 altijd	mooi,	 altijd	 spannend	en	genoeg	 te	besprek-
en. Alleen is nu nog niet bekend of en wanneer deze wordt  
uitgezonden.

Stuur kerstkaarten.
Een	traditie	die	steeds	minder	vaak	wordt	gedaan.	Vaak	wordt	
een appje of simpel plaatje via Facebook verkozen boven een 
kerstkaart	schrijven.	Maar	juist	dit	jaar	is	het	fijn	om	kaartjes	te	
schrijven met daarop je wens voor 2021. En uiteraard vind je 
het	zelf,	in	deze	tijd,	ook	fijn	om	iedere	dag	leuke	en	positieve	
kaartjes te ontvangen. 

Ken je iemand in de buurt of familie die eenzaam is of een 
moeilijke	tijd	doormaakt,	stuur	dan	iedere	week	een	kaartje.	
Ook buiten de Kerst om. Een kleine moeite maar het wordt 
enorm gewaardeerd. 
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 De donkere dagen…

Woninginbraken, straatroven, overvallen… Zodra het buit-
en langer donker is, proberen criminelen vaker hun slag 
te slaan. Om hen te pakken en te voorkomen dat burgers  
slachtoffer	 worden,	 is	 het	 Donkere	 Dagen	 Offensief	 (DDO)	 
weer begonnen.

Wees alert op woninginbraak
Woninginbraken nemen gelukkig af. In 2012 registreerden we 
er 92.000 en vorig jaar waren het er rond de 40.000. Dat is een 
mooie	ontwikkeling.	Maar	 let	wel:	elk	kwartier	wordt	ergens	
in Nederland ingebroken. Van september tot en met maart is 
het	buiten	langer	donker.	Dat	vinden	criminelen	fijn.	Dan	zijn	
ze minder zichtbaar en kunnen ze gemakkelijker hun gang 
gaan. Het is verschrikkelijk dat in je eigen huis – de plek waar 
je je veilig moet voelen – ineens zo´n overvaller of inbreker 
komt.	Een	overval,	inbraak	of	beroving	is	voor	veel	slachtoffers 
een	traumatische	gebeurtenis.	

Daarom	 is	 en	 blijft	 het	 DDO	 belangrijk.	 Op	 nul	 slachtoffers	 
zullen	 we	 nooit	 uitkomen,	 maar	 de	 tienduizenden	 inbraken	
kunnen verder omlaag.

De herfst- en wintermaanden vragen om extra alertheid,  
zowel	bij	de	politie	als	bij	burgers.	Mensen	kunnen	zelf	actie 
ondernemen	 om	 de	 kans	 om	 slachtoffer	 te	 worden	 te	 
verkleinen. Denk aan het aanbrengen van goed hang- en  
sluitwerk,	 maar	 ook	 aan	 buitenverlichting.	 Of	 binnen	 wat	
lampjes aan laten op het moment dat je van huis bent. Mensen 
moeten	 ook	 weten	 dat	 ze	 bij	 verdachte	 situaties	 kunnen	 
bellen.	We	komen	liever	tien	keer	te	vaak	dan	een	keer	te	laat.	

Verdachte situatie? 
Bel	 112!	Maar	 liefst	 80%	 van	 de	woninginbraken	wordt	 op- 
gelost	dankzij	de	oplettendheid	van	buren.

 1  Kuifmees
 2  Pimpelmees
 3  Zwarte mees
 4  Vuurgoudhaan
 5  Goudhaan
 6  Goudvink
	 7		Merel
 8  Zanglijster

 9  Spreeuw
10  Staartmees
11  Appelvink
12  Koolmees
13  Glanskopmees
14  Winterkoning
15  Koperwiek
16  Kramsvogel

17		Putter
18  Vink
19  Groenling
20  Keep
21  Sijs
22		Roodborst
23  Kauw
24		Turkse	tortel

25  Boomklever
26  Heggemus
27		Huismus
28  Grote bonte specht
29  Ekster
30  Vlaamse gaai

 Antwoorden vogelquiz
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 Kerstverhaal: Jesse de Ezel

Jesse is een oude, grijze ezel. Hij woont in een vervallen stal 
aan de rand van het dorp Bethlehem. Hij is een beetje blind 
en hoort ook niet meer zo goed. Eigenlijk kan Jesse niet zoveel 
meer. Hij is in het laatste stukje van zijn leven aanbeland en hij 
vindt het goed zo. Het was een mooi leven. Heel lang geleden 
was	hij	namelijk	een	bijzondere	ezel.	Toen	kon	hij	zo	hard	met	
zijn staart ronddraaien, dat hij met zijn achterpoten een stukje 
van de grond kwam. Net als een helikopter. 

Toen	 kwamen	 de	 mensen	 naar	 hem	 toe.	 Uit	 alle	 landen.	 
‘Jesse, Jesse,’ riepen ze dan. ‘Doe nog eens een helikopter na.’
Tja,	 dat	was	 vroeger.	Nu	 loopt	 hij	 langzaam	door	 de	Hoofd-
straat van het dorp. Sjokkend langs de kant van de weg, met 
zijn kop naar beneden. Elke dag loopt hij hetzelfde rondje.
Maar vandaag is het anders. Vandaag is het druk in het dorp. 
Overal lopen mensen en het lijkt wel of ze allemaal een plekje 
zoeken om te blijven slapen. En dat in zo’n klein dorp. Jesse 
schudt	eens	met	 zijn	 kop,	hij	moet	nu	goed	opletten	met	al	 
die mensen. ‘Hé, kijk eens een beetje uit, stomme ezel.’ 
Jesse krijgt een duw. ‘Zeg ouwe ezel, ga eens naar je stal.’ 
Jesse krijgt een klap op zijn kont. De mensen kijken allemaal 
boos naar hem. ‘Au.’ Weer een klap. Jesse wordt weleens  
vaker gepest. Soms zijn er kinderen die naar hem  
schreeuwen of met een stok naar hem prikken. Hij loopt dan 
gewoon verder. ‘Schelden doet geen zeer,’ denkt hij dan. Maar 
leuk is het niet.

Heel af en toe probeert Jesse nog weleens met zijn staart te 
draaien, maar dat gaat nu veel te langzaam. Hij komt geen 
millimeter meer van de grond. Soms zijn er ook hele aardige 
kinderen die een rondje op zijn rug mogen rijden. Die kinderen 
lachen en geven hem een appel. ‘Oh ja, er is niets lekkerder 
dan een appel.’ Zijn maag begint ervan te knorren.

Opeens kijkt Jesse om zich heen en schrikt. Hij was zo in  
gedachten, dat hij niet eens merkte dat het donker is  
geworden.	De	laatste	tijd	heeft	hij	dat	wel	vaker.	Dan	sjokt	hij	
urenlang zonder na te denken en eigenlijk ook zonder echt  
iets te zien. Maar deze keer is het wel heel vreemd. Er zijn hier 
ook	helemaal	 geen	mensen	meer.	Hij	 staat	 stil	 en	weet	niet	 
welke kant hij uit moet. Hij is verdwaald en het wordt al  
wat kouder. ‘Ik denk dat ik deze keer niet thuis ben met 

Kerst,’ denkt Jesse en daarvan wordt hij een beetje treurig, 
want	met	Kerst	brandt	er	altijd	een	vuur	voor	de	stal	en	dat	is	 
lekker warm. Ook zijn de mensen dan aardiger.  Ze komen vak-
er een appel brengen en strelen hem over zijn manen. Vorig 
jaar	heeft	Jesse	met	Kerst	wel	twaalf	appels	gegeten.	Dat	was	
een topjaar.

Net als Jesse achter een struik wil gaan liggen, om een  
beetje beschut de nacht door te brengen, hoort hij stemmen. 
Er komen twee mensen aan. Een man een vrouw. ‘Kijk eens,’ 
zegt de man. ‘Een ezel. Misschien komt het nu toch nog goed.’ 
Jesse loopt langzaam achteruit.

‘Rustig	maar,’	zegt	de	man.	‘Wij	doen	je	niks.	 Ik	ben	Jozef	en	
mijn vrouw is erg moe. Misschien kan ze op je rug meerijden?’
Jesse twijfelt, maar als de man een lekkere, sappige,  
glimmende appel uit zijn tas pakt, komt Jesse dichterbij. De 
man streelt hem en praat geruststellende woordjes, terwijl 
Jesse luidkeels staat te smakken en knauwen op de appel.

Even later zit de vrouw op de rug van Jesse en vertrekken  
ze	 richting	 dorp.	 In	 het	 dorp	 hebben	 alle	 mensen	 onder- 
tussen een slaapplaats gevonden. Iedereen is binnen.  
Overal zie je lichtjes achter de ramen branden en klinkt er 
gezellig geroezemoes. Zij zijn de laatsten. De man is vermoeid  
en zucht.

