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Heb je ook onlangs in de krant gelezen over het onderzoek van de Universiteit Groningen  
naar het effect van gemeentelijke fusies ?  Nul komma nul dus... de conclusie is dat de  
kosten zelfs hóger worden en de onderzoekers  adviseren dat gemeenten beter gewoon 
kunnen samenwerken om gespecialiseerde taken uit te voeren. Voor Rijnwoude is dat  
mosterd na de maaltijd want over een jaar zijn we ABR…

Onze eigenste Habeko maakt zich intussen toch zorgen om de leefbaarheid in de (kleine) 
kernen van ABR en enkele bestuursleden van ons Wijkcomite mogen binnenkort naar een 
heus door Habeko georganiseerd forum om met elkaar daarover te praten.  Habeko ziet de 
bui al hangen en er valt te verwachten dat er veel (meer) op de schouders van vrijwilligers 
terecht gaat komen. Gelukkig is Groenendijk van ouds her toch al een wijk waar mensen 
gewend zijn om veel zelf te doen.

Voor wie het niet weet;  de steiger voor, en alle opknapwerk aan en in de Scheepjeskerk 
is allemaal vrijwilligers werk van een groep volharders die soms tegen de (RK)stroom in 
moeten roeien.

Ook Pleyn (ons buurthuis) draait volledig op vrijwilligers net als de organisatie van de 
Speeltuin en als er in November kinderen langs de deur  met een lampion om St.Maarten 
te vieren zijn het  óók al vrijwilligers die dat organiseren.

Gelukkig zijn er dus nog steeds Groenendijkers die vinden dat onze wijk méér is dan een 
rij huizen en een samenleving pas functioneert als je ook bereid bent om daar met elkaar 
wat voor te doen. 

Mijn conclusie is wel dat we ons (wijkcomite) professioneel moeten presenteren in het verre 
Alphen teneinde onze Groenendijk ook dáár op de kaart te houden en wat dat betreft had 
Groenendijk misschien wel beter kunnen fuseren met Zoeterwoude.

Jan Wesselingh
voorzitter

Voorpraet
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Beste lezer van de Buurtpraet,

Op 6 januari wordt er een Nieuwjaarsborrel 
georganiseerd in Pleyn 68. 

We heten jullie allemaal van harte welkom 
vanaf 14.00 tot 17.00 uur.

De nadruk van deze samenkomst ligt op elkaar 
ontmoeten, jong en oud, elkaar de beste wensen 

toewensen en gezellig bijpraten. 

Bij binnenkomst ontvangt u 
gratis een glas champagne.

Voor de kinderen zijn er 
diverse activiteiten.

Hopelijk tot 6 januari 2013!
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De jaarlijkse ierse avond wordt ook deze keer weer een niet te missen bijeenkomst,  
georganiseerd door Blue Monday en Grieshog en een groep vrijwilligers van Pleyn 68.

Inmiddels is de ierse avond uitgegroeid tot een “klassieker”. Dit jaar voor de achtste keer!
Er wordt niet alleen ierse muziek gespeeld. Mooie folkmuziek, ook uit andere gebieden 
krijgt U te horen.

Blue Monday heeft als vaste kern Nelis van der Krogt, Kees Jansen en Hans de Bruijn.  
Tijdens de ierse avond laten ze zich bijstaan door een aantal gastspelers. Bekende  
gerenommeerde muzikanten. Hun optreden belooft zeer bijzonder te worden. Grieshog is 
in de vertrouwde samenstelling aanwezig.

U bent van harte uitgenodigd 
om deze avond bij te wonen.

Kom gezellig in onze ierse pub, drink een pint of een 
glas wijn en geniet van een avondje mooie muziek, live 
gespeeld.

Want het publiek maakte de ierse avond al zoveel keer tot 
een gezellige en sfeervolle bijeenkomst. We rekenen ook 
deze keer weer op U!!!

Zaal open: 20.30 uur
Aanvang optreden Grieshog: 20.50 uur

Entreé gratis.
Fooienpot na afloop.

 Anne-Marie de Groot-Wesselingh

De Ierse avond 
in Pleyn’68
26 januari 2013
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In het Monumentenweekend van 8 en 9 september is de 250e verjaardag van de  
Hazerswoudsche Droogmakerij gevierd.  Circa 250 mensen brachten een bezoek aan het 
cultuurhistorische landschap nabij Vierheemskinderenweg 7 te Hazerswoude Dorp. Zowel 
bewoners uit onze buurt maar ook echte molenkenners uit de verre omtrek. De bezoekers 
kregen een leerzame presentatie te zien, waarin zichtbaar werd gemaakt hoe 7 molens bij 
de Westvaart hebben meegewerkt aan het droogmalen van een 3540 ha grote waterplas. 
Daarna was er muziek van de JAMM’s met mooie stemmige liedjes over de verdwenen  
molens. Tot slot was er gelegenheid om met een gids een wandeling door het cultuur- 
historische landschap te maken. Mede door het mooie weer bleven bezoekers soms 
een halve dag aanwezig en werden vele verhalen uitgewisseld. De organisatie heeft veel  
positieve reacties ontvangen. 

 

In kleine groepjes werd onder leiding van een gids langs 
de genummerde plaatsen van de voormalige molens gewandeld.

Het evenement was niet mogelijk geweest zonder  
financiële bijdragen van Leader Leidse Omme- 
landen, Rabobank Rijnstreekfonds, Stichting Beheer 
Hoek Fonds, Hoogheemraadschap Rijnland en  
de gemeente Rijnwoude. De organisatie is mede  
mogelijk gemaakt door veel locale bedrijven die voor 
beperkte kosten aan de uitvoering hebben mee- 
gewerkt.

Op zaterdag 8 september 2012  werd langs 
de Vierheemskinderenweg een groot informatiepaneel onthuld.

Heeft u de presentatie en de wandeling gemist?  Geen probleem, alle informatie is te 
vinden op www.landvanwijkenwouden.nl.  Zowel een interessant filmpje, de powerpoint  
presentatie, als ook de folder kunt u downloaden. Ook kunt u zelf wandelen langs het  
Boerenlandpad Westvaartroute (4,7 km), dit pad start bij de carpoolplaats N11 en loopt 
langs de voormalige 7 molens bij de Westvaart.

