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Inmiddels bestaat ons Wijkcomité Groenendijk bijna 32 jaar; dat is al 10 jaar langer dan 
de gemeente Rijnwoude bestaat en als die gemeente eind dit jaar fuseert met Alphen 
wordt ons Wijkcomité dus geconfronteerd met de 2e bestuurlijke schaalvergroting in haar  
bestaan.

Voorlopig is nog onduidelijk wat de rol van een “inwonersvertegenwoordiging” in de nieuwe 
situatie zal zijn, maar afgaand op de berichten zitten onze politieke vertegenwoordigers 
niet écht te wachten op vormen van medezeggenschap. De plannen gaan in de richting 
van ambtelijke (betaalde) gebiedsadviseurs die “signalen” uit de samenleving vertalen in 
2 jaarlijkse actieplannen. Natuurlijk kan dat qua invulling nog alle kanten op maar déze 
aanpak staat wel heel ver af van een collectieve benadering zoals wij die de afgelopen  
32 jaar hebben voorgestaan en uitgevoerd. 

Als we dan óók al zien dat de Belangenvereniging Aarlanderveen (die nu al tot “groot  
Alphen” behoort) zich na oneindige inspanning uiteindelijk middels een handtekeningen-
actie in petitie tot de gemeente moet richten op het gebied van behoud van leefbaarheid; 
dan verandert “inspraak” langzaam in “protest” maar betrokkenheid ook in teleurstelling 
en afhaken. Hopelijk weet men alsnog verstandige keuzes te maken opdat “wat goed is 
behouden blijft”. Bestuurlijk verantwoordelijken moeten zonder veel ambtelijke ver- 
gaderingen (en kosten!) rechtstreeks aanspreekbaar blijven voor georganiseerde vormen 
van “inwonersvertegenwoordiging”.

Gelukkig is er in Groenendijk ook veel positiefs te melden..je leest er over in deze editie. 
We doen zélf ook aan een stukje schaalvergroting door te werken aan het samengaan van 
Speeltuin vereniging en Wijkcomité. We mogen ook trots zijn op een aantal enthousiaste-
lingen die de doorkomst van de Leidse Marathon hebben aangegrepen om daar een waar 
buurtfeest van te maken. Chapeau dat vervolgens een aantal Groenendijkse bedrijven 
en particulieren spontaan inspringen om een en ander ook financieel en actief te onder-
steunen. Nu alleen nog even mooi weer regelen op 26 mei !

Dat onze Scheepjeskerk nu bijna is opgewaardeerd tot gemeentelijk monument heft in  
ieder geval de sloopdreiging op. Eindelijk erkenning voor alle mensen die zich daar jaren-
lang vasthoudend voor hebben ingezet !  

Aan de oostelijke entree van Groenendijk is inmiddels de voormalige coöperatieve meel-
fabriek “De Hoop” verdwenen en maakt plaats voor “Nieuwe Hoop”. Mooie symboliek en 

we hopen (ook) dat alle nieuwe bewoners zich snel thuis voelen in de Groenendijkse  
coöperatie. Stuur s.v.p. een mailtje naar info@wijkcomitegroenendijk.nl als je (een 

beetje) wil meedoen in het Wijkcomité.

Ons medeleven gaat uit naar de bewoners van Rijndijk 71 en 71A en wensen ze 
ook snel weer “nieuwe hoop” op herstel van hun mooie pand. 

Voorpraet
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Wijkcomité en Speeltuin samen

Als het goed is krijgt je inmiddels ook met enige regelmaat berichten van het Wijkcomité 
en/of de speeltuin via je email; mocht dat niet zo zijn meld dit s.v.p. ook even via:
info@wijkcomitegroenendijk.nl 

Na een lang te koud voorjaar ligt ons Groen-en-dijkje er toch weer echt mooi groen bij en 
nu op naar een mooie zomer. 
 

Jan Wesselingh 

De festiviteiten rondom de Leidse marathon, het buurtfeest, bestuurszaken en com- 
municatie... steeds vaker zoeken Wijkcomité Groenendijk en Speeltuinvereniging  
Groenendijk elkaar op. Gebruik maken van elkaars kwaliteiten en faciliteiten staan  
daarbij voorop. 

Doelstelling
De doelstelling in de stichtingsakte van het wijkcomité Groenendijk luidt: “het bevor- 
deren van het welzijn van de bevolking van de kern Groenendijk”. De doelstelling van een 
speeltuinvereniging in het algemeen is: “het creëren van een veilige speelomgeving voor 
de kinderen uit de buurt”. De doelstellingen liggen dicht bij elkaar en zouden zelfs tot één 
gezamenlijke doelstelling kunnen worden samengevoegd. 

Steeds vaker staat de speeltuin op de agenda van het wijkcomité. Niet zo gek, twee  
bestuursleden van de speeltuinvereniging zijn ook lid van het wijkcomité (nieuwe  
vrijwilligers dienden zich immers niet aan). En de speeltuin is een belangrijk onderdeel  
van de leefbaarheid in onze buurt. Hier ligt dus echt een gezamenlijk doel.

Samenwerking 
Daarom zullen beide besturen de komende maanden verder onderzoeken tot waar de  
samenwerking kan leiden. Nu al hebben ze besloten om, bij wijze van experiment,  
de contributie op een gezamenlijke wijze te innen. Hiervoor is een inlegvel bij deze  
Buurtpraet gevoegd. 

Heb je een bezwaar tegen bovengenoemde samenwerking of zie je knelpunten die 
noch het wijkcomité, noch de speeltuinvereniging zien? Of heb je misschien sug-
gesties voor nog meer samenwerkingsvormen?
Laat het weten op info@wijkcomitegroenendijk.nl

Michaëla de Jong
Namens Wijkcomité Groenendijk en Speeltuinvereniging Groenendijk
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Financieel verslag 2012 
Wijkcomité Groenendijk 

Inkomsten   Uitgaven
   
Donaties €  1.941,50 Administratiekosten € 1,95
Sponsoring Buurtpraet €  375,00 Buurtpraet € 937,00
Sinterklaasfeest €  200,35 Onkosten Sinterlaasfeest €  400,75
Onkostenverg. Gem. Rijnwoude €  277,50 Vergaderkosten € 183,00
   Abonn.+contrib. € 74,90
   Representatiekosten € 14,50
   Diversen € 21,00
   Bankkosten € 112,36
   Onkosten WK-voetbal € 39,25
   Onkosten Sint Maartenviering € 42,70

   
Totaal €  2.794,35 Totaal €  1.827,41

   Positief resultaat € 966,94

 €  2.794,35  € 2.794,35

Balans

Kas €  33,80 Eigen Vermogen € 2.259,81
Bank €  2.226,01

 €  2.259,81  € 2.259,81

6

 €  2.259,81  € 2.259,81

Penningmeester Ria Paardekooper
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Voorbereidingen
Rijdend over de N11 heeft u het vast wel gezien; volop activiteit van kranen en vrachtverkeer 
in de polder. De aanleg van een bouwweg langs de nieuw te leggen gasleiding is in volle 
gang. De leiding van Beverwijk naar Wijngaarden kruist in Zuid-Noord richting onze wijk. 
Komend vanuit Benthuizen komt het tracé bij de Westvaart bij de Vierheemskinderenweg 
aan. Om deze weg te kruisen zal de Vierheemskinderenweg straks tijdelijk een stukje 
omgelegd worden. Vervolgens gaat hij rechtdoor richting de N11 en dan een klein stukje 
haaks in westelijke richting tot in het weiland van de familie Hoogeveen. En dan gaat 
het gebeuren, er wordt daarna niet meer gegraven maar geboord. Dus geen overlast voor  
verkeer op de N11 of voor de treinreizigers. Ook op de Rijndijk en op de Oude Rijn zal geen 
hinder ontstaan. Nog voor de N11 duikt de nieuwe gasbuis de grond in, onder het spoor 
door, langs de bedrijfsbebouwing van Tijssen, de Rijndijk en de Oude Rijn onderdoor, om 
vervolgens voorbij de Hondsdijk in Koudekerk aan den Rijn weer boven te komen. 

Huzarenstukje
Als men vroeger een spoorlijn of een rivier moest kruisen dan werd er over korte lengte 
een boring gemaakt. De (boor)techniek staat echter niet stil en nu gaat de Gasunie dus 
de uitdaging aan om in 1 keer een lengte van ongeveer 1 km te boren. Als het slechts een 
telefoonkabeltje was, dan zou u waarschijnlijk zeggen; “Nou en?” Maar in dit geval is de 
diameter van de nieuwe gasbuis maar liefst 1200 mm. Aannemer Hak gaat dit kunstje  
flikken. Ik heb me laten vertellen dat de eerste boor die er doorheen gaat ongeveer ‘een 
vuist’ dik is. Ze noemen dat een horizontaal gestuurde boring. Daarna vervangt men de 
boor 3 keer door een grotere diameter, de laatste boor is 1500 mm. Het boorgat wordt  
gelijktijdig gevuld met een klei oplossing. Nog voordat deze vloeistof uithardt wordt de sta 
len leiding van 1200 mm er door getrokken. Dus als u straks een enorme buis op het  
weiland van de familie Hoogeveen ziet liggen, dat wordt die bovengronds aan elkaar  
gelast om later onder de N11, spoorlijn en Oude Rijn door te worden getrokken. Gerust een  
huzarenstukje te noemen.

Facebook
De Gasunie is zelf ook wel een beetje trots op de aanleg van de leiding. En behalve dat de 
boor-technieken veranderen, staan ook de communicatie methoden niet stil. Dus wilt u de 
laatste nieuwtjes weten, kijk dan op www.gasuniebouwt.nl of wilt u zelf ook reageren, dan 
even ‘liken’ op facebook, www.facebook.com/gasuniebouwt. Na de zomer moet alles weer 
achter de rug zijn.

Ben Oostdam

Huzarenstukje met gasbuis 
(1200mm) in Groenendijk



8

Na 2 jaar zonder paasfeest in de speeltuin hebben we in 2013 weer een traditie in ere  
hersteld.Onder leiding van de paashaas (die we van Speeltuin de Rode Wip hebben  
geleend!) gingen alle kinderen enthousiast op zoek naar alle eieren die door de paashaas 
waren verstopt!

Nadat alle eieren waren teruggevonden, bleken een aantal eieren te zijn gekoppeld aan een 
prijs! Een aantal kinderen ging dus niet alleen met een grote hand vol eieren naar huis, 
maar ook nog met een leuk cadeautje.

Wat dit paasfeest extra uniek maakte, was de sneeuw die tijdens het zoeken naar beneden 
dwarrelde! Het was koud, maar toch erg gezellig!

Met dank aan de Hoogvliet, die zorgde voor wat lekkers voor iedereen. Ook dank aan Ron, 
Celeste en Quinten Kapaan! Zonder vrijwilligers geen paasfeest!

David Bronsveld
Groenestein 10A

Paasfeest 2013
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LEIDEN MARATHON 
MEETS GROENENDIJK 

ZONDAG 26 MEI 
loopt het parcours 

van de Leidse Marathon door de Groenendijk

KIDS RUN: 3 afstanden
(warming-up verzorgd door sport2bfi t)

MELD JE SNEL AAN VOOR EEN STARTBEWIJS

LIVE MUZIEK
•

ETEN EN DRINKEN
(Pleyn 68 & Bollie Beenham)

•

KINDERACTIVITEITEN
(springkussen, schminken, poffertjes)

Waar: In de Molenlaan  
Leeftijd: 0 – 100 jaar
Tijden: 10 – 15 uur
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Het zonnetje laat zich weer voorzichtig zien hier in de 
Groenendijk. “Het werd tijd”, volgens velen. Voor ons, 
na een jaar in het warme Soedan gewoond en gewerkt te 
hebben, is het een verademing om juist weer een frisse 
wind om je oren te voelen. En die is goed te voelen, zo op 
de fiets in de Groenendijk! Deze verfrissende fietstochtjes 
zijn uitermate geschikt om even te overdenken wat we 
in het afgelopen jaar in Soedan hebben beleefd en mee-
gemaakt. Ik neem u graag even mee in gedachten op een 
van onze ‘tochtjes’....

Mijn partner Frank Velthuizen en ik hadden beiden al heel wat werkervaring opgedaan in 
het buitenland, toen we zo’n anderhalf jaar geleden besloten om naar Soedan te gaan. Het 
was een land waar we beiden nog nooit geweest waren. Frank’s werkgever War Child had 
aangegeven een ‘field location manager’ te zoeken in de plaats Kosti, vlakbij de grens met 
Zuid-Soedan. Zoals jullie wellicht weten, zijn Soedan en Zuid-Soedan sinds een jaar of 
twee onafhankelijke landen. Deze afscheiding ging en gaat helaas eigenlijk nog steeds niet 
zonder slag of stoot. Met als gevolg vele mensen die gevlucht zijn naar veiligere gebieden en 
mogelijkheden voor een betere toekomst. De geschiedenis van Soedan kenmerkt zich door 
talrijke oorlogen, politieke onrust en mensenschendingen. Dat was in feite ook het beeld 
waar wij afgelopen jaar mee vertrokken naar het Afrikaanse woestijn land. Er viel echter 
ook een heel andere kant van Soedan te ontdekken, bleek later.

Wat ons eigenlijk meteen opviel, was de ontzettende gastvrijheid en vriendelijkheid van 
de bevolking. Er werd altijd tijd vrijgemaakt voor een praatje (in ons beste Arabisch), 
een grapje, een hapje en een glaasje water of sap. Het overgrote merendeel van de  
bevolking in Soedan is moslim, maar dat weerhield hen echter niet om ons, als niet-
moslims, uit te nodigen tijdens religieuze festiviteiten en bijzondere ceremonies. De  
provincie waar wij woonden, is ongeveer zo groot als Nederland, maar Frank en ik waren 
de enige buitenlanders (‘Khawaja’s’) in deze hele staat. U kunt zich wel voorstellen dat we 
zo af en toe heel wat bekijks hadden op de markt en de zandwegen in het dorp! De witte 
en blauwe Nijl die als belangrijkste rivieren door het land  stromen, voorzien een groot 
aantal mensen in hun levensonderhoud. Aangezien er in veel gebieden geen watersysteem  
aanwezig is, lopen door jonge jongens bemande ezels af en aan met water uit de Nijl. 
Mensen in de afgelegen dorpen kunnen dit water op hun beurt kopen van deze jongens en 
gebruiken voor koken, wassen, drinken en irrigatie. Deze irrigatie is noodzakelijk voor de 
extreem droge grond tijdens de droge periode. Dat het leven echt om extremen draait voor 
de lokale bevolking bewezen de enorme overstromingen tijdens de regentijd. De wegen zijn 
in die tijd op veel plaatsen volledig onbegaanbaar. Er lijkt dus, wat regenval betreft, echt 
geen middenweg te zijn.

Dans en zang wordt in Soedan als heel belangrijk beschouwd. Elke aangelegenheid 
wordt aangegrepen om de kelen te smeren en om even de voeten van de vloer te hebben.  
Tenminste, de handen en armen dan, want dansen betekent in Soedan ‘met de vingers 

Vanuit de woestijn terug 
naar de Groenendijkse polders...
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knippen’. Terwijl de klanken van de muziek voortvloeien,  
steken de mensen hun handen in de lucht en knippen met 
hun duim en middelvinger tegen elkaar aan. Geen ‘dancing 
with the stars’ taferelen dus, maar een gewone laagdrempeli- g e 
manier om iedereen op de dansvloer te krijgen!

Het werk van War Child was in Kosti voornamelijk gericht 
op het verbeteren van onderwijs voor kinderen die met hun  
ouders gevlucht waren uit andere onrustige gebieden in  
Soedan. Daarnaast was er ook de nodige aandacht voor  
kinderbescherming, life skills en inclusief onderwijs voor  
kinderen met een beperking. 

Ik heb in samenwerking met een universiteit in de hoofdstad 
Khartoum onderzoek gedaan naar een van de E-learning  
projecten die War Child had ondersteund in een aantal  
afgelegen dorpjes. Wat ons opviel, was dat de verschillende gemeenschappen graag iets 
terug wilden doen voor de nieuwe schoolgebouwen, lesmethoden en trainingen die zij van 
War Child hadden mogen ontvangen. Zo werd het hele team regelmatig uitgenodigd om 
gezamenlijk te komen eten of om bruiloften te vieren in de desbetreffende dorpjes. Dit zijn 
bij uitstek de momenten geweest voor Frank en mij om echt meer te weten te komen over 
de indrukwekkende cultuur van de vriendelijke Soedanese bevolking. Heel bijzonder!

De hartelijkheid van de lokale mensen stond echter helaas haaks op het huidige,  
politieke regime van Soedan. De president, Al-Bashir, staat hier in Nederland op de  
‘most-wanted’ lijst van het International Criminal Court (ICC) in Den Haag, dus dat  
alleen al geeft al aan in wat voor klimaat Soedan zich bevindt. Mede door de strenge,  
politiekedruk hebben veel goedlopende projecten helaas de stekker eruit moeten trekken  
en was en is het wantrouwen naar internationale organisaties toe erg groot. Mede  
daardoor hebben wij ook moeten besluiten om terug naar Nederland te keren, met  
gelukkig een goed gevoel over wat er in de diverse onderwijsprojecten bereikt is. Daarnaast  
blijft er ook een gevoel van twijfel en onrust over wat de warme bevolking in Soedan nog t 
e wachten staat onder dit huidige regime.

Zoals u leest, valt er genoeg te overdenken tijdens onze fietstochtjes door de  
Groenendijk. Het is een hele bijzonder en enerverende periode in het buitenland  
geweest waar we met plezier en dus soms ook met vraagtekens op terugkijken. Onder- 
tussen genieten we volop van ons tijdelijke zomerverblijfje aan de Rijndijk, het weerzien 
met vrienden, de beginnende lente en.. niet te vergeten, het lekkere frisse Hollandse  
windje door onze haren.

 Marloes Wesselingh
 http://letterfromsudan.blogspot.com
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De klusgroep heeft eind vorig jaar een gedeelte van de voor-
gevel gerestaureerd en na 30 jaar zijn de eerst 5 pinakels 
weer terug geplaatst. Ook het schilderwerk en voegwerk 
is opgeknapt en begint de voorgevel weer in oude glorie te  
herrijzen. We hopen zodra het wat mooier weer wordt met 
de rechterkant te starten. 

Door fa. Huisman is als sponsoring de trap naar het koor 
weer netjes bekleed. Gerard van de Berg is bezig om de, 
door Wim de Jong en Jan Groen, vernieuwde zijkanten van 
deze trap te verven. Dus ook aan de binnenkant wordt de kerk weer een lust voor het oog.

We hebben inmiddels ook het originele torenuurwerk van de Scheep-
jeskerk gevonden. Dit is in de jaren ‘60 van de vorige eeuw vervangen 
door een elektrische aandrijving en daarbij is dit uurwerk ingeruild. 
We zijn inmiddels druk in onderhandelingen om het weer terug te  
krijgen en in de kerk te plaatsen. 

We hopen dit op Open Monumentendag te kunnen laten zien in de 
kerk. Ook hebben we daar dan het torenuurwerk uit de pastorie van 
het Zwaantje met daarop de bel van de Pius 10 school (Groene Stee) 
en de bel van het zusterhuis. Dit zullen herkenbare geluiden zijn voor 
de oudere Groenendijkers.

Op 15 juni ‘Midzomerdag’ wordt het weer een drukke dag in en rond de Scheepjeskerk 
want op die dag is er een groep o.l.v. Mechtild Oostdam die allerlei activiteiten gaat  
organiseren om geld op te halen voor Isoria in Leiden, een palliatieve instelling, grotendeels 
gerund door vrijwilligers. Meer informatie hier over op de volgende bladzijde.

In 2013 is in de pastorie historie geschreven: voor het eerst  
in ruim 100 jaar is er een baby geboren. Jantien Wester 
en Dick Nikolai, de tijdelijke bewoners van de pastorie, zijn 
sinds 16 januari de trotse ouders van een zoon, Timo ge-  
naamd. Wie weet wordt hij ooit nog eens pastoor !

Open Monumentendag is dit jaar op zaterdag 14 september.  
Het landelijk thema is dan: “Macht en Pracht”. In de  
Scheepjeskerk willen we als hoofdthema de foto’s en  
verhalen van de 1e communicanten van ‘t Zwaantje 
en de Groenendijk in de schijnwerpers zetten. 

Dus als u nog foto’s heeft van deze heuglijke dag laat het dan even weten aan 
Jan van Dijk (071-3412629).En hou deze datum vrij ! 

Mei 2013, Henk de Boer

Bericht vanuit de Scheepjeskerk
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Op zaterdag 15 juni organiseren een aantal vrijwilligers van hospice Issoria een dag vol 
activiteiten. De opbrengst is geheel bestemd voor Issoria.

Dit zal plaats vinden van 10.30 – 17.00 uur in en rondom de Bernarduskerk in 
Hazerswoude. ‘s Ochtends bent u van harte welkom om een lezing bij te wonen. Aanvang
11.00 uur. Deze wordt verzorgd door mevrouw dr. Mireille Madou. Zij verteld over 
Santiago de Compostella: de weg, de pelgrim, St. Jacobus. Mireille is geboren te Brugge 
en studeerde kunstgeschiedenis aan de katholieke universiteit in Leuven. Ze woont sinds 
36 jaar in Nederland en was 16 jaar docente aan de rijksuniversiteit te Leiden. Zij heeft 
deze powerpoint presentatie vaker gegeven en de reacties waren zeer positief.

Toegangskaarten à € 5,- kunt u half uur voor aanvang op 15 juni kopen bij de ingang van 
de Bernarduskerk. Na de lezing welke ongeveer 5 kwartier duurt is het lunchtijd.

Er is van alles te koop zoals belegde broodjes, hartige taart, soep, koffi e, thee, limonade 
etc. Uiteraard hopen we op een stralende dag en er zullen tafels en stoelen zijn om heerlijk 
te genieten van deze etenspauze.

Vanaf 13.00 uur start er een markt met kraampjes vol 2de hands spullen, boeken, kunst, 
serviesgoed en wat al niet meer. U zal er vast iets leuks vinden om te kopen. Verder is 
er vanaf 13.30 uur een open podium in de kerk. Het is prachtig als mensen iets van 
hun talent willen laten zien/horen. We nodigen u uit: geef je op bij Mechtild Oostdam 
071-3415870.

Je kunt dan 10 minuten iets voordragen, alles mag, bijvoorbeeld een gedicht, verhaal, een 
lied, iets instrumentaals. Het is fi jn als je mee doet; het draagt bij aan een mooie middag!
En heeft u wellicht nog bruikbare spullen voor onze markt dan kunt u bellen naar 
bovengenoemd telefoonnummer. 

Bij voorbaat dank ook namens Issoria.

Het beloofd een gevarieerde actiedag te worden.
Heel graag tot ziens op 15 juni!

Midzomer – Actiedag
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Het is zaterdagmiddag 16 maart als ik mijn fiets parkeer voor de Scheepjeskerk.  
Vanmiddag zal hier een benefietconcert gehouden worden voor de stichting Caras Alegres. 
De zon schijnt volop en het lijkt wel of  
iedereen daarom extra vrolijk is. Een man 
met een klein rond brilletje spreekt me 
aan. “Zo meisje, ook zo zin in het concert? 
Weer eens wat anders dan orgelmuziek”. 

Grinnikend stap ik samen met de man de kerk binnen. Al snel gaan we ons eigen weg 
als hij een kopje koffie neemt en mijn aandacht getrokken wordt door een lange tafel met 
daar omheen een groep mensen. Op tafel liggen allerlei handgemaakte stoffen spullen in 
vrolijke kleuren. “Al deze spullen hebben de mensen uit Guatemala zelf gemaakt”, vertelt  
oprichtster van Caras Alegres, Judith Bank, trots. “Met onze organisatie proberen we iets 
te doen aan de arbeidsintegratie, zo zorgen we voor eigen naaiatelier”. Ik kijk naar een 
vrouw die elegant een sjaal om haar nek wikkelt. Ze twijfelt of ze de groene of paarse zal 
nemen. Uiteindelijk neemt ze beide sjaals. “Het is tenslotte voor het goede doel”, lacht de 
vrouw. 

Plotseling wordt mijn aandacht afgeleid door vioolklanken. Het Rapenburg Kamerorkest 
uit Leiden is er klaar voor. Voordat de eerste noten klinken heet Judith Bank iedereen  
welkom en vertelt over haar werk voor Caras Alegres. Negen jaar geleden heeft zij de  
stichting opgericht die werkzaam is in de achterstandswijk Las Rosas in Guatemala. 
Hier ondersteunen zij kinderen die werken en leven in extreme armoede. Daarnaast  
zetten zij zich in voor vrouwen en gezinnen in de wijk, bij het vergroten van de (financiële)  
zelfredzaamheid. Inmiddels zijn er tientallen projecten opgezet en is al veel goeds  
bereikt. Maar om dit te kunnen blijven doen is geld nodig. Daarom zal alle opbrengst van  
dit benefietconcert naar Caras Alegres gaan. Terwijl Judith verder vertelt over het  
onderwijs in Guatemala valt mijn oog op de glas-in-lood ramen van de kerk. Met de zon  
erop lijken de kleuren in de ramen te stralen. Precies dezelfde kleuren die terug komen in  
de handgemaakte stoffen spullen uit Guatemala. Wat een toeval….

Na de woorden van Judith neemt  
dirigent Johan Top het woord over. Het 
repertoire van vanmiddag strekt zich uit 
van de Barok tot 20e-eeuw composities. 
Het orkest bestaat naast een groot aan-
tal violisten onder andere uit leden die 
trompet, hoorn, dwarsfluit of slagwerk 
spelen. Het eerste muziekstuk dat in-
gezet wordt is van de Russische compo-
nist Mikhail Ippolitov. Een prachtig stuk 
met een belangrijke rol voor de viool 
en klarinet. Daarop volgt een stuk met  

Vioolklanken 
in de Scheepjeskerk



15

filmische orkestmuziek en een stuk van 
de Franse componist Jules Massenet. Als 
ik om me heen kijk zie ik mensen zicht-
baar genieten. Ik realiseer me hoe groots 
de muziek klinkt in de kerk. 

Plotseling draait Johan Top zich om naar  
het publiek. “Ik moet even weg”, zegt hij 
geheimzinnig en hij loopt naar de pas-
torie. In de kerk klinkt geroezemoes. “Hij 
moet vast plassen”, zegt een man naast 
me. Ik schiet in de lach. Wat een aparte 
situatie. Al snel komt hij terug de kerk in 
gevolgd door Tessa Grobben. Deze jonge 
meid, die leerling is van Johan Top, blijkt 
een vioolsolo in het stuk ‘viool concert van Haydn’ te hebben. Het orkest zet in en al snel is  
duidelijk waarom Tessa deze solo mag spelen. Wat een talent! Na afloop wordt Tessa  
bedankt met een grote bos bloemen en een welverdiend applaus. 

Dat Johan Top het zelf ook nog leuk vindt om viool te spelen blijkt wel als hij opeens 
plaatsneemt in het orkest en een stuk meespeelt. Ook zonder dirigent blijkt dit orkest een 
stuk neer te kunnen zetten van hoog niveau. 

Als afsluiter volgt een stuk van Edward Elgar, ‘Pump and Circumstances’. Een mars die 
afgesloten wordt met een groot applaus. 

Na afloop loop ik nog even langs de lange tafel met 
handgemaakte spulletjes. Terwijl ik een praat-
je maak met Judith, zie ik de man met het ronde  
brilletje bij het orgel staan. Zondag geniet hij vast 
weer van de orgelmuziek. 

Sarine Schildwacht 
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In de schijnwerper

Leuk dat ik me dit keer mag voorstellen. Mijn naam is  
Ron Kapaan. Sinds november 2007 woon ik op de  
Groenestein 17 met mijn vrouw Celeste en oudste 
zoon Quinten en sinds eind 2009 ook met mijn twee  
pleegkinderen.

Ik weet nog de dag dat wij dit huis aangeboden 
kregen. Ik vroeg of mijn zoon en vrouw dit wel wilden, zo 
ver weg van school en winkel wonen. Mijn zoon hoefde 
niet lang te denken. Want het huis dat we aangeboden  
kregen, was precies het huis naast zijn beste vriend. En ook  
Celeste leek het wel wat om in zo’n mooie, rustige  
omgeving te wonen. De beslissing was dus snel gemaakt.

Ik kende de buurt al langer. Als geboren Hazerswoude-
naar kom je natuurlijk wel in alle delen van de gemeente.  
Bovendien ging ik nog wel eens langs bij Anneke Kaptein 
en in tijden dat de Shell nog niet onbemand was, was mijn 
zus daar medewerker. Ik wist dus dat ik in een hechte  
gemeenschap kwam te wonen, waar buren op elkaar  

letten en voor elkaar zorgen. De sfeer die hier hangt, doet mij erg denken aan de tijd dat ik nog jong 
was en je moeiteloos bij buren naar binnen kon lopen.

Het is bij ons thuis soms net de zoete inval. Zeker nu de zomer er weer aankomt, is het altijd weer 
een verrassing wie er is blijven spelen en soms blijft eten. En hetzelfde doen mijn kinderen bij de 
buren. 

Met de verhuizing naar de Groenendijk ben ik ook dichter bij mijn werk gaan wonen. Ik werk bij 
een administratiekantoor in Zoeterwoude-Dorp. De dagen dat er ’s avonds niets op het programma 
staat, ga ik op de fiets naar mijn werk. Zeker in de lente en de zomer is het heerlijk om ’s ochtends 
door de polder te fietsen. Vaak zie je iedere morgen dezelfde vogels. Zeker een witte gans in het 
weiland achter de ‘Vrijhoeve’ was een opvallende vogel. Hij kreeg dan ook al snel de naam ‘Maarten’ 
naar de gans in Niels Holgerson. Na enige tijd bleek Maarten echter geen Maarten, maar Mariëtte 
te heten.

Helaas komt het er de laatste tijd niet zo vaak meer van om op de fiets naar werk te gaan. Eigenlijk 
gebeurt dat alleen de dagen dat de kinderen vakantie hebben. 

De kinderen moeten vaak ’s avonds naar trainingen gebracht worden. Meestal gaat de reis 
naar het zwembad. Veel van mijn vrije tijd breng ik door in het zwembad. De Does in Lei-

derdorp is bijna een tweede huis te noemen. Zowel mijn oudste zoon als mijn pleegdochter 
zitten op waterpolo en zwemmen. Mijn pleegzoon zit nog op zwemles, dus dan mag ik ook 
nog even in het zwembad zitten.

Eigenlijk is het ook niet echt gek dat wij twee kinderen op waterpolo hebben zitten. 
Ik ben daar immers zelf mee begonnen. Sinds 2003 ben ik assistent trainer/coach  
bij het jongensaspiranten waterpoloteam van Z&PC Koudekerk. 
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Vrijdagavond geef ik met nog twee begeleiders trainen aan een groep van 22 jongens in 
de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. Het opvallende al die jaren dat ik dit doe, is de enorme  
motivatie van de jongens om te komen trainen en hard te werken. Afgelopen seizoen hebben  
wij alle wedstrijden verloren omdat we met een heel jong team tegen fysiek grotere jongens  
moesten spelen. En toch kwam iedere week iedereen weer trainen en werden alle wedstrijden  
met volle inzet gespeeld. Omdat die jongens zo graag willen, is het niet moeilijk om je avond aan  
hun te besteden.

Naast trainer/coach ben ik ook nog 8 jaar penningmeester geweest bij de zwem- en poloclub. Door 
de komst van mijn pleegkinderen had ik daar eigenlijk niet genoeg tijd meer voor. Afgelopen jaar 
ben ik daarom daarmee gestopt.

Van Irene wist ik dat ze al heel lang wilde stoppen als penningmeester bij de speeltuinvereniging.  
Zeker toen zijn naar de Rhynenburch verhuisde, begreep ik dat er nu toch echt wel iemand op  
moest staan om deze kar te trekken. Toen tijdens het buurtfeest een enquête rond ging met de  
vraag of je iets wilde doen voor de speeltuin of het wijkcomité, wist ik wel waar behoefte aan  
was bij de speeltuin. En zo kwam er op mijn adres toch weer een KvK-vermelding. 

Mijn kinderen spelen graag in de speeltuin. Het is ook maar een paar stappen bij ons huis vandaan. 
Ik vind dat je het gewoon niet kunt maken, om niet je steentje bij te dragen aan een voorziening 
waar je zelf of je familie ook een hoop plezier beleeft. We moeten toch met zijn allen voor zo iets moois 
als de speeltuin zorgen?

Naast de speeltuin heb ik sinds vorig jaar ook een andere tuin waar ik een hoop tijd in stop. Habéko 
heeft vorig jaar een verloting gehouden om een moestuin te kunnen huren aan de Molenlaan. Met 
een kans van één op drie was de kans vrij groot om te winnen, en gelukkigerwijs waren wij die ene 
van de drie.

Ik merk wel dat deze tuin je de mogelijkheid geeft om leuk contact te krijgen met je buren. Veel 
buren willen mij helpen met mijn tuin en stellen naast advies ook materiaal en arbeid beschikbaar. 
Zo heb ik van een buurman een platte kas gekregen, van een andere buurman nog een paar extra 
ramen voor de kas, en een derde buurman (mijn tuinbuurman Maarten, niet te verwarren met de 
gans uit Niels Holgerson) heeft geholpen de kas op te zetten.

Zeker in deze tijd is het hard werken in de tuin. De grond moet van onkruid worden ontdaan en er 
moet gezaaid worden. Gelukkig is inmiddels het meeste al gezaaid en is het straks alleen nog maar 
onkruid vrij houden en natuurlijk oogsten.

In de drukke agenda is de moestuin iets waarbij ik mee heerlijk kan ontspannen. Het gedachteloos 
onkruid trekken of schoffelen is een manier om de batterij weer op te laden. 

Kortom, voorlopig zie ik me hier niet weg gaan. Wij wonen hier erg naar mijn plezier en al mijn  
kinderen ook.
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IN DE MEDIA

Het zal niemand in de Groenendijk zijn ontgaan; de brand aan de Rijndijk die het 
grootste gedeelte van de boerderij van fam. van Diggele verwoestte. Wij wensen de 
fam.- v. Diggele en Wortman veel sterkte toe.
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Mijn naam is Marja Kluyver en ben eigenaar van Praktijk Mensenzorg. In deze praktijk 
werk ik met orthomoleculaire therapie, kinesiologie en continentiezorg. Ik help mensen 
met chronische gezondheidsklachten door samen te zoeken naar de oorzaak van deze 
klachten en deze aan te pakken door middel van voeding, beweging en stressvermindering 
met spiertesten.

Tijdens mijn opleidingen tot verpleegkundig specialist en kinesioloog kwam ik in 
aanraking met orthomoleculaire therapie. Het wekte mijn interesse vanwege het 
uitgangspunt dat je door gezond eten en gezond bewegen meer energie krijgt. Omdat het 
me bleef prikkelen ben ik de opleiding gaan volgen tot orthomoleculair therapeut volgends 
PNI richtlijnen. 

Orthomoleculaire therapie gaat ervan uit dat voeding pas voeding is als het lichaam 
er voordeel uit haalt. Veel voedsel dat we tegenwoordig eten geeft het lichaam geen 
energie maar is juist een belasting. Hierdoor ontstaan tekorten en kunnen na verloop 
van tijd ziekten optreden. Overgewicht, allergie, depressie, concentratiestoornissen en 
hyperactieve kinderen zijn hier voorbeelden van. 

Sinds deze opleiding zijn wij binnen het gezin anders gaan eten. Basis van deze leefwijze 
is alleen eten als je honger heb, bewegen voor het eten en bijna geen graan en peul-
vruchten meer. We aten al veel groenten en fruit omdat we een groentetuin hebben. 
Maar we zijn nog meer groente gaan eten en hebben de pasta, rijst en aardappelen 
vervangen door …….groente. De reden hiervoor is dat vooral door geraffi neerde granen 
ontstekingsreacties in de darm ontstaan die reden geven tot buikpijn, obstipatie of juist 
ernstige diarree. Door deze darmproblemen nemen de darmen minder voedingsstoffen op 
en ontstaan andere klachten. 

Pakjes en zakjes gebruiken we nauwelijks meer, we maken alleen nog gebruikt van verse
ingrediënten. We hebben hier allemaal veel plezier van. Mijn man is bijna van zijn 
medicatie af, de kinderen hebben energie voor tien en zijn naast een verkoudheidje bijna 
nooit ziek. Favoriet bij de kinderen is het volgende recept voor lasagne.

Recept van de ‘BUUF’
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Bereiding:
Schil de ui en verwijder bij de paprika de steel 
en zaadlijsten. Snij de uien en paprika in 
kleine blokjes, snij de prei in smalle ringetje en 
was de prei, laat deze uitlekken in een vergiet. 
Schil de courgette en snij de kop en het kontje 
eraf. Snij de courgette in de lengte in dunne 
plakken. Kook ondertussen de doperwten 
gaar en giet ze af. Pel de knofl ook en snipper 
deze zeer fi jn. Fruit de ui in een koekenpan 
en voeg, als deze glazig wordt, het gehakt 
toe. Maak het gehakt rul met een vork en 
voeg daarna de paprika, prei, knofl ook toe. 
Voeg tijm en oregano naar smaak toe. Snij de gepelde tomaten in 
blokjes en voeg bij het gehaktmengsel. Laat het geheel goed warm worden.

Neem een grote ovenschaal en schep daarin een laagje van het gehaktmengsel, leg over 
dit laagje dunne plakjes courgette, schep een laagje doperwtjes erover en strooi gerapte 
kaas eroverheen. Vervolgens weer een laagje gehaktmengsel, plakjes courgette, doperwten
en kaas. Eindig met een laagje gehaktmengsel en strooi de laatste kaas eroverheen. 
Vervolgend zet je de schaal in de oven op ongeveer 200 graden. Het geheel goed door laten 
warmen de kaas laten smelten en lichtbruin laten worden. Heerlijk met een verse salade 
of met olijven en (eigengemaakte) pesto.

Nieuw: BUURTRECEPT
Hebt u ook een bijzonder recept! Een familierecept dat van oma op dochter/zoon 
doorgegeven wordt of gewoon uw lievelingsrecept en wilt u die met ons delen, stuur 
dit dan naar: buurtpraet@wijkcomitegroenendijk.nl 

Schrijf in de inleiding wie u bent en waarom dit ‘uw lievelingsrecept’ is, vergezeld 
van een foto en wij zullen dit plaatsen in de eerstvolgende buurtpraet. Dit wordt 
het kerstnummer, misschien brengt dat u op een idee!

Schil de ui en verwijder bij de paprika de steel 

Voeg tijm en oregano naar smaak toe. Snij de gepelde tomaten in 
blokjes en voeg bij het gehaktmengsel. Laat het geheel goed warm worden.

 

Eet smakelijk

Enjoy your meal
Bon appe� t

Benodigdheden:• 500 gr rundergehakt• 2 rode paprika• 2 uien
• 2 prei
• 2 teentjes knofl ook• 1 courgette• 1 blik of 4 verse gepelde tomaten

• 450 gr doperwten (uit de diepvries)
• Tijm naar smaak• Oregano naar smaak• Gerapte kaas• Grote ovenschaal
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Het was weer een feit! Zaterdag 26 januari jl. was er in Pleyn 68 weer een fantastisch 
optreden gegeven door Grieshog en Blue Monday! De bekende liedjes en meezingers zijn 
weer ten gehore gebracht vanuit een geweldige Irish Pub! 

Het podium was omgetoverd tot een Ierse pub, waar het publiek in de zaal van mee kon 
genieten. Af en toe kwamen er bezoekers de pub binnen, hingen hun jas op aan de staande 
kapstok en bestelden een Guiness aan de bar, waarna ze aan een tafeltje plaats namen of 
aan de bar bleven hangen. Het hele tafereel straalde de gezelligheid en de vriendelijkheid 
uit, waar de Irish Pub bekend om staat. 

Vanuit achter in de zaal kon je goed horen dat de muziek steeds bekender werd en dat dit 
jaarlijkse optreden met veel enthousiasme word bezocht. Er werd fanatiek meegeklapt, 
gezongen en nauwlettend geluisterd naar de mooie kleine liedjes die werden gezongen. 

Al met al was het een geweldige avond en zal dit zeker volgend jaar herhaald worden.
Houd hiervoor de Pleyn-site of de Buurtpraet in de gaten. 

Ierse avond
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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 nieuwe 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!

 Heb je zelf een leuk idee of 
een belangrijke mededeling, dan mag 

je ons natuurlijk altijd mailen! 
Of stop je werk door de brievenbus 

van het huis op Rijndijk 31i !
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Voor de grote(re) kinderen of vraag het aan mamma.

Heb je een oude spijkerbroek die je niet meer past of die niet meer zo heel mooi is, maak er 
een mooie spijkerbroektas van!

Wat heb je nodig:
- een oude spijkerbroek (grote kindermaat, LET  OP: hoe groter de maat hoe groter de tas)
- 1 of 2 leuke stofjes
- Naaimachine / naald en draad
- Schaar 
- Spelden
- Versiersels bijvoorbeeld kralen of vilt 
 om de tas op te pimpen.

1. Je begint door de pijpen af te knippen net onder  
 het kruis, knip alles recht af.
2. Keer de broek binnenste buiten en speld 
 de onderkant aan elkaar vast en naai het vast.
3. Van de broekspijpen knip je een strook voor 
 de schouderband of korter als je een handtas wilt.  
 De strook afwerken met een zigzag of dubbel stikken en aan de tas naaien.
4. Als je een voering wilt naai dan een soort zak even groot als de tas en naai die aan 
 de binnenzijde van de tas aan de boord vast
5. Je kunt je broek versieren met vilten bloemen of stofjes ( maak een riem van stof en haal 
 het door de riemlussen van de broek) Maak van kralen een vrolijke tashanger en bevestig 
 deze aan een riemlus.

                                          
          
  Wij zijn heel benieuwd naar jullie creaties, stuur een foto van 
  je zelfgemaakte tas dan plaatsen we het in de volgende buurtpraet:
  buurtpraet@wijkcomitegroenendijk.nl 

                              Maak er iets moois van! 
  

             

VEEL SUCCES

Spijkersbroektas

 de schouderband of korter als je een handtas wilt.  
 De strook afwerken met een zigzag of dubbel stikken en aan de tas naaien.

                                          
          
  Wij zijn heel benieuwd naar jullie creaties, stuur een foto van 
  je zelfgemaakte tas dan plaatsen we het in de volgende buurtpraet:
  buurtpraet@wijkcomitegroenendijk.nl 
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Wist je dat ...
• Er ook een heleboel andere landen op de derde zondag van juni Vaderdag vieren? Zoals 
 Frankrijk, Hongarije, Ierland en Engeland.
• Er ook landen zijn die dit op een hele andere dag vieren? Zo viert Denemarken op 5 juni  
 Vaderdag, Luxemburg op de eerste zondag in oktober en in Duitsland worden alle vaders op 
Hemelvaartsdag in het zonnetje gezet!
• Het idee om een Vaderdag te hebben in Amerika is verzonnen?

Weet je nog niet wat je kunt maken voor je vader?! Dan is dit misschien nog wel een leuk 
idee! (Let op dat je wel de hulp nodig hebt van je moeder)

Zoutdeeg;
• 200 gram meel (geen zelfrijzend)
• 200 gram zout
• water

De hoeveelheid water is niet helemaal precies te zeggen. Als je er maar voor zorgt dat je klont 
deeg niet te vochtig of plakkerig is. Het moet natuurlijk niet aan je handen blijven plakken. Als 
je het lekker kan kneden en rollen zonder dat het aan je handen blijft plakken dan zit je goed. 
Wees ook niet te zuinig met zout anders droogt het niet mooi hard op.

Poppetjes
Als je haar voor een poppetje wilt maken of gewoon kleine sliertjes dan moet je nog een half 
zoveel toevoegen (in dit geval dus 100 gram). Niet alleen kan je dan met je hand mooie kleine 
sliertjes maken. Je kunt het zoutdeeg ook door de knoflookpers doen. Dan krijg je écht mooie 
sliertjes.

Hartje
Heb je een taartvormpje in een hartje (of andere vorm) kan je die 
natuurlijk gebruiken. Zelf hartjes maken kan natuurlijk ook. Als je 
ervoor zorgt dat het hart van binnen open is of ervoor zorgt dat er 
een gaatje in zit dan kun je de hartjes ook ophangen. Een ketting is 
dan ook zó gemaakt. Of maak heel veel hartjes. Maak aan elk hartje 
een lint en hang ze op aan een stokje, kleerhanger of maak er een 
mooie krans van. Een ander goed idee is om er een onderzettertje 
in hartvorm van te maken. Kun je meteen het kopje thee voor het  
Vaderdag ontbijt er op zetten.

Vaderdag 16 juni 2013
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Bakken
Je zelf geknutselde Vaderdag cadeautje moet nog wel even in de oven of magnetron. Dit is n 
odig om het deeg hard te maken en moet dus op een lage temperatuur gebeuren. Houd het  
allemaal goed in de gaten. Het is niet nodig dat je Vaderdagcadeau bruin wordt, want je kunt 
het toch nog schilderen. Wordt het te bruin dan gaat het te hard en moet je de oven wat  
lager zetten.

Droog je Vaderdagcadeau eerst een uurtje op ongeveer 100 graden. Daarna zet je de oven  
op 125 graden voor nog een uur. Als het goed is dan is je Vaderdagcadeautje nu hard  
geworden. Zo niet dan laat je je cadeau nog even in de oven staan. Als het klaar is laat je  
het afkoelen zodat je het vast kan pakken.

Afwerken
Is je knutselwerkje afgekoeld dan kun je jouw werkstuk gaan verven. En eventueel kan je 
moeder transparante vernis erover verven voor een mooi glimlaagje. Alles laten drogen en je 
hebt een mooi helemaal zelf geknutseld Vaderdag presentje. Je vader zal het een heel leuk  
idee vinden. Maar als je het op Vaderdag tijdens het ontbijt geeft dan moet je er wel bij 
zeggen dat je dit mooie broodje niet kunt eten!

Houd jouw pappa van uitslapen?!
Maak een ‘uitslaap-deur-hang-kaartje’!

En het is heel eenvoudig te maken. Teken op een stuk karton de vorm van een deurhanger 
en knip deze uit (zie foto). Zet de magische tekst: “Papa slaapt” erop en maak de kaart  
zo mooi als je maar kunt. Lekker knutselen, plakken, verven, kleuren. 

Pak je deurhanger in een leuk papiertje en vader zal deze Vaderdag voor  
altijd herinneren als zijn mooiste Vaderdag ooit! 
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Woordzoeker boerderij 
D A G E I T B K U I K E N A H 
K E Z G N R F M D M H C A J O 
A S D R M A I S P E I E R E N 
L G I V A C E T K L T E G F I 
F A Z A N T K A R K I P P M N 
S A B R H O E L Z K Z L A D G 
I L C K X R Z L W O W U A B O 
S T I E R U R E Z E L A R O E 
C F S N V S D N S Z A L D E V 
H L M O N E O P B I M K E R A 
A E V L O A P G E U I O H D G 
A D O Q J L A N D B O U W E R 
P O N Y K T U K U L C A S R W 
P A I E L A W R G D F S S IJ B 
 

Zoek onderstaande woorden in het rooster! 
vlo     eieren     ezel 

stier     geit     imker  

paard     landbouwer    pony   

schaap    maïs     kuiken 

melkkoe    kalf     fazant  

varken    tractor     boerderij 

lam     stallen     kip 

honing    pauw 
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Woordzoeker boerderij 
D A G E I T B K U I K E N A H 
K E Z G N R F M D M H C A J O 
A S D R M A I S P E I E R E N 
L G I V A C E T K L T E G F I 
F A Z A N T K A R K I P P M N 
S A B R H O E L Z K Z L A D G 
I L C K X R Z L W O W U A B O 
S T I E R U R E Z E L A R O E 
C F S N V S D N S Z A L D E V 
H L M O N E O P B I M K E R A 
A E V L O A P G E U I O H D G 
A D O Q J L A N D B O U W E R 
P O N Y K T U K U L C A S R W 
P A I E L A W R G D F S S IJ B 
 

Zoek onderstaande woorden in het rooster! 
vlo     eieren     ezel 

stier     geit     imker  

paard     landbouwer    pony   

schaap    maïs     kuiken 

melkkoe    kalf     fazant  

varken    tractor     boerderij 

lam     stallen     kip 

honing    pauw 

 

Woordzoeker
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Technisch Installatiebedrijf  de Boer
Rijndijk 3a
2394 AA Hazerswoude

Habeko wonen
Postbus 35 
2396 AA 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

Jan Groen Klussenbedrijf
Rijndijk 31 i
2394 AB Hazerswoude

Timmerfabriek De Groenen Dijck
Rijndijk 87a
2394 AD Hazerswoude

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

Technical Toys
Rijndijk 31d
2394 AB Hazerswoude

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

Autohuis de Jong
Rijndijk 57
2394 AC Hazerswoude

De uitgave van de Buurtpraet 
wordt gesponsord door:

Steun ook met uw bedrijf de Buurtpraet, 
een vermelding voor slechts € 25,-  per jaar. 

Mail naar: buurtpraet@wijkcomitegroenendijk.nl



ZO 26 MEI
LEIDEN MARATHON 

MEETS GROENENDIJK 

VANAF 10 UUR:
KIDS RUN (3 AFSTANDEN)

(WARMING-UP VERZORGD DOOR SPORT2BFIT)

MELD JE SNEL AAN VOOR EEN STARTBEWIJS

VANAF 11 UUR:
LIVE MUZIEK 

ETEN EN DRINKEN
(PLEYNʼ68 & BOLLIE BEENHAM)

KINDERACTIVITEITEN
(SPRINGKUSSEN, SCHMINKEN, POFFERTJES)

waar: molenlaan | leeftijd: 0-100 | tijden: 10-15 uur
info en aanmelden via info@wijkcomitegroenendijk.nl

www.wijkcomitegroenendijk.nl