‘Er is nergens een plekje, Maria, alles zit vol’. Wanneer hij 
bij het laatste huis vraagt of er nog plaats is, wordt er alleen 
met het hoofd geschud en gewezen naar een oude stal om de  
hoek. ‘Misschien is daar nog een plekje in het stro. Het is er in 
ieder geval droog.’ Jesse sjokt voort met de vrouw op zijn rug. 
Hij vindt het prima zo. Het zijn aardige mensen. Wanneer Jesse 
om zich heen kijkt, gaan zijn ogen steeds wijder open. Hij is 
hier al vaker geweest. Dit is in de buurt van zijn stal.

‘Hè, hoe kan dat. Deze mensen hebben me weer thuis- 
gebracht.’ ‘Kijk,’ zegt de man tegen zijn vrouw. ‘De stal is leeg. 
Er is zelfs geen ezel.’ ‘Du-huh,’ denkt Jesse. ‘Natuurlijk niet. Ik 
woon hier en ik was toevallig verdwaald.’
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 Kersthapjes

Geen zin om een uitgebreid kerstmaal te koken? Nu Kerst in 
een kleinere kring gevierd moet worden volstaan kleine hapjes 
ook. Wij zochten een aantal lekkere Kersthapjes voor u op.

Ingrediënten;
- 8 plakjes hartige taartdeeg   (of basisrecept voor pizzadeeg)- 75 gr pesto

- 70 gr geitenkaas
- 100 gr cherrytomaatjes- 1 groene paprika
- handje geraspte kaas
- peterselie
- Benodigdheden;
- Bakpapier

MInI KeRstbooM pIZZA’s

Bereidingswijze
Verwarm de oven op 210 graden. Snijd de groene paprika in 
repen	en	de	tomaat	in	kleine	stukjes.	Neem	een	plakje	hartig 
taartdeeg en snijd in dit plakje de vorm van een kerstboom.

Gebruik een stuk bakpapier om vervolgens een mal te maken 
aan de hand van de eerste kerstboom. Beleg de kerstboom 
met een beetje pesto en geraspte kaas. 

Leg	hierop	een	beetje	groene	paprika	in	de	vorm	van	slingers,	
tomaatjes en verdeel een beetje geitenkaas er over. Herhaal 
met alle plakjes en leg de pizza’s op een bakpapier en bak af in 
ongeveer 13-15 minuten. 
 

De vrouw gaat op het stro liggen en de man steekt buiten een 
vuur aan. Jesse gaat lekker bij het vuur liggen en valt meteen in 
slaap.	Morgen	wordt	het	dus	toch	nog	een	fijne	Kerst.

Midden in de nacht schrikt Jesse wakker. Hij hoort een  
kindje huilen. Heel dichtbij. Dan ziet hij een klein baby’tje 
liggen in zijn voerbak. Zijn voerbak! Hoe moet hij nu eten.  
Hij staat verstoord op. Dan ziet hij nog meer mensen.  
Herders. Zij knielen voor het kindje en zeggen: ‘Er is een  
Koning geboren’. 

Het moet toch niet gekker worden. Dat kindje in zijn kribbe is 
een koning? Jesse kan het niet geloven. Ineens staan er nog 
meer mensen bij de stal; zijn stal. Het zijn drie koningen uit 
een ander land, die allemaal geschenken neerleggen voor het 
kindje.

Jesse dringt zich een beetje naar voren en kijkt verbaasd in de 
voerbak. Daar ligt in het stro wel een heel lief jongetje, dat is 
waar, maar een koning? Op dat moment draait het jongetje 
zijn	hoofdje	om	en	kijkt	Jesse	aan.	Er	gaat	er	een	tinteling	door	
het	oude	lijf	van	Jesse,	een	rare	en	toch	ook	lekkere	tinteling.	
Hij raakt ervan in de war en loopt naar buiten om wat frisse 
lucht	te	krijgen.	Daar	staat	hij	meteen	stil.	Hij	voelt	zich	opeens	
anders.

‘Huh,’ denkt Jesse. ‘Wat is hier aan de hand.’ Hij voelt zich  
kiplekker. Het is jaren geleden dat hij zich zo goed voelde. Hij 
maakt	 zelfs	 een	 sprongetje.	 Heel	 voorzichtig	 probeert	 Jesse	
of zijn staart wil ronddraaien. En langzaam draait zijn staart 
steeds sneller en sneller, totdat zijn achterpoten een stukje 
van de grond komen.

‘Het is een wonder,’ schreeuwt Jesse het uit. ‘Het is een  
wonder.’ De herders en de koningen draaien zich om en kijken 
glimlachend naar Jesse. ‘Ja, het is een wonder,’ zeggen ze.  
Jezus is geboren.’ In de voerbak kraait het kindje van plezier.
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Ingrediënten;
- 1 rol of 10 plakjes bladerdeeg- 2 eieren + 1 geklutst ei- 150 ml room

- 3 plakken rauwe ham
- 10 cherrytomaatjes
- 1 eetlepel pijnboom pitjes- 1 theelepel italiaanse kruiden- een handje rucola

- een handje geraspte kaas- boter om in te vetten
- peper en zout

Ingrediënten (24 worstenbroodjes);- 1 sjalot, gesnipperd
- zonnebloemolie
- 300 gr kipgehakt
- 2 takjes tijm, alleen de blaadjes- 1 tl worcestersaus
- 1/2 tl knoflookpoeder
- zeezout
- zwarte peper
- 1 rol koelvers bladerdeeg- 1 ei, losgeklopt
- 1 el wit sesamzaad

MINI KERSTqUICHE

Benodigdheden
-	Muffinvorm
- Uitsteker Stervorm

Bereidingswijze
Verwarm	de	oven	op	180	graden	en	vet	de	muffinvorm	in	met	
boter. Indien je een rol bladerdeeg gebruikt, snijd dan 8 vier-
kantjes uit de rol. De rest gebruik je voor het maken van de 
sterren.	Verdeel	deze	8	vierkantjes	over	8	muffin	vormpjes.

Doe hetzelfde met 8 plakjes bladerdeeg uit de vriezer indien je 
deze gebruikt. Voeg in een kommetje of maatbeker de eieren 
met Italiaanse kruiden, peper en zout. Kluts de eieren en voeg 
de room toe. Meng goed door. Snijd de tomaatjes in 4 stukjes. 
Leg	 eerst	 een	 paar	 rucola	 blaadjes	 onderin	 alle	 muffin- 
vormpjes met bladerdeeg. Verdeel vervolgens ook de rauwe 
ham, pijnboompitjes en stukjes cherrytomaat er overheen. 
Verdeel vervolgens het ei mengel over alle vormpjes door dit 
er overheen te gieten. Neem het overige bladerdeeg en druk 
met de uitsteker een ster eruit.

Leg	dit	bovenop	een	mini	quiche	en	herhaal	met	alle	quiches.	
Voeg een beetje van het geklutste ei over de ster en herhaal 
met alle quiches. Voeg vervolgens een beetje geraspte kaas 
over alle sterren. Bak de quiches af in 20-25 minuten.  

WORSTENBROODJES VAN KIPGEHAKT

Bereidingswijze
1.	Verwarm	de	oven	voor	op	200	 ˚C	en	bekleed	een	bakblik	 
 met bakpapier.
2. Fruit de sjalot 5 minuten in 1 el olie. Schep uit de pan en laat  
	 iets	afkoelen.
3.	 Meng	 het	 kipgehakt	 met	 de	 sjalot,	 tijm,	 worcestersaus,	 
	 knoflookpoeder,	snuf	zout	en	peper	in	een	kom.	Kneed	kort	 
 door elkaar.
4.	Rol	 het	bladerdeeg	uit	 en	 snijd	de	plak	 in	de	 lengte	door	 
	 zodat	je	2	langwerpige	plakken	krijgt.	Leg	op	iedere	plak	aan	 
	 de	bovenkant	een	dunne	rol	van	het	kipgehaktmengsel.	Laat	 
 daarbij aan de bovenkant een stukje van het bladerdeeg vrij.  
 Sla het onderste deel van het bladerdeeg over de vulling  
 heen en druk de uiteinden van het bladerdeeg dicht. Snijd  
 vervolgens iedere rol in 12 mini broodjes.
5.	Leg	de	worstenbroodjes	op	het	bakpapier	en	bestrijk	ze	met	 
 het losgeklopte ei. Druk de zijkant van het bladerdeeg in  
 met een vork en bestrooi de broodjes met wit sesamzaad.
6. Bak circa 25 minuten in de oven tot ze mooi bruin van kleur  
 zijn. Houd het in de gaten vanaf 20 minuten en laat  
 eventueel en laat eventueel nog een paar minuten extra in  
 de oven staan. 
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 Brief van Sinterklaas

Lieve kinderen uit de Groenendijk,

Het was even spannend of Pakjesboot 12 wel in Nederland aan zou 

komen. En waar? Gelukkig kwam alles goed en kwamen we aan op de 

Diewertje Blokkade.

Niet naar de Groenendijk

Wat vond ik het jammer dat ik dit jaar niet naar jullie toe kon komen 

voor het sinterklaasfeest in Pleyn 68. Maar zoals jullie weten, werkte 

ik dit jaar vanuit huis. Ik heb jullie verhalen, liedjes, dansjes en kunstjes 

op het podium erg gemist. 

Wie zoet is krijgt lekkers

Natuurlijk heb ik gehoord dat jullie dit jaar allemaal lief zijn geweest. 

En wie zoet is, krijgt lekkers... Daarom heb ik mijn Postpieten gevraagd 

om iets lekkers bij jullie door de brievenbus te doen!

Mooiste kleurplaat

De mooiste kleurplaat die ik gekregen heb kwam van 

Mex. Knap gedaan Mex! Jouw kleurplaat verdient 

een plekje in de Buurtpraet!

Tot volgend jaar!

Ik hoop jullie volgend jaar allemaal weer te zien 

bij het sinterklaasfeest. Dan maken we er weer 

een leuk feestje van. Tot volgend jaar!

Dag hoor! Groetjes, 

Sinterklaas
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 Zelf maken: Jampot wordt sneeuwbol

Kidz pages

Je zult zien dat je niet meer kunt stoppen als je eenmaal bezig 
bent, zo leuk is het om zelf een sneeuwbol te maken. (Van een 
jampot	of	andere	goed	afsluitbare	glazen	potten.)	Komt	goed	
uit, want dan heb je meteen originele kerstcadeautjes. Hou 
er zeker een paar zelf en zet ze als groepje in de vensterbank 
of	 op	 tafel	 waar	 ze	met	 elkaar	 een	 sprookjesachtig	 tafereel	 
vormen.

Dit heb je nodig om zelf een sneeuwbol te maken:
• Schoongemaakte glazen (jam)pot met deksel
• Babyolie
• Water
•	 Glitters
•	 Tweecomponentenlijm
•	 Minikerstboompjes,	 plastic	 hertjes	 of	 andere	 kerstboom- 
 versieringen (niet van gips, dat lost op in water).
•	 Restje	kant	om	de	deksel	mee	te	versieren

Zo maak je een sneeuwbol:
1. Mix het water met een aantal druppels babyolie.
2.	Doe	een	figuurtje	(of	meerdere)	 in	de	pot,	vul	het	tot	 iets	 
 onder de rand met het mengsel en haal het er met een  
 pincet weer uit.
3. Zet de pot met de mix van water en babyolie even apart.

4.	Droog	 het	 figuurtje	 en	 lijm	 het	 aan	 de	 binnenkant	 van	 
	 de	droge	deksel.	Laat	goed	drogen.
5.	Doe	 ongeveer	 één	 eetlepel	 glitters	 in	 de	 pot	 met	 het	 
 mengsel.
6. Breng langs de binnenrand van het deksel een dikke rand  
 met lijm aan. Zorg dat de rand van de pot goed droog is en  
	 schroef	de	deksel	er	stevig	op.	Laat	goed	drogen	en	laat	de	 
 pot voor de zekerheid een nacht op zijn kop staan.
7.	Versier	ten	slotte	de	rand	met	een	stukje	kant.
8. En dan: schudden maar!
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 Woordzoeker
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tel de 
kerstballen  

in je 
kerstboom 

lees een 
kerstboek 

bak eigen 
kerstkoekjes en schrijf de 

ingrediënten op 

maak een 
kerst 

tekening 
schrijf een 
kerstverhaal 

trotseer de 
kou en ga 
naar buiten 

wat doet een 
sneeuwpop  

in de zomer? 

maak een 
rekenverhaal 
over oud en 

nieuw 

oefen de 
tafel van ___ 

met een 
muts op 

schrijf op wie er 
op visite komen 
(in het ENGELS!) 

leer breien 
en maak 
een sjaal 

oefen een 
kerstliedje 

bekijk het 
vuurwerk!! 

maak en 
verstuur een 
kerstkaart 

kijk een kerst-
film en schrijf 
een recensie 

kerstvakantie 

bingo 
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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

Bajai Schilderwerken & Onderhoud
Rijndijk	65
2394	AC	Hazerswoude	Rijndijk

 De uitgave van de Buurtpraet wordt gesponsord door:

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

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar


