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Ons Wijkcomite heeft een nogal tweeledige functie.
Enerzijds organiseren we een aantal activiteiten maar anderzijds werken we aan welzijn in 
onze buurt en met name voor dat tweede deel zijn we behoorlijk afhankelijk van wat ons 
gemeentebestuur kan en wil doen. 

Er kwam de afgelopen jaren heel wat op ons af..industriegebied ten oosten van 
Groenendijk, grootschalige woningbouw, hoogspanningsmasten, Rijn Gouwe Lijn en de  
verkeerssituatie. Allemaal zaken waar we de afgelopen jaren veelvuldig contact over  
hebben gezocht met ons gemeentebestuur. 

Gelukkig was er in het verleden meestal een  luisterend oor voor onze opmerkingen en 
bleek dat we in samenspel veel voor elkaar konden krijgen.

Nu alle wethouders nieuw zijn en ook de politieke krachtsverhoudingen in ons gemeente-
bestuur  weer anders liggen zullen we weer opnieuw de bruggetjes moeten bouwen en over 
en weer vertrouwen kweken.

Want ook al dénk je wel eens dat we zo langzamerhand alles wel gehad hebben….tóch 
duikt er immers iedere keer wel weer een nieuw onderwerp(je) op. 

Op de keper beschouwd zitten wijkcomite een gemeentebestuur dan wel in een  
verschillende rol maar op doelstellingen zouden we elkaar altijd toch wel moeten kunnen 
vinden. 

Na ampele overweging hebben we besloten dit jaar geen buurtfeest te organiseren.  
Alhoewel we niet mogen klagen over een trouwe schare feestgangers…de pogingen om 
ook wat meer (met name nieuwe) inwoners te trekken zijn de afgelopen jaren niet echt  
succesvol geweest.. het bleef een beetje stabiel en het concept lijkt daarmee een beetje  
uitgewerkt. Mede daarom zullen we dit jaar rondom het WK voetbal activiteiten in Pleyn 68 
organiseren.Volgend jaar bestaat het wijkcomité 30 jaar en we zullen er volgend jaar dan 
iets speciaals van te maken. 

Op het terrein van de voormalige Offerman vleesfabriek zijn de afgelopen maanden de  
woningen gereed gekomen en heeft Groenendijk er weer een aantal inwoners bij.  Zo wordt 
het hier langzamerhand toch een echt woondorp en de verschillend bouwstijlen van de 
nieuwe woningen maken het levendig en interessant .  

Terwijl ik dit schrijf maken we ook de eerste mooie dagen mee van 2010 waarin we weer 
lekker buiten kunnen zijn en genieten van onze groene(dijkse) woonomgeving. Op naar een 
lange mooie zomer.. !

De voorzitter.

Voorpraet
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Inkomsten																																													 Uitgaven
Saldo Postbank   2283,74  Administratiekosten   220,66
Saldo Kas   197,85  Abb. + Contr.  2 6,14
Donaties    2195,50  Buurtpraet   852, 00
Buurtfeest   634,50  Buurtfeest  660,95
Sinterklaasfeest   245,70  Onk. Sinterklaasfeest  491,45
   Onk. Fietstocht  76,45
   Bankkosten  44,89
   Representatiekosten  179,55
   Diversen  20,24
   Vergaderkosten  237,50
   Saldo Postbank  2745,71
   Saldo Kas  1,75
                                          ------------                                                              --------------
Totaal                          5557,29 Totaal 5557,29               

Penningmeester Ria Paardekooper    

Financieel verslag 2009

Zoals u weet houdt Wijkcomité Groenendijk zich bezig op het gebied van de leefbaarheid 
in de wijk, diverse activiteiten en de uitgave van de buurtpraet. De buurtpraet is een  
wijkkrant om u op de hoogte te houden wat er zoal in de wijk Groenendijk gebeurt op  
allerlei gebied. Iedere bewoner krijgt 2 maal per jaar een uitgave in de bus.

Wij willen een beroep op u doen om ons te ondersteunen. Indien u onze werkzaamheden op 
prijs stelt willen wij u vriendelijk verzoeken een jaarlijkse donatie aan ons over te maken. 

Als richtlijn denken wij aan een bijdrage van € 7,50 voor wijkbewoners en € 2.50 voor  
ex- wijkbewoners die nu elders wonen en toch op de hoogte willen blijven van het wel en 
wee van de Groenendijk. Het bedrag kan ook naar eigen keuze worden ingevuld. 

U kunt hiervoor de bijgesloten acceptgiro gebruiken of uw bijdrage storten op postgiro 
641142 ten name van Wijkcomité Groenendijk onder vermelding van “Bijdrage 2010”

Bij voorbaat hartelijk dank.

Wij rekenen op uw steun!

Wijkcomité Groenendijk.

Geachte wijkbewoners,
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Is	er	nog	nieuws	over	de	Oude	Rijnzone?
Eigenlijk is er dit keer weinig nieuws te melden, dan maar even terugblikken en wat zaken 
 op een rijtje zetten. U weet ongetwijfeld nog dat de oude gemeenteraad eind vorig jaar 
de toenmalige wethouder heeft  teruggefloten.  De meerderheid van de raad deed toen de  
volgende twee uitspaken:

1. Eerst bestaande bedrijventerreinen opknappen en pas als aangetoond is dat er een  
 tekort gaat ontstaan, dan pas gaan we nadenken over bedrijventerrein Barrepolder  
 (het noemen van Bedrijventerrein Groenendijk is vanaf vorig jaar streng verboden!).

