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Er is de laatste maanden nogal wat ophef ontstaan rond 
de huisvesting van een groot aantal buitenlandse werkers 
in onze Groenendijk. Eerstens lijkt het me goed dat we ons 
blijven realiseren dat deze mensen hier zijn om te werken 
én veelal werk doen dat autochtonen niet willen doen of 
tenminste niet tegen de beloning die ze daarvoor krijgen.  
In die zin leveren deze mensen dus een niet meer weg te 
denken bijdrage onze economieen welvaart. Daarbij krij-
gen veel buitenlanders in Nederland te maken met arbeids- 
omstandigheden waar je niet vrolijk van wordt en ook de hu-
isvestingssituatie is soms ronduit schrijnend. 

In onze Groenendijk zijn naar het zich laat aanzien binnen-
kort drie locaties waar werkers van buitenlandse afkomst 
gehuisvest worden en zal het aantal oplopen naar mogelijk 

wel 300. Veel Groenendijkers hebben moeite met deze concentratie en melden vormen van 
overlast of zijn op andere wijze geraakt; al is het alleen maar door de mogelijke waarde-
daling van hun huis. 

Het lijkt mij daarbij wel verstandig dat we ons blijven realiseren dat deze buiten- 
landse werkers daar zélf allemaal niets aan kunnen doen. Voor zover we ongerust zijn over 
de ontwikkelingen moeten we m.i. dus vooral aankloppen bij de uitzendorganisaties, de 
mensen die kamers verhuren en de (gemeentelijke) overheid die met elkáár er voor zorgen 
dat deze concentratie in Groenendijk optreed en blijkbaar voorlopig kan blijven optreden.

Dat de gemeentelijke overheid daar in aanvang traag en afwachtend op heeft gereageerd, 
heeft ertoe geleid dat er een actiegroep “Mijn Groenendijk”is ontstaan die nogal aan de weg 
timmert met acties.  Nog maar even voor alle duidelijkheid, deze actiegroep is géén onder-
deel of initiatief van het Wijkcomite (al hebben we wel begrip voor de motivaties) en is écht 
een spontane actie van een groep omwonenden.

We zien de laatste weken (journaal en krant) dat er ook landelijk nu de nodige aandacht 
ontstaat voor deze huisvesting problematiek die duidelijk ook in andere gemeenten lijkt te 
spelen. 

Vanuit het Wijkcomite hebben we wel een aantal gesprekken gevoerd met de gemeente 
maar ik vind het persoonlijk erg jammer dat we éérst een traject van probleem ontkénning 
moesten doorlopen en daarna op een heel ambtelijke en trage manier nu langzamerhand 
een aantal goede initiatieven ontstaan.  

Van de voorzitter
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Iedereen snapt dat 300 buitenlanders op een lokale bevolking  (in de kern Groenendijk) 
van eveneens ongeveer 300 gewoon vráágt om problemen.  

Het is dan wel mooi dat de PvdA in de raadvergadering van 4 November een  motie heeft  
ingediend die er enigszins toe doet maar het blijft natuurlijk wel heel jammer dat het  
daarbij overwegend gaat om reparaties en acties áchteraf. Besturen lijkt mij dan toch echt 
meer een zaak van vooruit zien en er was rond de afgifte van de verschillende vergunnin-
gen en bestemmingsplannen in die zin best al eerder autonome actie mogelijk geweest die 
veel commotie had voorkomen. 

Als je alle verkiezingsprogramma’s weer eens naleest over een gemeentebestuur dat “dicht 
bij de mensen” wil opereren en je ervaart hoe dát dan in de praktijk gaat dan moet je 
toch concluderen dat we nog wel een lange weg te gaan hebben. Ik wil daarmee absoluut  
niets afdoen aan intenties van onze gemeente bestuurders, maar het kan in de uitvoering  
gewoon nog stukken beter. 

En verder wens ik jullie allemaal weer veel leesplezier in deze Buurtpraet en alvast het 
beste voor 2011.

Jan Wesselingh 
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Het is inmiddels gebruikelijk dat in de nieuwjaarsnacht Pleyn ’68  haar deuren opent voor 
buurtbewoners. Het is ook bekent dat het elk jaar weer gezellig is. Naast de gezelligheid is 
er gelegenheid om met elkaar te kletsen, het glas te heffen en de wereld maar belangrijker 
nog de buurt te verbeteren.

Het team die dit verzorgt was afgelopen jaar van mening, het eens anders aan te pakken.
Het was namelijk het tweede lustrum en daarom een goede reden om de invulling van 
de nieuwjaarsnacht anders te organiseren. We maakte wilde plannen om Pleyn als een  
huiskamer in te richten, gezellige hoeken met bankstellen en staande schemerlampen 
en de ontknoping van de TOP 2000. Het is een gezellige nieuwjaarsnacht geworden met  
hapjes en drankjes, zittend, half onderuitgezakt op voortreffelijke banken.

Echter de belangstelling was niet wat wij ervan verwacht hadden. De nacht werd door 
minder buurtbewoners bezocht dan voorgaande jaren. We weten dat buurtbewoners  
verhuizen of wegtrekken maar waar zijn of blijven toch die nieuwe buurbewoners?? Wij 
weten het niet!!

We hebben gemeend, als oud-nieuwjaars team, dit jaar onze horizon te verbreden en het 
organiseren voor uitsluitend de buurtbewoners “los te laten”. Pleyn 68 is er tenslotte voor 
iedereen. U zult verderop in de Buurtpraet en op termijn in de Rijnwoude Koerier de  
uitnodiging aantreffen voor  de aankomende jaarwisseling.

Met vriendelijke groet,

Het oud- nieuw jaar team

Kort verslag van de jaarwisseling 
2009 – 2010  in Pleyn ’68.

Happy New Year
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WK IN PLEYN ‘68

De eerste hebben uiteraard de beste plek.

Er kon ook een gokje 
worden gewaagd.

Volle Bak

Klaar voor de WK

Dreamteam

Pletterpet

Maar ook in de Groenestein 
was het ‘oranje’. 
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In deze rubriek blikken we altijd even terug en kijken ook vooruit naar de ontwikkelingen in de 
Oude Rijnzone.  Niet dat er heel veel te melden is, want de huidige economische crisis heeft de 
plannen behoorlijk getemperd.

#�����	)�����
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Het afgelopen jaar heeft de ontwikkelaar van bedrijventerrein Barrepolder twee pogingen 
gedaan om alvast een klein gedeelte in te mogen richten als opslagterrein. In eerste  
instantie lagen de stelcon platen al klaar voor een terreintje oostelijk van TIB de Boer aan de  
Rijndijk en later achter boerderij Rijndijk 11. Door bezwaren van bewoners van het Laantje  
(van Wesselingh) en het wijkcomité is dit niet doorgegaan. Wij zagen de noodzaak en het  
spoedeisende karakter hier niet van in en gelukkig de gemeente uiteindelijk ook niet.
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De stuurgroep is achter de schermen nog steeds bezig met onderzoek naar ‘nut en noodzaak’ 
van bedrijventerrein Barrepolder. Het bijzondere feit doet zich voor dat Leiden haar bedrijven-
terrein Oostvlietpolder heeft afgeblazen, die houdt men daar liever groen. Nog niet lang daar-
voor legde Leiden nog een claim op Oude Rijnzone, dat deze toch ook bedoeld moest zijn voor 
de opvang van Leidse bedrijven die in Leiden zelf geen plek konden vinden. Nu wordt zo’n claim 
wel heel ongeloofwaardig.Gelukkig was onze nieuwe wethouder Dresden onlangs op een kern-
contactavond heel duidelijk  “Het Leidse politieke bedrijf gaat met vreemde kronkels gepaard” 
en “Ik vind de Barrepolder als landschap veel mooier dan Oostvlietpolder”.  Dit geeft vooralsnog 
vertrouwen dat Barrepolder niet de vervanging van de Leidse Oostvlietpolder gaat worden.

"����
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De afgelopen maanden zijn ook de windmolenplannen van Heineken in het nieuws geweest. 
Voor de provincie Zuid Holland zijn nog meer windmolens in het Groene Hart niet gewenst. Het 
Heineken terrein valt echter net buiten het Groene Hart en zou volgens de laatste berichten 
nog net moeten kunnen. Heineken wil veel van z’n benodigde energie met de windmolens gaan 
opwekken en het zou bovendien goed bij haar imago passen.  Als wijkcomité hebben we geen 
uitgesproken mening voor of tegen.
 
RGL en Westvaartpark
De plannen voor de RijnGouweLijn (RGL) schijnen volgens planning te lopen. Leiden heeft 
onderzocht of zij de tramlijn nog tegen kon houden, maar is inmiddels overstag. Wel komt er 
nog een MER onderzoek, waarin ook de effecten op de busverbindingen worden betrokken. Dit 
zou nog een ander licht op de plannen kunnen werpen. Maar de voorbereidingen gaan verder 
en de planning geeft aan dat de halte Westvaartpark in 2015 opengaat. Reden voor de gemeente 
om de plannen voor de woonwijk Westvaartpark (tussen Gemeneweg en hoogspannings- 
masten) te samen met de ontwikkelaar verder uit te gaan werken. Volgens de betrokken  
ambtenaar zou volgend jaar al een visie voor dit gebied gepresenteerd gaan worden. Bij het 
opengaan van de RGL-halte in 2015 moeten ook de eerste woningen opgeleverd worden.…..

We zullen het volgend jaar allemaal weer beleven, een goed uiteinde!

Ben Oostdam

Ontwikkelingen Oude Rijnzone

�
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Nieuwe Hoogspanningskabels 
Randstad 380 kV
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Vele buurtbewoners zullen in november ook de ‘gelikte’ nieuwsbrief van Tennet  
ontvangen hebben. Mocht je hem gemist hebben, een exemplaar is op te vragen via  
tel. nr. 026-3733239. Hierin wordt in 20 pagina’s uitvoerig uitgelegd hoe ingewikkeld het 
allemaal is met de nieuwe 380 kV hoogspanningskabels.  Men schijnt achter de schermen 
 heel druk bezig te zijn met de voorbereidingen voor de zogenaamde Noordring, het  
gedeelte tussen Bleiswijk en Beverwijk. Vooral Schiphol zou ze veel hoofdbrekens  
bezorgen, de beperkt beschikbare hoogte aldaar noodzaakt Tennet tot allerlei kunstgrepen.  
Ook bij de Rottezoom, Spaarnwoude en het Bentwoud waren wat problemen, maar deze 
schijnen inmiddels opgelost te zijn 

�����&�'�
Jammer voor de bewoners langs de Oude Rijn die nu alle lange tijd in onzekerheid  
verkeren. Naar wij begrijpen zijn de plannen op deze plek niet gewijzigd, dus bestaande 
150 kV leidingen onder de grond en de nieuwe 380 kV draden aan nieuwe Wintrackmasten 
���������	
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waaruit zou blijken dat er aanzienlijk minder vogels tegenaan vliegen. Daarmee wordt  
volgens Tennet aangetoond dat de nieuwe hoogspanningsmasten geen nadelig effect  
hebben op vogelweidegebied De Wilck. Door de veehouder met gronden onder de masten 
worden de conclusies overigens sterk betwijfeld.

/��	��.���K����	
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Met verbazing hebben we pagina 18 en 19 in de nieuwsbrief gelezen, over de gezond-
heid van straling en magnetische velden. De suggestie van dit verhaal is dat bijna alle  
huishoudelijke apparatuur magnetische straling heeft en dat we daarom niet  
moeten zeuren over de straling van hoogspanningskabels.  Er staat een tabelletje in met de  
straling van onze tv, de stofzuiger, magnetron en haardroger. Tot ver achter de komma 
staat hiervan de straling opgesomd. Gemakshalve wordt de straling van hoogspannings- 
kabels in dit artikel geheel weggelaten, terwijl de straling van een hoogspanningskabel op 
100 m afstand toch echt 20 keer zo veel is dan van een magnetron op 1 m afstand. Om maar 
niet te spreken over het feit dat een magnetron maximaal 10 minuten aan staat, maar dat 
hoogspanningskabels 24 uur per dag een magnetische veld om zich heen hebben, daar-
mee wordt de hoeveelheid straling van een hoogspanningskabel 2880 keer zoveel dan een 
magnetron. De nieuwsbrief krijgt daarmee meer het karakter van een promotiefolder dan 
van een informatiefolder. Best kwalijk van een overheidsorgaan. Het mag dan zo zijn dat 
er nog veel onzeker is over het gevaar van straling, de getallen zouden toch wat duidelijker 
op een rijtje gezet moeten worden. De gemeente en Tennet zullen we hier op aanspreken. 
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Planning 
De laatste pagina van de nieuwsbrief geeft de planning aan. Nog dit jaar gaat gestart 
worden met archeologische onderzoek, in eerste instantie enkele proefsleuven in de  
weilanden, zodat beoordeeld kan worden of aanvullend onderzoek nodig is.

Verder wordt er ook voor dit jaar nog een informatieavond aangekondigd in Hazerswoude- 
Dorp, bij navraag wordt dit  volgend jaar, �!� '��� ��� 9	
)�.���� 9�� 7���
	��� �� 
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), zie nadere berichten in de RijnwoudeKoerier. Hoe de exacte situatie 
eruit gaat zien bij de Oude Rijn wordt pas medio zomer 2011 bekend, dan verschijnt het 
‘inpassingsplan’ met de MER en dan is er ook de bezwaartermijn van 6 weken.  

Wij blijven de plannen kritisch volgen, een goede kerst en jaarwisseling gewenst.   

Ben Oostdam

Wil je op de hoogte gehouden worden van wat het wijkcomite en een aantal buurtbewoners 
doet met de masten, meld je dan aan bij thessavanmil@gmail.com.
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Via het naamplaatje de Nijverheid op het trafo station tegenover Avery Denisson heb ik in 
het Buurtpraat nummer van mei 2010 al iets geschreven over de pannenfabriek de Nijver-
heid.In het jaarboek 2002 van de Dirk van Eck-Stichting staat echter ook een stukje over 
de pannenfabriek Nieuw-Werklust. Hierbij een korte samenvatting van de geschiedenis 
van deze fabriek.

 
kaartje uit 1880 3= Werklust met links een rijtje huizen. 4= De Nijverheid, 

op deze plaats staat nu Avery Denisson

De oudste koopakte die gevonden is dateert uit 1711 wanneer de familie Verhagen een 
deel van de fabriek verkoopt. Waarschijnlijk is de fabriek echter kort voor 1688 opgericht 
door Willem Hyberts van Arckel en Jacob Wolbrantsz. Verhagen. In 1725 is Claes Koole de 
volledige eigenaar. In 1768 verkoopt de toenmalige eigenaar, de familie van Rijn, de fabriek 
aan Jan van de Mark uit Koudekerk die er een stuk weiland bij koopt.

In 1800 ging hij failliet en kocht Pieter Reinaard, de hereboer van Hoogkraan Leiderdorp,
de pannenfabriek op via de veiling in “de Posthoorn” te Zoeterwoude. Hij was natuurlijk 
geen pannenbakker en in 1804 verkoopt hij het geheel aan Andriaan van Diemen, geboren 
in Alphen a.d. Rijn. Dit was wel een pannenbakker en had ook een patent op de eesttegel.  

De ingang naar de oude potten oven, later werden hier ook nog vissen gekweekt

Sporen uit het verleden 
van de Groenendijk (2)
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Ondanks zijn octrooi werden toch op diverse andere 
plaatsen ook eesttegels gefabriceerd en hij schrijft hiero-
ver zelfs brieven naar koning Lodewijk Napoleon en later 
aan koning Willem1. In 1824 overlijd hij op 70-jarige 
leeftijd en neemt zijn ongehuwde dochter Maria de lei-
ding over en geeft de fabriek de naam Werklust. Zij legt 
zich behalve dakpannen en eesttegels vooral toe op 
het produceren van suiker en stroop potten. In 1840 
verkoopt zij de helft aan Paulus Jacobus Klaverwijden 
op dat moment 23 jaar, die de bedrijfsleider wordt.

In de voetsporen van haar vader vraagt zij octrooi aan op het vervaardigen van suikervor-
men waarmee suikerbroden gebakken konden worden. Dit octrooi wordt op 3 maart 1841 
verleend. In 1856 verkoopt Maria haar aandeel aan Klaverwijden en verhuisd in 1860, 
na 50 jaar Nieuw Werklust, op 78 jarige leeftijd naar Diemen waar zij enkel weken later 
overlijd. De vrijgezel Klaverwijden gaat zich vooral toeleggen op bloempotten. In 1878 komt 
hij op 61-jarige leeftijd te overlijden.Via weer een publieke veiling wordt Johannes van 
Coevorden uit Amsterdam de nieuwe eigenaar. Hij is dan 26 jaar oud. Hij trouwt in 1879 
met Sandrina Cornelia van der Wyden maar op 23 december 1890 wordt hij als vermist 
opgegeven. Op 5 januari 1891 wordt hij dood en bevroren gevonden op het bouwterrein 
��
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wordt niet vermeld. In 1891 wordt Cornelis Filippo, uit Leiden, de nieuwe eigenaar. Hij is 
dan 27 jaar oud.

Vier jaar later neemt hij ook de buur-
man, de Nijverheid, over. (zie deel 1). 
Zijn vader had al een pottenbakkerij 
in Leiden. Fillipo hield van aanpakken 
en in 1892 werd er een nieuwe stoom-
machine geplaatst. In 1917 werden de 
arbeidershuisjes die links van de fab-
riek stonden vervangen. Vlak voor zijn 
dood in 1917 heeft hij de fabriek over-
gedragen aan zijn zonen Johannes en 
Cornelis en werd Pieter Boot een van 
de commissarissen onder de naam 
Nieuw Werklust. Deze Pieter Boot gaat 
in 1925 door met Nieuw Werklust met 
als commissaris Dirk Blanken die in 1941 directeur/eigenaar wordt, opgevolgd door zijn 
zoon Daan Blanken. Er worden dan ook drainage buizen gemaakt. In de jaren 1950-1960 
werken hier meer dan 100 mensen. De familie Blanken verandert niet veel aan de fabriek. 
Daardoor is het nu een uniek complex wat ook op de Rijksmonumentenlijst staat.

Begin 2000 is de productie stilgelegd en staat de fabriek te verpauperen. Het zou zonde 
zijn als deze ruim 300 jaar oude fabriek zou verdwijnen. De ronde oven is nog de laatste 
van zijn soort in Nederland. Ook de kleimolen is een oud stukje machine bouw wat niet 
verloren zou mogen gaan.
  
November 2010, Henk de Boer

Vergane glorie, een verroeste kleigraver.
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Burendag
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Er was budget aangevraagd om 5 nieuwe goud-
kistjes aan te schaffen. De aanvraag hadden we op 
de valreep verstuurd naar het Oranje Fonds. We 
kregen al snel bevestigd dat we ze mochten kopen 
en kregen een doos met slingers en ballonnen. We 
zijn toen snel de buurt gaan informeren en heb-
ben wat mensen benaderd. Helaas kregen we geen 
aanmeldingen en hebben we het geld weer terug 
gestort. Met een heel klein groepje hebben we, door 
de stromende regen, de reeds aanwezige goud-
kistjes bekeken met als thema “je lievelingsdier”. 

Het was weer ontzettend leuk om te zien hoe  
creatief er met het thema was omgegaan. Ook de 
verhalen die over het goudkistje werden verteld 
door de buren die we tegen kwamen, waren leuk 
om te horen. Het wordt toch echt gewaardeerd dus. 
Er zwierf nog 1 buurvrouw door de buurt die op 
zoek was naar ons en 1 buurvrouw kwam toch nog 
����������������%���
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nog een beetje Burendag.

De goudkistbezitters hebben niet stil gezeten dit 
jaar. Meerder keren hebben ze dit jaar een ander 
thema gehad in hun goudkistjes. Deeigenaren had-
den hun eigen thema’s. Zo leefde een buur naar een 
���
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het goudkistje. Ook de olympische spelen en het 
WK voetbal waren tentoongesteld in de goudkistjes.  
We organiseerden ook een paar wandelingen met een 
thema langs de goudkistjes.

Op 26 september 2009 zijn er 15 goudkistjes 
uitgedeeld. We vierden dit met een zeer zonnige dag 
in de speeltuin. Tijdens een wandeling werden alle 
kistjes onthuld. In oktober was er een wandeling met 
de goudkistjes in herfstsfeer. 

Met kerst liepen we door dikke sneeuw langs vele  
verlichtte goudkistjes en dronken we bij een vuurtje 
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gluwijn. Het voorjaar vierden we met goudkistjes in lentesfeer. Al snel daarna werd festival 
onderuit georganiseerd. 10 goudkistjes hebben meegedaan met het thema: Onderuit in een 
nieuw landschap. Op burendag 2010 was het thema: je lievelingsdier.

De volgende wandeling is 21 december. Om 19.00 uur verzamelen in de speeltuin. Mocht 
je interesse hebben in een goudkistje of mee willen wandelen laat het ons dan weten. 
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Agenda
zondag 2 januari - Open Pleyn 
Zaterdag 8 januari - Disco gala
Vrijdag 14 januari - Kaarten  
Zondag 16 januari - Risk 
Vrijdag 21 januari - Open podium 
Zaterdag 29 januari - Ierse avond 
Zondag  30 januari - Open Pleyn 
Zaterdag 5 februari - Disco apres ski
Vrijdag 11 februari - Kaarten  
Zaterdag 19 februari - Dance avond  
Zondag 20 februari - Risk 
Vrijdag 25 februari - Cabaret 
Zondag 27 februari - Open Pleyn 
Zaterdag 5 maart - Disco 
Vrijdag 11 maart - Kaarten  
Zaterdag 19 maart - Band
Zondag 20 maart - Risk 
Zaterdag 26 maart - Rijwoude Live Tour
Zondag 27 maart - Open Pleyn    
Zaterdag 2 april - Disco 
Vrijdag 8 april - Kaarten 
Vrijdag 15 april - Popquiz  
Zaterdag 16 april - Thema 
zondag 17 april - Risk 
Vrijdag 22 april - Kaarten  
Vrijdag 29 april - Trekkertrek inschrijven 
Zondag 1 mei - Open Pleyn 
Zaterdag 7 mei - Disco  
Vrijdag 13 mei - Cabaret 
Zondag 12 juni - Pleyn toernooi 
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Pleijn 68:  hét culturele centrum van de Groenendijk. Gerund 
door vrijwilligers, die ook tijdens deze ierse avond weer van harte 
hun medewerking verlenen.

Te beluisteren zijn mooie ierse ballades, pubsongs en natuurlijk 
de echte chicks en reels. Grieshog heeft Hedwig Veld gevraagd 
een aantal nummers met hen te zingen. Het resultaat kunt U 
komen beluisteren in januari.

Voor het eerst in de geschiedenis van Pleijn68, kunt U ook luisteren naar  
de muziek van 7 harpen. Prachtige klanken, ten gehore gebracht door  
leerlingen van Aimee van Delden.

Ik heb ze afgelopen zomer horen spelen in Leiderdorp. Het is echt een genot 
om naar te luisteren én naar te kijken. Zeker de moeite waard om te komen.
Ze spelen ierse melodieën en Grieshog speelt een paar nummers met ze 
samen.

Tot slot kan ik U zeggen dat dit alles te beluisteren is op 29 januari 2011  
in Pleijn 68.
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nodig om alle onkosten te dekken, want die zijn er vanzelfsprekend ook.

Komt allen!

Namens de leden van Blue Monday en Grieshog,

Anne-Marie de Groot-Wesselingh

Ierse avond in Pleijn 68
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Van oudsher komt het Christelijke Nederland bijeen om Kerst te vieren. Een mooie manier 
om elkaar te ontmoeten in de kille, koude decembermaand. Families komen samen om aan 
de kerstdis te gaan. En ook de Kerstnacht-kerkdienst, met het zingen van de traditionele 
kerstliederen,  staat in ons geheugen vastgezet.

De moderne mens heeft echter minder binding met de kerk, die traditioneel deze  
bijeenkomsten organiseert. Echter het gevoel van samen te willen zijn, het één willen zijn 
rondom Kerst,  is er nog steeds. 
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Het samenzijn begint met het versieren van de kerstboom en het zingen van een eigen-
tijdse kerstmedley. Zang en vertellingen naar aanleiding van ´A Christmas Carol´ wisselen 
elkaar af en tussendoor zijn er  muzikale intermezzo´s. De vertellingen worden onder- 
steund door mooi beeldmateriaal. En wilt u meezingen? Natuurlijk zijn er ook de  
traditionele kerst meezingers. ‘Komt allen tesamen’ om de Kersttijd op een mooie en  
sfeervolle manier te beginnen.
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Zie ook de aankondigingen in de Rijnwoude koerier.

Nico Wesselingh

Komt allen tesamen
Kerstbijeenkomst voor 

jong en oud in woord, zang en beeld.
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Zoals bekend is het Cuypersgenootschap in beroep gegaan tegen de afwijzing van de  
Rijksmonumenten status voor de Scheepjeskerk. Op 20 mei 2010 is deze zaak voor- 
gekomen bij de rechtbank in Den Haag. De uitspraak had binnen 5 weken moeten komen 
maar omdat de rechter ziek geworden is, werd deze zaak overgedragen aan een andere  
rechter. Deze moet zich opnieuw inlezen en zal het nog wel enige tijd duren voordat 
er een uitslag is. 

Onze Stichting heeft in mei 2010 een voorstel gedaan aan het parochiebestuur om zowel de 
kerk als ook de pastorie over te nemen en dan te gaan restaureren. Vooruitlopend hierop 
hebben wij in oktober ook een voorstel gedaan om alvast de pinakels weer terug te gaan 
plaatsen. 

De groep vrijwilligers is ieder maand volop bezig om het noodzakelijk onderhoud uit te  
voeren en gaat de conditie van het gebouw in ieder geval niet achteruit.

Nieuws vanuit 
de Stichting Scheepjeskerk
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Open Monumentendag
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In de gemeente Rijnwoude zijn 
er in alle kernen wel enkele 
monumenten te bezichtigen, 
wij beperken ons hierbij tot 
de Scheepjeskerk. Ook daar 
waren diverse activiteiten ge-
organiseerd:

Er werden diverse mooie Kazuifels tentoongesteld, ook dat 
is ‘de smaak van toen’. De muziek is veranderd door de 
jaren heen en je kon meedoen aan een workshop Gregori-
aans zingen onder leiding van Pater Nico Wesselingh. Er was 
aandacht voor de bouwstijl uit de 19e eeuw van de Scheep-
jeskerk, snoepgoed, fotoboeken, bidprentjes en orgelmuziek. 
Zeer in trek zijn de vele fotoboeken die men in kan kijken met 
oude foto’s van school, eerste communie’s, de Groenendijk, 
de grote gezinnen enz. Het hoogtepunt van die dag was wel Dik Ven en Pater Nico Wesselingh.

Het Scheepje van de kerk.
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de hoogwerker waar je met mee kon naar 
de torenspits. Zo dicht bij het scheepje 
was menigeen nog nooit geweest en het 
uitzicht was prachtig. De weergoden 
waren ons dan ook goed gezind. De dag 
erna heeft het de gehele dag geregend! 
Dan was er natuurlijk niet zo veel ge- 
fotografeerd geweest. Je kunt wel zeggen 

Menigeen overwon zijn hoogtevrees.

Zicht op het geruimde kerkhof.

dat er nog nooit zoveel foto’s zijn gemaakt van de toren-
spits en de omgeving als die dag.
Dit alles is natuurlijk alleen mogelijk met de  inzet van 
een hele grote groep vrijwilligers, BEDANKT!

Volgend jaar in 2011 is het 25 jaar Open Monumenten-
dag. Het Thema is: Nieuw gebruik – Oud gebouw, daar 
is vast weer iets moois van te maken!
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Ik moet eerst iets bekennen, ik ben namelijk veel te laat met 
het indienen van dit stukje. Een van de grote organisatoren 
in de Groenendijk, Francien, heeft al 2 maanden geleden 
gemaild dat 30 april dit stukje ingeleverd diende te worden. 
We zijn nu bijna 14 dagen verder.…..Als u dit leest, dan was 
ik kennelijk nog op tijd……….. Nou laat ik u uit de droom 

helpen, ik was veel te laat. Derhalve is dit stukje niet geplaatst in het vorige nummer van 
de Buurtpraet. Dat was jammer, maar het is ook makkelijk, want nu heb ik al een stuk 
tekst dat de volgende, deze Buurtpraet dus, als copy kan dienen.

Nu heb ik de laatste tijd weinig inspiratie en inspiratie moet je hebben als je iets uit je 
brein wilt laten komen. Zonder de zonodige inspiratie begin ik maar met wat te typen. In 
het verleden had ik ook wel eens weinig animo, maar dan lukte het toch om iets zinnigs op 
papier te zetten. Waar gaan we het over hebben?

Nou, wat dacht u als ik met de speeltuin begin. Daar is natuurlijk niet zoveel in verand-
erd na de laatst inspectie door de Voedsel en Warenautoriteiten. Zoals bekend hebben we 
verleden jaar van de speeltuin een grote zandbak gemaakt. Dat was niet ons idee, maar 
die van de in de inspecteur. De speeltuin werd namelijk niet goedgekeurd. Daarover heeft 
u met de Kerst kunnen lezen. Na de verbouwing heeft de inspecteur weer een inspectie 
uitgevoerd en was er niets meer dat afgekeurd werd. Ja, u leest het goed, er werd niets 
afgekeurd. Dat is juridisch gezien natuurlijk iets anders dan dat de speeltuin goedgekeurd 
werd. Goedkeuren doen inspecteurs niet, want dan kunnen ze een claim krijgen als er iets 
gebeurt. U heeft het toch goedgekeurd….. Nee, in Nederland is het zo, dat we wel dingen 
keuren en als ze niet afgekeurd worden hoeven ze nog niet goed te zijn, maar ze zijn in 
ieder geval niet afgekeurd, dus je mag ze openstellen voor gebruik. Snapt u het nog??? 

Nu meldde Francien onlangs dat zij vond dat de speeltuin 1 grote kattenbak was. Ja, 
dat vindt het bestuur ook. Tijdens de eerste inspectie werd met name de ondergrond 
afgekeurd. Rond en onder alle toestellen waarbij kinderen hoger dan 2 m van de grond 
komen, moet de ondergrond voldoen aan de richtlijnen. De inspecteur was heel duidelijk. 
Los zand is eigenlijk de enige goede ondergrond (veel beter dan rubberen tegels). Wij  
hebben toen gelijk aangegeven dat de speeltuin een grote kattenbak zou worden, maar 
dat was niet zijn probleem, zei de inspecteur. De ondergrond was dan veilig. Oplossingen 
voor dit probleem is het afdekken van de grond met een net, het veranderen van het hek, 
zodat er geen katten meer in de speeltuin kunnen komen, het wegjagen van de katten 
enz. enz.…… kortom geen van deze ideeën zijn uitvoerbaar. Het enige dat helpt is het  
opscheppen van de katten drollen. Maar wie wil dat doen??????????

Genoeg over dit smakelijke onderwerp. Is er dan niets gebeurd in de speeltuin in de  
afgelopen periode? Nou het enige dat ik me kan herinneren is dat de trap van de glijbaan 

De speeltuin 
en hoe het verder ging 



��

is vervangen door dikkere treden. De inspecteur heeft 6 keer op de oude treden staan  
wippen, in de hoop dat hij er doorheen zou zakken, want hij vond ze te dun. Nu was het 
heel taai hout, want het brak niet, nee, het gaf geen krimp, maar 6 keer zei de inspecteur 
dat het hout te dun was. Dus hebben we het maar vervangen.

Met de Pasen hebben we het traditionele paaseieren zoeken in de speeltuin gehouden. De 
opkomst was ongeveer een 15 kinderen. Het is altijd weer leuk om te zien dat sommige 
kinderen er niets van snappen dat er toch zoveel eieren in de speeltuin liggen. De ouderen 
hebben dat snel in de gaten en lopen stiekem achter de paashaas aan om te kijken waar 
hij de eieren neerlegt. Wat zou je moeilijk doen als het gemakkelijk kan zie je ze denken. 
Helaas maakt het niet uit of je veel of weinig eieren vindt, iedereen gaat met eenzelfde  
aantal eieren naar huis toe.

Daarna hebben we in Pleyn 68 de inmiddels ook traditionele paasbingo gehouden. Hier 
waren ongeveer 30 kinderen, deels vergezeld door hun ouders. Het is een gekakel in het 
Pleyn dat het een lieve lust was. Nou hoort bij eieren leggen natuurlijk gekakel, dus dat zal 
de reden zijn dat de kinderen nauwelijks stil te krijgen waren. Het ooooooooh nog 3, of Yes 
nog 2, 61, 61, 61, toe zeg nou 61, het klonk een paar uur lang in Pleyn 68.
Uiteindelijk ging iedereen met een prijs naar huis toe. Ook dit jaar weer waren de prijzen 
beschikbaar gesteld door het Shop Service Center uit Alphen aan de Rijn. 

De vraag, die rest, is wat gaat er dit jaar in de speeltuin gebeuren? Het huidige  
bestuur is al jaren uit de kleine kinderen en zoekt daarom naar opvolgers. Nu heb ik dit 
al vaker geschreven. Reacties blijven uit. Maar er moeten toch wel een paar mensen in de 
Groenendijk wonen, die iets voor de speeltuin willen doen? U mag ons altijd aanspreken. 
Het eenvoudigste is om Irene even aan te schieten, maar Frans en Peter zullen u ook zeker 
te woord staan. Als u dat niet durft, dan kan u mij mailen: nico124@live.nl. Dus mensen 
kom op. Laat eens wat van u horen, zodat de speeltuin verder kan.

Ieder jaar helpen wij ook mee met de organisatie van de B.B. De B.B. hoor ik u 
zeggen, ja de Buurt Barbecue. Er is er dit jaar voor gekozen om geen B.B. te houden. 
Het wereld-kampioenschap voetballen kwam eraan, de vakantie begon, de wereld 
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denken dat de animo voor de B.B. minder groot is dan in andere jaren. Daarom hebben 
wij in overleg met het Buurtcomitee besloten om dit jaar geen barbecue te organiseren. 
Hebben we elkaar dan niet meer gezien? Natuurlijk wel, want de wedstrijden van het  
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aan toe!!!! U weet inmiddels hoe dat is afgelopen. Slecht voetbal, maar wel bijna prijs.

Nu we het toch over een prijs hebben. Het in standhouden van een speel-
tuin heeft ook zo zijn prijs. We hebben al enige tijd geen contributie  
geheven, maar daar komt verandering in. U krijgt van ons een brief met het 
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maken om een klein bedrag over te schrijven op de rekening van de Speel-
tuin. 

Namens de speeltuin,  
De Voorzitter
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Op woensdag 1 december was het weer zover: Sinterklaas kwam naar de Groenendijk !!! 
Ieder jaar neemt hij weer de tijd om voor alle kinderen uit de Groenendijk langs te komen 
in Pleyn. Rond half 2 stonden maar liefst 67 kinderen op hem te wachten in de snijdende 
kou. Want wat was het koud die dag! Er lag sneeuw en het was hier en daar gevaarlijk glad. 
Dat heeft de Sint ook geweten want nadat de kinderen heeeel hard hebben gezongen en ger-
oepen, kwam Sinterklaas aan met drie zwarte pieten......in een ambulance! Wat was er aan 
de hand??? Gelukkig was de Sint ongedeerd. Een van de zwarte pieten lag achterin de am-
bulance met veel verband om zijn been. Hij was van het dak afgegleden! Gelukkig kon hij 
toch komen. Kim, de moeder van Stijn en Liva, werkt bij de ambulancedienst en had die 
middag toevallig haar telefoon paraat voor als er iets zou gebeuren. Zij kon Sinterklaas 
en de Pieten veilig bij Pleyn afzetten. De zwarte Piet met het zere been heeft nog een tijd  
moeilijk gelopen, maar gelukkig ging het later die middag al beter. Die stoere Piet is de  
volgende dag vast alweer het dak op gegaan!

 

Toen iedereen binnen weer een beetje opgewarmd was, werd er nog veel gezongen en  
gesnoept van de pepernoten van de Pieten. Sjoerd de Jong was zo stoer om als eerste een 
liedje te zingen voor Sinterklaas. De Sint vond het prachtig! Gwen van der Graaf mocht 
even naar voren om te vertellen over haar zwemdiploma en haar zusje Joy over haar 
hoge hakken. Bente vertelde ook over haar zwemlessen en deed even voor hoe goed ze 

Sinterklaas in Pleyn
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het kan. Met Liv besprak de Sint dat ze altijd zo goed kan helpen en later misschien wel  
hulppiet zou kunnen worden. Evi vertelde over haar nieuwe broertje die in januari komt en de 
neefjes Bo, Stijn en Finn zongen met zijn drietjes een heel mooi lied voor Sinterklaas. Daarna 
kregen alle kinderen wat te drinken en een speculaasje.
 
De kinderen hadden een verrassing voor Sinterklaas: zij maakten met zijn allen een hele 
mooie slinger voor Sinterklaas. Omdat hij bijna jarig is. Er werden heel veel vlaggetjes  
versierd door de kinderen. Sinterklaas vond het prachtig en vond het vooral heel leuk om ook 
iets te krijgen. Meestal deelt hij vooral uit. Dat uitdelen deed hij uiteraard ook in Pleyn. Ieder 
kind kreeg een kadootje van de Sint en zijn Pieten. Nadat alle pakjes waren uitgedeeld mochten 
ze het tegelijk open maken...dat was groot feest! Nadat iedereen nog heel hard heeft gezongen, 
werd de Sint uitgezwaaid. Gelukkig was de ambulance niet meer nodig. Alle zwarte pieten 
liepen vrolijk met Sinterklaas mee!
 
Het was weer een heel gezellig kinderfeest in Pleyn. We hopen dat Sinterklaas het ook leuk 
vond en dat hij volgend jaar weer komt. Het was erg leuk dat jullie er allemaal bij waren. 
Verder heeft Sinterklaas doorgegeven dat hij iedereen die heeft geholpen met organiseren, 
achter de bar heeft gestaan of heeft geholpen met opruimen hartelijk wil bedanken voor de 
inzet. Uiteraard ook heel veel dank voor Sinterklaas zelf en de zwarte pieten. En Kim, die hen 
gelukkig kon komen brengen. Bedankt allemaal!
 

Foto’s: Annemieke Ebbink
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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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Hier beginnen de kinderpagina’s met puzzels 
zoals Sudoka’s, rebus, raadsels en nog meer.

Dus als je een keer je verveelt 
kan je lekker gaan puzzelen.

Geniet van de kersttijd en van je vakantie.

Veel plezier !
Samantha

Hallo Allemaal,
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Ontcijfer dit raadsel

. . - . . - . . . - . . . . . . . -. . . . . . . - . . - . . . . !

In de cirkel missen 5 letters. 
Zoek ze !!!

In het vierkant staan 15 cijfers 
tussen 11 en 75. Begin bij 11 

en verhoog cijfer elke keer met 4.
Zoek de twee ontbrekende cijfers.
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Raadsels
1.  Hoeveel sneetjes kun je van een heel brood snijden?
2.  Wat is een plasje water met een wortel in het midden?
3.  Wat heeft twee ogen en twee benen maar kan niet zien en niet lopen?
4.  Welk dier bestaat voor driekwart uit wol?
5.  Wat kan door de ruit vallen zonder de ruit te breken?
6.  Welke bus kan niet rijden?
7.  Je zit in een kamer met vier uitgangen. Voor de ene deur zit een leeuw 
 en voor de tweede deur een tijger, voor de derde deur een jaguar 
 en voor de vierde deur een krokodil. Hoe kom je naar buiten?
8.  Hoeveel seconden hebben 8 honden nodig om 56 koekjes op te eten, 
 als elke hond vijf seconden nodig heeft voor 1 koekjes.
9.  Voor een goed doel wordt er in Amsterdam een feest georganiseerd.
 Het feest wordt door 1200 personen bezocht die samen € 24000,-
 betalen. De mannen betalen voor de entree €100 euro en de vrouwen €40 euro   
 en de kinderen €2 euro.
 Hoeveel mannen, vrouwen en kinderen waren er op het feest?
10. Stan en Olivier zijn allebij in topvorm. Ze gaan een wedstrijd hardlopen   
 houden op de 50 meter. Stan legt bij elke stap 1,5 meter af en Olivier 
 slechts 1 meter. Maar Olivier maakt 3 stappen in de tijd dat Stan er 
 2 maakt. Wie wint er?

Oplossingen:
1.  Eén, want daarna is het geen heel brood meer
2.  Een sneeuwpop die heeft staan zonnen
3.  Een schaar
4.  Wolf
5.  Zonlicht
6.  Brievenbus
7.  Je pakt de jaguar en rijd weg
8.  35 seconden
9.  170 mannen, 130 vrouwen en 900 kinderen
10. Olivier wint. Hij moet precies 100 stappen nemen en Stan
  moet 33 stappen nemen om de 49,5 meter af te leggen. 
 Stan stapt slechts tweederde keer zo snel als Olivier. 
 Als Olivier dus 100 stappen maakt, maakt Stan in 
 dezelfde tijd slechts 66,6 stappen. En dat is dan 99,99 meter.
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Benodigdheden: 
- 400 gr vlindermacaroni
- 2 eetlepels blue band boter 
- 200 gr magere hamblokjes 
- 1 bosje lente uitjes
- 500 gr bietjes 
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- ¼ liter appelsap
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voor 4 personen!!! 
ca. 20 minuten!!! 

Kook de vlindermacaroni. 
Giet het af en laat het uitlekken.

Verhit ondertussen de Blue Band Vloeibaar in een diepe pan en wacht tot de grote bellen 
zijn weggetrokken. Bak hierin de hamblokjes 5 minuten op een laag vuur.

Snijd de lente-uitjes in smalle ringentjes, bewaar het wit en groen apart.
Schil de bietjes en snijd ze in stukjes.
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van de ham uit de pan. Doe het wit van de uitjes en de bietjes in de pan en schep ze om. 
Voeg het appelsap toe en laat het 10 minuten zachtjes koken.

Pureer het bietjesmengsel (met een staafmixer of in de blender) Roer de blue band  
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macaroni met de rest van de ham en wat groen van het lente-ui. Verdeel over 4 diepe 
borden, schep de bietjessaus erover en bestrooi met de rest van het lente-ui groen.
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Begin bij ‘Start’ 
en zoek je weg naar ‘Einde’

Einde

Start
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Fijne kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar!
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Winter in de Groenendijk

Moppen
Twee slangen komen elkaar tegen in het moeras. De ene slang zegt tegen 
de andere: “Ik hoop dat ik niet giftig ben”. Vraagt de andere: “Waarom?” 
Zegt die ene weer: “Omdat ik net in mijn tong heb gebeten!”

Een ontdekkingsreiziger komt in de jungle. Opeens ziet hij een tijger, 
en omdat tijgers heel hard kunnen rennen, zet de ontdekkingsreiziger 
het op een lopen. De tijger haalt hem al snel in, en zegt: “Tikkie, jij bent 
hem”.

Er zitten twee vliegen op een kaal hoofd. Zegt de ene vlieg tegen de 
andere: “Weet je nog, hier speelden we vroeger verstoppertje”.
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Leuke sieraden voor de kerst of zomaar
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www.irenesieradenfantasie.nl
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Prettige 
kerstdagen

en een gelukkig
2011!

Stichting Pleyn ‘68,
Wijkkomitee Groenendijk 
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