Echt een aanrader in een mooi weekend, 

Ben Oostdam 
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Definitieve Inpassingsplan
Eind september is het definitieve plan voor de nieuwe hoogspanningsmasten ter inzage 
gelegd. Tot november was er gelegenheid voor betrokkenen om in beroep te gaan tegen 
de plannen. Alleen mensen die al eerder een zienswijze hadden ingediend konden nu nog 
reageren.  

Verrassende wijzigingen
Bij de laatste plannen waren er nog wel verassende wijzigingen. Eerder vielen bepaalde 
woningen in de risicozone en anderen vielen daar soms net buiten. Door gering  
schuiven met de draden in de lucht (380 kV) en de kabels in de grond (150kV) en  
gewijzigde rekenmethodieken was de situatie nu net weer anders.  “Wat een jojo-beleid” 
hoorde ik als verwijt van sommige  buurtbewoners. Het lijkt erop dat het ministerie wel 
erg lichtzinnig is omgesprongen met informatie naar betrokkenen. De impact van deze  
informatie is voor betrokkenen natuurlijk erg groot. De scheidslijn tussen ‘uitkopen’ 
of ‘schadevergoeding’ of ‘niets aan de hand’ blijkt allemaal zeer gering. Wel is duidelijk 
dat door het hoog ophangen van de nieuwe draden de risicozone van het magneetveld is  
verkleind.

Rijdijk 105 en 105a
De families de Jong woonachtig op Rijndijk 105 en 105a zijn nu de enige twee woningen bij 
de Oude Rijn die nog in de zogenaamde risicozone vallen. Deze bewoners krijgen de keuze 
uit blijven wonen met een schadevergoeding of verhuizen na aankoop van hun woning.  

 Dubbele woonboerderij Rijndijk 105 en 105a nu nog naast de huidige hoogspanningsmast

Nieuwe Hoogspanningskabels 
Randstad 380 kV
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De bewoners hebben al langer aangegeven 
in dat geval liever met hun jonge kinderen  
in voorjaar 2013 naar een andere woon- 
locatie uit te kijken. Wat er daarna met de 
boerderij -die generaties lang in de familie is 
geweest- gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Verdere planning
Als Tennet in 2013 de laatste bezwaren 
bij de Raad van State heeft afgehandeld  
zullen de bouwvergunningen voor de  
masten worden aangevraagd. Inmiddels is 
Tennet al op diverse plaatsen gestart met 
onderzoeken. Een deel van het archeo- 
logisch onderzoek naar mogelijke historische 
resten in de grond is al uitgevoerd. 

Niet geheel verassend dat daarbij vondsten 
zijn gedaan, omdat langs de Oude Rijn de 
grens van het Romeinse Rijk heeft gelopen, 
de zogenaamde Limes.  Op bepaalde plaatsen 
moet nog nader onderzoek plaats vinden, wie 
weet wat daar nog gevonden gaat worden van 
onze voorvaderen.

Waarneer de bouw van de masten exact 
aanvangt is nog onduidelijk, maar eind 
2017 moet de nieuwe stroomverbinding 
van Beverwijk naar Bleiswijk in gebruik  
genomen zijn. 

Prettige Feestdagen,  

Ben Oostdam  
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De voorgevel van de Scheepjeskerk staat al enige tijd 
in de steigers en het resultaat begint al zichtbaar te 
worden. De ramen van het middengedeelte en de  
linkerkant zijn door Gerard van den Berg weer in 
de oorspronkelijke kleur gezet en ook een gedeelte  
voegwerk is hersteld. De bedoeling is dat ook de  
pinakels weer teruggeplaatst gaan worden. Ondanks 
speurwerk hebben we het Bernardusbeeld nog niet  
boven water, maar we blijven zoeken.

Bericht vanuit de Scheepjeskerk

Hans  de Boer met kleinzoon Dave 
aan de opbouw van het steiger

In het weekend van 30 september is er ook een 
kunstproject geweest in de tuinen van de pastorie 
en op het voormalige kerkhof. Dit is opgezet door 
Parkexpressie uit Alphen a.d. Rijn en de prak- 
tische uitvoering is gedaan door Kunst en Cultuur 
uit Rijnwoude o.l.v. Albert Dorrestein. De meer 
dan 300 bezoekers waren erg enthousiast en het 
was een mooie gelegenheid om de prachtige tuin  
rondom de pastorie te bezoeken. Wie weet kunnen 
we in de toekomst daar meer mee doen.
 

Ook was er  keramiek te zien en zelfs Job had 
een plaats gevonden op de mestvaalt van de 
paarden van de familie Kaptein. Heel bijzonder 
waren vooral de poppetjes van Melle Kuit met 
de foto’s. Diverse kunstenaars hebben 8 ramen  
beschilderd, deze ramen hangen nu op de  
steigers als decoratie.

Door zo’n project blijkt maar weer hoeveel  
creatieve geesten er in onze omgeving rond- 
lopen.

Henk de Boer



Het is inmiddels wel haast een traditie de open Monumentendag in de Bernarduskerk. 
Begonnen in  2005 bij de viering van het 150 jarig bestaan van de Bernarduskerk. Daarna 
elk jaar opnieuw een programma met Open Monumentendag.

Dit jaar, 8 en 9 september, zullen wij de Open Monumenten-  
dag niet snel vergeten. Prachtig weer, beide dagen. Met een open 
oude Amerikaan een ritje langs de Rijndijk maken. Kompleet met 
sluier en hoge hoed. Waarom die trouwauto? Dit jaar hadden we 
de bruidjes, die eens in de Bernarduskerk zijn getrouwd, in het 
zonnetje gezet.

In 2011 hadden we dat al gedaan van de bruidjes die in 
het verleden in de Michael kerk in het Zwaantje waren  
getrouwd. Even voor diegenen die het Zwaantje niets zegt: het 
Zwaantje was een buurtschap aan de Rijndijk, waarvan het “centrum” lag net voorbij de 
Oostvaart, dus richting Alphen. Daar stond de kerk, de school, het parochiehuis. 

Weer terug naar 8 en 9 september. Voor diegenen die er niet zijn geweest. Ongeveer 270 
verschillende foto’s van bruidsparen die in de Bernarduskerk waren getrouwd. Het achter-
ste deel van de banken was omgetoverd als een toneel voor 6 oude bruidsjurken, een jurk 
van een bijbehorend bruidmeisje, doopjurken gemaakt van de oude trouwjurken. Dit alles 
in een decor van een altaar, met een deel van een vierluik dat in vroege jaren 50 uit de kerk 
is verwijderd. Er waren bruidsuikers en het allermooiste: er zijn meer dan 450 mensen  
geweest die allemaal een verhaal bij de foto’s te vertellen hadden. Kortom velen kwamen 
tijd te kort, hadden brood mee moeten nemen, waren om 5 uur nog niet uitgepraat.