2. Als we plannen voor Barrepolder gaan maken, gaan we eerst onderzoeken voor welk  
 type bedrijven dit terrein gewenst is, maar in elk geval geen bedrijven met een hoge  
 milieucategorie (HMC) zoals een bedrijf als Vliko.

Verkiezingsprogramma’s en nieuwe gemeenteraad.
Zoals u in de verkiezingsprogramma’s heeft kunnen lezen hebben de meeste politieke  
partijen deze punten in meer of mindere mate opgenomen. Laten we het er maar op houden 
dat de oppositie partijen mede beloond zijn voor hun duidelijke stelling name.  In een apart 
stukje in deze Buurtpraet kunt u lezen wat  het totaal aan plannen is van ons nieuwe 
gemeentebestuur. Maar voor bedrijventerrein Groenendijk staat er het volgende in het 
gesloten bestuursakkoord: “ Wij houden vast aan het raadsbesluit om in Barrepolder geen 
HMC-bedrijven toe te staan.” Het kan nog maar weer eens op papier staan, zo vinden wij. 

Leegstand	bedrijfsgebouwen	en		bedrijfsterreinen.
Nog veel belangrijker dan de mening van ons gemeentebestuur is natuurlijk de  
economische crisis waar we allemaal mee te maken hebben. Deze heeft alle plannen voor 
uitbreidingen jaren achteruit geworpen. Op dit moment zijn er helemaal geen bedrijven 
geïnteresseerd om uit te breiden ofwel te verplaatsen.  De massale leegstand in den lande 
is een terechte zorg van vele, dus het gemeentebestuur lijkt in die zin tijdig aan de rem  
te hebben getrokken.

Woningbouw	
Alle woningen op de Offermans-locatie zijn bijna afgerond en volgens zeggen wordt er van 
de zomer een gestart gemaakt met de locatie De Nieuwe Hoop.  Woningbouw in de buurt 
van onze wijk staat heel laag op het prioriteitenlijstje van de gemeente, ondanks dat de 
gemeente de weilanden achter boerderij Rijndijk 45 vorig jaar heeft aangekocht. Volgens de 
toenmalige wethouder was dit een ‘strategische aankoop”. 

Ontwikkelingen Oude Rijnzone
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Te begrijpen als; zodra er bouwplannen gaan ontstaan dan heeft de gemeente daarin extra 
zeggenschap door het belang in de gronden. Ook het gebied langs de Gemeneweg, West-
vaartpark, heeft geen prioriteit. De gemeente wil zich beperken tot een klein aantal pro-
jecten zoals Maximabrug en locatie Bos Beton in Koudekerk. 

RGL?
De plannen voor de RijnGouweLijn (RGL) lijken nog steeds door te gaan, ondanks dat het 
nieuwe gemeentebestuur in Leiden het hele plan ter discussie wil stellen.  We wachten af 
hoe de Rijnwoudse gemeenteraad hierop zal reageren. Wij al wijk (toch op enige afstand 
van de haltes) hebben altijd gezegd; “ RGL prima, mits dit niet ten koste gaat van de bus-
verbindingen. Als dat wel zo is, dan liever gewoon dubbelspoor met een normale treinhalte 
bij de Gemeneweg. 

Wat	doet	het	wijkcomité?
Wij hebben begrepen dat de PvdA wethouder Job Dresden verantwoordelijk is voor de  
Oude Rijnzone en zich druk aan het ‘inlezen’ is.  Wij zullen nog voor de zomer proberen 
om het regulier overleg te vervolgen zoals we dat altijd hadden met zijn voorganger. Zo 
proberen we zo vroeg mogelijk de belangen van onze wijk naar voren te brengen en in goed 
overleg te komen.  En u kunt er op rekenen dat als er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, 
dat u weer van ons hoort…

Ben Oostdam 
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De 380 kV hoogspanningkabels houden een aantal bewoners van onze wijk nog altijd 
bezig. We hoorden maar niets, en daarom hebben we maar eens gebeld met Tennet.  
Volgens eerdere berichten zou nu ongeveer het MER-rapport verschijnen met de effecten 
van de nieuwe elektrakabels op de omgeving. U zult begrijpen dat vooral de direct  
aanwonenden hier erg benieuwd naar zijn.  Maar dit rapport heeft blijkbaar enkele  
maanden vertraging opgelopen. Tennet gaf telefonisch aan dat met name doordat  
Schiphol het niet eens is met de plannen, er nader onderzoek nodig is. Schiphol is van 
mening belemmerd te worden in haar uitbreidingsmogelijkheden en daarom wil ze de 
draden onder de grond hebben. (Ja, wie wil dat niet!)  Er zou zelfs een kans bestaan dat 
op plaatsen waar de draden nu onder de grond liggen, dit gewijzigd wordt in bovengronds  
ten gunste van Schiphol.  
De vertraging is ook ontstaan omdat op het zuidelijke deel, waar de MER-procedure al is 
doorlopen, een groot aantal bezwaren zijn ingediend.  De vragen die daarbij gesteld zijn wil 
men in het noordelijke deel gelijk goed verwerken. 

Maar dat de plannen doorgaan mag blijken aan de voortvarende bouw van het zuidelijke 
deel nabij Bleiswijk. Wie daar wel eens rijdt zal ongetwijfeld de opvallende masten van het 
zogenaamde Wintrack type hebben zien staan. Nog een paar jaar en ook de Rijnwoudse 
masten worden gewijzigd in een dergelijk type. In hoeverre de straling van 150 kV in de 
oude masten ten opzichte van 380kV in de nieuwe masten zal veranderen blijft dus voor 
de betrokkenen nog een aantal maanden onzeker.

 
Heeft u de eerste Wintrack masten al zien staan bij Bleiswijk? 

Ben Oostdam

Nieuwe Hoogspanningskabels
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Open Monumentendag  zaterdag 11 september 2010 in de Scheepjeskerk

Thema van de landelijke open monumentendag  is dit jaar:

	“de	smaak	van	de	19e	eeuw”

Dit zal gericht zijn op de smaak van muziek als ook andere smaken zoals bouwstijlen en 
kunst. Wij zijn met een groepje enthousiastelingen weer druk bezig om er een interessante 
dag van te maken en hebben al enkele leuke ideeën. Kom kijken en laat u verrassen!

Mocht iemand nog iets in huis hebben, b.v. een trouwfoto van betovergrootouders of 
speelgoed uit die tijd dan houden we ons aanbevolen. Uiteraard hebben we ook weer de 
vaste items zoals oude foto’s, bidplaatjes, een stil moment rond 12 uur en orgelmuziek.

Houd deze dag een paar uur vrij en hopelijk tot ziens in de Scheepjeskerk.

Henk de Boer

De Scheepjeskerk
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Toen we de kerk in stapten, werd meteen duidelijk dat er gewerkt werd, en flink ook. In de 
entreehal stonden ladders, een werktafel en allerlei gereedschap. In de kerk waren dames 
de kerkbanken aan het afstoffen en buiten liepen mannen met kruiwagens af en aan. We 
gingen op zoek naar Henk de Boer, hij is de initiatiefnemer van deze vrijdag-klus-groep. 
“Er waren heel veel klusjes te doen en er is weinig geld beschikbaar en ja, het is gewoon 
zonde om een historisch pand als deze te laten verloederen”, vertelt Henk. Hij bedacht dat 
er maar eens iets moest gebeuren en maakte een lijstje met zo’n 30 mensen waarvan hij 
dacht dat ze misschien wel bereid waren een handje te helpen. Henk; “Na 15 personen 
gebeld te hebben, ben ik er maar mee opgehouden want iedereen wilde wel. En we hebben 
nu een clubje met van alles wat. Mensen die handig zijn met elektra, timmerlieden, lood-
gieters, schilders, schoonmaaksters en tuinmannen. We kunnen alle klussen grotendeels 
zelf aanpakken.”

En wat hebben jullie dan zoal gedaan? Henk leidt ons rond. 
Allereerst toont hij trots de Rijnkamer. Daar waren het pla-
fond en de wanden slecht, vol vochtvlekken. Nu is het weer 
mooi en fris. Op de wanden is met sierletters tekst aange-
bracht. Erg mooi! Verder is in het kapelletje de verlichting 
vervangen, is al het koperwerk door o.a. Aad van Wieringen  
opgepoetst en behandeld tegen verkleuren en is aan de buitenkant 
van de kerk de raamdorpels van de glas in lood ramen op-
nieuw geschilderd. In het voorportaal worden de biechtstoelen 
opgeknapt. Tegen de achterkant worden nieuwe platen aange-
bracht en de mooie, grote, houten deuren worden door een spe-
ciale schildertechniek (‘houten’) weer helemaal in hun glorie her-
steld. Er zijn plannen een toiletblok te maken. “Daarmee wordt 

de kerk ook voor andere gelegenheden meer bruikbaar”, vertelt Henk. Omdat het toilet-
blok niet ten kosten mag gaan van de authentieke biechtstoelen, wordt gedacht over het  
verplaatsen van de muur tussen het voorportaal en de kerkruimte. Op die manier kan daar 
gemakkelijker koffie geschonken worden en ontstaat er meer ruimte om toiletten aan te 
brengen. Henk; “Maar dat zijn enkel nog de plannen, hoor.”

De biechtstoelen zijn inderdaad nog helemaal in tact. Er zit zelfs nog een geldgleufje waar-
door men in het verleden tijdens de biecht geld kon doorschuiven. “Door de manier waarop 
het gleufje is gemaakt, is duidelijk dat het geld in die tijd slechts één kant op ging” Er zit 
nog een belletje bij de biechtstoel waarmee in vroegere tijden de priester opgeroepen kon 
worden om de biecht af te nemen. Als één van de klussers in deze dagen op het belletje 

Bakkie bij ...
de vrijwilligers van de scheepjeskerk

Iedere eerste vrijdag van de maand zien we allerlei bedrijvig- 
heid in en rondom de Scheepjeskerk, constateerde de  
redactie. Wat gebeurt daar toch allemaal en wie zijn daar zo 
druk in de weer? We besloten deze keer een bakkie te doen  

in de kerk, op de eerste vrijdag van april. En wat was dat gezellig! 
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drukt, is Dirk Verkleij bereid gevonden bij een ieder de 
biecht af te nemen. “Op dit moment is hij buiten in de 
tuin aan het werk, dus het moet wel heel dringend of 
spectaculair zijn, wil hij zich uit zijn werkzaamheden 
los maken, hoor”, wordt lachend geroepen. 

Buiten lopen we Dirk tegen het lijf. Hij loopt met een 
kruiwagen richting de plaats waar het kerkhof was. Ik 
zeg ‘was’, want begin dit jaar is deze geruimd. Hoewel  
het kerkhof al sinds 1980 niet meer gebruikt wordt, is het voor veel Groenendijkers toch 
een stukje historie verdwenen. De grafstenen konden door familieleden opgehaald worden 
en daar is veelvuldig gehoor aan gegeven. Een aantal stenen is nog blijven staan. Henk 
laat ons de stenen zien en wijst ons die van overleden priesters. “Je kunt zien dat er op het 
geld gelet werd, want deze stenen werden hergebruikt”, vertelt Henk. Hij laat zien dat op de 
onder- en achterkanten van stenen andere namen hebben gestaan. De priesters zijn evenals 
de andere overledenen inmiddels herbegraven in Hazerswoude dorp. Met enkele achter- 
gebleven stenen wordt er achter de kerk nog een zerkje gemaakt. Een aantal beelden 
staat bij Luther Wesselingh om opgeknapt te worden. Zo ook het grote kruis van het  
kapelletje van het kerkhof. Deze kan ook mooi bij het zerkje komen. “Zo behouden we 
toch op een mooie manier een stukje historie”, zegt Henk. Dat laatste lijkt hoe dan ook 

de drijfveer te zijn voor hem en de rest van deze  
vrijwilligers. Henk weet ons veel te vertellen over de  
historie van het gebouw en de tuin daar omheen. In 
de tuin liggen nog wat fundamenten van wat vroeger 
Boys Dream – de scouting vereniging- was. Henk kon 
precies vertellen hoe dat eruit heeft gezien en hoe dit 
uiteindelijk is opgeheven. “Tja, er kwam een voetbal-
vereniging en de meesten gingen voetballen.”, zegt 
Henk.

Tijdens de koffie blijkt dat de vrijwilligers niet uitsluitend voor de klussen komen. Het is ook 
gewoon gezellig. Er wordt ook vaak gelachen tijdens het klussen. Toen er bij het leeghalen 
van de zolder van de pastorie een stapel vlaggen en vaandels werd gevonden, hebben de 
mannen even een heuse processie gelopen door de kerk. Het moet er erg apart uitgezien 
hebben, al die zingende mannen door een lege kerk met die oude vaandels. Ach, af en toe 
een lolletje moet kunnen. Er wordt veel werk verzet en dat wordt met goede moed gedaan, 
dat is duidelijk. De groep rond de koffietafel is groot. Omdat de paasvieringen worden voor-
bereid, is er ook aantal dames aanwezig die de boel aan het schoonmaken zijn. Met trots 
vertelt men over die keer dat de burgemeester is langs geweest. “Dat was naar aanleiding 
van de uitreiking van de vrijwilligersoorkonde in januari’, vertelt Huib Vertegaal, “Ik zei; u 
zou gewoon eens een keertje moeten komen kijken. En dat heeft ze gedaan en het was erg 
leuk, ze was erg geïnteresseerd.”

Als we naderhand nog even buitenlopen vertelt Henk nog dat hij nog graag de pinakels op 
de torentjes van de voorgevel terug zou willen zien. Ja, er is nog heel wat werk te verzetten, 
maar dat is deze enthousiaste groep vrijwilligers absoluut toevertrouwd. Petje af, allemaal! 
Ga zo door!

Voor meer informatie over de kerk en de parochie: www.michaelbernardus.nl
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Rijnwoude Koerier 5 mei 2010
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Lintjesregen in de Groenendijk

Henk
van harte gefeliciteerd!

Foto: Jaap Hoek
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Het is weer voorjaar en gelukkig kunnen we dat weer aan de temperatuur merken. Omdat 
er weer massaal gefietst wordt, moeten we toch weer aan onze jaarlijkse Groenendijkse 
fietstocht gaan denken. Zoals u misschien weet is de opzet van deze gezellige tocht sinds 
vorig jaar veranderd. Voorheen startten we steeds op het Speeltuinpad en stapten we daar 
direkt op de fiets, maar vorig jaar startten we bij Pleyn’68. Daar werden de fietsen achterop 
de gereedstaande auto’s en aanhangwagen geladen en reden we naar de parkeerplaats bij 
Alberts Corner in Bodegraven.

We gingen vandaar de “Reeuwijkse Plassenroute”, een mooie fietstocht van 25 kilometer, 
rijden. We hadden vooraf naar “Buienradar” gekeken en konden daar zien dat het de eerste 
drie uren wel droog zou blijven, dus iedereen, op Arie na, had de regenjas meegenomen.De 
route ging over het jaagpad richting Nieuwerbrug, waar we een culturele stop maakten bij 
“Wierickeschans” hier kregen we de gelegenheid om het hele fort te bezichtigen, inclusief 
enkele muzikale uitvoeringen. Hoe lang zou het ook alweer droog blijven?

Via Driebruggen reden we naar de Reeuwijkse Plassen, waar we op mooie stille weggetjes 
door de prachtige natuur fietsten. Het ging kriskras door de plas en toen we bijna aan het 
eind van de route waren, kwamen we langs een heel gezellig restaurant bij de Reeuwijkse 
Hout, aan de surfplas.

Fietstocht wijkcomité Groenendijk
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Het begon heel zachtjes te miezeren, maar onze auto’s stonden maar 2 kilometer verder, 
dus stapten we naar binnen. Ze hadden daar lekkere koffie met heerlijke appeltaart. Daar 
namen we lekker de tijd voor en ja hoor, zoals voorspeld, het begon enorm te plenzen. 
We zaten lekker warm, dus dan nog maar een borreltje genomen. Maar het bleef hard re-
genen.

Uiteindelijk toch maar de stoute schoenen (en de regenjassen) aangetrokken en allemaal 
als een speer naar het parkeerterrein. Het regende zo hard, dat we nog even schuilden 
onder een viaduct. Kletsnat kwamen we bij onze auto’s aan en ook Arie hield het met een 
geleende regenjas niet droog.  Zo gingen we voldaan huiswaarts.

Ondanks, of dankzij, deze late regenbui was het een heel gezellige middag. We willen het dit 
jaar op dezelfde manier doen: Een fietsroute van 25 tot 30 kilometer wat verder van huis, 
met eventueel een culturele stop. Zo zie je weer eens wat anders. We houden natuurlijk 
“Buienradar” goed in de gaten!
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Zondag	6	juni	Groenendijkse	fietstocht

Zondag 6 juni gaan wij er weer op uit met de fiets. Iedereen die daar zin in heeft is van harte 
welkom. Er is een mooie route uitgestippeld van ongeveer 25 kilometer en we starten vanaf 
Pleyn 68, vertrektijd 13.00 uur. Het eerste stuk gaan we met de auto. Er is een aanhanger 
en vervoer geregeld, maar wilt u met uw eigen auto met fietsendrager, dat is dat uiteraard 
ook prima! Het wijkcomité zorgt voor een versnapering onderweg. Wie gaat er mee?

Voor de organisatie van dit alles willen wij graag weten hoeveel personen er mee gaan.

U	kunt	zich	opgeven	bij	Francien	tel.	3412486	-	Huib	tel.	3413213.		
U	kunt	hier	ook	naar	bellen	als	u	meer	informatie	wilt	over	de	fietstocht.

Wij houden buienradar in de gaten en alleen bij erg slecht weer 
schuiven we een week op naar zondag 13 juni.

In	verband	met	de	activiteiten	rond	de	WK	voetbal
komt	het	jaarlijkse	buurtfeest	te	vervallen.

De voorzitter heeft het al aangehaald in zijn Voorpraet maar we brengen het nog eenmaal 
onder de aandacht mocht u het misschien gemist hebben.

Volgend jaar 2011 viert het wijkcomité het 30 jarige bestaan. Dat gaan wij in de zomer  
vieren en wij vinden dit een mooie gelegenheid om het buurtfeest eens een andere invulling 
te geven. Het buurtfeest heeft al jaren hetzelfde karakter, tijd voor verandering! Hoe, wat en 
waar? Daar zijn we nog niet helemaal uit maar tegen die tijd wordt iedereen op de hoogte 
gebracht van de festiviteiten.

We zien elkaar hoe dan ook in juni in Pleyn 
voor	de	wedstrijden	van	het	WK….	toch???

Uitnodiging

Buurtfeest
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Kom	naar	het	WK	voetbal	kijken	op	groot	scherm	in	Pleyn	68!

Kom gezellig naar Pleyn 68 en neem uw buren, vrienden en familie mee om onder het genot 
van een hapje en een drankje de wedstrijden van ‘onze ‘jongens’ te gaan kijken. Twee jaar 
geleden met het EK was de sfeer opperbest. Samen juichen is toch geweldig?! 

De tijden waarop het Nederlands elftal moet spelen zijn niet altijd gunstig, de eerste  
wedstrijd  is op maandagmiddag 14 juni om 13.30 uur. Die zullen wellicht door de meesten 
mensen thuis ’s avonds in de herhaling bekeken worden. Deze wedstrijd is de opwarm-
er voor zaterdag 19 juni! Dan speelt het elftal tegen Japan om 16.00 uur. Die dag zor-
gen we voor een oranje Pleyn, groot scherm, een gevulde bar en een speelhoekje voor de  
kinderen. 

Hieronder vindt u een schema waarop de wedstrijden staan die in Pleyn worden getoond. 
Het vervolg is natuurlijk afhankelijk van het succes van Nederland ! Wij hopen dat het een 
sportief en succesvol “ORANJE” toernooi wordt!

Schema
Maandag 14 juni 13.30 uur   Nederland - Denemarken

Zaterdag 19 juni 16.00 uur   Nederland - Japan   
 ~ Pleyn 68 open v.a. 15:00 uur ~

Donderdag 24 juni 20.30 uur   Nederland - Kameroen  
 ~Pleyn 68 open v.a. 25:00 uur ~

Achtste	Finale
Maandag 28 juni  16.00 uur    of  Dinsdag 29 juni  16.00 uur
 
Kwart	finale
Vrijdag 2 juli 16.00 uur  of  Zaterdag 3 juli   20.30 uur  

Halve	finale
Dinsdag 6 juli 20.30 uur  of  Woensdag 7 juli  20.30 uur

Finale
Zaterdag 10 juli  20.30 uur

De	zaal	is	een	half	uur	voor	aanvang	van	de	wedstrijd	open.

Georganiseerd door Wijkcomité Groenendijk in samenwerking met Pleyn 68 
en Speeltuinvereniging Groenendijk.

WK Voetbal in Pleyn 68
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Misschien heeft u zich weleens afgevraagd waarom er op het transformator station van 
Liander ( vroeger EWR en later NUON) tegenover Avery Denison de naam “De Nijverheid” 
staat. Hierover is een leuk  artikel verschenen in het jaarboek 2002 van de Dirk van  
Eck- Stichting te Leiden geschreven door Adrie van der Meulen en Paul Smeele.

Het is een artikel over 60 bladzijden. Daarom  zal ik hier een korte samenvatting  
weergeven: In 1832 koopt Petrus Jacobus Runckel een kavel grond aan de oostkant van 
de Hoogeveense Vaart  tussen de Oude Rijn en de  Rijndijk van Arie Reijnaard woonachtig 
op Hoogkraan te Leiderdorp.  Het  is op dat moment een boomgaard en hij bouwt daar  
de aardewerkfabriek De Nijverheid. 

 

Figuur 1:  kaartje uit 1830 1= Werklust   2= boomgaard,  
 links van no 2 de hoogeveense vaart met schuine uitloop in de Oude Rijn

Bedrijfsleider wordt Gerhard Wantink en ze fabriceren vooral  bloempotten. De vakmensen 
hiervoor werven ze in Friesland. Ook bouwt hij er een herenhuis voor zichzelf en 10  
kleinere woonhuizen  voor de werknemers , de latere Serpentbuurt.

De bedrijfsleider vertrekt na  korte tijd naar de buurman “Werklust” , opgericht rond 1680 
en later “Nieuw Werklust” genoemd. In september 1835, dus 3 jaar later, verongelukt 
Petrus Jacobus Runckel met zijn rijtuig in het water vlak bij zijn  woning en laat een 
vrouw met 9 kinderen achter. Hij was toen 55 jaar oud. Zijn vrouw  runt de fabriek tot  
maart 1841 en verkoopt dan het hele complex  voor f 17.600,- aan Samuel Geysbeek  
Molenaar, zoon van een predikant uit Den Haag. Het is dan inmiddels een dakpannen  
fabriek geworden.

Sporen uit het verleden 
van de Groenendijk
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Over de periode van 1841 tot 1889 is weinig bekend.  In 1889 als Molenaar 71 jaar 
oud is en geen opvolger heeft verkoopt hij  het geheel aan Jacob Hector Aleid Hofelt die  
echter al in 1893 overlijd.

Figuur  2:   kaartje uit 1880  3= Werklust met links een rijtje huizen. 4= De Nijverheid met  
  rechts daarvan de huizen van de latere Serpentbuurt en de boerderijen  
  van Jan Wesselingh en Jan de Wit.

Februari 1894 wordt het  dan verkocht aan een groep fabrikanten waaronder behalve  
Jan Oosthoek uit Alphen a.d.Rijn ook Cornelis  Filippo, op dat moment eigenaar van 
de pannenfabriek “Werklust” die dan inmiddels  behalve dakpannen ook bloempotten en  
eesttegels (tegels met ventilatie openingen om mout, graan of tabak te drogen) fabriceert.  

In 1895 koopt Filippo de anderen uit en is dan eigenaar van zowel Werklust als  
De Nijverheid. In 1917  brengt Cornelis Filippo de beide fabrieken onder in de  
“NV Elektrische Kleiwaren Fabriek Werklust en Nijverheid v/h C.Filippo” en zijn zoon  
Johannes wordt dan op 28 jarige leeftijd directeur.

In 1925  werd deze NV weer gesplitst in de NV Nieuw Werklust (directeur Jan Blotkamp) 
en de NV De Nijverheid (directeur J.Filippo). In de crisistijd (1931) ging “De Nijverheid”  
failliet en werden de gebouwen gesloopt. Op dit terrein zijn later de boerderij van Cor Groen 
en de palingvissers J. v. Amsterdam gevestigd en aan de rijndijk kant  zijn de woningen 
Rozenburg gebouwd. In de jaren 1950  is dit alles gesloopt en is door Aannemers bedrijf  F. 
de Boer het fabriekscomplex Fasson, later Avery Denisson gebouwd.

De entree  van De Nijverheid moet ongeveer op de plaats geweest zijn waar nu (2010) de 
entree van Avery Denisson is. Bij Liander is  dit nog steeds bekend onder  De Nijverheid.

Henk de boer januari 2010
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Dit is de titel van het bestuursakkoord van 
D’66, PvdA en VVD, de drie partijen die de  
komende 4 jaar het beleid van de gemeente 
Rijnwoude mogen bepalen. Wij hebben het  
akkoord gelezen en we zetten hierbij de  
belangrijkste punten voor onze wijk op een  
rijtje:

Financieel:
• De gemeente moet bezuinigen, geen 
 geld voor dure plannen.
• Minimale OZB verhogingen, alleen 
 als laatst middel.

Transparant	openbaar	Bestuur
• Heldere open communicatie.
• Initiatieven vanuit de samenleving
  worden toegejuicht.

Verkeer en Vervoer
• Voor Groenendijk wordt samen met 
 de bewoners naar een praktische oplossing gezocht.

Duurzaam	Bouwen	en	Wonen
• In elke kern de voorzieningen faciliteren en in stand houden.
• Geen actieve grondpolitiek.
• Monumenten beter beschermen.
• Oude Rijnzone; respecteren van afspraken in Transformatievisie en Samenwerkings- 
 overeenkomst maar HMC-bedrijven in eventueel bedrijventerrein Barrepolder afwijzen.

Recreatie en toerisme
• Rustige vormen van recreatie passend bij het agrarische karakter.

Duurzaamheid	en	milieu
• Duurzaamheid, energiebesparing en kwaliteit leefomgeving krijgt extra aandacht.
• Handhaven milieuvoorschriften en ontheffingen geluid en geur

Dit is de titel van het bestuursakkoord van 
D’66, PvdA en VVD, de drie partijen die de 
komende 4 jaar het beleid van de gemeente 
Rijnwoude mogen bepalen. Wij hebben het 
akkoord gelezen en we zetten hierbij de 
belangrijkste punten voor onze wijk op een 

de bewoners naar een praktische oplossing gezocht.

Rijnwoude krijgt nieuwe energie
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Welzijn en volksgezondheid
• Vrijwilligers vormen het cement van de Rijnwoudse samenleving.
• De jeugd is de toekomst van Rijnwoude, gemeente gaat regierol serieus oppakken.
• Alcoholmisbruik door jongeren moet verminderd worden.

Economie	en	werkgelegenheid.
• Pas nieuwe bedrijventerreinen nadat bestaande terreinen beter zijn benut.
• Eerst nut en noodzaak van terreinen (incl. regio) aantonen.
• Geen HMC-bedrijven in Barrepolder.

Er is een gezegde “nieuwe bezems vegen schoon”. We vertrouwen er op dat drie nieuwe  
wethouders hun nieuwe energie in daden weten om te zetten. We houden het in de  
gaten…..

Ben Oostdam 
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In december 2009 heeft een buurtbewoner een aanvraag ingediend om een nieuw  
pension in te richten dat kennelijk is gericht op de huisvesting van buitenlandse werk- 
nemers. Bij deze nieuwe aanvraag gaat het in eerste instantie naar schatting om ongeveer  
40 personen. Naast de twee bestaande locaties, het voormalig hotel Groenendijk en het 
voormalige klooster tegenover de kerk, krijgen we er nu een 3e locatie bij en deze zou 
definitief worden. 
 
De gemeente Rijnwoude heeft in recordtempo (2 maanden!) de vergunning verleend en er 
zijn door een groot aantal buurtgenoten intussen bezwaren tegen ingediend.  
 
Het wijkcomité heeft inmiddels een avond met omwonenden gesproken en er blijkt wel 
dégelijk sprake van behoorlijke overlast als gevolg van de reeds bestaande huisvesting in 
voormalig Hotel Groenendijk, ook bij de politie en brandweer zijn de problemen bekend. 

Ook bestaat vrees voor waardedaling of onverkoopbaar raken van woningen die zo ongeveer 
ingeklemd komen te liggen tussen de verschillende huisvestingslocaties. Daarnaast heeft 
het wijkcomité het idee dat de verhouding tussen de populatie buitenlandse werknemers 
ten opzichte van de inwoners van de wijk Groenendijk wat scheef dreigt te worden. 
 
Wij vragen ons af waarom de Gemeente zo’n haast had met het verlenen van vergunning. 
Desgevraagd stelde wethouder Uljee dat er geen reden was de vergunning te weigeren. 
Op het perceel was al een horeca bestemming aanwezig en een dergelijk pension zou ook 
onder deze bestemming vallen.  

Wij zijn van mening dat een gebruik van enkele hotelkamers bij een woning van een  
hoteleigenaar toch wat anders is dan een pension waarbij de eigenaar niet meer aanwezig 
is en alle gebouwen zijn voorzien van zoveel mogelijk bedden. De huisvesting van buiten-
landse werknemers lijkt nu van een tijdelijke aangelegenheid langzamerhand een steeds  
definitiever karakter te krijgen.
 
We willen ervoor waken een hetze te ontketenen en natúúrlijk mag een persoon binnen 
de grenzen van de wet voor zijn onroerend goed een winstgevende bestemming zoeken, 
maar voor de kleine Groenendijkse gemeenschap is de langdurige opvang van honderden 
buitenlandse werknemers waarschijnlijk tóch wat teveel gevraagd. 
 
Met het nieuwe gemeentebestuur zullen we bezien wat er in dat opzicht nog te doen valt.

(Meer) Polen in Groenendijk ?
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PLEYN 68 agenda

Voor iedereen die dit nog voor 20 mei leest: 

Op 20 mei is er in Pleyn 68 een powerpoint presentatie over de tweede  
wereldoorlog  in Hazerswoude en Koudekerk. Gepresenteerd door Bernadette 
Verhoef  naar aanleiding van het uitkomen van haar boek en de boeken van 
Cees Kroon en Matthijs Meij over de tweede wereldoorlog.

1e Pinksterdag 23 mei het Pleyn toernooi op het sportveld van 
S.V. Bernardus

De agenda voor het komende seizoen is bij het uitgeven van deze buurtpraet 
nog niet bekend. U kunt de publicaties in de Rijnwoude Koerier lezen en op  
de website: www.pleyn.nl
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Vanaf nu kunnen alle kinderen op de laatste pagina’s 
van de Buurtpraet de “Kidz pages” vinden.

Niet alleen zijn hier kleurplaten 
te vinden, maar ook de rubriek

“Ik woon in de Groenendijk”
In deze rubriek krijgen ook 

de jonge inwoners van de Groenestein 
de kans om zich voor te stellen.

Wil jij nou ook een keer 
in de Buurtpraet staan, stuur 

dan een e-mail naar 
buurtpraet@wijkcomitegroenendijk.nl 

Wie weet zien we jouw gezicht 
dan wel verschijnen in de 

volgende Buurtpraet!
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Hoi allemaal, dit keer staat de kinderpagina in het teken van 
de dieren en de dierenbescherming,

en nog wat moppen, tips en weetjes.

Veel succes

Deze puzzel heeft te maken met het dierenasiel.

Voor meer informatie
•  Ga voor meer informatie naarwww.kidsforanimals.nl
•  Of ga naar www.dierenbescherming.nl
•  Of kijk op www.dierenasielleiden.nl
•  Of ga naar deze site www.ikzoekbaas.nl

asiel  poes  verzorging
kat  asieldier  lief
hond  eten  zielig
redden  drinken  kattenband
baas  mand  pup

Antwoord: . . . . ‐ . . ‐ . . . ‐ . . . . !

Kijk onder aan de volgende bladzijde voor het antwoord

E T E N A R E D D E N D R I N K E N K O

T A K O S L I E F P V E R Z O R G I N G

M A N D I P N U A S I E L D I E R E E N

B A A S E U P O E S Z I E L I G M A N D

H O N D L P D K A T T E N B A N D I E R
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•  De keuze is nergens zo groot als in het asiel, er zitten  
 allerlei dieren: groot en klein, oud en jong, druk en  
 rustig.
•  Asielmedewerkers kennen het dier goed. Ze kunnen jou  
 veel vertellen over het karakter. En dat is belangrijk,  
 want op die manier weet je of het dier bij je past.
•  Een asieldier heeft alle benodigde inentingen al gehad.

•  Asielhonden en ‐katten krijgen een chip. Dat is een  klein buisje met een nummer, dat met een  
 speciaal scanapparaat word afgelezen. Dat is handig als je dier verdwaalt is en gevonden wordt.
•  Een asieldier verdient een tweede kans. Het kan er niets aan doen dat het in het asiel is beland.

5 goede redenen om 
een asieldier te nemen!!!

Moppen
•  Een olifant en een kangoeroe overvallen een bank. Met  
 zijn slurf grist de olifant al het geld weg en stopt het  
 in de buidel van zijn vriend. Als later de politie komt,  
 wordt aan de loketbediende gevraagd of hij de daders  
 nog zou herkennen. Nee zegt de man, ze hadden allebei  
 een nylonkous over hun hoofden getrokken.

• Wat doen gekke koeien als zij niets te doen hebben.
 Varkens pesten!!!

• Een man in de dierenwinkel: “Mag ik duizend kakkerlakken van u?” Verkoper: “Waar heeft u nou  
 duizend kakkerlakken voor nodig?” Man: “Ik ga verhuizen en moet me huis in oude staat brengen.”

• Hoe noem je het ras van een hond die 2x is verkocht?
 Een tweedehonds!!!

•  Peter vraagt aan Rens: “Heeft jouw hond ook een stamboom?” 
 Nee, zegt Rens, mijn hond plast altijd tegen een andere boom!

•  Er staan twee koeien in de wei en één koe staat iedere keer te springen. Vraagt de andere koe  
 waarom zij staat te springen. Zegt de koe die staat te springen: “Ik klop de slagroom alvast  
 op, want morgen ben ik jarig”.

Antwoord pag 26: Koop nu een dier
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1.  Wat voor kleur heeft een varken?
 A‐rood
 B‐bruin
 C‐roze

2.  Hoe groot word een giraf gemiddeld?
 A‐4 tot en met 5 meter
 B‐6 tot en met 7 meter
 C‐8 tot en met 9 meter

Goede ANTWOORDEN hier onder!!
1=C 2=A 3=C 4=B 5=C

3.  Hoeveel soorten zoogdieren bestaan er?
 A‐50
 B‐500
 C‐5000

4.  Hoeveel poten hebben insecten?
 A‐4
 B‐6
 C‐8

5.  Hoe noemen we jongen honden?
 A‐kitten
 B‐poedel
 C‐puppy

Quiz
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3.  Hoeveel soorten zoogdieren bestaan er?
 A‐50
 B‐500
 C‐5000

4.  Hoeveel poten hebben insecten?
 A‐4
 B‐6
 C‐8

5.  Hoe noemen we jongen honden?
 A‐kitten
 B‐poedel
 C‐puppy

Sudoku

3 2 7
2 7 5

7 6 3
9 8 2

5 8 1 4 3 7
4 6 8

2 4 5
5 6 3

3 6 8

691543278
823971564
754286913
179358426
568124397
342697851
217439685
485762139
936815742

Oplossing:
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De	klas	uit!
Jantje zit in de klas en zegt broem broem broem broem
Dus de juf zegt: “jantje wil je even ophouden” 
Waarop jantje door blijft gaan “broem broem broem broem”
En dan zegt de juf: “Jantje ga nu maar na de gang”
“Nee” zegt jantje “dat kan niet mijn benzine is op!”

Supermarkt
Jantje loopt met oma door een supermarkt, en jantje ziet 50 euro liggen 
hij vraagt: oma mag ik die hebben? 
Oma: “neee alles wat op de grond ligt is vies“
Later op de dag ziet hij 100 euro liggen en vraagt weer “Oma mag ik die 
hebben” Oma: “nee alles wat op de grond ligt is vies”
Er ligt een bananeschil op straat en oma glijdt uit en zegt “Jantje help 
me!!!!!” “nee Oma alles wat op de grond ligt is vies!!”

Gevallen
Er waren 2 kinderen eentje heette gek en de andere niemand,
niemand en gek gingen in de boom, dus niemand viel uit de boom, en toen 
ging gek naar de politie, en zei: niemand is uit de boom gevallen, niemand 
is uit de boom gevallen.
toen zei de politie: ben je gek ofzoo, toe zei gek, hoe weet u me naam?!!

Later
,,wat wil jij later worden anne?” vraagt opa. 
,,Nachtbewaker” zegt anne. 
,,waarom nachtbewaker?” vraagt opa.
,,dan hoef ik ‘s avonds nooit meer vroeg naar bed en mag ik opblijven!”

Kassa rij
Jantje ging boodschappen doen in de winkel. Toen hij klaar was ging 
hij gelijk naar de kassa, terwijl er een rij mensen staat. 
Dus de winkelier zegt “Hé, ga eens achter aan staan” 
Waarop Jantje zegt “Nee, dat kan niet meneer daar staat al iemand! “

Moppen

HAHA

HAHA

HAHA

HAHA

HAHA

HIHI

HIHI

HIHI

HIHI

HIHI

HIHI
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Een f i jne vakant ie !

Stichting Pleyn ‘68,
Wijkcomité Groenendijk 

en de speeltuin vereniging wensen u:




