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Toen vorig jaar de redactie van de Buurtpraet aangaf te willen 
stoppen met het maken van de Buurtpraet, waren er twee 
mogelijkheden. Of na 40 jaar stopt de Buurtpraet of het lukt 
om de Buurtpraet nog eens 40 jaar door te laten gaan. Ge-
lukkig gebeurde dat laatste. Na een oproep melden zich vier 
Groenendijkers die zich in willen zetten voor de Buurtpraet. 
Hieronder stellen zij zich voor.

Celine van Hoek
Ik ben Celine van Hoek. Mijn vriend, Sander ten Napel, en ik 
wonen sinds eind 2018 samen aan de Rijndijk. We hebben 
hiervoor zo’n 30 jaar in Leiden gewoond en er onze (bij elkaar 
geteld vijf) kinderen grootgebracht. We zijn beeldend kunste-
naars	 en	 kunnen	 in	 onze	 grote	 boerderij	 al	 onze	 creativiteit	
kwijt met onder andere schilderijen en beelden maken. Om 
onze	boterhammen	te	verdienen	ben	ik	werkzaam	als	grafisch	
ontwerper en zit Sander in het kunstonderwijs. Verder vullen 
we onze dagen met klussen aan het huis en het erf er omheen. 
Omdat	we	 relatief	nieuw	zijn	 in	de	buurt	wilde	 ik	graag	 iets	
doen om jullie te leren kennen, gebruikmakend van mijn vak. 
Ik ben blij dat ik ‘onze’ Buurtpraet mag gaan vormgeven.
 
Marian de Groot
Ik ben Marian de Groot en woon, sinds 33 jaar op Rijndijk 
110,	 naast	 de	 kerk.	 We	 kochten	 het	 huis	 destijds	 toen	 het	
een	 dubbele	 functie	 had.	 Het	 was	 een	 klein	 woonhuis	 met	
een inpandige garage van Autohuis de Jong. We hebben het 
huis	 groots	 verbouwd.	 We	 zijn	 altijd	 heel	 actief	 en	 betrok-
ken geweest bij Pleyn ’68 en nog steeds. Daardoor hebben 
we veel mensen in de buurt leren kennen. Toen ik de oproep 
voor	nieuwe	redactieleden	las	in	de	Buurtpraet,	dacht	ik,	dat	
lijkt mij leuk en heb ik weer nieuwe leuke mensen ontmoet. 
 

Nieuwe redactie voor de Buurtpraet

Deze uitgave van de Buurtpraet is speciaal. Deze editie is 
namelijk gedrukt op papier van lokaal bermgras. Drukkerij 
Holland heeft in samenwerking met de gemeente Zoeter-
woude gezorgd voor een voorraad bloemrijk maaisel van 
de Nieuwe Weg te Zoeterwoude. Het maaisel is lekker 
luchtig en relatief snel droog, waardoor het goed verwerk-
baar is. Op de Beukehof aan het Spookverlaat wordt het 
bermgras verwerkt tot nieuwe grondstof voor papier. 

 Nieuwe redactie laat er geen gras over groeien

Merel Versteegen
Ik ben Merel Versteegen. Ik werk als ontwerper, samen met 
mijn collega’s ontwerpen en testen we kartonnen dozen en 
schuimbuffers	 voor	 transportverpakkingen.	 Samen	met	mijn	
vriend Leon Hoogeveen woon ik zo’n 5 jaar op de Rijndijk. Hij 
komt uit de Rhynenburch, zelf kom ik uit Leiden, dus de Groe-
nestein was een mooie tussenweg. Mijn moeder komt van de 
Rijndijk, zij is bij TIB de Boer achter op de laan geboren. ‘Ja, ik 
ben er een van Gerard en Annie de Groot’ maar helaas heb ik 
mijn opa en oma zelf nooit gekend. We wonen hier met veel 
plezier en wil graag mijn steentje bijdragen in de buurt. Ik ben 
al	medewerker	bij	Pleyn	 ’68	en	nu	ga	 ik	mij	ook	 inzetten	als	
redactie	lid	voor	de	Buurtpraet.

Bas Vermond
Ik ben Bas Vermond en woon sinds 2016 met mijn vriendin 
Liesbeth en onze kinderen Sam en Milou aan de Rijndijk. Toen 
ik	 hoorde	 dat	 de	 redactie	 van	 de	 Buurtpraet	 ging	 stoppen,	
twijfelde ik geen moment. Wat een verlies zou het zijn, als zo-
iets moois als de Buurtpraet zou verdwijnen. In het dagelijks 
leven werk ik als onderzoeksjournalist, dus schrijven doe ik al 
veel.	We	hebben	in	korte	tijd,	met	veel	energie	en	plezier	deze	
uitgave van de Buurtpraet gemaakt. Hopelijk bevalt het jullie. 

Herrejan Veenema van Drukkerij Holland en tevens mede -
ontwikkelaar van het bermgraspapier: 

“Het is ooit begonnen als bermgras van provinciale wegen 
(toen heette het nog Veezel), maar dat is door mij gewijzigd 
in lokale wegen waar ecologisch verantwoord bermbeheer 
wordt toegepast (2x per jaar maaien; bij-, vlinder- en insec-
tenvriendelijke aanpak; bloemrijk etc.).
Het maaisel in het voorBIJ©papier komt uit het Groene 
Cirkel Bijenlandschap (perceel Nieuwe Weg Zoeterwoude). 
Daarnaast hebben we nu ook bermgras liggen dat komt 
van het Irenebos in Alphen waar ook ecologisch bermbe-
heer wordt toegepast.”

Meer weten over dit speciale bermgraspapier? 
Kijk	dan	op:	https://www.voorbijpapier.nl
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 Bijzondere bruiloftsstoet door Groenendijk 

Begin oktober trok een bijzondere bruiloftsstoet door de 
Groenendijk. Het ging om filmopnames voor de jubile-
umvoorstelling van muziek-, dans- en  toneelvereniging 
‘Onder Ons’ die in het voorjaar wordt opgevoerd op de 
boerderij van Mechtild en Hans Oostdam aan de Vier-
heemskinderenweg.  

In 2020 zijn Anne-Marie en Cees de Groot, beide opgegroeid 
in de Groenendijk, van hun boerderij aan het Spookverlaat 
in Hazerswoude-Rijndijk verhuisd naar Alphen aan de Rijn. 
Zij hebben daarmee afscheid genomen van het boerenle-
ven en het stokje overgedragen aan hun zoon Koen. Door 
de verhuizing is het idee ontstaan om een voorstelling te 
maken	met	als	 thema	 ‘afscheid	nemen’.	Dat	heeft	uitein-
delijk geresulteerd in een nieuw stuk ‘Een boerentrouwe-
rij’, speciaal voor ‘Onder Ons’ geschreven door Jan Ploeger, 
in samenwerking met regisseur Klaas Bolhuis. Plan van 
de	regisseur	 is	ook	dat	filmbeelden	deel	uitmaken	van	de	
voorstelling en dat er muziek bij wordt gecomponeerd. Het 
buurtschap Groenendijk wil hij ook betrekken bij het ma-
ken van de voorstelling. 
Jullie herinneren je vast nog wel eerdere bijzondere pro-
ducties	 van	 Onder	 Ons	 waarin	 naast	 toneel	 ook	 muziek	

centraal	staat?	Of	anders	de	festivals	die	zij	hebben	geor-
ganiseerd,	zoals	Festival	Onderuit	 in	2010,	2012	en	2014?	
Een	boerentrouwerij	wordt	weer	een	grootse	productie	die	
‘op	locatie’	in	de	schuur	van	een	boerderij	zal	worden	op-
gevoerd.	Dit	keer	de	boerderij	van	Hans	en	Mechtild	Oost-
dam aan de Vierheemskinderenweg bij molen De Rode 
Wip. Momenteel vinden de voorbereidingen plaats, zoals 
subsidies aanvragen, oud-spelers benaderen, tekst lezen, 
op	zoek	gaan	naar	kleding	en	de	repetities	plannen.	
Onderdeel	van	het	stuk	zijn	ook	filmbeelden	van	een	boe-
rentrouwerij en de opnames daarvoor vonden begin okto-
ber plaats. Het werd een gezellige dag met een gezelschap 
van zo’n 50 spelers en vrijwilligers. In de ochtend werden 
opnames	gemaakt	van	een	bruiloftsfeest	in	Pleyn68.	Voor	
de gelegenheid trad daarvoor de Groenendijkse band Figle-
aves 2.0 op, waarvan de oorspronkelijke versie zijn hoogte-
punt kende in de 60-er en 70-er jaren. Mooi dat zij als band 
weer	samenspelen.	’s	Middags	werd	een	bruiloftsstoet	die	
door	de	Groenendijk	trok,	gefilmd.	De	repetities	zijn	inmid-
dels gestart. Op 18, 19, 20, 25, 26 en 27 maart 2022 wordt 
het stuk opgevoerd. 

Diana Baak
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Toen vader Dirk Wesselingh in 1957 
de eerste caravan onder een afdak 
parkeerde had hij niet kunnen ver-
moeden dat er nu 1.200 zouden staan 
in 17 hypermoderne loodsen. We 
spreken met Rob en Hanny over de 
caravanstalling ‘Dank en Hoop’. 

	 De	geschiedenis	van	caravanstalling	‘Dank	en	Hoop’

Historische foto van de Boerderij 
“Dank en Hoop” Op de voorgrond nog 
de wegsloot en ophaalbrug. Die zijn 
verdwenen bij de verbreding van de 
Rijndijk ca 1935.

Eerste brochure (ca 1960) van, wat toen de Caravan-berging 
werd genoemd. Dirk Wesselingh is bezig de caravan te 
verrijden. 

Rob aan het werk bij de 
bouw van een van de 
loodsen. In de winter 

bereidde Rob alles 
nauwgezet  voor. Alle 

spanten, staanders 
en binten lagen klaar 
om er in de zomer er 

het raamwerk van een 
loods van te maken. 

Daarna volgenden 
de dakplaten en 

werden de wanden 
dichtgemaakt.

Vader	Dirk	bestierde	zijn	boerderij	‘Dank	en	hoop’	op	Rijndijk	
63,	maar	was	tegelijk	muzikant	en	artiest	met	een	omvangrij-
ke vriendenkring in die wereld. Die vriendenkring was in de 
oorlog ontstaan en in de jaren erna gebleven. “Mede door de 
kookkunst en Brabantse gastvrijheid van mijn moeder“, vult 
Rob aan. Zo gebeurde het dat iemand een plek zocht voor zijn 
caravan,	een	nieuw	fenomeen	in	die	tijd	en	wist	dat	er	op	de	
boerderij van Dirk en Mien een afdakje was waar die wel onder 
kon staan. Waar er één staat, kunnen er ook wel twee staan 
en een afdakje erbij was ook zo neergezet. Zo begon het dus 
in 1957.

Zoon Rob werkte inmiddels mee op de boerderij. In 1962 werd 
het vee echter besmet met TBC waardoor alle koeien moesten 
worden afgemaakt, geruimd zeggen we nu. Dat was nogal wat. 
Van vergoedingen door de overheid was toen nog geen spra-
ke, dit was gewoon bedrijfsrisico. Maar in de buurt hielp men 
elkaar en een jaar later was er een nieuwe koppel melkvee. 
Maar het noodlot sloeg wederom toe. Er werd ‘abortus-bang’ 
bij	het	vee	geconstateerd,	een	gevreesde	en	zeer	besmettelij-
ke ziekte. Opnieuw moest het vee eraan geloven. Wat nu, was 
er een mogelijkheid om door te gaan of niet? 

Uiteindelijk besloot vader Dirk, in overleg met Rob (die het 
boerenbedrijf graag had voortgezet) toch te stoppen met het 
vee. Het weiland werd verhuurd en men ging zich te richten 
op het stallen van caravans. Een hele ommezwaai maar toch 
weloverwogen. Door de welvaart kwamen er steeds meer ca-
ravans en die moesten ’s winters toch ergens staan en die ge-
dachte bleek juist.

Er kwamen elk jaar meer caravans, vouwwagens en boten om 
te stallen en ze bouwden zelf de benodigde loodsen. Dat was 
hard werken. In 1973 namen Hanny en Rob het bedrijf over 
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Een klant maakte rond 1985, vanuit het vliegtuig deze lucht-
foto van het bedrijf.

 Budgethotel wil nog steeds uitbreiden

 Sinterklaas tóch in Groenendijk!

van vader Dirk. “We trokken er hard aan om het bedrijf nog 
verder uit te bouwen”, vertelt Hanny. Nieuwe loodsen, erf-
verharding,	 beplanting	en	uiteraard	ook	de	 administratie.	 In	
totaal	kwamen	er	in	die	tijd	een	totaal	van	17	loodsen	beschik-
baar met opgeteld 1.200 plaatsen, voornamelijk voor caravans 
maar ook voor auto’s, boten en vouwwagens.

In 2006 kwam zoon Ralph in het bedrijf die het samen met 
echtgenote Barbara in 2008 van vader Rob overnam. “Ralph 
doet het op zijn eigen manier en dat is prima”, zegt Rob. De 
huidige klant is gesteld op meer service. Zo is onder meer de 
werkplaats,	 waar	 reparaties	 en	 keuringen	 worden	 gedaan,	
vergroot en gemoderniseerd. En inmiddels staat er ook een 
mooie	ruime	receptie.	
Mooi dat het bedrijf enthousiast wordt voorgezet. 

Nico Wesselingh

Nadat twee jaar geleden de gemeente de vergunning voor 
uitbreiding met 27 kamers goedkeurde, diende de eige-
naar van het hotel direct nog een vergunningsaanvraag in. 
Het Budgethotel aan de Rijndijk 96 wilde 39 containerka-
mers op het parkeerterrein aan de Rijn plaatsen. Het hotel 
wordt de laatste jaren gebruikt als noodopvang voor ar-
beidsmigranten, spoedzoekers, gescheiden mensen, sta-
tushouders en dak- en thuislozen.

Het hotel zou met de twee uitbreidingen in één klap door-
groeien van 54 kamers naar maar liefst 120 kamers. De ge-
meente weigerde echter die extra vergunning te verstrek-
ken, omdat het niet klopte met het bestemmingsplan en 
er zouden parkeerplaatsen tekort komen in het plan. De 
eigenaar stapte vervolgens naar de rechter. Er zou een extra 

Wat	 een	 fantastische	 ‘Ontmoet	&	Groet’	was	 er	 voor	 ons	 georgani-
seerd in Pleyn! Alle kinderen uit de buurt hebben we persoonlijk ont-
moet en ze mochten bij Sinterklaas komen voor een liedje, een dansje, 
freerunnen, bootcampen en zelfs paardrijden kon deze keer in de zaal! 
Wat waren wij Pieten blij dat we daar ook met jullie aan mee mochten 
doen! Helaas verloren we wel bij het freerunnen... Dus nog even door 
oefenen voor alle Pietjes en hopelijk gaat dat volgend jaar beter.
Ook	 heeft	 Sinterklaas	 heel	 veel	 prachtige	 tekeningen	 ontvangen	 en	
zelfs	voor	Piet	waren	er	deze	keer	prachtige	tekeningen	bij.	Echt	gewel-
dig, daar zijn we heel erg blij mee!
We	 hebben	 ontzettend	 genoten	 van	 deze	 prachtige	 middag	 in	 een	
prachtig	 versierde	 zaal.	 Ook	 namens	 Sinterklaas	 ontzettend	 bedankt	
voor deze mooie middag en tot volgend jaar!

Lieve groetjes van Sint en Piet

parkeerterrein aan de overkant van het hotel worden inge-
richt (achter Rijndijk 45), om de benodigde parkeerplaatsen 
voor elkaar te krijgen en de uitbreiding met containerka-
mers zou volgens de eigenaar ook in het bestemmingsplan 
(horeca) passen. 
De rechter oordeelde afgelopen augustus dat de gemeente 
Alphen	dit	plan	tijdens	de	vergunningaanvraag	had	moeten	
meenemen en beoordelen. De gemeente moet nu van de 
rechter met een nieuw besluit komen en rekening houden 
met het vonnis. Als het aan de hoteleigenaar ligt, gaat hij 
zo snel mogelijk met de gemeente om de tafel om de uit-
breiding	 alsnog	 te	 regelen.	De	hoteleigenaar	 durft	niet	 te	
voorspellen wanneer de uitbreiding alsnog is gerealiseerd, 
zo liet hij in het AD optekenen. 
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Patrick Dongelmans en Helma Christ zijn gebiedsadviseurs van 
de gemeente Alphen aan den Rijn voor Hazerswoude- Rijndijk, 
Hazerswoude-Dorp, Benthuizen, Koudekerk aan den Rijn én 
Groenendijk. Wat doet een gebiedsadviseur, hoe kijken zij 
naar Groenendijk, wat vinden zij van de inwoners én wat heb-
ben zij voor nieuwjaarswens? In gesprek met Patrick en Helma. 

Niet iedereen weet wat een gebiedsadviseur doet, kunnen 
jullie toelichten wat jullie doen?
Patrick: Ik adviseer inwoners, collega’s en het college over 
vraagstukken die in het openbaar gebied spelen. Dus over de 
openbare	 inrichting,	het	groen	en	complexere	vraagstukken.	
Inwoners kunnen mij bellen als zij bijvoorbeeld een pleintje 
of gemeentelijke border willen adopteren en ‘vergroenen’, of 
wanneer mensen niet weten wie ze bij de gemeente moeten 
hebben. Maar vragen of verzoeken kunnen ook via de website 
van de gemeente gedaan worden.
Helma: Ik hou me bezig met het sociaal maatschappelijk do-
mein.	Ik	kijk	naar	wat	er	speelt	bij	bewoners	en	welke	partij-
en we nodig hebben om maatschappelijke vraagstukken op te 
lossen. Dit kan over zorgen om jeugd en jongeren in de dorpen 
zijn, dan ga ik kijken hoe we deze groep kunnen ondersteunen. 
Gaat het bijvoorbeeld over zorgen over inbraakpogingen in de 
buurt, dan hoor wij dat graag. Wij kunnen dan met de o.a. de 
wijkagenten een traject opstarten. In zo’n traject worden hui-
zen ‘geschouwd’, dus op welke punten kunnen huizen veiliger 
worden	gemaakt.	Ook	kunnen	we	een	preventie-buurtapp	on-
dersteunen, waar ook de wijkagent in zit. Dit zien we liever dan 
dat meldingen op Facebook blijven, dat zien wij niet. 
Hoe zouden jullie Groenendijkers omschrijven?
Helma: Groenendijk is een buurtschap dat heel goed zelf zaken 
kan regelen. Groenendijkers hebben ons in principe nooit no-
dig. Ik ben daar echt supertrots op. Kijk ook naar hoe Pleyn’68 
en	 de	 restauratie	 van	 de	 pastorie	 naast	 de	 Scheepjeskerk	
wordt georganiseerd met vrijwilligers. Groenendijk doet wat 
ik	eigenlijk	altijd	adviseer;	kun	je	iets	zonder	de	gemeente	voor	
elkaar	krijgen,	doe	dit	dan	vooral.	Soms	is	dit	wel	 lastig	voor	
ons als gemeente, maar we doen hard ons best om in contact 
te blijven met inwoners.
Patrick: Ik vind het mooi om te zien hoe sterk de vrijwilligers-
kracht in Groenendijk is. Als er iets moet gebeuren, dan rege-
len Groenendijkers dit zelf. In Groenendijk is er heel veel qua 
bedrijven, maar ook weinig qua winkels en faciliteiten voor in-
woners. Daardoor zijn mensen meer aangewezen op elkaar, als 
er maar iets is, dan staan ze klaar voor elkaar. Voor mij is Groe-
nendijk echt de kracht van het samen. Als Groenendijk ergens 
tegen is, zijn ze ook allemaal tegen en omgekeerd. 

Volgend jaar wordt het eerste deel van de nieuwbouwwijk 
Nieuw Rein opgeleverd, hoe zien jullie deze groep nieuwe 
Groenendijkers? Waar liggen de uitdagingen voor het dorps-
gevoel?

 “Voor mij is Groenendijk echt de kracht van het samen”

Patrick: Het feit dat er een werkgroep is opgericht om de groep 
toekomstige	bewoners	het	Groenendijk-gevoel	te	geven,	vind	ik	
zo sterk. Elders zie je dat mensen hier niet zoveel energie in steken 
en Groenendijk wil dit al heel vroeg. Als wij als gemeente hier-
in kunnen blijven ondersteunen, doen wij dat natuurlijk graag.
Helma: Als ik het bekijk vanuit sociaal oogpunt, dan heb ik alle 
vertrouwen in het behouden dorpsgevoel van Groenendijk. 
Zeker omdat er al vroeg toenadering wordt gezocht met de 
nieuwe bewoners, zo voorkom je tweedeling. En mensen gaan 
niet voor niets in een klein dorp wonen. 

Steeds meer panden in Groenendijk worden gebruikt voor 
speciale woongroepen, denk aan huisvesting arbeidsmigran-
ten, speciale woonvormen voor jongeren, maar ook crisisop-
vang zoals in het Budgethotel. Hoe kijken jullie hier naar, qua 
sociale samenstelling in Groenendijk. 
Helma:	 Ik	 kan	mij	 voorstellen	 dat	 de	tijdelijke	 inwoners	 van	
deze woonvormen zich minder betrokken voelen bij Groenen-
dijk. Wij willen wel graag weten of er zorgen zijn over deze 
woonvormen,	er	zijn	veel	eisen	waar	huisvesting	voor	bijvoor-
beeld arbeidsmigranten of crisisopvang aan moet voldoen. Ik 
wil weten wanneer er overlast aan het ontstaan is en of in-
woners van die woonvormen zich wel veilig voelen. Bewoners 
kunnen zorgen hebben over een bepaalde invulling van een 
pand, dat soort zaken kunnen met mij gedeeld worden. Soms 
kunnen we er niets aan doen, maar we willen het wel graag 
weten.
Patrick: We zien dat deze panden soms worden doorverkocht 
aan	 particuliere	 verhuurders.	We	 hebben	 hier	 eigenlijk	wei-
nig zicht op, door de hoge doorloopsnelheid. Maar je moet 

Helma Christ
Mail: hchrist@alphenaandenrijn.nl  
Telefoon: 06-40101887 
Algemeen nummer voor meldingen: 140172 

Patrick Dongelmans 
Mail: pdongelmans@alphenaandenrijn.nl   
Telefoon: 06-21291349 
Algemeen nummer voor meldingen: 140172
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‘Gluren bij de Buren’ is een landelijke happening die dit jaar 
op 5 september in en rond de Scheepjeskerk plaatsvond. 
Het was een sfeervolle, zonovergoten belevenis. Het weer 
zorgde een vrolijke stemming. Er klonk vanaf 12.00 uur mu-
ziek	vanuit	kerk	en	tuin,	wat	er	voor	zorgde	dat	menig	fiet-
ser op de Rijndijk even afstapte bij de kerk. Tussen 12.00 
uur en 17.00 uur waren er optredens met zang en gitaar 
door Jos Baars en Fons de Boer achter in de kerk. Soms 
werd afgeweken van hun repertoire en werd op verzoek 
van de jongste bezoekertjes nummers ten gehore gebracht 
waarbij jong en oud in beweging kwamen.
In	de	 tuin	onder	de	prachtige	rode	beuk	was	het	podium	
voor Klaas Kuit, de buurman met Engels-. Frans- en Neder-
landstalige liederen waar hij als inleiding iets bij wist te ver-
tellen. Op hetzelfde podium werd door het duo Plat du jour 
met Ilonka Seriese (zang) en Saskia van den Toorn (piano) 
een mix van pop, soul en jazz ten gehore gebracht. 
Liederen	met	thema’s	waarmee	het	publiek	in	een	positie-
ve	bui	werd	gebracht	en	die	een	stimulans	boden	om	altijd	
door te gaan. Juist op momenten van tegenslag de mooie 
dingen die er ook zijn, niet over het hoofd te zien en daar 
weer	positieve	energie	uit	te	halen.	 ‘Volg je hart’ en ‘Elke 
dag is er de keus nieuwe wegen op te gaan, reik niet naar de 
hemel, maar haal hem naar je toe’, werd ons toegezongen. 
De deelnemende muzikanten wisten eigenlijk van geen op-
houden. Misschien kunnen wij hen bij een andere gelegen-
heid weer een podium bieden.

 Gluren bij de buren weer groot succes

op zoek gaan naar de gemeenschappelijke deler tussen al die 
groepen, misschien kan Pleyn’68 hier een rol in spelen. Juist 
om alle groepen te blijven betrekken bij Groenendijk. Mensen 
voelen een drempel om het te melden bij de gemeente, omdat 
ze er vanuit gaan dat er niets gebeurd. Toch roep ik op om te 
blijven	melden,	wij	hebben	juist	meldingen	nodig	om	actie	te	
kunnen ondernemen. 

Er is nogal wat onvrede onder Groenendijkers de afgelopen 
jaren ontstaan richting de gemeente, denk aan de aanpak 
van de Rijndijk en de plannen voor windturbines langs de 
N11. Wat is jullie kijk hierop?
Patrick:	Communicatie	is	het	meest	lastige,	ook	vanuit	ons	als	
gemeente. Elke keer als iets niet goed gaat qua proces, is dit 
terug	te	leiden	naar	communicatie.	We	praten	wekelijks	met	
elkaar binnen de gemeente om te bepalen hoe we goed kun-
nen blijven communiceren met de inwoners. Soms denken we 
zelf dat we iets goeds hebben gedaan en valt iedereen over 
ons heen. En soms valt iets heel goed, waarvan we vooraf an-
ders over dachten. Ik zou ook graag zien dat inwoners zelf iets 
actiever	proberen	mee	te	denken	met	de	gemeente.	Dus	niet	
alleen het probleem bij ons neerleggen, maar wat kunnen we 
samen veranderen?

Helma:	Communicatie	blijft	inderdaad	een	terugkomend	iets.	
Ik	probeer	zelf	altijd	te	werken	op	basis	van	vertrouwen.	Als	ik	
met iemand een afspraak maak, dan mag je mij daar ook aan 
houden. Vertrouwen in de overheid start met het nakomen 
van onze eigen afspraken. Ik denk dat daar al heel veel wrevel 
en wantrouwen mee weg te halen is. We gaan ook vaker naar 
Groenendijk	toe,	we	willen	 letterlijk	 laten	zien	dat	we	er	zijn	
voor alle inwoners. 

We staan op de rand van de jaarwisseling. Heb je een afslui-
tende boodschap of wens voor komend jaar?
Patrick: Ik wil heel graag weer dichtbij de inwoners komen. 
Door	de	coronacrisis	 is	dit	erg	 lastig	gebleken,	daardoor	mis	
je	ook	zaken.	Als	we	dichtbij	de	mensen	zitten,	dan	weten	we	
weer wat er speelt. En hopelijk groeit daardoor ook weer het 
vertrouwen in ons. Daar ga ik hard voor werken. 
Helma: Ik heb het ook echt gemist, het contact met de in-
woners, het voelen en ervaren wat er speelt, bijvoorbeeld in 
Groenendijk. Ik mis ook de leuke gesprekken met inwoners, 
het	 is	 niet	 altijd	 alleen	maar	 kommer	 en	 kwel.	 Er	 gebeuren	
zoveel mooie dingen in Groenendijk. Mijn wens is om dit zo 
snel mogelijk weer te ervaren. Mijn wens is ook dat het ech-
te dorpsgevoel -juist doordat Groenendijk groeit- alleen maar 
sterker wordt.  

Heel veel dank 
aan hen die 
zoveel buurt-
genoten een 
gezellige middag 
wisten te bezorgen.

Cora de Boer
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Nadat er in de afgelopen jaren door de gemeente veel aan-
dacht is besteed aan Alphen Stad en aan de dorpskernen, wil 
de gemeente nu extra aandacht besteden aan haar buiten-
gebied. Van november 2020 tot juni 2021 heeft de gemeente 
middels een drietal methoden met de inwoners en bedrijven 
getracht in contact te komen. Zo was er in deze coronatijd 
een ansichtkaartenactie, een enquête via internet en een 
online ‘atelierbijeenkomst’. We adviseren jullie de uitgebrei-
de website te bezoeken die over het onderzoek is gemaakt, 
zie  www.buitengebiedalphenaandenrijn.nl

 Buitengewoon Buitengebied

Vanuit het Dorpsoverleg Groenendijk hebben we ook meege-
daan aan de online ‘atelierbijeenkomst’. We werden ingedeeld 
in het deelgebied Oude Rijn – N11 Zone, samen met Rijndijk 
Oost	en	het	gebied	tussen	de	hefbrug	en	Zwammerdam.

De belangrijkste resultaten van dit gebied waren:
• Wonen in het groen is een belangrijk pluspunt voor inwoners
• Men maakt zich zorgen over de oprukkende nieuwbouw en 

bedrijven
•	Recreatiemogelijkheden	zijn	er	voldoende,	al	zijn	wandel-	en	
fietspaden	altijd	te	verbeteren	en	uit	te	breiden

• Duurzame energie ziet men bij voorkeur door bestaande da-
ken te gebruiken voor zonnepanelen, er is weerstand tegen 
windturbines en velden met zonnepanelen. Hoewel agrari-
ers hier weer wel mogelijkheden voor zien. 

Als Dorpsoverleg Groenendijk hebben we natuurlijk in 2020 
onze eigen enquête gehouden, die resultaten hebben wij on-
der de aandacht gebracht bij de gemeente en onderzoeksbu-
reau Arcadis. Het komende jaar zullen er nadere plannen voor 
het buitengebied worden opgesteld, we houden jullie op de 
hoogte. Ben Oostdam

Onze Groenen-
dijk valt ook 
nog steeds in 
het buiten-
gebied (zie 
kaartje), al 
staat de om-
geving onder 
grote druk van 
woningbouw. 

 Leiden Marathon door Groenendijk 2021

We hebben er anderhalf jaar langer op moeten wachten, 
maar 10 oktober was het zover: de 30ste editie van de Lei-
den Marathon. Ook dit jaar kwamen de 42 km en de 21 
km weer door de Groenenstein. Vanuit Pleyn ‘68  en het 
Dorpsoverleg was er weer gratis limonade en koffie gere-
geld in de Molenlaan. Omdat we helaas nog aan enkele 
corona-regels moesten houden, hebben we dit jaar de Ki-
dsRun en de band in de Molenlaan moeten annuleren. 

Om toch onder het genot van een biertje na te kunnen pra-
ten hebben we het terrein van Pleyn afgezet. Met een coro-
na-check konden we ervoor zorgen dat we samen konden 
genieten en voor de kinderen was er een springkussen. Ook 
stond Robbie’s Hamburgers er weer om iedereen te voor-
zien van een hamburger of broodje knakworst. Pleyn ’68 
had van de gelegenheid gebruikt gemaakt om ook 
gelijk Inloopcafé te organiseren. De band 
Figleaves 2.0 speelde vanaf in de middag 
haar repertoire. Met drie bandleden 
uit de Groenendijk is het zeker een 
band die thuishoort in Pleyn ’68. 
Zowel binnen als buiten was het 
erg gezellig met een leuke op-
komst, zoals je kan zien op de 
foto’s.

Merel Versteegen
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 Aanpak Rijndijk: De moeizame weg tussen gemeente en Groenendijk

De gemeente Alpen aan den Rijn heeft in 2019 de Rijndijk ge-
deeltelijk gereconstrueerd vanaf Pleyn ‘68 tot aan de roton-
de bij de Gemeneweg (N209). Helaas heerst het gevoel dat 
deze reconstructie niet de gewenste resultaten heeft opgele-
verd. Een werkgroep vanuit het Dorpsoverleg Groenendijk is 
hierover in gesprek gegaan met de gemeente. 

Uit de enquête van het dorpsoverleg werd vorig jaar al duide-
lijk dat veel inwoners niet tevreden zijn met de genomen maat-
regelen	op	de	Rijndijk.	De	doelstellingen	voor	de	reconstructie	
van de Rijndijk waren het terugdringen van het sluipverkeer, 
de snelheid van het wegverkeer omlaag brengen en het veilig-
heidsgevoel verhogen. Uit de vele signalen van inwoners is op 
te maken dat deze doelstellingen niet of ten dele zijn gehaald.
Een	werkgroep	onder	 leiding	van	Jan	Wentink	heeft	dit	aan-
gekaart bij de gemeente en het verzoek gedaan om samen te 
kijken welke mogelijkheden er zijn om de doelstellingen alsnog 
te	halen.	De	werkgroep	heeft	aangedrongen	op	een	nieuw	on-
derzoek door bureau DTV om te achterhalen welke aanpassin-
gen nodig zijn om het realiseren van de doelstellingen zoveel 
mogelijk te benaderen tegen acceptabele kosten.
In augustus van dit jaar is dit rapport verschenen en in oktober 
’21	heeft	de	werkgroep	dit	rapport	mogen	inzien.	Uit	dit	rap-
port is op te maken dat er nog steeds te hard wordt gereden 
op de Rijndijk. Op de Rijndijk in Groenendijk mogen wegge-
bruikers binnen de bebouwde kom 30 km en buiten de be-
bouwde kom 60 km rijden. Uit het rapport blijkt dat er binnen 
de bebouwde kom op weekdagen gemiddeld 45,8 km wordt 
gereden. Ook is de aanwezigheid van verkeer dat er eigenlijk 
niet thuishoort hoog (sluipverkeer). 

De	basis	van	de	verkeersproblematiek	is	dat	de	vorm	van	de	
weg	 en	 het	 gebruik	 niet	 aansluiten	 bij	 de	 beoogde	 functie.	
Kleinschalige maatregelen zorgen volgens het onderzoeks-
rapport niet direct voor minder verkeer of langzamer rijdend 
verkeer op het gehele wegvak en het aanpassen van de vorm 
van	de	weg	vraagt	een	grote	investering.	De	gemeente	heeft	
aangegeven dat er geen budget (meer) is om grote aanpassin-
gen te doen aan de Rijndijk. Er wordt nog gekeken naar kleine 
ingrepen zoals drempels. 
De	werkgroep	heeft	op	eigen	initiatief	stickers	bij	huizen	langs	
de	Rijndijk	uitgedeeld.	Deze	stickers	met	‘30’	erop	konden	op	
de rolcontainers geplakt worden, dit om verkeersdeelnemers 
op de maximum snelheid te wijzen. De werkgroep is niet tevre-
den over hoe de Rijndijk is geconstrueerd, maar nog meer over 
het moeizame contact met de gemeente hierover. Ondanks 
toezeggingen van de gemeente om samen met de werkgroep 
te	 kijken	 naar	 structurele	 oplossingen,	 is	 dit	 participatiege-
deelte verworden tot aanschuiven en toehoren. De werkgroep 
onderzoekt	of	ze	op	basis	van	deze	gebrekkige	participatie	nog	
willen investeren in samenwerken met de gemeente voor het 
vervolg fase 2.

Voor vragen of opmerkingen:
Jan Wentink (Voorzitter	werkgroep	aanpak	Rijndijk) 
a.h.wentink@hotmail.com	
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Het moment van schrijven ligt kleine twee maanden voor 
het verschijnen van deze Buurtpraet, maar toch een poging 
tot een  terugblik op 2021. We hadden in dit jaar negen be-
stuursleden en we zijn (buiten de corona-lockdown periode) 
vier keer bij elkaar gekomen om onderwerpen te bespreken 
die	te	maken	hebben	met	de	leefbaarheid	en	afstemming	met	
de gemeente Alphen. 

Met	 de	 gemeente	 hebben	we	 verschillende	 contactniveaus;	
bestuur	(wethouders),	gemeenteraad,	ambtenaren	en	politie-
ke	partijen.	Dat	vergt	nogal	wat	afstemming	en	dit	 loopt	he-
laas	niet	 altijd	even	 soepel.	Dat	de	aanhouder	wint,	wil	niet	
zeggen dat we daarom ook aanhoudend winnen. Dit waren de 
onderwerpen die ons in 2021 hebben beziggehouden:

Herinrichting Rijndijk
Uit de enquête die we als Dorpsoverleg in 2020 hebben ge-
houden, kwam nogal wat onvrede over de resultaten van de 
herinrichting	Fase	1.	Ook	de	klankbordgroep	was	niet	onver-
deeld enthousiast. Uiteindelijk zijn we met de gemeente over-
eengekomen dat een extern bureau een analyse zou doen. De 
uitkomst stelde ons grotendeels in het gelijk. De doelstellingen 
voor	de	herinrichting	van	de	Rijndijk	zijn	niet	gehaald.	We	zijn	
momenteel nog in gesprek over de mogelijkheden om die als-
nog te realiseren. Binnenkort zullen we ook moeten starten 
met	gesprek	over	Fase	2	;	het	gedeelte	tussen	Pleyn	‘68	en	de	
grens met Zoeterwoude.  

Regionale Energie Strategie (RES)
Op basis van onze eigen enquête hebben we naar de gemeente 
verwoord	dat	inwoners	van	Groenendijk	niet	zitten	te	wachten	
op 180 meter hoge windturbines parallel aan de N11.  Er is een 

 Voorzitter Dorpsoverleg Groenendijk blikt terug

actiegroep	‘TurbulenT’	ontstaan	en	die	hebben	met	modellen	
duidelijk	gemaakt	wat	het	effect	zou	zijn	op	onze	leefomgeving	
(slagschaduw	en	geluid);	dit	geldt	uiteraard	nog	sterker	voor	
de	inwoners	van	Hazerswoude-Rijndijk	Oost/Rhynenburg.	Uit-
eindelijk is de Regionale Energie Strategie door de gemeente 
wel	geaccordeerd	maar	zonder	dat	locaties	voor	windturbines	
zijn opgenomen. We zijn daarbij wel geholpen door een uit-
spraak van de Raad van State die stelde dat gemeenten eerst 
beter	onderzoek	moeten	doen	naar	de	gezondheidseffecten	
van windturbines die (te) dicht bij woningen komen te staan. 
Zo’n	onderzoek	kan	wel	twee	jaar	gaan	duren,	tot	die	tijd	dus	
waarschijnlijk geen windturbines in onze buurt. We zijn wel in 
overleg met de gemeente over de andere aspecten van de RES 
zoals	zonnepanelen,	isolatie	van	woningen	etc.		

Woningbouw
Met betrekking tot de nieuwbouwwijk Nieuw Rein pogen we 
in samenwerking met de projectontwikkelaar om nieuwe in-
woners zo vroeg mogelijk te betrekken bij de Groenendijkse 
leefomgeving. We hopen dat nieuwe inwoners snel gaan mee-
doen met alles wat zich in Groenendijk voordoet en het zou 
niet	 in	de	 laatste	plaats	fijn	 zijn	als	we	wat	versterking	voor	
het Dorpsoverleg kunnen krijgen. Ook over de herontwikke-
ling	van	Nieuw	Werklust	naar	woningenbouw	zijn	er	positieve	
berichten.

Daarnaast zijn er nog de nodige onderwerpen die op onze 
agenda staan maar een deel daarvan komt elders in deze 
Buurtpraet	al	aan	de	orde.	Tenslotte	mag	niet	onvermeld	blij-
ven dat we afgelopen jaar een samenwerkingsverband hebben 
gelegd met de andere vier Dorpsoverleggen in Voormalig Rijn-
woude, te weten Koudekerk, Benthuizen, Hazerswoude Dorp 

en Hazerswoude-Rijndijk 
Oost. Het bleek dat er 
regelmatig	 onderwerpen	
zijn waar we gelijkge-
stemd zijn en dan helpt 
het als we daarover als 
vijf Dorpsoverleggen ook 
een gezamenlijk stand-
punt	 richting	 Gemeente	
Alphen kunnen afgeven.

Ik wil alle Groenendijkers 
alvast het beste wensen 
voor een gezond en leef-
baar 2022. 

Jan Wesselingh 
(Voorzitter	Dorpsoverleg	
Groenendijk)
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Wij berichten jullie eerder dat er overeenstemming is met de 
gemeente en de projectontwikkelaar van Nieuw Rein over het 
isoleren van Pleyn’68 in verband met de komst van de nieu-
we	woningen.	Naast	deze	optie	is	er	ook	nagedacht	over	een	
alternatief	waarbij	Pleyn’68	eventueel	zou	verhuizen	naar	de	
pastorietuin ten oosten van de kerk. Dit in samenwerking met 
de	Stichting	Scheepjeskerk	die	trachten	het	gehele	ensemble	
van kerk, pastorie en tuin over te nemen van de parochie Heili-
ge Thomas. Om dit goed af te stemmen met de vrijwilligers en 
vrienden (uitleners) van Pleyn’68, zijn er twee bijeenkomsten 
georganiseerd op 6 en 20 sept 2021. De aanwezigen konden 
aangeven welke aspecten ze belangrijk vonden en konden 
stemmen	op	een	twintigtal	stellingen.	Samengevat	gaf	dit	de	
bestuurders rondom Pleyn68 het volgende inzicht:
Medewerkers: Dit vinden we een belangrijk aspect. Daarnaast 
vinden	we	het	ook	 lastig	onderdeel,	namelijk	een	hele	grote	
groep koos geen ‘eens’ of ‘oneens’, maar verwacht ‘geen ver-
schil’ tussen bestaand en nieuw. Hoewel minimaal, lijkt de ver-
wachting	dat	er	iets	meer	vrijwilligers	zullen	stoppen	dan	dat	
een nieuwe gebouw nieuwe medewerkers zal aantrekken.
Geluid:	Zowel	op	de	bestaande	 locatie	als	de	nieuwe	locatie	
verwachten we af en toe overlast voor de directe omgeving 
door geluid van vertrekkende bezoekers. Ten aanzien van de 
huurwoningen in de pastorie verwachten we zelfs nog iets 
meer overlast in vergelijking met nieuwbouwwoningen naast 
het bestaande pand. 

Parkeren: Daar verwachten we eigenlijk geen grote verschillen 
en ook geen problemen.
Toekomstvisie: Een goed geïsoleerd gebouw (geluid en warm-
te), weinig onderhoud en toekomstbestendig vinden we het 
belangrijkste aspect. Ook zijn we het in ruime meerderheid 
over eens dat een nieuw pand met directe ligging aan de Rijn 
stabieler	is	voor	toekomstige	(verhuur)	inkomsten.	We	hebben	
allemaal	wel	sentiment	bij	het	huidige	pand,	maar	70%	van	ons	
vindt de mogelijkheden van een nieuw pand op deze nieuwe 
plek belangrijker.
Financiën: Nieuwbouw zou een iets hogere schuld op mogen 
leveren, al vinden er ook enkele de verhuizing een reden om 
hun ANBI lening op te zeggen.

Aan een eventuele verhuizing zitten voor- en nadelen, zo-
als uit de enquête blijkt. Het voordeel van een nieuw pand 
wordt duidelijk erkend. Maar er worden ook twee risico’s 
genoemd, namelijk afzwaaiende medewerkers en geluids-
overlast. Er is als vervolgstap een werkgroep geformeerd die 
de verhuisoptie verder gaat onderzoeken. Deze werkgroep 
gaat de risico’s verder beoordelen en kijken of en hoe deze 
beheersbaar kunnen blijven. De ‘goodwill’ van het parochie-
bestuur bij verkoop speelt ook een grote rol. Wij hopen dat 
er uiterlijk januari 2022 meer duidelijkheid is over de moge-
lijkheden van de verhuisoptie.

	 Verhuisoptie	Pleyn’68

 Burendag: Kofferbakverkoop	bij	Pleyn’68 

Op 25 september was het landelijke ‘Burendag’. Om deze 
dag niet zomaar voorbij te laten gaan, was er weer een 
Kofferbakverkoop	 georganiseerd	 op	 de	 parkeerplaats	 van	
Pleyn’68. Vorig jaar was dit bedacht omdat toen de coro-
na-maatregelen nog veel strenger waren. Net als vorig jaar 
waren er een hoop aanmeldingen voor een plekje om te 
kunnen verkopen. Deze zaterdagochtend was de barista 
met	zijn	‘koffie-TukTuk’	al	vroeg	aanwezig	om	iedereen	gra-
tis	te	voorzien	van	vers	gemaakte	koffie,	thee	of	chocomelk.	
Met het mooie weer, de slingers en de vele mensen was het 
een hele gezellige Burendag. Een buurtbewoner ging zelfs 
nog even spontaan zingen en op zijn gitaar spelen. Het was 
een geslaagde dag want gelukkig vertrokken veel men-
sen met net gekochte spulletjes en nieuwe buurtbe-
woners kwamen langs om kennis te maken met an-
dere buren.

Monique Hoogeveen
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Groenendijk barst van de inspirerende verhalen. In de Buurt-
praet willen we aandacht gaan geven aan bijzondere verha-
len en inwoners. In deze editie aandacht voor ‘de keet’ van 
Caroline en Eelco.

Caroline en Eelco wonen al 25 jaar aan de Rijndijk in Groenen-
dijk. Ze hebben twee kinderen en runnen samen het reclame-
bureau	 Adrichem.	 Eelco	 is	 gespecialiseerd	 in	 communicatie,	
Caroline organiseert vooral evenementen. De ‘keet’ stond al 
zes jaar op hun terrein. Er waren allerlei plannen mee, het weg-
vallen van werkzaamheden door de coronacrisis bood het mo-
ment om die eindelijk uit te voeren. Caroline was al sinds 2020 
druk bezig met de keet. Aanleiding was de corona-epidemie.

Stap één was het opknappen van de keet. Buurman Jan en de 
mensen van Jongeneel hebben daar bij geholpen, maar het 
meeste werk is door Caroline zelf gedaan. Dat was een echte 
leerschool	voor	haar.	Vooral	het	timmerwerk	en	het	bedenken	
van meubels. Tijdens het klussen ontstond het concrete plan 
om	de	keet	in	te	zetten	als	ontmoetingsplek	voor	zakelijke	con-
tacten. Het leek eerst een wat rare match, zo’n Pipo-wagen en 
de zakelijke wereld, maar het blijkt juist heel goed te werken.

Juist	tijdens	de	lastige	‘corona-lock-downs’	bleek	de	keet	goed	
inzetbaar	 als	 ‘buiten-kantoor’	 en	 ontmoetingsplek	 voor	 ver-
tegenwoordigers	 en	 bedrijven.	 De	 keet	 heeft	 een	 flinke	 lui-

	 Het	verhaal	achter	‘de	keet’

fel waardoor er een mooie ‘buiten-plek’ gemaakt kan 
worden.	Zo	heeft	ze	samen	met	een	vriendin	en	collega,	die	
ook Caroline heet, voor Carrier (bedrijf dat tot voor kort een 
vestiging	in	Hazerswoude-Rijndijk	had)	een	hele	toer	door	Ne-
derland verzorgd. Caroline vindt het heel leuk om de keet per 
opdracht/klant	aan	te	passen,	met	passende	kussens,	gordijn-
tjes	en	belettering.

Behalve voor zakelijke toepassingen wordt de keet ook ge-
bruikt	 voor	 meer	 maatschappelijk	 doeleinden.	 Zo	 heeft	 de	
keet	rond	Allerzielen	bij	de	Oosterbegraafplaats	in	Alphen	a/d	
Rijn gestaan en bood het onderkomen aan een rouw-consu-
lent,	 terwijl	er	omheen	allerlei	activiteiten	rond	rouw	waren	
(hemelpost-brievenbus). Ook is de keet gebruikt als pannen-
koekenuitgiftepunt	 bij	 een	 festiviteit	 bij	 een	woonplek	 voor	
verstandelijk gehandicapten. Dat in ruil voor hun hulp bij het 
maken	van	‘goedzakkies’,	een	soort	pittenzak	van	recycle-tex-
tiel,	die	dan	weer	van	uit	de	keet	verkocht	wordt.	

Caroline wil graag in de nabije toekomst kijken naar hoe de 
keet samen met Pleyn’68 ingezet kan worden om ook heel 
Groenendijk een keer ‘in de keet’ te krijgen. Het valt vooral op 
dat	Caroline	een	gewiekste	bedenker	van	marketingstunts	is,	
die dat vooral uit plezier en betrokkenheid doet. Ze werkt met 
net zo veel plezier voor hele grote klanten als voor kleinere 
maatschappelijke projecten in de buurt.
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Op	zaterdag	18	september	was	het	dan	zover.	Na	de	afgelasting	
van vorig jaar kon het evenement dit jaar gelukkig wel door-
gaan. Nadat de gemeente groen licht had gegeven op het co-
ronaplan	en	bijbehorende	plattegrond,	konden	we	aan	de	gang.

Op het parkeerterrein aan de achterzijde van Pleyn’68 werden 
die zaterdagochtend twee beachvolleybalvelden geprepareerd 
om ‘s middags met veel energie en enthousiasme bespeeld te 
worden. De vrijdag ervoor had Kooter tuin-potgrond en trans-
port BV twee volle vrachten zand gestort, wat neerkomt op 
zo’n 45m³! Bart Ebbink wist er wel raad mee en toverde de 
twee hopen zand met zijn mobiele kraan om tot ware biljartla-
kens. Vervolgens werden de velden uitgezet en kwam het net 
strak in het midden te hangen. 

In de middag stroomden de deelnemende teams binnen en na 
invullen van de gezondheidsverklaring kon iedereen zich klaar 
gaan	maken	 voor	 de	wedstrijden.	 Er	 deden	tien	 teams	mee	
verdeeld over twee poultjes van vijf teams. Zo speelde ieder-
een minimaal vier wedstrijden. De twee verliezende teams van 
de pouls speelden de verliezersronde en net voor acht uur in 
de	avond	werd	de	finale	gespeeld.	De	finale	is	uiteindelijk	ge-
wonnen door het team ‘Arabieren’ uit Hazerswoude-Dorp. Als 
extraatje was er ook een prijs voor het team dat zich het best 
had verkleed. Het was voor de jury geen gemakkelijke keuze, 
aan de oproep om je te verkleden was goed gehoor gegeven. 
Dit zorgde voor een hoop gelach en plezier bij zowel deelne-
mers als bezoekers. Uiteindelijk ging team ‘Stijgende lijn’ er 
met de prijs vandoor. 

Van het beachvolleyballen en het ernaar kijken krijg je honger, 
daar was gelukkig over nagedacht! De broodjes hamburgers 
en beenham, gebakken en bereid door het team van Robbie’s 

	 Playa’68	Beachvolleybaltoernooi

Hamburgers, vielen erg in de smaak. Na het beachvolleybal-
len werd er nog uitgebreid nagepraat onder het genot van 
een drankje. Het was een zeer geslaagde dag! Grote dank gaat 
uit naar Kooter bv voor het leveren en weer ophalen van het 
zand, Bart Ebbink voor het vlakken en weer opscheppen van 
het zand, Rob van der Geest van Aspasia voor het ter beschik-
king stellen van hun beachvolleybalvelden en ballen en Aanne-
mersbedrijf Hans de Boer voor de bouwhekken langs de Rijn 
voor verkeerd geslagen ballen.

Namens	de	organisatie	van	Playa’68,	grote	dank!
Tom Verbeij
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De zomervakantie brengt altijd iets leuks, ik doel op de laat-
ste week van de basisschoolvakantie. Sinds vijf jaar kan de 
jeugd van Hazerswoude-Rijndijk meedoen aan een jeugdva-
kantieweek. In mijn jeugd was deze week één groot feest. 
We bouwden, speelden en overnachten in ons zelf gemaakte 
houten hutje in Speeltuin de Rode Wip. Toen mijn kinderen 
de leeftijd kregen om mee te doen aan de feestweek, bleek 
er geen huttenbouw meer georganiseerd te worden, helaas. 
Wij vonden een alternatief in Hazerswoude-Dorp. Hier werd 
een gezellige jeugdvakantieweek neergezet. Toch is de bele-
ving als ‘dijker’ tussen de ‘dorpers’ net even anders. 

Met	behulp	 van	 stichting	 Jeugdwerk	werkte	 ik	mijn	 plan	 uit	
en	zette	na	28	jaar	weer	een	huttenbouwweek	in	Hazerswou-
de-Rijndijk op de kaart. De parkeerplaats naast s.v. Bernardus 
was	uitermate	geschikt,	fijn	centraal	en	goed	bereikbaar.	Na	
drie	mooie	edities,	kwam	daar	in	2020	de	corona-thuis-editie	
bij.	 Vanuit	 de	 huttenbouworganisatie	 hebben	we	 ideeën	 en	
mogelijkheden verspreid. We probeerden gedurende de week 
contact te houden op een manier die mocht en haalbaar was. 
Wij leverden het hout voor de hutjes van huis tot huis aan. 
Er	waren	ongeveer	50	kinderen	actief	aan	het	bouwen	in	hun	
achtertuin of met lakens aan de gang op de zolder. Verder 
werden	er	de	gehele	zomervakantie	sport-	en	spelactiviteiten	
aangeboden.	De	sport-	en	spelactiviteiten	werden	onder	an-
dere	 gerealiseerd	 door	 organisaties	 zoals	 ‘Alphen	 beweegt’,	
St. Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk en ‘Een buur voor Bernar-
dus’. De kinderen hebben zich niet hoeven te vervelen.

Dit jaar was het weer anders. Iedereen stond voor een nieuwe 
uitdaging:  Onzekerheid… Wat mag wel - Wat mag niet? Pas in 
week	vijf	van	de	zomervakantie	hoorden	we	dat	we	in	week	
zes	een	tentendorp	met	overnachting	mochten	realiseren,	met	
de corona maatregelen die toen van kracht waren.  Hoewel 
dit bericht erg laat kwam, was dit natuurlijk ook goed nieuws. 
Eén	grote	 ‘maar’,	 de	 locatie	bleek	niet	meer	beschikbaar.	 Er	
was	 sprake	van	een	miscommunicatie,	ondertussen	 stonden	
er grote werkzaamheden gepland. I.v.m. de veiligheid van de 
deelnemers  konden we niet terecht. Wat een teleurstelling. 

 Vrijwilligers en kinderen zorgen voor succesvolle huttenbouwweek

Afijn,	een	weiland	met	voorzieningen	 is	wat	we	zochten.	Na	
wikken en wegen (wat snel moest gebeuren) heb ik bedacht 
dat we het tentendorp konden realiseren in onze achtertuin. 
Anderhalf jaar geleden zijn wij de gelukkige eigenaren gewor-
den van de voormalige K.I., een kantoorgebouw (nu ons woon-
huis), met grote schuur en een stuk weiland in de Groenendijk. 
Hoewel mijn man en onze kinderen even aan het idee moesten 
wennen van een tentendorp in de achtertuin, wisten zij ook 
dat	er	op	korte	termijn	geen	mooiere	locatie	voorbij	zou	ko-
men.	We	gingen	het	doen!	Gelukkig	stond	de	stichting	achter	
ons besluit en de gemeente… die moest wel mee.

Om het plan te delen zijn we maandag 23 augustus als een 
gek	gaan	flyeren.	Zo	deelden	we	het	nieuws	van	de	komen-
de	activiteiten	huis	aan	huis.	Via	verschillende	sociale	media	
kanalen hebben we nog meer kinderen, hun ouders en groot-
ouders weten te bereiken. Het was hard werken voor het or-
ganiserende team. Dinsdag en woensdag hebben we ingericht 
met o.a. sport en spel, opbouwen van de tenten, knutselen en 
door het heerlijke weer en de aanwezige zwemvijver hebben 
we heerlijk kunnen zwemmen. Hier deden kinderen in de ba-
sisschoolleeftijd	aan	mee.	Ook	was	er	een	groep	brugklassers	
aanwezig. Zij hadden het jaar daarvoor moeten missen van-
wege de maatregelen omtrent de coronapandemie. Zij wilden 
graag een jaartje inhalen!  

Dinsdagavond werd er voor kinderen van groep 7 en ouder 
een	spooktocht	georganiseerd.	In	no-time	zijn	er	zeker	twintig	
vrijwilligers	(spoken)	opgestaan,	is	er	een	top	locatie	beschik-
baar gesteld en is een ‘eng’ spookverhaal bedacht. Zo hebben 
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we bij de ‘verlaten boerderij’ waar vroeger de familie Heems-
kerk woonde, een superavond gehad. Eerlijk is eerlijk, niet alle 
vijftig	deelnemers	hebben	de	tocht	durven	doorstaan,	het	was	
ontzettend	spannend!

Het avondprogramma van de woensdag was gevuld met o.a. 
bingo	 spelen,	 eten,	 film	 kijken,	 een	 nachtwandeling	 en	 een	
overnachting.	Het	was	een	gezellige	boel.	En	na	een	heel	kort	
nachtje zijn we donderdag op ons gemak gaan opruimen. Te-
gen de middag was iedereen naar huis (lees: naar bed). Don-
derdagavond sloten we de week af met een polderbagger-
tocht. Zoals ook bij de spooktocht vertrokken we vanaf het 
tentendorp	met	meer	dan	 tachtig	 fanatiekelingen.	De	groep	
bestond naast jeugd in bezit van een zwemdiploma, uit een 
handje ouders en vrijwilligers. Zo konden we de veiligheid van 
de kinderen waarborgen. Het was een mooie en zware tocht. 
Boeren en bewoners hadden hun land en erf voor ons open-
gesteld, we liepen, klauterden en zwommen een tocht van 5 

kilometer.	Na	afloop	was	er	een	reuze	hout	gestookte	jacuzzi	
georganiseerd	waar	we	fijn	in	konden	opwarmen.

Het was een heerlijke ontspannen week met veel gezelligheid. 
Grote dank gaat uit naar alle vrijwilligers die daags van te vo-
ren, of op een nog korter termijn, in wilden vliegen! Oudere 
jeugd, ouders en betrokkenen uit de buurt, zonder jullie had 
het	niet	gelukt!	Door	ontbrekende	sponsoracties,	niet	ingezet	
vanwege alle onzekerheid omtrent corona, was er nauwelijks 
budget aanwezig. Door spontane sponsoring werd de week 
heel	 mooi	 aangekleed,	 denk	 aan	 de	 avondmaaltijd,	 lekkers	
tussendoor, de jacuzzi, de EHBO-keet, diensten en materialen.
Namens	de	kinderen	en	mij;	Dank	jullie	wel,	wij	hebben	geno-
ten en we hopen dat jullie er volgend jaar ook weer bij zijn, in 
welke vorm dan ook.

Hartelijke groeten, 
Mariska van der Ven
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Uit welke gezinsleden en eventueel huisdieren 
bestaat jullie gezin?
Ons gezin bestaat uit Barry, Ilse, onze dochter Liz van vijf 
en onze zoon Niek van bijna 2 jaar.

Hoelang wonen jullie in de Groenendijk?
We wonen hier nu 1,5e	jaar.	Ilse	heeft	bijna	haar	hele	leven	
in de Groenendijk gewoond. We hebben het 
huis overgekocht van Ilse haar ouders.
 
Hoe is het om hier te wonen?
We wonen hier prima naar 
ons zin. Je woont redelijk 
rustig	hier,	maar	zit	toch	
ook snel bij de winkels 
en in Leiden.

Wat zijn leuke dingen 
in/van de buurt?
We hebben leuke 
buren	en	relatief	veel	
groen om ons heen.

Wat zijn minder leuke 
dingen in/van de buurt?
De Rijndijk is best wel 
druk met auto ś, waardoor 
we met de kinderen moeten 
opletten	bij	de	weg.	Gelukkig	
hebben we een leuke tuin waar 
ze in kunnen spelen.

 Wij zijn Groenendijkers: Interview met buurtbewoners uit de Groenendijk

Nemen jullie weleens deel aan activiteiten?
Als het uitkomt vinden we het leuk om deel te nemen. Laatst 
was er bijvoorbeeld ‘Gluren bij de buren’ bij de kerk. Het was 
heel mooi weer en er werd live muziek gespeeld in de kerktuin.

Als jullie zelf een activiteit zouden mogen organiseren, 
welke zou dit dan zijn?

Een	buurtfeest	lijkt	ons	dan	het	gezelligst!	Goede	live	
muziek en een hapje en drankje erbij. 

Wat doen jullie het liefst 
in jullie vrije tijd?
We	graag	naar	het	bos	of	fietsen	

een rondje in de omgeving en 
maken dan een stop voor een 

picknick of een hapje in de 
buurt. Daarnaast vindt Ilse 
het leuk om te schilderen 
met Liz en Niek, koken en 
tafelen we graag van ver-
schillende culturen en kan 
Barry zich vermaken met 
tuinieren. 

 
Hebben jullie een 

tegeltjeswijsheid?
“Het leven is net een krentenbol. 

met af een toe een hard stukje.”
 

Keuzevragen
Serieus of grappig

Ochtend- of avondmens 
Boek of	tijdschrift

Film of amusement 
Kamperen of resort  

Bos of strandwandeling 
(bak)fiets	of	auto 
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Donderdag	11	November;	Sint	Maarten	in	de	Groenendijk!	
Ja, het kon doorgaan met de huidige maatregelen. Verza-
melen	om	18.30	uur	in	de	speeltuin;	er	waren	aardig	wat	
kinderen aanwezig. Even opwarmen met warme chocola-
demelk en voor de ouders glühwein. Even de liedjes oefe-
nen, elkaars lampion bewonderen en om 18.45 uur was het 
zo ver, de wijk in. Er werd hard gezongen, diverse uitvoerin-

 Sint Maarten 2021 

7 januari Nieuwjaarsborrel
8 januari Kroeg’68  (onder voorbehoud)
9 januari Inloop café
16 januari Risk
21 januari Koffie Inloop 

5 februari Kroeg’68  (onder voorbehoud)
13 februari Inloop café
18 februari Koffie Inloop
20 februari Risk

	 Activiteiten	programma	Pleyn’68		2022

Let op: Pleyn’68 volgt 
de richtlijnen van de 
Rijksoverheid en vraagt 
volwassenen om een 
coronatoegangsbewijs te 
tonen. Wanneer nieuwe 
maatregelen gevolgen 
hebben voor de activiteiten 
laten we dit per mail weten: 
pr@pleyn68.nl

5 maart Kroeg’68  (onder voorbehoud)
13 maart Inloop café
18 maart Koffie Inloop
20 maart Risk
26 maart  Rijnwoude Live Tour

2 april Kroeg’68  (onder voorbehoud)
10 april Inloop café
15 april Koffie Inloop
24 april Risk Finale

gen van de Sint Maarten-lied-
jes. Dit werd beloond door de 
vele buurtbewoners die ge-
hoor hebben gegeven aan de 
oproep om mee te doen, har-
telijk dank hiervoor! Dankzij 
jullie en de vele kinderen die 
hieraan hebben meegedaan 
was Sint Maarten een succes 
in de wijk.

Oproep 
Wie o wie wil volgend 

jaar de organisatie 
van Sint Maarten op 

zich nemen? Een leuke 
activiteit die niet heel veel 

voorbereiding betreft!
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 Kleurplaat

 Oproep aan het jongvolk van Groenendijk

Heb jij gave ideeën voor de jeugd-pagina’s in de Buurtpraet? 
Of, vind je het leuk om ons te helpen deze pagina’s te vullen met (on-)zinvolle zaken? 
Neem contact op en mail je plannen naar: buurtpraet@dorpsoverleggroenendijk.nl

Oplossing Puzzel: 	Donderdag	-	Meneer	Wesselingh	-	Scheepjeskerk	-	Kop	koffie
    Vrijdag - Meneer de Boer - Speeltuin - Biertje
    Zaterdag - Mevrouw Groen - Pleyn 68 - Glas water
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 Puzzel: Ons-kent-ons

 QR-codes voor de jeugdige Groenendijker

Welke haan 
kukelt het lekkerst?

Recept:
Kersttaart maken!

Zo kom je het kerstdiner wel door! Zet het geluid vooral lekker hard ;-) zodat iedereen aan tafel kan meegenieten ...
Heb jij super-boeiende-niet-te-missen linken die je wilt delen met je Groenendijkse collega’s? 
Mail ze naar: buurtpraet@dorpsoverleggroenendijk.nl

Ons-kent-ons 
Jip was de afgelopen dagen op pad en kwam elke dag iemand tegen waarmee hij een drankje heeft 
gedaan. Wie kwam hij waar tegen en wat hebben zij gedronken? 
 

  wie plek drankje 
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Vrijdag          
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Biertje          

Kop koffie          

Glas water          
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Pleyn 68          

Scheepjeskerk          

Speeltuin          

 
 

dag wie plek drankje 
    
    
    

 
In de speeltuin kreeg Jip een biertje aangeboden, dat gebeurde de dag nadat hij Meneer Wesselingh 
was tegen gekomen.  
 
Mevrouw Groen heeft een glas water gedronken met Jip. 
 
De koffieautomaat bij Pleyn 68 ligt uit elkaar voor onderhoud. 
 
Jip kwam op zaterdag niet Meneer de Boer tegen. 
 

• In de speeltuin kreeg Jip een biertje aangeboden, dat gebeurde 
de dag nadat hij Meneer Wesselingh was tegen gekomen.  

•	Mevrouw	Groen	heeft	een	glas	water	gedronken	met	Jip.	
•	De	koffieautomaat	bij	Pleyn	68	ligt	uit	elkaar	voor	onderhoud.	
• Jip kwam op zaterdag niet Meneer de Boer tegen.

Jip was de afgelopen dagen op pad en kwam elke dag iemand tegen waarmee hij een drankje heeft gedaan. 
Wie kwam hij waar tegen en wat hebben zij gedronken? (Oplossing: zie pagina 18)
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 Deze uitgave van de Buurtpraet wordt gesponsord door:

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

BRV Hoveniers, 
loon- en grondwerkbedrijf
06-27389458 
info@brv-nl.nl

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

Hoefsmederij van Loon
Groenestein 33
2394 AT Hazerswoude

Celines Kunst / Celines Zaak
Celine van Hoek
Rijndijk 41A
celineszaak@gmail.com 

Bas Vermond Onderzoeksjournalistiek
info@basvermond.nl
basvermond.nl

Steun ook de Buurtpraet met uw bedrijf! 
Een vermelding kost slechts € 25 per jaar. 
Mail naar: 
buurtpraet@dorpsoverleggroenendijk.nl

Beste buurtbewoners,

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.
De receptie zal plaatsvinden op vrijdag 7 januari 2022 in Pleyn 68 vanaf 16.30 tot 19.30 uur.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie reikt Dorpsoverleg Groenendijk in samenwerking met Habeko Wonen 
de ‘Beste Buurtbewoner Award’ uit aan iemand die zich in het afgelopen jaar 
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor inwoners van Groenendijk.
Bij binnenkomst ontvangt u een gratis glas champagne en zoals u gewend bent,
wordt er voor een hapje eten gezorgd.

Graag tot dan!
Nieuwjaars- en activiteitencomité

NB onder voorbehoud van geldende coronamaatregelen
Let op: we volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid. Iedereen boven de 13 jaar moet een coronatoegangsbewijs tonen.

	 Uitnodiging	Nieuwjaarsreceptie	Pleyn’68