Het kan niet te lang worden, maar er was nog meer te zien. De Groenvinken, een  
wereldberoemd jongens koor uit de jaren zestig. Een expositie over de voetbalvereniging  
Bernardus toen ze nog in de Groenendijk speelden.

Wij als organisatie hebben er een fijn gevoel aan over- 
gehouden en de vele bezoekers ook mogen we gerust  
stellen. Dat bleek ook uit de vele bedankjes in het boek 
waarin een reactie kon worden achtergelaten.

Wij hopen iets van ons enthousiasme aan u te hebben 
overgebracht Wij gaan in februari weer nadenken over 
de Open Monumentendag 2013. Zet 14 en 15 september  
alvast in uw agenda, Open Monumentendag in de  
Bernarduskerk. 

Kom, ontmoet en vertel op die dag(en) !

Even napraten over 
Open Monumentendag 2012 in de Bernarduskerk
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Als u wat rust zoekt, wij hebben het voor U. Het hek links van onze Bernarduskerk is  
altijd los. Door dit hek komt u op de voormalige begraafplaats van de Bernarduskerk.  

De vrijwilligers van de klusgroep van de H. Michaël  en H. Bernardus parochiekern  
houden ook de tuin en de voormalige begraafplaats bij. Deze voormalige begraafplaats  
is een plek naast de kerk, aan de Rijn, die een rust uitstraalt. 

Wij hebben er een kerkbank, uit de Bonifaciuskerk, geplaatst, in een beplanting in de 
vorm van de Griekse letter Omega.

Wees welkom, ga zitten, rust wat en geniet.

De klusgroep

Rust, we moeten 
er dikwijls naar zoeken
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Wijkcomité Groenendijk:  
“Wie behartigt nog  

onze belangen zodra we straks 
zijn gefuseerd met  

Alphen aan den Rijn?”



1414

Als ik het huis van Josje binnenstap is het eerste wat me 
opvalt de rust en warmte die het uitstraalt. De landelijke 

 kleuren en het haardvuur geven mij direct het gevoel van 
ontspanning. Naast mij op de bank ligt Henk. Een grote 
rode kater die er ontspannen bij ligt.  “Ik heb er nog twee, 
vertelt Josje. “Fred en Arie”. Fred ligt te relaxen in zijn 
rietenmand naast de verwarming. “In de tuin heb ik een 
lekkere zandbak voor ze gemaakt. Daar doen ze al hun 
behoeften op. Hierdoor  gaan ze tenminste niet bij de 
buren”.  

Na jaren in Leiden gewoond te hebben kwam vorig jaar 
een droom van Josje uit. “Ik heb altijd al wat gehad met 
het platteland en de rust die er heerst. De Groenendijk 
is een plek waar ik mij veilig voel. Een beetje tussen stad 
en platteland in… Het is er gezellig en er wonen prettige 
mensen, ik ken al heel wat buren en eigenlijk is iedereen 
geïnteresseerd en hartelijk. Je wordt in de gelegenheid 
gesteld je eigen plekje te vormen”.

Afgelopen september stond de altijd zo vredige 
Groenestein even op zijn kop. Een Cadillac met 
daarin 3 stoere mannen reed door de Groene-
stein en stopte bij nummer 2A. 

In no time klonken bekende rocknummers door 
de straten. De drie rockers, genaamd Johnny 
and the Gangsters of Love, stonden bovenop de 
Cadillac en gaven een prachtige show weg. “Er 
werd gedanst,gezongen en gelachen. Het was 
echt geweldig”, vertelt Josje de Ru enthousiast. 

“Het was bedoeld voor een teamfeestje van mijn werk. Van te voren heb ik briefjes 
bij buren in de brievenbus gedaan met de mededeling; oordoppen in of kom  
lekker kijken”, lacht Josje. “Uiteindelijk stond de hele buurt te dansen”.

Even voorstellen:
Josje de Ru

In deze nieuwe rubriek stellen we een (nieuwe) buurtbewoner aan u voor. 
Dit keer Josje de Ru. Zij is in de zomer van 2011 in de Groenenstein 
komen wonen.
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In het dagelijks leven is Josje locatiehoofd van activiteitencentrum Sparring in Den Haag. 
Dit is een locatie van de Gemiva-SVG groep, een grote zorginstelling in Zuid-Holland. 
“Sparring is een centrum voor ongeveer 140 mensen met een lichamelijke handicap 
en/of niet-aangeboren hersenletsel. Dagelijks kunnen mensen hier terecht voor 
verschillende activiteiten zoals muziek, houtbewerking, computeractiviteiten, koken en 
gesprekken”, legt Josje uit. 

Naast deze drukke baan heeft Josje nog een kleine eigen praktijk als muziektherapeute. 
“Ik heb nu nog vier kinderen met een verstandelijke beperking die ik begeleid. Het doel van 
de begeleiding is het verbeteren van de communicatie. Dit doe ik met behulp van zingen 
en muziek maken. Zo begeleidde ik een jongen van 18 met autisme die nauwelijks sprak. 
Door te zingen bevorder je het automatisch taalgebruik wat uiteindelijk weer kan leiden 
tot het bewust gebruiken leren maken van taal als communicatiemiddel”, vertelt Josje en-
thousiast. Ook begeleid Josje al jaren twee meisjes met het Rett syndroom. “Dit syndroom 
heeft als belangrijkste eigenschap dat kinderen na een leeftijd van ongeveer 8 maanden 
niet meer verder ontwikkelen. Vaak vallen ze nog wat terug, de motorische en commu-
nicatieve vaardigheden zijn daardoor minimaal ontwikkeld. Door het maken van muziek 
met behulp van zang en zachte instrumenten of het luisteren naar muziek, kan er contact 
ontstaan”. “Bij deze kinderen geef je vooral de ervaring van geluid en het plezier dat muziek 
teweegbrengt.”

Ook in haar vrije tijd is Josje veel met muziek bezig. “Er komen hier regelmatig mensen 
langs soms ook uit de buurt, gewoon om muziek te maken. Leuk toch?”. Instrumenten die 
Josje speelt zijn gitaar, fl uit en piano. Ook zingt Josje in twee Leidse koren. “Ik vind het 
geluid in een kerk zo mooi; ik heb, hoewel niet offi cieel kerkelijk meer, van huis uit een 
voorliefde voor religieuze muziek, vooral de Engelse variant”. Als laatste vertelt Josje mij 
dat het haar leuk lijkt met één van de koren een keer in de Scheepjeskerk te komen zingen 
op een zondag. Ze zal daarvoor contact leggen met de parochie van deze kerk.

Door Sarine Schildwacht
 
 



Er was gelegenheid een kijkje te nemen in de fabriek van Avery Dennison. Na een 
veiligheidsinstructie en gewapend met veiligheidsschoenen, brillen en hesjes 
gingen de belangstellenden samen met een begeleider de fabriek in. Daar kreeg 
men informatie over het materiaal en de verschillende processen. 

Ondertussen werden de kinderen in de receptie-ruimte vermaakt met: knutselen, 
fi lmpje kijken en zich laten schminken. De volwassenen konden een fi lm bekijken 
over het “inpakken” van een auto met zelfklevend materiaal. Natuurlijk werd de 
inwendige mens niet vergeten:  er was speciaal een poffertjeskraam ingehuurd en 
er was voldoende koffi e, thee, limonade en iets lekkers voor de kinderen.
   

Iedereen genoot zichtbaar; je kon echt zien dat zowel groot als klein het naar de zin 
had. We hopen dat deze geslaagde dag, Avery Dennison iets dichter bij de buren 
heeft kunnen brengen.   

Burendag
Zaterdag 22 september jl. gingen 

om 11.00 uur de deuren open 
voor onze buren.  

Er was gelegenheid een kijkje te nemen in de fabriek van Avery Dennison. Na een 
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De uitnodiging voor Burendag gemist?
Als jouw e-mailadres bekend is in onze database dan heb je de uitnodiging digitaal 
ontvangen. Natuurlijk hebben we bij de meeste overige buurtbewoners een fl yer 
rondgebracht maar deze is mogelijk aan je aandacht ontsnapt. Daarom, stuur 
een mail naar info@wijkcomitegroenendijk.nl zodat ook jij goed geïnformeerd 
blijft over belangrijke zaken in de wijk.

Als jouw e-mailadres bekend is in onze database dan heb je de uitnodiging digitaal 

Beste buren van Avery Dennison,

We waren onder de
 indruk van de wijze waarop 

jullie burendag in de G
roenendijk inv

ulling gaven. 

Met een strakk
e organisatie 

vooraf en ent
housiaste 

medewerkers op de 
dag zelf gaven

 jullie een uitnodigend 

‘kijkje in jullie keuken’. 

En zo’n 75 volwassenen en ki
nderen gaven h

ier gehoor aan. 

Verrassend di
e dag was jullie ‘Eerste H

ulp aanbod’ 

(met defi brillato
r) aan de naas

te omwonenden in de
 wijk. 

Zij zijn inmiddels nader g
eïnformeerd. 

Bedankt!

 
Wijkcomité Groenendijk



De schijnwerper

Op 30 april 2008, koninginnedag, kregen mijn vrouw 
Renske en ik de sleutel van onze nieuwe woning aan de 
Groenestein 10a. Ruim 7 maanden eerder waren we al snel 
overtuigd dat deze woning en wijk ons veel woongenot op 
zou gaan leveren. Vanuit Leiderdorp, toch een soort van 
buitenwijk van Leiden, naar de groene polder van Hazers-
woude-Rijndijk, precies wat we allebei voor ogen hadden: 
wakker worden met de schapen op de achtergrond, maar 
alle gemakken van de stad dichtbij. Want hoewel we er be-
wust voor hebben gekozen om wat afstand tot de stad en 
drukte te nemen, hebben we (vanuit onze studietijd) toch 
een innige band met Leiden.

Exact 3 maanden later werd Jurre geboren. En in juni 2010 werd het gezin verder  
uitgebreid met de komst van Twan. En wat is het dan lekker om in zo’n wijk te wonen. 
De rust en het groen waarin de kinderen kunnen opgroeien, maar ook de kinderrijkheid 
die deze wijk kenmerkt. Genoeg vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen, ruimte, 
een mooi grasveld in de buurt en, niet te vergeten, de speeltuin in de nabijheid. Sinds  
augustus gaat onze oudste zoon Jurre naar de Steijaertschool. Zijn klas is echt “groenen-
dijks”: maar liefst 6 kinderen in de klas wonen ook in de wijk!

Nu, 4 en een half jaar later hebben we nog steeds het gevoel dat de keuze in 2008 de juiste 
was. Wij zullen hier voorlopig echt niet meer vertrekken. Zelfs 3 maanden Australië kon 
ons niet verleiden! Wat een geweldige ervaring was dat. Met zijn viertjes zijn we afgelopen 
mei afgereisd naar de andere kant van de wereld voor een rondreis Down Under. Met een 
bescheiden busje en onze meest noodzakelijke spullen bij ons (veel heb je echt niet nodig) 
hebben we uiteindelijk meer dan 15.000 kilometer “down under” 
gereisd. En wat hebben we een hoop onvergetelijke ervaringen 
opgedaan! Daar gaan we zeker nog eens naar terug.

Vorig jaar ben ik, na aanmelding bij het buurtfeest, betrokken 
geraakt bij het onderhoud van de speeltuin. Dat houdt in de 

eerste plaats in dat de toestellen veilig kunnen worden  
gebruikt door de kinderen, dat het gras niet al te hoog 

staat in de zomermaanden en dat er voldoende zand 
onder de toestellen ligt. Om er zeker van te zijn dat 

Mijn groenendijk

Het is over het algemeen niet mijn gewoonte om iets over mijzelf te schrijven. 
Maar als de eer je toekomt om het Groenendijkse “stokje” over te mogen nemen, 
dan maak je daar natuurlijk een uitzondering voor!
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deze activiteiten gedurende het seizoen continu worden uitgevoerd, heb ik een onder-
houdsschema opgesteld, zodat iedereen die zich had aangemeld, exact weet wanneer hij of 
zij aan de beurt is. 

Veel buurtbewoners hebben meegeholpen om de speeltuin netjes te houden. Zo hebben 
we een nieuwe waterbaan die weer jaren mee kan. Dat gaan we in 2013 natuurlijk weer  
herhalen. Wat mij betreft doen we er dan weer een schepje bovenop! Hopelijk kunnen Ron 
(Kapaan, penningmeester) en ik ook ergens nog subsidie krijgen. Maar weet je toevallig 
hoe we op andere wijzen nieuwe toestellen of materialen kunnen krijgen, dan horen we 
dat graag! Dat betekent natuurlijk wel dat we de handjes goed kunnen gebruiken. En 
het maakt niet uit of je wel of niet handig bent. Grasmaaien, onkruid wieden, zand stor-
ten, speeltoestellen opknappen, het is allemaal hard nodig. Ook willen we heel graag in 
2013 een nieuw toestel gaan plaatsen, het liefst voor de allerkleinste bewoners van onze 
wijk. Wil je ons team komen versterken, spreek me gerust aan of stuur een mail naar: 
speeltuingroenendijk@gmail.com

Ja, en dan de activiteiten van het wijkcomité/speeltuinvereniging: dat 
zijn er genoeg en die zullen in 2013 ook zeker weer worden georgani-
seerd. Pasen, Sinterklaas en een buurtfeest. Maar de Sint Maartenvie-
ring van 11 november zal dan ook zeker weer worden georganiseerd!! 
Want wat was het een feest op 11 november jl. Een week eerder waren 
ruim 20 kinderen naar Plein gekomen om een eigen lampion te knutse-
len. Met dank ook aan Avery Dennison, die voor een belangrijk deel voor 
de knutselspullen had gezorgd. Het eindresultaat was prachtig: wat een 
mooie lampions!

En toen was het 11 november. Om 4 uur verzamelen 
in de speeltuin. Spannend, zou er wel iemand komen? 
Nou, daar hoefden we ons geen zorgen over te maken. 

Volgens mij hebben we bijna 40 kinderen geteld! Na een leuke opening 
waaierde de groep kinderen uit over de wijk. Veel buurtbewoners had-
den gezorgd voor een sfeervolle wijk: kaarsjes, vuurkorven en natuur-
lijk een hoop snoep voor de kinderen. En al die leuke reacties en blije 
gezichten! Onze kinderen kwamen uiteindelijk thuis met allebei een tas 
vol snoep. Daar kunnen we de komende tijd nog lang van snoepen. Een 
traditie is geboren! Volgend jaar valt 11 november op een maandag, wie 
weet doen een aantal bedrijven in de wijk ook mee?! We zullen zien, de 
uitnodiging kunnen jullie zeker van ons verwachten!
   
Na ruim 4 jaar bevalt het ons dus prima in de Groenendijk. Niet alleen het wonen en het 
genot dat de kinderen hier beleven: ook de uitvalsbasis naar andere mooie plekken in het 
groene hart is natuurlijk top. En zeker als je hobby’s dan toevallig hardlopen en (sinds 
kort) wielrennen zijn. 

Tijd om het “stokje” weer over te dragen aan een andere wijkbewoner! Moeilijk, maar 
ik kies voor Ron Kapaan. Ook iemand die echt niet stil kan zitten, dus dat kan niet  
anders dan een interessant verhaal worden!!

Tot gauw in de Groenendijk,
David Bronsveld 

Ja,	  en	  dan	  de	  activiteiten	  van	  het	  wijkcomité/speeltuinvereniging:	  dat	  zijn	  er	  genoeg	  en	  die	  zullen	  in	  
2013	  ook	  zeker	  weer	  worden	  georganiseerd.	  Pasen,	  Sinterklaas	  en	  een	  buurtfeest.	  Maar	  de	  Sint	  
Maartenviering	  van	  11	  november	  zal	  dan	  ook	  zeker	  weer	  worden	  georganiseerd!!	  Want	  wat	  was	  het	  
een	  feest	  op	  11	  november	  jl.	  Een	  week	  eerder	  waren	  ruim	  20	  kinderen	  naar	  Plein	  gekomen	  om	  een	  
eigen	  lampion	  te	  knutselen.	  Met	  dank	  ook	  aan	  Avery	  Dennison,	  die	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  voor	  de	  
knutselspullen	  had	  gezorgd.	  Het	  eindresultaat	  was	  prachtig:	  wat	  een	  mooie	  lampions!	  

En	  toen	  was	  het	  11	  november.	  Om	  4	  uur	  verzamelen	  in	  de	  speeltuin.	  Spannend,	  zou	  er	  wel	  iemand	  
komen?	  Nou,	  daar	  hoefden	  we	  ons	  geen	  zorgen	  over	  te	  maken.	  Volgens	  mij	  hebben	  we	  bijna	  40	  
kinderen	  geteld!	  Na	  een	  leuke	  opening	  waaierde	  de	  groep	  kinderen	  uit	  over	  de	  wijk.	  Veel	  
buurtbewoners	  hadden	  gezorgd	  voor	  een	  sfeervolle	  wijk:	  kaarsjes,	  vuurkorven	  en	  natuurlijk	  een	  
hoop	  snoep	  voor	  de	  kinderen.	  En	  al	  die	  leuke	  reacties	  en	  blije	  gezichten!	  Onze	  kinderen	  kwamen	  
uiteindelijk	  thuis	  met	  allebei	  een	  tas	  vol	  snoep.	  Daar	  kunnen	  we	  de	  komende	  tijd	  nog	  lang	  van	  
snoepen.	  Een	  traditie	  is	  geboren!	  Volgend	  jaar	  valt	  11	  november	  op	  een	  maandag,	  wie	  weet	  doen	  
een	  aantal	  bedrijven	  in	  de	  wijk	  ook	  mee?!	  We	  zullen	  zien,	  de	  uitnodiging	  kunnen	  jullie	  zeker	  van	  ons	  
verwachten!	  

	   	  
	  

Na	  ruim	  4	  jaar	  bevalt	  het	  ons	  dus	  prima	  in	  de	  Groenendijk.	  Niet	  alleen	  het	  wonen	  en	  het	  genot	  dat	  de	  
kinderen	  hier	  beleven:	  ook	  de	  uitvalsbasis	  naar	  andere	  mooie	  plekken	  in	  het	  groene	  hart	  is	  natuurlijk	  
top.	  En	  zeker	  als	  je	  hobby’s	  dan	  toevallig	  hardlopen	  en	  (sinds	  kort)	  wielrennen	  zijn.	  	  

Tijd	  om	  het	  “stokje”	  weer	  over	  te	  dragen	  aan	  een	  andere	  wijkbewoner!	  Moeilijk,	  maar	  ik	  kies	  voor	  
Ron	  Kapaan.	  Ook	  iemand	  die	  echt	  niet	  stil	  kan	  zitten,	  dus	  dat	  kan	  niet	  anders	  dan	  een	  interessant	  
verhaal	  worden!!	  

Ja,	  en	  dan	  de	  activiteiten	  van	  het	  wijkcomité/speeltuinvereniging:	  dat	  zijn	  er	  genoeg	  en	  die	  zullen	  in	  
2013	  ook	  zeker	  weer	  worden	  georganiseerd.	  Pasen,	  Sinterklaas	  en	  een	  buurtfeest.	  Maar	  de	  Sint	  
Maartenviering	  van	  11	  november	  zal	  dan	  ook	  zeker	  weer	  worden	  georganiseerd!!	  Want	  wat	  was	  het	  
een	  feest	  op	  11	  november	  jl.	  Een	  week	  eerder	  waren	  ruim	  20	  kinderen	  naar	  Plein	  gekomen	  om	  een	  
eigen	  lampion	  te	  knutselen.	  Met	  dank	  ook	  aan	  Avery	  Dennison,	  die	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  voor	  de	  
knutselspullen	  had	  gezorgd.	  Het	  eindresultaat	  was	  prachtig:	  wat	  een	  mooie	  lampions!	  

En	  toen	  was	  het	  11	  november.	  Om	  4	  uur	  verzamelen	  in	  de	  speeltuin.	  Spannend,	  zou	  er	  wel	  iemand	  
komen?	  Nou,	  daar	  hoefden	  we	  ons	  geen	  zorgen	  over	  te	  maken.	  Volgens	  mij	  hebben	  we	  bijna	  40	  
kinderen	  geteld!	  Na	  een	  leuke	  opening	  waaierde	  de	  groep	  kinderen	  uit	  over	  de	  wijk.	  Veel	  
buurtbewoners	  hadden	  gezorgd	  voor	  een	  sfeervolle	  wijk:	  kaarsjes,	  vuurkorven	  en	  natuurlijk	  een	  
hoop	  snoep	  voor	  de	  kinderen.	  En	  al	  die	  leuke	  reacties	  en	  blije	  gezichten!	  Onze	  kinderen	  kwamen	  
uiteindelijk	  thuis	  met	  allebei	  een	  tas	  vol	  snoep.	  Daar	  kunnen	  we	  de	  komende	  tijd	  nog	  lang	  van	  
snoepen.	  Een	  traditie	  is	  geboren!	  Volgend	  jaar	  valt	  11	  november	  op	  een	  maandag,	  wie	  weet	  doen	  
een	  aantal	  bedrijven	  in	  de	  wijk	  ook	  mee?!	  We	  zullen	  zien,	  de	  uitnodiging	  kunnen	  jullie	  zeker	  van	  ons	  
verwachten!	  

	   	  
	  

Na	  ruim	  4	  jaar	  bevalt	  het	  ons	  dus	  prima	  in	  de	  Groenendijk.	  Niet	  alleen	  het	  wonen	  en	  het	  genot	  dat	  de	  
kinderen	  hier	  beleven:	  ook	  de	  uitvalsbasis	  naar	  andere	  mooie	  plekken	  in	  het	  groene	  hart	  is	  natuurlijk	  
top.	  En	  zeker	  als	  je	  hobby’s	  dan	  toevallig	  hardlopen	  en	  (sinds	  kort)	  wielrennen	  zijn.	  	  

Tijd	  om	  het	  “stokje”	  weer	  over	  te	  dragen	  aan	  een	  andere	  wijkbewoner!	  Moeilijk,	  maar	  ik	  kies	  voor	  
Ron	  Kapaan.	  Ook	  iemand	  die	  echt	  niet	  stil	  kan	  zitten,	  dus	  dat	  kan	  niet	  anders	  dan	  een	  interessant	  
verhaal	  worden!!	  
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Dit seizoen begint met een grote verandering voor Pleyn’68. Na vijf jaar voorzitterschap 
geeft Robert Wesselingh het stokje door aan zijn opvolger. “Het is tijd voor frisse wind”,  
vertelt Robert. De zoektocht naar een opvolger is niet meer nodig. Secretaris  
Mark Wanders neemt de taken van Robert over. “Ik kon er niet onderuit”, lacht Mark. 

Ik heb met Mark afgesproken in Pleyn’68. Als ik binnenkom is Mark er al. Hij begroet me 
en vraagt of ik een kopje thee wil. Het valt me op dat hij er netjes uit ziet. Na een fotosessie 
met Robert gaan we zitten aan de bar. 

Mark vertelt dat hij zijn studie werktuigbouwkunde nog maar net heeft afgerond.  
“De afspraak was dat ik na mijn afstuderen de voorzittersfunctie van Robert over zou nemen”. 
Tijdens de eerste bestuursvergadering van het seizoen kreeg hij de officiële ‘voorzitters-
pen’ overgedragen van Robert. Hij kon meteen aan de slag. “Vergaderingen voorbereiden, 
verhuur regelen, coördineren van medewerkers en iedereen gemotiveerd houden”, Mark 
weet wat hem te wachten staat als voorzitter. 

Een onbekende in Pleyn is Mark zeker niet. Mark groeide op in de Groenendijk en gaat 
sinds zijn zestiende naar feestjes in Pleyn. In die tijd werd hij ook medewerker en was hij 
achter de bar te vinden tijdens bandavonden. Op zijn 21e is Mark bestuurslid geworden 
en een jaar later secretaris. Dit heeft hij vijf jaar gedaan. 

Inmiddels is Mark een aantal weken aan de slag en ik vraag hem hoe de nieuwe functie 
hem bevalt. “De eerste ‘verhuurtjes’ heb ik al geregeld evenals een gesprek met de buurt”. 
Ook dat laatste hoort erbij. Mark vertelt dat hij wat aan het geluidsoverlast wil doen. “Ik 
ben op zoek naar isolatiemateriaal om Pleyn beter te isoleren”. Daarnaast is hij druk bezig 
met de bereikbaarheid van Pleyn voor jong en oud. “Ik wil meer bandavonden organiseren 
voor 25+. Ik zou graag coverbands zoals Bruce Springsteen of the Rollingstones in Pleyn 
willen. CCR komt al een aantal jaar en wordt druk bezocht. Wie weet loopt dit ook goed”. 

Plotseling stapt een man binnen in Pleyn. “Ik heb trouwens nog een afspraak voor een  
verhuurtje”, lacht Mark. Ik drink mijn thee op en loop richting de deur. Nog een keer kijk 
ik achterom en zie hoe Mark de man enthousiast wegwijs maakt in Pleyn. 

Door Sarine Schildwacht

Een nieuwe voorzitter 
voor Pleyn’68
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Hier en daar wat nieuwe huizen en zo is er de 
laatste jaren toch wel weer het een en ander aan 
nieuwe woningen de Groenendijk in gekomen. 
De eerste fase van de Nieuwe Hoop, 24 water 
studio’s is aardig op weg naar de voltooiing. 

Ik snap wel dat men gekozen heeft voor “Nieuwe 
Hoop” als naam van het project, naar de naam 
van de coöperatieve maalderij. Maar het eerste 
blok met de “studio’s” staat eigenlijk niet op het 
terrein van de maalderij.  

Oudere buurters kunnen zich nog wel de aanblik van de Slof (zoals de verzameling huizen 
heetten) herinneren, al is die aanblik eigenlijk niet echt fraai, die op de plek stonden waar 
nu de nieuwbouw verrijst. 

De Slof was een rijtje van kleine, slechte huizen 
ingeklemd tussen de Rijndijk en de Rijn. Erg veel 
comfort en ruimte zal er niet zijn geweest. Frans 
van Schaik, die bij mij in de klas zat op de la-
gere school woonde in het eerste rijtje. In het 
witte huis woonde, in mijn  jeugd, Cor Wortman. 
Die was wat wij noemde “voddenboer”, hande-
laar in gebruikte kleding. Hoe men tot die naam 
“de Slof” is gekomen, wie het weet mag het zeg-
gen. De huizen  van de slof zijn ik denk aan 
het begin van de zeventigerjaren van de vorige  
eeuw gesloopt. 

Vlak naast de Hoop stonden nog twee huisjes die eigendom 
waren van de maalderij. In het rechter van de twee (Rijndijk 
168) hebben wij de eerste twee jaar na ons trouwen gebivak-
keerd, van 1977 tot 1979.  Naast ons huis, aan de Alphense 
kant, stond toen een schuur waarin het straalbedrijf van 
Kriek gevestigd was. Het bedrijf bestaat nog steeds en zit nu 
in Alphen aan den Rijn.

Nico Wesselingh

NB: We proberen een fotoarchiefje op te zetten van de Groenendijk. Mocht u oude 
foto’s hebben van de Groenendijk dan zou ik die graag willen scannen. Laat 
het me weten. Ik zoek met name al enige tijd naar foto’s van de vleeswaren- 
fabriek van Scholtens, wie heeft wat voor mij?

De Nieuwe Hoop

De zogenaamde Water-Studio’s in aanbouw. 
De silo van de hoop is nog net te zien.

De Slof ca 1970, foto is vanuit ongeveer
dezefde plaats genomen.

Rijndijk 168, een van de huisjes
vlak naast De hoop, 1979. 

De slof staat hier rechts van.
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Ook ik heb moeten zwichten voor de terreur van bedrijven als kwik-fit. Nou ja, ik niet per-
soonlijk maar de leasemaatschappij die eigenaar is van mijn auto. Ook zij vindt dat ik die 
paar dagen per jaar dat het hier sneeuwt lekker door moet kunnen rijden op de snelweg. 
En daarom ben ik verplicht winterbanden te hebben gedurende de wintermaanden. 

Ergens in Nederland moet een geweldig groot pakhuis staan waar in de zomer de winter-
banden liggen opgeslagen en in de winter de zomerbanden. Want dat gebeurt er, twee maal 
per jaar is iemand bezig om vier banden van de velg te halen en er weer vier banden op te 
zetten. Twee maal een uur naar mijn idee zinloos werk. En dan nog de adminstratie om te 
weten waar precies mijn banden liggen in dat giga magazijn en wat het kost om die banden 
weer op te diepen en naar de vestiging te brengen waar ik sta met mijn lease-auto. 

Afgelopen voorjaar was dat bij Kwik-fit, Leiden-Lammeschans. Ondanks mijn wat cynische 
inleiding had ik dat uurtje wachten niet willen missen. En dat kwam door Cobie. Ruim 
op tijd, mijn afspraak was om 8 uur in de morgen, meldde ik me bij de receptie. Ik werd 
verwacht en alles klopte. Of ik plaats wilde nemen aan de tafel. De koffieautomaat was 
vlakbij. Een voor een kwamen de banden-monteurs binnen druppelen. Ze meldden zich bij 
de koffie automaat en wisselden in het voorbijgaan wat, meestal plagerige,  woorden met 
de receptioniste. Zo leerde ik dat ze Cobie heet. Eigenlijk maakt het niet uit dat ze een te 
gezonde rode blos op haar wangen had en dat haar haar ook wat te egaal en donker zwart 
was voor de leeftijd, nee; het prachtige Leidse accent waarmee ze alle opmerkingen van de 
banden jongens moeiteloos pareerde was om in te lijsten. Het echte, op de karakteristieke 
zangerige hoge toon uitgesproken Leids, je hoort het nog maar zelden. Mijn dag, wat zeg 
ik mijn week was weer goed.

Het is nu toch veel meer ABN dat we bezigen. De wat grotere dialecten overleven nog wel 
maar de plaatselijke dialecten zijn rap aan het verdwijnen. Ik herinner me nog wel dat er 
soms enige verbazing was over sommige “platte” woorden die ik gebruikte en gewend was 
te gebruiken toen ik in de eerste klas zat van de HBS. Wist ik veel dat “hiero”en “daaro” en 
“zallen” niet hoorden.

Het Hazerswoudse dialect dat in het boomteelt gebied werd gesproken, eigenlijk  
over-lopend in het Boskoopse,  was veel meer een dialect dan het platte dat we hier aan 
de Rijndijk spraken. Er bestaat zelf een woordenboek van dit typische Hazerswoudse-
Boskoopse boomkwekers taaltje. 

Over het Leidse dialect: Op you-tube staan diverse filmpjes waarin echt Leids wordt ge-
sproken. Op internet is meer te vinden, oa op www.bijdeburcht.nl het Leids woordenboek.
Voor meer info over het Hazerswoudse-Boskoopse dialect: het historisch museum Hazers-
woude (elke zaterdag open) of het boomkwekerij museum in Boskoop (ook door de week 
open). Kijk ook eens op de site van het Meertens instituut (www.meertens.knaw.nl) Daar 
kunt u opnames beluisteren van  alle Nederlandse dialecten. Erg leuk en nog veel 
meer info over de Nederlandse taal en cultuur. 

Nico Wesselingh  

Cobie
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Het was weer zover, op 1 december kwam Sinterklaas en 3 van zijn 
Pieten bij ons in het Pleyn aan de Rijndijk. Hij werd door Rob in 
een mooie groene “Boer zoekt vrouw” Volkswagen naar het Pleyn 
gebracht. Het zag er super leuk uit. Na de aankomst gingen we snel 
met elkaar naar binnen, want het was toch ook weer best koud.

Binnen was het al lekker warm, en werd er natuurlijk eerst even 
goed gezongen, en daarna begon Sint te vertellen over wat hij  
allemaal al had meegemaakt hier in de buurt. Ook werd er de aller-
nieuwste Pieten dans opgevoerd door de kinderen op het liedje van 
de Pietenstyle. Het duurde even voordat de muziekpiet het in de 
gaten had hoe de geluids-apparatuur werkte maar het is helemaal 
goed gekomen, gelukkig.

Toen was het pauze, want de Sint moest nodig een kop koffie  
drinken en de Pieten hadden er trek van gekregen. De kinderen 
kregen limonade of chocomel met een speculaasje, en ook voor de 
ouders was er weer voldoende te krijgen.

Na de pauze werd het dan toch echt tijd om die grote zakken met 
cadeautjes te gaan pakken en de Pieten deden braaf hun werk en 
Sint las de namen voor, alle kinderen werden genoemd en de papa’s 
en mama’s maar foto’s maken.....want het blijft toch altijd weer erg 
leuk als de Sint langskomt!!!!

Allemaal heel erg bedankt voor de hulp op deze dag en bij de voor-
bereidingen, en volgens ons was het weer een succes.

Groetjes van de Sintcommissie, 

Monique, Kim en Marsia

P.s. als er opmerkingen of goede ideeen voor 
volgend jaar zijn, laat het ons maar weten.

Sint in Pleyn’68



Alle kinderen kunnen 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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Een recept voor vetbollen
Wat je nodig hebt is:
• (ongebruikt en ongezouten) frituurvet;
• een zakje vogelzaad;
• een bloempot of eventueel een aluminium wegwerpvorm. 

• Gebruik ongeveer 1 deel frituurvet op 1 deel vogelzaad. Het is heel makkelijk te maken.  
 Je smelt het frituurvet in een pan. Wacht tot het warm is, niet heet. Voeg hier al  
 roerend het vogelzaad doorheen. Giet het mengsel in de vorm en laat het mengsel  
 afkoelen. 
• Ook kan je met doppinda’s, gepelde pinda’s of zonnebloemzaadjes of iets dergelijks  
 een patroontje leggen. Wacht dan wel even tot het vet bijna gestold is, anders zakken 
 de pitjes te ver in het vet. Als je hebt gekozen voor een aluminium wegwerpvorm is  
 het erg leuk om deze bijvoorbeeld buiten op een tuintafel of in een vogelhuisje te zetten. 
• Heb je geen bloempot of wegwerpvorm, dan kan je ook een melkpak gebruiken. Leg hier  
 dan een stevig katoenen draad in die lang uitsteekt, zodat je deze later kan ophangen.
• Variatietip: doe naast het zadenmengsel rozijnen of meelwormen in de vetbol. 

Vogels in de tuin

Een smulketting
Wat je nodig hebt is;
• een naald;
• sterk stuk draad;
• lekkere dingen voor vogels (zie omschrijving) 

Neem de naald en doe het draad eraan. Zorg dat je veel lekkere 
dingen voor vogels hebt. Bijvoorbeeld: stukjes appel, stukjes 
wit brood, stukjes bruin brood, pinda’s in de dop (ongebrand, 
voor de vogels), gepelde pinda’s, stukjes wortel. Rijg de hapjes 
aan het draad. Je kunt de verschillende hapjes heel leuk afwis-
selen, zodat er een vrolijke ketting uitkomt. Pas op dat je wel  
genoeg draad aan de beide uiteinden overhoudt om de ketting op te 
hangen.  Je kunt de ketting als hij klaar is bijvoorbeeld tussen twee 
bomen ophangen, of aan een vogelvoederhuisje.
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In de winter kunnen vogels weinig insecten, bessen en zaden vinden. Zeker als het vriest of 
als er sneeuw ligt. Vogels komen daarom in de winter gemakkelijker in de buurt van uw huis. 
In ruil voor een beetje voer laten ze zich goed bekijken!

Het kost vogels veel energie om hun lichaamstemperatuur op 40 graden te houden. In 
een koude nacht verliezen kleinere soorten wel tien procent van hun gewicht. Als u wat 
voer strooit komen ze dus graag eten. Als extra energiebron kunt u vetbollen en pinda’s 
ophangen.

Bij lichte vorst kunt vers water aanbieden. Er wordt van gedronken en in gebadderd. Dit is 
geen probleem. Het water rolt direct van de ingevette veren, dus bevriest niet. Bij strenge 
vorst kunt u beter geen open (warm) water aanbieden. Als er geen sneeuw ligt om op te 
pikken, kunt u ijs vergruizen zodat ze de ijssplinters kunnen oppikken. Erg koud in de buik, 
dus het kost wat energie, maar het voorziet wel in de vochtbehoefte.

Er zijn verschillende vogels die in Nederland overwinteren dit zijn onder andere de Kool-
mees, Pimpelmees, Roodborstje, Winterkoning en de Huismus. Welke vogel heb jij al gezien?!

Punten verbinden
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Sudoku
3 4 6 2

2 1

6 5 9

4 7 6

8 4 9

3 4 2

9 3 8 5

9 3

8 5 6 1

3 4 7 5 6 8 2 1 9

8 9 2 4 1 7 5 3 6

6 1 5 9 3 2 4 8 7

4 7 9 3 2 1 6 5 8

2 8 6 7 4 5 1 9 3

1 5 3 6 8 9 7 4 2

9 6 4 1 7 3 8 2 5

5 2 1 8 9 6 3 7 4

7 3 8 2 5 4 9 6 1



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



Prettige kerstdagen
en een gelukkig 2013

Stichting Pleyn 68,
Wijkcomité Groenendijk 

en de speeltuinvereniging wensen u:


