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 Voorpraet

activiteiten	stappen	gelukkig	zo	af	en	toe	wat	mensen	in	om	
een	handje	te	helpen	en	dat	is	echt	fantastisch	om	te	zien.	Om	
het	hier	prettig	en	leefbaar	te	houden	lukt	alleen	als	we	er	alle-
máál	belang	aan	hechten	en	dat	ook	actief	uitdragen.	

Wie	 ook	 wil	 meedoen	 of	 iets	 te	 vragen	 heeft;	 stuur	 een	 
bericht naar info@wijkcomitegroenendijk.nl. Als je liever 
iemand spreek vind je telefoon nummers op onze website 
http://www.wijkcomitegroenendijk.nl/

En uiteraard hopen we iedereen weer te zien op de nieuw-
jaarsborrel	begin	2018	en	dan	kun	je	gelijk	de	uitbreiding	en	
opknapbeurt  bewonderen die vrijwilligers de afgelopen zomer 
hebben	gerealiseerd.	Never	a	dull	moment,	ook	in	2018!

Beste buurtbewoners,

Wij nodigen u van harte uit voor 
een gezellige Nieuwjaarsborrel-babbel. 

Deze zal plaatsvinden op vrijdag
 5 januari 2018 in Pleyn 68 vanaf 16.00 tot 19.30 uur.

Om 16 uur is er een verrassing voor de kinderen 
en om 17 uur voor volwassenen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt de nieuwe hal 
feestelijk geopend en reikt het wijkcomité in

samenwerking met Habeko wonen 
een “Beste Buurtbewoner Award” uit aan iemand 

die zich in het afgelopen jaar bijzonder verdienstelijk 
heeft gemaakt voor de wijk.

Bij binnenkomst ontvangt u 
een gratis glas champagne.

 Uitnodiging Nieuwjaarsborrel

Graag tot dan.

Oud- nieuw jaar- en wijkcomité

Je	kunt	veel	van	onze	Groenendijk	zeggen	maar,	als	we	even	
kijken	 naar	 de	 onderwerpen	waar	 jullie/ons	Wijkcomite	 het	
afgelopen	jaar	mee	bezig	is	geweest,	dan	is	“	saai	“	zeker	niet	
van toepassing. Never a dull moment zeggen de Engelsen en 
verklaren	zichzelf	“buiten	Europees”.		Wij	waren	zo	óók	in	het	
nieuws toen er even sprake van was dat we een zelfstandig 
dorp	zouden	worden	binnen	Alphen.	Ja,	“Groenendijk	aan	de	
Rijn”	blijft	mooi	klinken	maar	het	kán	nog	wel	even	duren!

Verder	speelde	er	afgelopen	jaar	van	alles	over	woningbouw;	
we	hadden	een	gemeentelijke	verkenning	2020,	De	Pastorie-
tuin,	nieuwbouw	Habeko		en	natuurlijk	de	Averylocatie	op	de	
agenda. Dan was er een dikke discussie met de gemeente over 
de status van (en dus subsidie voor) ons Buurthuis. De herin-
richting	van	de	Rijndijk	houdt	ons	ook	flink	bezig	en	daarover	
lezen jullie verderop in deze Buurtpraet nog wel meer.

Na	de	vakantie	zijn	we	gestart	met	een	maandelijkse	vrijdag- 
ochtend	koffie	inloopochtend	in	samenwerking	met	TOM	in	de	
buurt	en	dat	loopt	boven	verwachting	goed.	

En verder zijn er weer allerlei zaken die we al een beetje als 
“gewoon”	 beschouwen.	 We	 hadden	 weer	 een	 mooi	 Buurt-
feest	rond	de	doorkomst	Leiden	Marathon,	de	Burendag,	we	
hebben	 geklust	 in	 de	 Speeltuin,	 er	was	weer	 een	 geweldige	
opkomst bij de St.Maarten viering en Sinterklaas kwam weer 
langs. 

Toch kan ik niet genoeg benadrukken hoe bijzonder het toch 
is dat we dit in ons kleine Groenendijkje allemaal voor elkaar 
krijgen.	 	Dat	hebben	we	dan	wel	 te	danken	aan	een	 relatief	
klein	groepje	vrijwilligers	en	het	is	daarom	ook	fijn	dat	we	na	
het	vertrek	van	Winnie	en	David	uit	ons	bestuur,	direct	weer	
twee	nieuwe	bestuursleden	mochten	 verwelkomen;	Anja	 en	
Jolanda die inmiddels al volop meedraaien. Maar ook op losse 
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Het zijn de kleine dingen die het doen….. 
Tuurlijk	 wilde	 ik	wel	 een	 stukje	 schrijven	 over	 	 koffie	 en	 de	
burendag. Dit is wel het minste dat ik kan doen voor jullie 
antwoord	 ik	 op	 het	 verzoek…	 Nu	 hier	 tikkend	 achter	 de	
computer ben ik inmiddels iets wat minder enthousiast. Mijn 
dagen zijn net als bij velen van mijn buurtgenoten behoorlijk 
gevuld met van alles net iets te veel. En daarbij de  burendag 
is inmiddels ook best alweer even geleden.  Dit wordt dus nog 
wel	een	dingetje,	graven	en	spitten	in	de	donkere	krochten	van	
mijn geheugen. Ik ben een dingen zoeker en dan ben je nooit 
klaar.

Het burendag pretpakket; zaterdag 23 september.
Vroeg	op,	er	is	veel	te	doen	vandaag!	De	telefoon	op	tafel	licht	
op.	 Ik	kijk	en	 lees	het	binnen	komende	bericht;	Net eamelje 
foar de kofje….
In het fries ontvang ik een in Jip en Janneke taal verstuurd 
bericht	van	mijn	vriendin	Janke.	Het	betekend	zoiets	als	niet	
zeuren	 voor	 de	 koffie!	Mooi	 dit	 begint	 hoopvol!	 	 Duidelijke	
taal,	 daar	 hou	 ik	 van!	Goed	om	 te	weten	en	 stiekem	ben	 ik	
ook	een	soort	van	blij,	ik	ben		vanochtend	niet	de	enige	vroege	
vogel,	die	zich	al	vroeg	druk	maakt	over	koffie.	Er	zijn	er	deze	
ochtend dus meer die al vroeg in de startblokken staan om op 
deze	 mooie,	 warme,	 zonnige	 buren-	 zaterdag	 in	 september	
zich	te	goed	gaan	doen	aan	cafeïne!	Waar	is	waar,	ik	loop	op	
koffie	en	ik	loop	voor	op	mijn	zaterdag	schema!	

Mijn	 	eerste	bakkie	bruine	slobber,	drink	 ik	net	als	Janke	het	
liefst	in	stilte	en	alleen	thuis.	Ruim	voor	het	ontbijt	hebben	wij	
het	in	huis	al	over	de	burendag	koffie,	gaan	we	wel,	gaan	we	
niet,	nu	of	straks	maar	eventjes,	gaan	de	buren	ook?	Vast	wel	
weer	de	 zelfde	mensen,	hoe	was	het	vorig	 jaar	ook	alweer?	
Zullen we langs onze nieuwe buurtjes lopen en vragen of ze 
meegaan?	

Promotie materiaal
Leuke	 locatie,	 op	 loopafstand.	 De	 fijne	 groep	 betrokken	
buurtbewoners	van	het	wijkcomité,	een	echte	Vespa	Ape,	de	
barista	man,	heerlijke	verse	bonen	koffie,	espresso,	cappuccino,	
thee en dit alles wordt voor je gemaakt met veel aandacht en 

passie.	Verse	appeltaart,	 brownies,	 speculaas,	 chocola,	 limo,	
thee.	Vlaggetjes,	ballonen,	stoepkrijt,	muziek	en	springkussen.
Oude	en	 jongere	buren,	 kinderen,	 kleinkinderen.	Nieuwe	en	
oude bekende Groendijkers ontmoeten. 

Gehoorde Inspirerende ideeën voor de buurt of een volgende 
buren dag
Uitwisselen	 van	 helpende	 handige	 handen,	 kennis	 maken,	
creatieve	ontmoetingen,	ideeën	voor	een	veiligere	buurt,	leen	
lijst?	Afval	 rapen,	 foto’s	van	vroeger,	 luisteren	en	 	delen	van		
verhalen	 van	 oude	 Groenendijkers/	 buurtbewoners,	 open	
tuinen,	koffie	op	locatie,	maatje	gezocht,	tom,	tom		in	de	buurt,	
taartenbak	wedstrijd	voor	bij	de	koffie,	boekenruilkast,	 in	de	
speeltuin	jeu	de	boer,	polder,	voetbalveldje.	Straatnaam	etiket	
op iedere aanwezige buur plakken. Zomaar met je thermoskan 
koffie	 naar	 de	 speeltuin	 toe	 wandelen	 met	 twee	 kopjes	 en	
daar	je	koffie	drinken	met	een	toevallig	voorbij	lopende	buur.

De burendag
Het	was	 buitengewoon	 fantastisch!	 En	 niet	 alleen	 de	 koffie!	
Zeg	het	voort,	en	tot	ziens	op	de	volgende	speciale	ontmoet	
je	buren	 zaterdag	 	of	 eerder	bij	 het	 klussen	 in	de	 speeltuin,	
rondje lopen door de wijk. Nodig jezelf en je buren uit en kom 
gezellig volgend jaar met elkaar. Wanneer je twijfelt of je dit 
wel	 durft….	 Lees	 dan	 de	 volgende	 woorden	 minstens	 nog	
eens	drie	x	drie	=	zes		hardop	aan	jezelf	en	aan	je	buurman,	of	
buurvrouw voor.

                  Ik heb het nog nooit gedaan, 
                           dus ik denk dat ik het wel kan!

Koffiegroet,
Helma en Bo Groenen

 Koffiepraat



De	 realisatie	 van	 woningbouw	 op	 het	 voormalige	 Avery	
Fabrieksterrein komt langzaam meer zeker steeds dichterbij 
en	naar	onze	inschatting	is	niemand	in	Groenendijk	erop	tegen	
dat dit leegstaande fabriekspand gaat verdwijnen. 

De plannen zijn nog niet helemaal concreet maar krijgen wel 
steeds meer vorm en uit de stukken die we nu hebben wordt 
duidelijk	 dat	 het	wel	 zal	 gaan	om	gevarieerde	woningbouw;	
geen exclusieve villawijk. Ook de doorkijkjes naar de Oude Rijn 
en de toegankelijkheid van de Rijnoever zijn speerpunten. 

De	 voorgenomen	 herinrichting	 van	 de	 rijndijk(weg),	 laat	
tegenover	 Groenestein	 ook	 al	 indicatief	 een	 paar	 nieuwe	
aansluitingen	zien		voor	de	toekomstige	nieuwe	woonwijk	waar	
nu ruim 100 woningen zijn gepland. Daarmee wordt dit stuk 
Groenendijk	wel	duidelijk	het	centrum	en	dat	ons	Buurthuis/
Pleyn68	daar	direct	in	opgenomen	kan	worden	komt	dan	wel	
heel	mooi	uit.	Het	zal	door	alle	procedures	toch	nog	wel	een	
paar jaar gaan duren voordat de eerste paal in de grond kan.
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 Nieuwbouw Avery

In	 september	 startten	 vrijwilligers	 van	 het	 wijkcomité	 in	
samenwerking	met	actief	Rijnwoude	en	Tom	in	de	Buurt	met	
een	koffie	inloop.	Deze	koffie	inloop	is	bedoeld	voor	iedereen	
van	 jong	 tot	 oud	die	 zin	 heeft	om	er	 even	 tussenuit	 te	 zijn,	
contact te maken met andere mensen of die gewoon trek 
heeft	 in	 een	bakje	 koffie	 (thee	of	water	 kan	natuurlijk	 ook).	
Met	 wat	 lekkers!	 Daarnaast	 is	 er	 altijd	 iemand	 van	 Tom	
in	 de	 buurt	 aanwezig	 voor	 vragen	 rondom	 tijdelijke	 zorg	 
(of langdurige ondersteuning). Geef je dit aan dan denken zij 
mee over eventuele oplossingen.

De	 start	 van	 de	 koffie	 inloop	 was	 in	 september	 en	 begon	
als een proef die loopt tot eind december. Om te kijken of 
mensen	in	de	wijk	behoefte	hebben	aan	deze	activiteit.	EN	DIE	
IS	ER!	Steeds	werd	de	koffie	inloop	bezocht	door	minstens	15	
mensen!	Een	goede	start!	Er	werd	kennis	gemaakt	met	nieuwe	
mensen	in	de	buurt,	gekletst	over	vroeger	maar	ook	over	waar	
de	behoefte	van	de	mensen	liggen.	Is	dit	gewoon	gezellig	een	
bakje	 koffie	drinken	 en	 praten	met	 elkaar	 of	 kunnen	 er	 ook	
spelletjes	 gespeeld	 worden	 (potje	 klaverjassen,	 rummicub,	
sjoelen)?	En	komt	de	middag	beter	uit	dan	de	ochtend?	

We	 zijn	 nog	 een	 beetje	 zoekende	 maar	 elke	 suggestie	 is	
welkom!	Om	er	elke	maand	een	leuke	ochtend	van	te	maken	
waar iedereen zich welkom voelt. 

Dus vindt je het leuk om ook in contact te komen met andere 
mensen	en	heb	je	behoefte	aan	wat	gezelligheid?	Hou	dan	de	
berichtgeving	over	de	koffie	 inloop	 in	de	gaten.	En	kom	dan	
vooral	even	buurten	in	Pleyn	68!	Ennn…	de	koffie	staat	klaar!

 Koffie inloop in Pleyn 68
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Zoals bekend is het verkeer over onze rijndijk al heel lang 
onderwerp	van	discussie	en	ook	bij	de	Gemeente	Alphen	heeft	
het	 inmiddels	de	volle	aandacht.	Het	Wijkcomite	heeft	geen	
formele voorkeur uitgesproken voor bepaalde oplossingen 
maar	we	zien	er	wel	op	toe	dat	de	 informatievoorziening	en	
besluitvorming	zo	democratisch	mogelijk	verloopt.		

Na	 een	 eerste	 informatieavond	 vorig	 jaar	 zijn	 afgelopen	
voorjaar een aantal bijeenkomsten met de ingestelde klank-
bordgroep	 geweest;	 daarvoor	 hadden	 zich	 ongeveer	 20	
buurtbewoners opgegeven die wilde meedenken en input 
leveren.	 input	 te	 leveren.	 De	 Gemeente	 heeft	 vervolgens	
samen met een extern adviesbureau een voorstel voor een 
herinrichting	uitgewerkt	en	op	24	October	j.l.	was	er	een	druk	
bezochte	informatieavond.

Van	de	gelegenheid	om	nog	bezwaar	te	maken	of	alternatieve	
voorstellen te doen is daar ook druk gebruik gemaakt. De 
opmerkingen	 die	 die	 avond	 zijn	 gemaakt	 (en	 de	 schriftelijk	
ingediend) zijn inmiddels met het externe ontwerpbureau 
DTV besproken. Momenteel wordt het voorlopig ontwerp dat 
op	24	October	ter	 inzage	lag,	aangepast	aan	de	hand	van	de	
inbreng door inwoners op die avond. 

Omtrent de timing ontvingen we onderstaande informatie 
van de gemeente Alphen.

Het	aangepaste	Voorlopig	Ontwerp(concept)	zal	in	December	
met de klankbordgroep besproken worden en daarna zal het 
Voorlopig	Ontwerp	als	Definitief	bestempeld	worden.

Dit	Definitieve	Ontwerp	voor	de	herinrichting	zal	dan	naar	een	
extern ingenieursbureau gaan om in een bestek uit te laten 
werken. Daarna zal het bestek worden aanbesteed en volgt de 
uitvoering.

Deze planning ziet er momenteel als volgt uit:  
• Voorlopig ontwerp en raming          november 2017
• Klankbordgroep overleg                 december 2017
•	 Besluitvorm	Definitief	Ontwerp					 januari	2018
•	 Bestek	gereed																																	 april	2018
•	 Aanbesteding																																		 juni	2018
•	 Start	Uitvoering	civiel																						 juli	2018
• Uitvoering groen                             maart  2019
• Oplevering                                      half 2019

 Verkeer in de Groenendijk 

Even terugkijken op onze Open Monumentendagen  2017 in 
de Bernarduskerk.
Wij	 hebben	 iedereen	 opgeroepen	 met:	 “Boeren	 burgers	 en	
buitenlui,	komt	dat	zien,	komt	dat	zien.”	Velen	zijn	gekomen	1	
van	de		2	dagen.	We	hebben	er	wel	meer	dan	350	geteld.	

Een	prachtig	ontmoeten,	mooie	verhalen.	Oude	bekenden	die	
elkaar weer tegenkwamen. Je kwam binnen en het was feest. 
Geroezemoes,	 ouderwetse	 draaiorgel	 muziek.	 Kermis	 rond	
de	prachtige	miniatuur	draaimolen.	Miniatuur?	Toch	wel	een	
meter	 in	 doorsnee.	 60	 Jaar	 geleden	 gemaakt	 door	 Theo	 de	
Boer	uit	Zoeterwoude	Rijndijk.	Hij	vertelde	honderd	uit	overde	
draaimolen en de vele andere modellen die hij in zijn lange 
leven	gemaakt	heeft.	Zoals	enkele	scheepsmodellen	die	hij	had	
meegebracht.	Je	hoorde	de	motor	lopen,	alles	bewoog	tot	aan	
de schipper achter zijn roer aan toe. 

Er	 was	 nog	 meer	 te	 vieren:	 toneel	 door	 Onder	 Ons,	 de	
carnavalsvereniging de Blauwkousen waren voor 1 keer terug. 
Bevrijdingsfeest	 in	1945,	herinneringen	en	verhalen	hierover	
werden,	door	de	ouderen	onder	de	bezoekers,	opgehaald.	Een	
aankondiging,	 origineel,	 van	 een	 verkoping	 in	 1792	 van	 een	
boerderij	 in	Hazerswoude.	Komt	dat	 zien,	 komt	dat	 zien.	De	
verkoping	vond	plaats	in	de	café	de	Posthoorn,	aan	de	Hooghe	
Rijndijk,	bij	het	tolhek	van	de	Gemene	weg.	Zo	stond	het	op	
dat oude aanplakbiljet aangegeven.

Organisatie Open Monumentendagen.

 Open Monumentendag
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Sigarenmagazijn j. Borst
Er	waren	nogal	wat	winkeltjes	 in	de	Groenendijk.	Zo’n	zestig		
jaar geleden ging je voor kruidenierswaren naar Cor en Aris 
van	 der	 Voort	 of	 Rinus	 Scheel,	 schoenen	 kocht	 je	 bij	 Dirk	
Spierenburg,	Gebr.	Groen	waren	er	voor	de	zuivel	en	Cor	van	
Dam had groente te koop.

Sigarenwinkel
Vrijwel	 alle	 mannen	 staken	 in	 die	 tijd	 graag	 een	 sigaar	 of	
sigaret	op.	Dus	een	sigarenmagazijn,	zoals	Jan	Borst	zijn	winkel	
noemde,	 in	de	buurt	was	wel	handig.	 Ik	 	heb	daar	voor	mijn	
vader	menig	pakje	Three	Castle	sigaretten	gehaald.	Jan	Borst	
kwam	de	sigaretten	en	alle	andere	tabakswaren	dan	wel	thuis	
bezorgen maar bij een onverwacht en plotseling tekort aan 
rookwaar was er paniek en moest natuurlijk direct worden 
aangevuld. 

De	winkel	met	woonhuis	was	gevestigd	op	Rijndijk	114.	Jan’s	
vader	had	het	huis	in	1927	laten	bouwen,	twee	onder	een	kap,	
op	 nr.	 116	woonde	 zijn	 broer	Henk.	 	 Anna,	waarmee	 Jan	 in	
1935	was	getrouwd	had,	zoals	gebruikelijk	toen	de	zorg	voor	
het gezin en runde de winkel. 

Vader Jan
Vader	 Jan	 werkte	 eerst	 als	 boerendaggelder,	 onder	 andere	
bij	 overbuurman	Dirk	Wesselingh	 (nu	 caravan	 stalling	 “Dank	
en	 Hoop”)	 en	 later	 bij	 de	 vleeswaren	 fabriek	 van	 Scholtes.	
Hij	 maakte	 lange	 dagen	 want	 naast	 dit	 werk	 bracht	 hij	 de	
tabakswaren aan huis en bezorgde hij de Leidse krant en 
diverse	 week	 en	 maandbladen.	 Welke?;	 Voor	 katholieke	
klanten	 de	 Beatrijs,	 Katholieke	 illustratie.	 En	 natuurlijk	 op	

vrijdag	 de	 Sursum	 Corda	 (harten	 omhoog!),	 het	 weekblad	
van	het	bisdom.	De	 Libelle	 en	Panorama	gingen	meest	naar	
de protestantse afnemers. Zijn krantenwijk besloeg de hele 
Groenendijk	 en	 liep	 dan	 langs	 de	 Rijndijk,	 oostwaarts	 door	
tot	Avifauna.	Hij	werd	daar	met	de	roeiboot	over	de	oude	Rijn	
gezet en kwam dan via Koudekerk al bezorgend terug. In de 
winter,	met	ijs	was	de	roeiboot	vaak	niet	mogelijk	en	moest	hij	
via	de	Alphense	brug	omfietsen.

Eens	 in	 de	 veertien	dagen	fietste	 Jan	met	 zijn	 transportfiets	
naar Langeraar om ook daar te bezorgen. Onderweg al op de 
fiets	de	rozenkrans	bidden,	dan	had	ie	dat	al	gehad	als	hij	moe	
en laat weer thuis kwam.  Al snel werden de kinderen ingezet 
om de kranten en bladen dicht bij huis te lopen. Zoon Antoon 
die	ik	over	dit	onderwerp	sprak,	kende	nog	alle	adressen	waar	
hij	langs	moest	begin	50tiger	jaren.	Maar	eens	per	week	ging	
vader Jan ook nog al die adressen langs om af te rekenen. Want 
zo	ging	dat	in	die	tijd,	eerst	leveren	en	later	contant	betalen.	
Ook	in	de	winkel	trouwens,	veel	werd	“opgeschreven”	en	later	
afgerekend.	Maar	soms	werd	er	ook	niet	afgerekend,	gewoon	
omdat het geld er bij sommige klanten niet was.   

Nieuwsbureau Anna Borst
In de loop der jaren en met de gezinsuitbreidingen kwam er 
steeds meer aanloop. Mensen kwamen graag om met Anna 
de laatste dorps nieuwtjes te bepraten. Uiteindelijk telde het 
gezin	11	kinderen,	het	huis	was	nauwelijks	groot	genoeg.		Drie	
jongens	gingen	naar	Geleen,	bij	de	paters	op	priester	studie,	
dat gaf wat ruimte. Maar nog steeds was het volletjes in huize 
Borst.	Jan	en	Jos	waren	maatjes,	ze	sliepen	samen	in	een	krap	
tweepersoonsbed	en	altijd	in	voor	kattenkwaad.	

 Winkeltjes in de Groenendijk

Links het huis van de familie Jan en Anna Borst en sigarenwinkel. Rechts 
woonde broer Henk Borst. Onze eerste stiekeme sigaretten kwamen uit 
de automaat naast de deur. Links de kauwgomballen automaat. De foto 
is van omstreeks 1960.

Bij de heropening nadat Jos in 1968 de 
winkel van zijn ouders heeft overgenomen. 
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Later	ging	men,	behalve	tabakswaren	waren	ook	steeds	meer	
kruidenierswaren verkopen. Voor sinterklaas bijvoorbeeld kon 
je	in	die	tijd	je	chocoladeletters	(van	Houten)	bestellen	bij	Anna	
Borst.	Vlak	voor	5	december	kon	je	die	dan	afhalen	bij	Anna.	
Maar	die	chocoladeletters	moesten	ergens	bewaard	worden.	
Jan	en	Jos,	beiden	liefhebbers	van	chocola,	boden	genereus	de	
ruimte onder hun bed aan als opslagruimte.  

U	 raadt	 het	 al,	 op	 5	 december	miste	menig	 letter	 een	 stuk	
chocola. Jan en Jos hadden de chocola die ze consumeerden 
keurig	vervangen	door	grint,	om	toch	het	gewicht	te	houden	en	
alles weer keurig dichtgeplakt. De chocola was lekker maar de 
klagende afnemers zorgden ervoor dat de jongens behoorlijk 
straf	kregen,	mijn	moeder	had	grote	handen	zei	Jos.

Jos in de winkel
Nadat	 Jan	 met	 pensioen	 ging,	 verhuisden	 ze	 in	 1968	 naar	
Groenestein nr 1 en werd de winkel overgenomen door Jos. 
Na een niet geheel geslaagde school carrière via de BLO (dat 
staat voor Bijzonder Lux Onderwijs zoals Jos me uitlegde) en 
ambachtsschool	belandde	Jos	korte	tijd	bij	“Na	vijven”	,	de	doe	
het zelf winkel en aannemerij van Jan van der Werf op Rijndijk 
110.  

Na nog wat omzwervingen in de aannemerswereld werd Jos 
chauffeur	bij	Scholtes-vleeswaren.	De	eerste	stap	in	zijn	“vlees”-
loopbaan die uiteindelijk het in Nederland wereldbekende 
begrip	“Bollie’s	Beenham”	zou	opleveren.	Na	een	aantal	jaren	
sloot	Jos	de	winkel.	Bezorgen	van	de	tabaks	artikelen	en	bladen	
is	hij	daarna	nog	enige	tijd	blijven	doen.	

Toon Borst
Velen	van	de	oudere	generatie	zullen	Antoon	(of	Toon)	Borst	
kennen,	van	vroeger	maar	ook	van	nu.	Amsterdammer	geworden	
maar in hart en nieren ook nog steeds Groenendijker. Grote 
animator van kinderboerderij ‘t Brinkie in de Amsterdamse 
Bijlmermeer. Sinds 2001 (al voorafgaand aan de invoering van 
de	Euro	1	januari	2002)	zamelt	Toon	muntgeld	in,	buitenlands	
geld	en	oude,	inmiddels	voor	ons	waardeloze	gulden	munten.	
In	die	16	jaar	in	totaal	al	voor	meer	dan	400.000	euro,	geld	dat	
naar projecten in binnen en buitenland gaat. Als muntenman 
doorkruist	 Toon	 met	 zijn	 opvallende	 bakfiets	 nog	 steeds	
Amsterdam. Zo bekend is de muntenman inmiddels dat Toon 
op 15 januari van dit jaar is gekozen tot Amsterdammer van 
het	jaar.			Zie	voor	nadere	info:	muntenactie.nl

Nico Wesselingh

Moeder Anna in de winkel met kleinkind. 
Heropening van de winkel in 1968

Amsterdammer van het jaar: 15 januari 2017 wordt Toon Borst verkozen 
tot Amsterdammer van het jaar. Felicitaties van burgemeester Eberhard 
van der Laan. (Foto: Hans Mooren)
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In de vorige buurtpraat konden wij jullie melden dat we gestart 
waren met de aanpassingen aan de hoofdingang van ons 
gebouw	Pleyn	68.

Op dat moment stond de ruwbouw en dakafwerking erbij. 
Hierna	zijn	we	met	onze	vrijwilligers	vrolijk	verder	gegaan	met	
het	afwerken	van	de	ruwbouw	leidingwerk,	ventilatie,	inbouw	
sanitair,	 wandtegels,	 verfwerk	 etc.	 zoveel	 als	 mogelijk	 was.
Na	de	laatste	verhuur	begin	juli	konden	we	zaterdag	8	juli	de	
muur tussen bestaand en nieuw weghalen. Een mooi moment 
zeg maar om te zien hoe de vrijwilligers los gingen op alles 
wat	overbodig	was.	De	firma	Stip	had	ons	een	compressor	en	
sloophamer ter beschikking gesteld.

Op het eind van de dag nadat de stofwolk opgetrokken is en 
gelukkig alles wat niet weg mocht er nog stond wordt alles 
afgevoerd	en	aangeveegd.	Nu	 is	het	tijd	 voor	een	biertje	en	
bitterbal	aan	de	rijn.

Na	deze	zaterdag	konden	we	weer	verder	bouwen,	tegelvloer,	
rookruimte,	 invalide	 toilet,	 plafond	 aanbrengen,	 stucwerk,	
verven en sausen. Vooral de afwerking is een arbeidsintensieve 
klus,	 maar	 van	 alle	 kanten	 waren	 en	 kwamen	 er	 handige	
handjes en dat was nodig want eind augustus is de eerste 
verhuur.	Ook	kwamen	regelmatig	bekende	en	buurt	bewoners	
kijken naar de vorderingen of brachten ons wat lekkers voor bij 
de	koffie,	nogmaals	hartelijk	dank	hiervoor.

Donderdag 17 augustus stond de grote schoonmaak in de 
agenda. Er is een oproepje gedaan via de beschikbare sociale 
media en face to face en dan is het toch mooi om te zien dat 

er	donderdag	ochtend	zomaar	16	personen	binnen	lopen	met	
poetsdoek	,	emmer	en	goede	zin.	Toch	wel	een	leuke	buurt.

De kleur is deze ochtend hoofzakelijk grijs maar wel meer 
als 500 jaar ervaring en er is dan ook geen plekje onberoerd 
gelaten,	geweldig	en	echt,	echt	heel	hartelijk	dank.

Als	 laatste	 zijn	 er	 nog	 wat	 inrichting	 werkzaamheden	 uit	
te	 voeren	 zoals	 de	 kapstokken	 een	 balie	 in	 de	 hal,	 nieuwe	
gordijnen in de zaal en nog een handje vol werkzaamheden. 
Ook het voegwerk van de buitengevel is afgerond.

Het	gebouw	is	inmiddels	weer	volop	in,	gebruik	en	wat	heeft	
het	in	grote	lijnen	opgeleverd:
- Een heldere moderne entree.
- Een frisse iets uitgebreide sanitaire ruimte.
- Een zeer ruime hal.
- Een nieuwe rook ruimte.
- Een minder valide toilet.

Al	met	al	een	stuk	aantrekkelijker	om	activiteiten	en	feesten	
te organiseren en gebruik te maken van alle aanwezigen 
voorzieningen.

Wij	zijn	er	van	overtuigd	dat	de	foto’s	geen	goed	beeld	geven	
van de werkelijkheid dus stellen wij voor om eens een bezoek 
te brengen aan de velen 
activiteiten	de	er	 in	ons	Pleyn	
worden georganiseerd of in-
formeer bij Francien over de 
mogelijkheden voor verjaardag 
of ander feestje.

Wellicht	tot	ziens	in	Pleyn
namens	allen,

Ted de Boer

 Uitbreiding hoofdingang Pleyn 68
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Afgelopen	 juni,	een	dag	na	de	 laatste	verhuur	van	het	Pleyn	
seizoen,	stonden	een	man	of	tien	te	popelen	om	de	kango’s	en	
hamers	ter	handen	te	nemen	om	de	toiletten	en	de	wanden	
daaromheen te slopen. Je zou zeggen dat dit het begin was van 
een verbouwing maar eigenlijk was deze al maanden bezig. 
Aan	de	voorzijde	van	Pleyn	was	op	dat	moment	namelijk	al	een	
hele	uitbouw	gerealiseerd.		Compleet	met	toiletten,	tegelwerk	
en	installatiewerk.	

Ik wil niemand te kort doen maar verreweg het grootste deel 
van de verbouwing hebben vijf mannen op zich genomen. 
Week in week uit werd er een aantal dagen per week geklust 
en dan werd er echt keihard gewerkt. Om acht uur werd er 
begonnen	en	vaak	tot	na	vijven.	Het	resultaat	mag	er	wezen	en	
ik heb al heel wat complimenten over de verbouwing gehoord. 

Daarom wil ik deze mannen graag even extra in het zonnetje 
zetteN:	 Hans	 de	 Boer,	 Ted	 de	 Boer,	 Jan	 Wesselingh,	 Hein	
Verkleij	en	Jan	Groen;

Ongelooflijk	 wat	 jullie	 voor	 Pleyn	 hebben	 gedaan.	 Onwijs	
bedankt!!!

Annoniempje

  In het zonnetje

 Wordt u vrijwilliger bij Pleyn 68?!

Heeft	u	weleens	een	leuke	activiteit	van	Pleyn	68	bezocht	en	
zou u ook een steentje willen bijdragen aan het gezelligste 
buurthuis	van	de	Groenendijk	en	omstreken?	Reageer	dan	nu	
op	deze	oproep	en	wie	weet	wordt	u	onze	nieuwe	vrijwilliger!

Over stichting Pleyn 68
Al	vanaf	1968	organiseert	stichting	Pleyn	68	activiteiten	voor	
jong en oud in het buurthuis van de Groenendijk. Naast 
een	 maandelijkse	 disco	 worden	 er	 veel	 andere	 activiteiten	
georganiseerd,	 waaronder:	 klaverjassen,	 stand-up	 comedy,	
open	 podium,	 bandjes,	 tot	 aan	 de	 enige	 officiële	 risk	
competitie	 van	 Nederland!	 Pleyn	 68	 wordt	 volledig	 gerund	
door vrijwilligers.

Functie(s)
Binnen	Pleyn	68	zijn	er	verschillende	‘vacatures’	beschikbaar	
voor	medewerkers	 op	 verschillende	 activiteiten.	 Ook	 onder-
steuning	op	andere	gebieden	is	mogelijk.	Wil	je	bijvoorbeeld:
• Een bardienst draaien
•	 Helpen	met	organiseren	van	activiteiten
•	 Helpen	met	de	klusmiddagen
•	 Of	ben	je	een	‘social	mediagoeroe’
•	 Of	heb	je	zelf	een	goed	idee	voor	een	activiteit?

Wij bieden:
•	 Leuke	collega’s	en	gezelligheid
• Jaarlijks vrijwilligers uitje
• Verantwoordelijkheid

Vrijwilliger worden is geheel vrijblijvend en kost een hooguit 
een	paar	uurtjes	per	week	afhankelijk	van	welke	activiteiten	
je	 zou	 willen	 ondersteunen.	 Het	 gros	 van	 onze	 activiteiten	
worden in het weekend georganiseerd. 

Interesse?
Neem	contact	op	met	Mark	Wanders	(06-17588074)	of	stuur	
een	mailtje	naar	pleyn68@hotmail.com
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Volgens	mij	was	het	bij	het	700	jarig	bestaan	van	Hazerswoude,	
dat ik op een vlot van heipalen als Batavier verkleed de Rijn op 
gevaren	ben,	van	Pleyn	tot	de	losplaats	bij	de	watertoren,	zo’n	
35	jaar	geleden?	

Dit jaar ging het anders. Marije en 44 mannen trapten in 4 
dagen	een	dikke	900	kilometer	van	Bazel	naar	Hazerswoude	
en	daar	fietsten	ook	een	paar	Groenendijkers	mee.	Maar	de	
catering	wordt	 bijna	 alleen	 door	Groenendijker	 bemand;	De	
bus	van	Hans	de	Boer	met	Hans	en	onze	voorzitter,	de	bus	van	
Jan Groen met koelwagen met Jan en Leo Apperloo. Leo is 
een gepensioneerde Leidse brandweerman. En dan nog een 
bus	met	Henk	de	Boer	en	mijn	persoontje.	We	zijn	trouwens	
allemaal	 pensionado’s	 maar	 hebben	 het	 nog	 razend	 druk	
allemaal	met	onder	andere	Pleyn	deze	zomer.	

Vorig	 jaar	heeft	Fons	de	Boer	een	stukje	geschreven	over	de	
fietstocht	naar	Dublin	als	fietser	en	nu	aan	mij	de	eer	om	iets	te	
schrijven	over	de	cateringploeg.	Wat	doen	we	zoals?	In	het	kort	
gezegd;	zorgen	dat	de	fietsers	bij	de	stops	zoveel	mogelijk	eten	
en	drinken	krijgen	in	niet	al	te	lange	tijd.	De	stops	proberen	we	
al	volgt	in	te	delen;	

Dag 1: ± 270 km 
	 1e	stop	na	80	km	 2e	stop	na	60	km	 3e	stop	na	60	km
Dag 2: 250 km 
	 1e	stop	na	80	km	 2e	stop	na	60	km	 3e	stop	na	60	km	
Dag 3: 230 km 
	 1e	stop	na	80	km	 2e	stop	na	60	km	 3e	stop	na	60	km
Dag 4: 160 km 
	 1e	stop	na	80	km	 2e	stop	na	60	km	 3e	stop	na	50	km

Jan	Wesselingh,	onze	Google-man,	heeft	al	wat	voorbereidend	
werk gedaan en gezocht naar mogelijke plekken voor de stops. 
Daar	rijden	we	dan	heen.	Is	het	niks,	dan	zoeken	we	wat	anders.	

Waar	letten	we	zoals	op?	Uit	de	wind	en	in	de	zon,	mooi	uitzicht,	
is er met goed fatsoen een sanitaire stop te doen enzovoort. 
Dat	 gevonden	 hebben	 gaat	 Leo	 het	 aggregaat	 aanslingeren,	
6-7	kannen	koffiezetten	en	warm	water	voor	de	theeleuten.

Jan	Wesselingh	gaat	contact	zoeken	met	de	fietsers	om	onze	
locatie	 door	 te	 geven	 en	 dan	 te	 vragen	 hoeveel	 kilometers	
ze	nog	moeten	rijden.	Jan	Groen	en	de	3	H’s	(Hans,	Henk	en	
Hein)	gaan	de	tafels	en	banken	neerzetten.	Jan	Groen	heeft	zijn	
koelwagen meegenomen voor het eerst dit jaar en dat is wel 
heel luxe maar ook nodig. 

We	gaan	dan	broodjes	snijden,	smeren	en	er	beleg	op	doen.	
Krentenbollen	snijden,	smeren	en	op	de	helft	boter	en	suiker	
doen. Jan Groen snijdt dan sinaasappels in vieren. Later in zessen 
op	verzoek,	want	dat	eet	makkelijker.	Ook	appels	en	bananen	
klaarzetten	en	appeltaart.	Appeltaart	is	echt	wielrenners	eten.	
Als	 ze	op	 zondag	 gaan	 trainen,	 gaan	 ze	 steevast	 halverwege	
koffiedrinken	 met	 appeltaart	 en	 slagroom.	 Voor	 vier	 dagen	
met wel 11 stops appelstaart bakken is nogal wat. 

 De Rijn afzakken
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Dat	 doen	 Pieter	 Heemskerk	 (de	 grote	 organisator)	 zijn	
moeder	Tineke,	Trees	de	Groot,	Cora	de	Boer	en	Lydia	Borst.	
Dozen	vol	waarvan	we	gerust	kunnen	zeggen,	de	enige	echte	
Groenendijkse appeltaart die er wezen mag. Daar gaan dan 
nog	de	nodige	spuitbussen	slagroom	overheen.	Prachtig	als	je	
ziet	hoe	dat	erin	geschoven	wordt,	zo	uit	het	vuistje.	

Er	zijn	tijdens	deze	tocht	200	bruine	puntjes,	400	witte	bolletjes	
en	 600	 krentenbollen	 opgegeten,	 en	 zaterdag	 hebben	 we	
nog	10	broden	bij	de	Lidl	gekocht,	maar	dat	 is	niet	helemaal	
opgegaan. 

Aan het einde van elke stop worden de bidons weer gevuld 
en	nog	wat	snoep	(mats,	nuts,	twixen,	drop)	en	krentenbollen	
in hun rugzak of mond gestopt. Dan gaan ze weer voor de 
volgende	60-70	kilometer.	Wij	ruimen	dan	als	de	donder	alles	
op en gaan naar onze volgende stop. Ondertussen moeten we 
nog ergens de jerrycans vullen met water. Er gaan ongeveer 
3,5	jerrycan	water	per	stop	door.	Het	is	altijd	weer	spannen	of	
we	snel	een	mooie	plek	vinden	en	of	we	dan	weer	op	tijd	klaar	
zijn met alles. 

In Keulen hadden we een mooie plek op een parkeerterrein en 
alles was klaar. Toen liepen we even naar de weg waar ze aan 
zouden	komen,	daar	zagen	we	aan	de	andere	kant	van	de	weg,	
aan	de	oever	van	de	Rijn,	een	véél	mooiere	plek.	We	hadden	
nog	10	minuten	voordat	de	fietsers	er	zouden	zijn.	Zegt	Hans	
de	Boer;	‘we	pakken	alles	op,	zetten	het	op	de	fietsaanhangers	
en	 rijden	heel	voorzichtig	naar	die	 toplocatie	en	zetten	alles	
weer	neer’.	 Zo	gezegd,	 zo	gedaan	 (zie	 foto).	Mooi	plekkie	of	
niet?	Met	zes	minuten	waren	we	verhuisd.	

Met	 twee	 fietsaanhangers	 (38	 fietsen)	 zijn	 we	 naar	 Bazel	
gereden en sleepten die aanhangers op de terugweg ook weer 
mee. Op de laatste dag hebben we die na de 1e stop naar 
Leerdam teruggebracht en snel naar de 2e stop bij Woerden 
gereden. 

We	hebben	als	cateringteam	vier	prachtige	dagen	gehad.	Het	
was	wel	aanpoten,	maar	als	je	dan	ziet	dat	de	fietsers	het	goed	
hebben	en	dat	ook	laten	blijken,	dan	is	dat	toch	prachtig	om	
te doen.

Hein
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Ontwikkelingen aan de Rijndijk
Het	zal	niemand	ontgaan	zijn	dat	de	bouw	op	het	voormalige	
terrein	 ‘De	Hoop’	 is	 begonnen.	Het	project	bestaat	uit	 twee	
delen,	gescheiden	door	een	centrale	parkeerplaats.

Zwaaikom,	 6	 luxe	 appartementen,	 rondom	 een	 bijzonder	
ruime	centrale	hal,	is	volledig	verkocht	en	de	bouw	hiervan	is	
in	volle	gang!	Van	De	Maalderij,	de	op	de	historie	geïnspireerde	
silo- en pakhuisappartementen zijn nog enkele bijzondere 
woningen	 te	koop!	De	uitvoering	van	De	Maalderij	 gaat	ook	
nog dit jaar van start.

 Tijssen Nieuwbouw

 Kerstpuzzel
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Van	 23	 oktober	 tot	 14	 november	 ben	 ik	 weer	 3	 weken	 in	
Tanzania geweest. Ik ben daar aan het werk gegaan in de 
St.	Agnes	kliniek	 in	Lugono,	een	klein	plaatsje,	325	km	vanaf	
de hoofdstad Dar es Salaam. De bedoeling was om daar de 
waterpomp	op	 zonne-energie	 te	 laten	draaien.	Helaas	bleek	
er nog al wat mis met de bron en de waterpomp dus daar ben 
ik	een	tijd	mee	bezig	geweest.	En	heb	ik	weer	in	orde	kunnen	
maken. Tot overmaat van ramp bleek echter ook de inverter 
om	van		de	spanning	vanaf	de	zonnepanelen	230	V	te	maken	
defect te zijn. Dus nu moet ik deze zien te repareren en dan 
volgende keer nog een keer proberen. 

Ik heb daar wel  ervaren hoe belangrijk water is. Als er ook 
maar	 iets	mis	gaat	met	de	bron,	de	pomp	of	de	generator	 is	
er dus geen water. Je  kan  nog wel  met de handpomp wat 
water tappen en dan 2 km lopen. Dat betekend douchen of 
wassen met een kopje water.  Ik heb dat zo een aantal dagen 
moeten	 doen	 en	 dat	 is	 toch	 wel	 even	 wennen,	 zeker	 in	 de	
hitte	daar.	De	kliniek	heeft		minimaal	300	l	per	dag	nodig	om	
te	wassen,	schoonmaken	en	koken	dus	om	dat	ieder	dag	op	2	
km afstand te gaan halen is een hele klus. Wij kunnen ons niet 
voorstellen	dat	er	geen	water	uit	de	kraan	zou	komen,	als	het	
een keer uitvalt is het hier meestal binnen de kortste keren 
weer opgelost.  

Zonder water zou deze kliniek niet kunnen bestaan en zouden 
een groot aantal dorpen zonder medische voorziening 
zijn.	 	Het	is	er	iedere	dag	een	komen	en	gaan	van	patiënten,	
meestal	malaria,	of	verwondingen	maar	ook	bevallingen.	Op	
een middag kwam er een Massai vrouw binnen wandelen die 
moest bevallen. Een paar uur later liep ze weer naar buiten 
met	de	baby	(een	jongen!)	in	haar	armen		en	ging	weer	gewoon	
aan	het	werk!	

De kliniek wordt gerund door 5 nonnen die daar 7 dagen in de 
week druk mee zijn. Behalve de watervoorziening hebben we 
ook	een	zonneboiler	gemonteerd,	zodat	ze	nu	ook	een	douche	
hebben met warm water en  heb ik samen met een technische 
man van de kliniek allerlei onderhoudswerken uitgevoerd en 
hem  voorgedaan hoe je iets kunt repareren.

Henk de Boer, november 2017

 Bericht uit Tanzania
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 Pickwick Levensvragen aan ... het wijkcomité

Je kent ze wel, de vragen op de theezakjes van Pickwick. Een 
leuk initiatief met als motto “Originele vragen voor een goed 
gesprek”! De komende uitgaven van de Buurtpraet leggen we de 
bestuursleden van het wijkcomité een aantal vragen voor.

Wat is het engste wat je ooit hebt meegemaakt?
In	2002	tijdens	een	hele	hevige	storm	s	 ’middags	rond	tweeën	
was	ik	rechts	op	het	terrein	wat	spullen	aan	het	“redden”.	Ploft	
er uit het niets zonder geluid op 50 cm van mij een windveer 
(plank) van 5 meter lang en 25cm breed. De windveer had al wel 
een	reis	door	de	lucht	gemaakt	van	25	meter!	Daarna	gingen	er	
rijtjes	pannen	naar	beneden	maar	die	 vielen	 rustig	gesorteerd	
naar beneden wat wel een frustrerend gezicht is. Dat had ook 
anders af kunnen lopen en ik denk er nog wel eens aan. 

Als je uit iedereen uit de wereld kon kiezen met wie zou je dan 
uit eten willen?
Francien Groen of als ze dat vervelend vind Bruce Springsteen.

Wat is het engste wat je ooit hebt meegemaakt ?
In	 mijn	 sportieve	 tijd,	 meer	 dan	 dertig	 jaar	 geleden	 denk	 ik,	
deed	 ik	mee	aan	een	adventure	vakantie	 in	de	Ardennen.	Met	
bergklimmen,	abseilen,	kanoën	en	ook	speleologie.	
Dat is het klimmen en kruipen door kleine doorgangen en 
grotspleten. Ik moet zeggen dat ik ‘m behoorlijk kneep bij 
een doorgang waar ik nauwelijks door paste.  Maar het kwam 
allemaal goed.

Als je uit iedereen uit de wereld kon kiezen met wie zou je dan 
uit eten willen?
Met	Maxima,	en	dan	vragen	of	ze	een	keer	met	Burendag	bij	ons	
Buurthuis	Pleyn	68	komt	klussen.

Hans Pars (bestuurslid)

Ben Oostdam (bestuurslid)

Wat is het engste wat je ooit hebt meegemaakt ?
Sorry deze vraag sla ik over.

Als je uit iedereen uit de wereld kon kiezen met wie zou je dan 
uit eten willen ?
Met koningin Maxima. 

Wat is het engste wat je ooit hebt meegemaakt ?
Ik	 was	 verdwaald	 in	 het	 donker	 op	 een	 groot	 vakantiepark	 in	
Belgié en kon na 2 uur zoeken eindelijk het huisje weer vinden.

Als je uit iedereen uit de wereld kon kiezen met wie zou je dan 
uit eten willen?
Koningin Maxima

MoniqueHoogeveen (bestuurslid)

Ria Paardekoper 
(bestuurslid)
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Wat is het engste wat je ooit hebt meegemaakt ? 
Het	engste	wat	ik	ooit	heb	meegemaakt	was	afgelopen	jaar	een	
escaperoom. We deden dit met het teamuitje van mijn werk en 
ondanks	dat	ik	wist	dat	het	nep	was,	was	ik	echt	bang.

Als je uit iedereen uit de wereld kon kiezen met wie zou je dan 
uit eten willen?
Deze	 vraag	 vind	 ik	 lastig.	 Ik	 zou	 wel	 een	 keer	 graag	 met	 de	
premier van Nederland of minister van volksgezondheid uit eten 
willen. Dit omdat ik graag met hen zou willen praten over mijn 
vakgebied en hoe hun ertegen aan kijken. Daarnaast vind ik het 
altijd	super	fijn	om	met	mijn	familie	uit	eten	te	gaan.	Tijd	met	ons	
gezinnetje vind ik zo waardevol... 

Anja Blom(bestuurslid)

Wat is het engste wat je ooit hebt meegemaakt ?
Het	 engste	 wat	 ik	 ooit	 heb	 meegemaakt,	 dat	 zijn	 toch	 die	
momenten dat je heel dicht bij de dood bent geweest.

Dat	was	bij	mij	 heel	 lang	 geleden	bij	 een	 inhaal	manoeuvre	 ’s	
ochtends	heel	vroeg	met	een	beetje	mist,	mijn	inschatting	was	
dat het makkelijk zou gaan omdat mijn tegenligger nog ver weg 
leek. Tijdens het inhalen bleek dat het een shovel te zijn met 
twee lampen boven op de cabine. Kortom hij was veel dichterbij 
dan	door	mij	 ingeschat!	Gelukkig	ging	het	nog	net	goed,	maar	
het	feit	dat	ik	dit	nu	aan	het	papier	toevertrouw	na	meer	dan	35	
jaar	geeft	wel	aan	dat	het	echt	maar	NET	goed	is	gegaan.

Als je uit iedereen uit de wereld kon kiezen met wie zou je dan 
uit eten willen?	Uit	eten	doe	ik	normaal	met	mijn	vrouw,	familie,	
vrienden	&	collega’s.	Maxima	lijkt	mij	hier	wel	een	interessante	
keus.

Jan Wentink 
(penningmeester)

Wat is het engste wat je ooit hebt meegemaakt ?
Mijn	 ‘bijna	 dood-ervaring’	 in	 Dutch	 Water	 Dreams	 was	 echt	
heel	eng.	In	een	wetsuit	het	water	in,	om	te	ervaren	hoe	het	is	
om zonder boot of band onder aan de baan te komen. Ik kwam 
niet	goed	in	het	water	terecht	waardoor	‘onder’	en	‘boven’	on-
duidelijk	werden.	Het	maakte	dat	ik	onder	water	naar	adem	hapte	

Michaëla de Jong(secretaris)

en veel water binnen kreeg. Ook de kou (het was eind oktober) 
maakte het er niet beter op. Ik heb daar echt wat zuurstof te 
kort	gehad	was	een	dag	flink	beroerd.	Van	de	organisatie	kreeg	ik	
vrijkaartjes	om	deze	‘geweldige	experience’	nog	eens	te	beleven.	
Wat	denk	je?	Ik	heb	vriendelijk	bedankt	…	

Als je uit iedereen uit de wereld kon kiezen met wie zou je dan 
uit eten willen?
Ik	 zou	 graag	 een	 (vegetarisch)	 hapje	 eten	 met	 Bono,	 zanger	
van U2. Ik ben enorm fan van deze band en vindt Bono een 
charismatisch	man.	Hij	treedt	over	de	hele	wereld	op	en	steunt	
veel goede doelen. Ik denk dat hij veel mooie verhalen vertellen 
kan.
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Wat is het engste wat je ooit hebt meegemaakt ?
Bij de vraag wat is het engste wat je hebt meegemaakt kwam er 
gelijk	dit	naar	boven:	Ik	was	misschien	16-	17	en	kwam	uit	Leiden	
op	de	fiets	naar	huis	in	het	donker.	Ik	moest	dan	altijd	een	stukje	
fietsen	waar	geen	huizen	staan,	vond	ik	altijd	een	naar	stuk.	Daar	
heeft	een	automobilist	mij	achterna	gereden,	ik	heb	nog	nooit	zo	

Francien Groen(bestuurslid)

hard	gefietst!		Ik	was	zo	bang	dat	ik	bij	de	eerste	de	beste	boerderij	
het erf ben opgereden maar …durfde ook niet aan te bellen. Ik heb 
daar een poosje staan wachten totdat de auto wegreed. Eenmaal 
bij de straat aangekomen waar ik woonde stond hij voor aan de 
straat	en	riep	“hè	wat	is	er	dan	?”		Ik	was	zó	blij	dat	ik	thuis	was.	
Weken	 later	 vertelde	mijn	 zus	dat	het	 een	 kennis	 van	haar	was,	
hij	 vond	 ‘dat	 ze	 zo	 raar	deed’!	 	We	 lijken	namelijk	nogal	 veel	op	
elkaar……	wat	en	eikel!

Als je uit iedereen uit de wereld kon kiezen met wie zou je dan 
uit eten willen?
Dat	is	lastig,	stel	je	voor	dat	ik	met	Gianluigi	Buffon	zou	willen	eten	
of	met	Rafael	Nadal!	Ik	zou	van	de	stres	geen	hap	door	mijn	keel	
krijgen!	Ik	hou	het	dan	toch	maar	dicht	bij	huis,	met	gezin,	familie	
en vrienden. 

Wat is het engste wat je ooit hebt meegemaakt ?
Het	engste;	ooit	heb	ik	met	vriendinnen	een	hele	enge	horrorfilm	
gekeken.... Ik vond hem zo eng dat ik niet meer alleen naar de 
wc	 durfde	 en	 zeker	 niet	 alleen	meer	 in	 een	 kamer	wilde	 zijn,	
laat staan slapen. Dat was dus mijn eerste en tevens mijn laatste 
horrorfilm;	friday	the	13th.

Als je uit iedereen uit de wereld kon kiezen met wie zou je dan 
uit eten willen?
Uit	 eten;	 ik	 zou	 graag	 met	 Sergio	 Hermans	 willen	 eten	 maar	
dan	moet	hij	wel	voor	mij	koken.	Sergio	is	namelijk	chefkok	van	
restaurant Oud Sluis en kan super goed koken. Dat wordt zeker 
smullen!

Wat is het engste wat je ooit hebt meegemaakt ? 
De	engste	 ervaring	 ?	 Ik	 denk	dat	 de	 vraagsteller	 dan	doelt	 op	
griezelig	en	dan	kom	ik	toch	wel	uit	op	een	aantal	films	die	dat	
ook	 tot	 doel	 hadden.	 Verder	 maak	 ik	 niet	 zoveel	 “griezelige”	
dingen	 mee;	 ja	 Sinterklaas	 vroeger;	 maar	 dat	 was	 ook	 meer	
spannend dan griezelig.

Als je uit iedereen uit de wereld kon kiezen met wie zou je dan 
uit eten willen?
Paus	Franciscus	(de	huidige	paus).	Ik	ben	niet	meer	zo	heel	erg	
katholiek maar dat lijkt me toch een heel bijzondere man om een 
paar uur mee aan tafel te converseren.  

Jolanda van der Meij
(nieuw bestuurslid)

Jan Wesselingh (voorzitter)

David, Winnie zijn afgetreden als bestuurslid en Ralph is een bestuurslid op de achtergrond geworden,
maar gelukkig weer 2 nieuwe enthousiaste dames erbij.
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Toen ze opstond zag ze de postbode komen. De brievenbus 
klikte.	Ze	gingen	meteen	kijken.	Gezellig,	een	brief	van	Tineke	
en	Kees.	Straks	maar	gaan	lezen,	want	Max	vond	toch	wel	dat	
het	 hoog	tijd	werd.	 Buiten	bleef	 het	maar	 sneeuwen.	Grote	
vlokken tolden gejaagd achter elkaar aan. De eerste sleeen 
waren al te zien en kinderen gilden van pret toen ze langs haar 
gleden.	Nu	al	sneeuw	!	Het	zou	fijn	zijn	als	het	er	straks	met	
Kerst	nog	lag.	Ze	namen	de	weg	door	het	stadje,	dat	gezellig	
was verlicht. De etalages van het Sinterklaasfeest waren 
opgeruimd en hadden plaats gemaakt voor het glinsterend 
versiersel met kaarsen in vele kleuren. 

Over drie weken was het weer zover. Kerst. Ze verheugde zich 
er erg op. Tineke en Kees zouden evenals voorgaande jaren 
bij	haar	 zijn.	 Tineke,	haar	dochter,	woonde	al	weer	tien	 jaar	
in	het	Zeeuws	dorp,	waar	Kees	hoofd	van	de	basisschool	was.	
En de sneeuw bleef komen. Alles was zo anders geworden. 
Het	grauwe	weer	was	zowaar	omgetoverd	in	een	wereld,	dat	
met de werkelijkheid niets te maken wilde hebben. Ze zou 
de wandeling vandaag niet te lang maken. Max dolde door 
de	 sneeuw.	 Het	 maakte	 haar	 blij	 en	 vrolijk.	 Toen	 ze	 thuis	
kwamen was er de brief van Tineke en Kees. Ze installeerde 
zich	behaaglijk	en	las:	Nee	het	was	niet	waar.	

,,Moeder	 ik	 vind	 het	 zo	 moeilijk	 u	 dit	 te	 moeten	 schrijven,	
maar	we	zullen	tijdens	de	Kerstdagen	niet	bij	elkaar	zijn.	Kees	
heeft	het	zo	nodig	er	eens	helemaal	uit	 te	 zijn.	 In	de	school	
is	 het	 druk	 en	 de	 kinderen	 vragen	 veel	 van	 zijn	 aandacht’’.	
Verder	zag	ze	niks	meer.	Hoe	konden	ze	haar	dit	aandoen.	Met	
de	 Kerstdagen	 zou	 ze	 alleen	 zijn.	 Ze	 fluisterde	 de	 woorden	
zachtjes	voor	zich	uit.	Hoe	lang	ze	daar	gezeten	had	weet	ze	
zelf	niet	meer,	maar	het	was	Max	die	haar	tot	de	werkelijkheid	
terugriep.	,,Max’’,	zei	ze,	,,Trouwe	Max,	troost	me	een	beetje.	
Help	me,	als	straks,	wanneer	de	feesdagen	er	zijn,	het	dan	zo	
stilletjes	is	in	huis’’.		Buiten	sloeg	een	klok.	Acht,	zo	laat	al	!	Had	
ze	zo	lang	gezeten?	Ze	legde	de	brief	weg.	Deze	avond	wilde	ze	
er	niet	meer	aan	herinnerd	worden	!	Wat	kon	er	plotseling	veel	
veranderen in het leven van een mensenkind en ze merkte niet 
dat ze zachtjes huilde. 

De	 dagen	 die	 kwamen	 waren	 niet	 gemakkelijk,	 en	 de	 brief	
moest ze nog steeds beantwoorden. Ze stelde het steeds en 
steeds	maar	uit,	tot	ze	schreef:	,Voor	mij	 is	een	rustig	jaartje	
ook	wel	eens	goed	!’	Ze	wist	niet	dat	ze	zo	kon	huichelen.	 ’s	
Avonds	had	ze	de	brief,	samen	met	Max	gepost.	Daarna	waren	
ze	nog	een	eind	gaan	doorlopen.	Het	leek	wel	of	ze	helemaal	
geen zin in thuiskomen had. 

Toen	Kerst	er	eenmaal	was,	lag	er	helemaal	geen	sneeuw.	Alles	
van toen was weer vergaan tot een smerige brij en daarna had 
het dagen achter elkaar geregend. Toen was het gaan vriezen. 
Klokken	 beierden	 over	 het	 stadje.	 Kerstfeest,	 klonk	 het	 bij	
toerbeurt. De predikant bracht met veel warmte het evangelie. 
De geboorte van Christus. De organist bracht jubelende 
feestliederen.	Er	zat	een	brok	in	haar	keel,	de	hele	dienst	lang.	
Met Max ging ze aan het eind van de middag een lange 
wandeling maken. Ze zouden maar de buitenkant van het 
stadje nemen. Even later stonden ze aan de rivier. Meeuwen 
vlogen af en aan. 

Op	de	terugweg	lag	de	rivier	links	van	hen.	Het	begon	donker	
te worden en de meeste boten waren nu verlicht. Langs de 
kade	was	een	enkele	 lantaarn.	Bij	het	cafe	om	de	hoek,	ging	
ze rechtsaf en lieten de rivier achter zich. Een deur zwaaide 
open,	en	 ze	 ving	een	glimp	op	van	het	 vertier,	dat	de	 jonge	
mensen daar zochten. Een dranklucht kwam naar buiten en 
een	man	zocht	waggelend	naar	zijn	fiets.	Wat	triest	was	een	
vermaak	met	 drank	 en	 lawaai.	Waarom	 zochten	 ze	 zoiets	 ?	
Waren	ze	ook	eenzaam	?	Was	er	geen	gezelligheid	thuis	?	Toen	
ze	thuiskwam,	stak	ze	kaarsen	aan.	De	dag	was	bijna	ten	einde	
maar de avond kwam nog met een lengte aan uren. Ze zou 
vanavond wel eens naar mevrouw Van der Laan kunnen gaan. 
Al vanaf heel ver zag ze dat er licht in de huiskamer brandde. 
,Zeg	dat	 is	aardig,	kom	gauw	binnen’’	 zei	het	oude	dametje.	 
Ik had net de radio aangezet om te horen of er iets gezelligs 
was.	En	dat	was	er	wel,	maar	nu	u	mij	komt	opzoeken	is	het	
toch	veel	fijner.	’’

Haar	gastvrouw	schonk	thee.	Praten	ging	gemakkelijk,	in	deze	
gezellige kamer en ze wisselden de nieuwtjes uit. Wat wist je 
eigenlijk	van	elkaar	?	Wat	was	men	altijd	verdiept	in	de	eigen	
problemen.	 Zou	 haar	 gastvrouw	 de	 Kerstdagen	 ook	 altijd	
alleen	hebben	doorgebracht	?	Ze	vroeg	het	zich	af	toen	ze	haar	
thee dronk. Ze vertelde dat Tineke en Kees niet gekomen. Dat 
ze opstandig was geweest. Ongemerkt waren de uren gegaan. 
Ze	had	in	het	donker	van	de	avond	toen	ze	naar	huis	liep,	het	
gevoel	 een	 fijne	 kerstdag	 achter	 de	 rug	 te	 hebben.	Gehaast	
liep	ze	voort,	het	was	zomaar	later	geworden.	

Maar	wat	waren	uren	?	Telden	ze	mee,	als	je	daarmee	de	uren	
van	 een	 ander	 mens	 kan	 vullen	 ?	 Deze	 Kerstdagen	 zonder	
Tineke	en	Kees	waren	goed	geweest.	Een	ander	Kerstfeest.	

 Kerstverhaal; Een ander kerstfeest
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 Groenendijkse molen

In de Buurtpraet van kerst 2016 hebben wij u beloofd dat in 
de zomeruitgave het vervolg van de Groenendijkse Molen zou 
staan .  Dit zijn we vergeten, onze excuses hiervoor, hier is de 
geschiedenis van de molen en zijn molenaars. 

De redactie

De kleine geschiedenis van de groenendijkse molen
De	Groenendijkse	Molen	is	gebouwd	in	1627.	Samen	met	de	
Groote	Molen	 bij	 Zoeterwoude	 (1626)	 en	 de	Doesmolen	 bij	
Hoogmade	(waarschijnlijk	1627	of	vlak	daarna)	behoort	deze	
molen tot het oudste trio van poldermolens van de Rijnlandse 
Molenstichting.

De Groenendijkse Molen werd gebouwd door de 
“timmerluyden”	 	 Jan	Pietersz.	en	Pieter	 Jansz.	Arien	Ariensz.	
leverde	de	6.700	stenen	die	nodig	waren	voor	de	voet	van	de	
molen	voor	de	prijs	van	27	gulden,	10	stuivers	en	8	penningen.

De molen diende voor de bemaling van de polder Nieuw 
Groenendijk. Na de grote ruilverkaveling die eindigde in 
1970,	 zijn	 enige	 polders	 samengevoegd	 en	 is	 nu	 sprake	 van	
één grote polder Groenendijk bestaande uit de voormalige 
polders	Nieuw-Groenendijk,	de	Oude	Groenendijkse	polder	en	
Barrepolder	en	de	Bent-	en	Delft-	of	Generalepolder.

Dat de molen er nog staat is niet vanzelfsprekend. In de  
19e	 eeuw	 werd	 diverse	 malen	 overwogen	 de	 molen,	 die	
herhaaldelijk	 in	 slechte	 staat	 verkeerde,	 te	 laten	 vervangen	
door een nieuwe stenen molen die ook de Oude Groenen-
dijkse polder moest gaan bemalen. Dit plan werd echter nooit 
voltooid en men volstond nog steeds met het herstel van de 
wipmolen.	 Zo	 werd	 in	 1884	 het	 bovenhuis	 vernieuwd	 door	
molenmaker	 C.	 Boers	 uit	 Hazerswoude.	 Tot	 1911	 werd	 de	 
molen	 bewoond,	 in	 dat	 jaar	 werd	 de	 naastgelegen	
molenaarswoning in gebruik genomen.

In	 1939	 is	 de	molen	 voorzien	 van	 stroomlijnneuzen	 volgens	
het eerste ontwerp van molenmaker Adriaan Dekker te 
Hazerswoude.	 Dekker	 ontwikkelde	 eerder	 in	 1936,	 de	 naar	
hem genoemde stroomlijnwiek die nu nog te zien is bij 
de Meerburgermolen in de nieuwe Munnikkenpolder bij 
Leiderdorp. 

Een	andere	bijzonderheid	 aan	de	Groenendijkse	Molen,	ook	
naar	een	 idee	en	ontwerp	van	Adriaan	Dekker,	 is	dat	hij	een	
schroefpomp	 aandrijft	 waarmee	 het	 water	 uit	 de	 polder	

omhoog	 wordt	 gepompt.	 Deze	 aanpassing,	 innovatie	 zou	
een	beter	woord	 zijn	geweest,	betekende	het	einde	van	het	
scheprad dat zich buiten de molen bevond. Ook moest de 
vloer	van	de	molen	circa	85	cm	worden	opgehoogd	om	plaats	
te maken voor een vliegwiel die door middel van een riem de 
schroefpomp aandreef. 

Bob Feenstra de toenmalige molenaar van de Groenendijkse 
molen zegt daarover: …”In de periode dat ik op de 
Groenendijkse molen actief was moest de snelheid goed in 
de gaten worden gehouden. Als de molen namelijk boven de  
80-90 enden kwam, liep riem van de riemschijf onder de vloer 
af. Doordat hij dan onbelast liep nam het aantal enden zeer 
snel toe. Het weer omleggen van de riem was een moeizaam 
karwei in de krappe ruimte onder vloer”…

De molen is tot 1959 als hoofdbemaling in bedrijf geweest. 
Daarna is er buiten de molen een dieselmotor geplaatst die 
de schroefpomp aandreef. Nadat de inmiddels sterk in verval 
geraakte	molen	in	1966	in	eigendom	kwam	van	de	Rijnlandse	
Molenstichting,	werd	deze	grondig	gerestaureerd.	

Foto: Molendatabase – Willem Jans
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De molen werd vanaf 1924 bemalen door de familie Kraan.  
De familie Kraan woonde met 10 kinderen in het  
molenaarshuisje bij de molen. Molenaar Kraan overleed 
in 1940. Daarna stond zijn vrouw op de loonlijst van het 
polderbestuur. Zij werd bijgestaan door haar zoon Cor Kraan. 

Bart Kraan,	een	broer	van	Cor,	begon	als	molenaar	in	1960	op	
deze molen en werd later molenaar-machinist. In 1972 werd 
hij	een	van	de	eerste	 instructie-molenaars	voor	de	opleiding	
van	leerling-molenaars.	Hij	stopte	als	molenaar	in	1988.

Bob Feenstra leste in 1975 op de molen onder 
leiding	van	Bart	Kraan.	Hij	heeft	daarna	met	
enige	regelmaat	 tussen	1976	en	1980	op	de	
Groenendijkse molen gedraaid.

Pierre Pijnaken leste eveneens bij Bart Kraan 
op de Groenendijkse molen en deed examen 
in	1985.	Andries Veloo,	ging	leste	ook	in	1985	
bij	Bart	Kraan	en	deed	examen	in	1986.	In	die	
periode waren er vaak zes leerlingen die op 
de molen werden opgeleid door Bart Kraan. 
Pierre Pijnaken volgde	Bart	Kraan	op	in	1988.	

Hij	stopte	in	1990	om	gezondheidsreden
Justin Siebert kwam vanaf 1990 als molenaar op de molen. 
Hij	werd	ook	instructiemolenaar.	Hij	vertrok	vanwege	gezond-
heidsredenen in 2004.

Hans Brok	was	vanaf	2004	tot	2008	molenaar	op	de	molen.

Pierre Pijnaken	kwam	in	2008	terug	als	molenaar.	Hij	vertrok	
in 2015.

Sinds 2015 medio is Amber Janssen molenaar 
van de molen. Andries Veloo en Frans Verra 
draaien nog met enige regel-maat op de molen. 

 

Een	volgende	grote	restauratie	volgde	in	1999.	Hierbij	werden	
de roeden van de molen vervangen door stalen roeden. Ook 
werd de achterwaterloop verdiept en de waterpomp verlengd 
en gedeeltelijk vernieuwd. Dat was o.a. nodig vanwege het 
inklinken	van	de	polder.	Vóór	de	restauratie	van	1999	kon	de	
molen maar beperkt uitmalen omdat de bezoemsloot via een 
te nauwe duiker uitkwam in de Oude Rijn. In de boezemsloot 
zijn inmiddels twee afsluitbare duikers aangebracht waardoor 
de uitmaalcapaciteit fors is verbeterd. 

In	 2008	 is	 groot	 onderhoud	 aan	 de	 molen	 uitgevoerd.	 
Hierbij	 is	 het	 bovenhuis	 en	 met	 name	 de	 kap	 grondig	
aangepakt. Door lekkage waren de spanten en het dakbeschot 
erg aangetast.

In	 2016	 is	 de	 molen	 opnieuw	 gerestaureerd.	 De	 waterloop	
aan de Noordwestzijde was aan het verzakken en dreigde van 
de molen af te scheuren. Door de verzakking liep kwelwater 
onder de molen door naar de lager gelegen polder. Ook moest 
het rietdek van de ondertoren worden vernieuwd. Ook de 
ondertoren	zelf	bleek,	nadat	het	rietdek	was	verwijderd,	deels	
aangetast door houtrot en is hersteld.

Bronnen:
- 25 jaar Rijnlandse Molenstichting, blz. 150
- Restauratieplan Groenendijkse molen 2015, 
 hoofdstuk 8 Bouwhistorische verkenning
- Informatie verkregen van Bob Feenstra, 
 thans molenaar van de Munnikkenmolen

  

 Molenaars op de Groenendijkse molen
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Ik	 twijfel	 er	 nog	 steeds	 aan,	 eigenlijk	 kan	 ik	 het	 nog	 niet 
geloven.	Wat	 denkt	 u:	 zou	 het	werkelijk	 doorgaan?	 Kijk,	we	
hebben	te	vaak	gezien	dat	het	een	zoethoudertje	is,	tijdrekken.	
En	dan	uiteindelijk	horen	dat	het	niet	doorgaat,	te	duur,	niet	
haalbaar. Maar de adviseurs hebben de centen wel weer 
binnen.	Voor	hen	komt	er	wel	weer	een	nieuwe	kans.	Afblazen	
lost	het	probleem	niet	op,	dat	weet	iedereen.	Maar	met	een	
nieuwe poging begint alles ook weer van voor af aan.  We zijn 
wel	 eens	 eerder	 zo	 ver	 geweest.	 Alles	 bekeken,	 besproken,	
besloten. We zijn nu weer een eind op streek. 

Maar ook nu weer geluiden dat het allemaal in het budget 
moet	passen,	het	eerste	teken	van	twijfel.	Gaan	we	dan	naar	
een	compromis	oplossing?	Naar	het	maximaal	haalbare?		Weer	
eindeloos	 overleggen	 zodat	 er	 niets	 overblijft,	 alleen	 maar	
compromissen,	zonder	nog	maar	enige	fantasie.	De	oplossing?	
Ik	laat	een	naam	vallen:	Henk	Ebbink.	Inderdaad	zoiets	heeft	
hij	 nog	niet	 gedaan.	 Kan	Henk	dit	wel	 aan?	 “Als	 je	 het	 doet	
dan	weet	je	het”	zegt	Henk	altijd	als	hij	een	nieuw	werkterrein	
betreedt.	Vertrouw	op	Henk,	zou	ik	zeggen	en	het	sluimerende	
budget probleem is ook opgelost. Dat is een.  Dan moet er nog 
wat fantasie bij de uitvoering komen.

Bij	de	80-jarige	afsluitdijk	hebben	ze	het	grondig	aangepakt.	
Voor veel geld Daan Roosegaarde gevraagd enige kunstwerken 
te maken. Maar ook dat kan voor minder. Ik noem weer een 
naam:	 Jan	 van	 Dijk.	 	 Jan,	 als	 ik	 alvast	 een	 paar	 suggesties	
mag	doen:	Die	vliegers	aan	verlicht	draad	als	bij	de	afsluitdijk	
vind	 ik	wel	 gaaf,	 en	 ze	 geven	 ook	 nog	 energie	 voor	 de	 hele	
Groenendijk,	win-win	dus.	Ook	als	bij	de	afsluitdijk:	een	paar	
potten	reflecterende	pareltjes	verf,	lijkt	me	ook	spectaculair.	

Die lichtgevende algen is misschien wat moeilijker maar 
moet toch ook te doen zijn. Wat dacht je van objecten langs 
de	weg	 die	 bij	 stijgende	 temperatuur	 van	 kleur	 veranderen.	
Veelkleurige	zebrapaden.	Fruitbomen	langs	de	weg,	een	galerij	
van kleine windmolens. Ik weet zeker dat Jan nog wel wat 
ideeën	heeft.

Kijk,	als	we	dan	toch	de	Rijndijk	opnieuw	gaan	inrichten	laten	
we	het	dan	met	fantasie	doen.	Het	is	echt	niet	zo	moeilijk	en	
het	wordt	fantastisch.	Echt	waar.

Nico Wesselingh

 Fantasie
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Voor	de	kinderen…	of	om	zelf	op	te	eten!	En	zo	klaar.	

  Vrolijke kersthapjes

  Kleurplaat
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  Agenda

Activiteiten agenda Wijkcomité Groenendijk 2018

5	januari	 Nieuwjaarsborrel	in	Pleyn	
	 	 Uitreiking	“Beste	Buur”

10 maart  NL Doet i.s.m. Oranje Fonds

1	of	2	april	 Paaseieren	zoeken	in	de	speeltuin

27 mei  Marathon Leiden door de wijk

Juni  Klusdag in de speeltuin

Activiteiten kalender Pleyn 68
22 december Klaverjassen
26	december	 Goud	van	Oud
29 december Tom in de Buurt
 
2018
	5		januari	 Nieuwjaarsreceptie	voor
  buurtbewoners
	6		januari	 Disco
19 januari Klaverjassen
21 januari Risken
27 januari CCR

	3		februari		 Disco
16	februari	 Klaverjassen
18	februari	 Risken

	3		maart	 Disco
16	maart	 Klaverjassen
17 maart Ierse Avond
18	maart		 Risken
30	maart	 Klaverjassen

 7  april  Disco
	8		april	 Risken
14/15		april	 Toneelvereniging	Onder	Ons

18	mei	 Klaverjassen
    

Zaterdag	 11	 november	 was	 het	 weer	 zo	 ver;	 Sint	Maarten!	
Dit jaar viel het op een zaterdag wat resulteerde in een groot 
aantal	kinderen,	zo’n	40	stuks	met	ouders	en	grootouders.	

Gelukkig	 zat	 ook	 het	 weer	 mee,	 af	 en	 toe	 een	 bui....	 maar	
tussen	 18.30	 en	 20.00	 uur	 niet!	 De	 eerste	 mensen	 waren	
om	 stipt	 18.30	 present,	 die	 werden	 voorzien	 van	 warme	
chocolade	melk	en/of	glühwijn.	Er	was	een	bonte	verzameling	
van	lampions	aanwezig,	echt	fantastisch!	Wat	is	iedereen	goed	
bezig	geweest!	

Nog even werden de Sint Maarten-liedjes geoefend en om 
19.00	werd	 het	 startsein	 gegeven!	Met	 volle	 borst	 werd	 en	
voor de deur gezongen en dat werd beloond met snoep of 
fruit. Mede dankzij de vele buurtbewoners die hieraan gehoor 
hebben	gegeven,	door	middel	van	meelopen	langs	de	deuren	of	
degene die thuis waren en de deur open deden. Daardoor was 
de	Sint	Maarten-editie	van	2017	een	succes!	Dank	hiervoor!

 Sint Maarten
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 Sinterklaasfeest in Pleyn

Wat	was	het	weer	een	feest	toen	Sinterklaas	met	zijn	Pieten	 
naar de Groenendijk kwam. Op zaterdag 25 november 
verzamelden	 ruim	 35	 kindjes	 zich	 samen	 met	 hun	 (groot)
ouders	in	Pleyn	voor	dit	jaarlijkse	feest	voor	groot	en	klein.

Het paard van Sinterklaas
Snel de jassen aan en naar 
buiten	om	de	Sint	en	Pieten	
op	 te	 wachten.	 Het	 was	
even spannend want waar 
bleven	 ze	 nou?	 Nog	maar	
even een liedje zingen 
dan…	Ja,	daar!	 In	de	verte	
zagen de kinderen een 
auto met paardentrailer 
aankomen. Er zaten twee 
Pieten	 in	 en	 er	 hing	 een	

bordje	op:	paard	van	Sinterklaas.	De	Pieten	hadden	Amerigo	
meegenomen!	Tenminste...	dat	was	het	plan.

Oeps…
De	Pieten	parkeerden	de	auto	voor	de	ingang	van	Pleyn	en	de	
kinderen	 stonden	 vol	 verwachting	 voor	 de	 paardentrailer	 te	
wachten.	Spannend,	nog	even	en	dan	zou	Amerigo,	het	paard	
van	Sinterklaas,	eruit	komen.	Voorzichtig	deden	de	Pieten	de	
achterklep	 open	 en…	 niets!	 Geen	 Amerigo	 te	 zien.	 Eén	 van	
de	Pieten	 liep	wat	verder	de	 trailer	 in	en	vond	hier	wel	een	
stokpaardje.	Maar	dat	is	toch	het	paard	van	Sinterklaas	niet!	
Oh	nee,	ze	hadden	het	verkeerde	paard	meegenomen.	Als	de	
kinderen dit maar niet aan Sinterklaas zouden vertellen...

Sinterklaasje kom maar binnen
Gelukkig	 hadden	 de	 Pieten	 wel	 zakken	 met	 cadeaus	
meegenomen die ze samen met de kinderen naar binnen 
tilden.	 Eenmaal	 binnen	 zochten	 alle	 kinderen,	 ouders	 en	
grootouders	 een	 plekje.	 Er	 miste	 alleen	 nog	 één	 iemand:	
Sinterklaas!	 Niet	 veel	 later	 kwam	 ook	 de	 goedheiligman	
binnen,	 terwijl	 alle	 kinderen	 hard	 aan	 het	 zingen	 waren.	
Sinterklaas	was	wel	verbaasd,	want	hij	had	verwacht	dat	ook	
zijn	 paard	 er	 wel	 zou	 zijn.	 Het	 duurde	 niet	 lang	 voordat	 de	
kinderen	verklapt	hadden	dat	de	Pieten	niet	de	lieve	Amerigo	
meegenomen	hadden,	maar	een	stokpaardje.	Gelukkig	was	de	
Sint	niet	boos!	De	Sint	wist	veel	over	de	kinderen	die	aanwezig	
waren en een groot aantal kindjes mocht naar voren komen 
om	iets	aan	Sinterklaas	te	vertellen,	een	dansje	te	doen	of	een	
liedje te zingen. En natuurlijk even bij Sinterklaas op schoot 
voor een mooie foto.

Ren je rot met sinterklaasvragen
Tijd	 voor	 een	 pauze,	 want	 Sinterklaas	 natuurlijk	 al	 erg	 oud	
en moet dus af en toe even bijkomen. Voor de kinderen was 
er een leuk spel tussendoor om even hun energie kwijt te  
kunnen:	 ren	 je	 rot.	 Er	 werden	 allerlei	 moeilijk	 sinterklaas-
vragen gesteld en de kinderen moesten zo snel mogelijk naar 
de kant van het juiste antwoord rennen. Maar de kinderen 
waren	erg	slim	en	wisten	alle	vragen	goed	te	beantwoorden!	
De	kindjes	die	liever	even	rustig	wilden	zitten,	konden	lekker	
hun gang gaan aan de knutseltafel. 

Tijd voor cadeautjes
Daar	waren	de	Pieten	weer	
en ook de Sint was weer 
uitgerust. Tijd voor de 
cadeautjes!	 Vol	 spanning	
wachtten	 alle	 kinderen	
totdat Sinterklaas hun 
naam riep en zij hun 
cadeautje op konden 
halen. Wachten duurt 
natuurlijk	altijd	 lang,	maar	
toch lukte het iedereen om 
het	papier	nog	even	om	de	pakjes	te	laten	zitten	totdat	alles	
uitgedeeld was en iedereen een cadeautje had. Uitpakken 
maar!	Sinterklaas	en	de	Pieten	hebben	genoten	vaan	alle	blije	
kindergezichtjes. 

Dag Sinterklaasje…
Na een zeer geslaagd sinterklaasfeest hebben we Sinterklaas 
en	zijn	Pieten	met	een	toepasselijk	liedje	uitgezwaaid.	

         Dag Sinterklaasje, komt u volgend
                                       jaar weer langs in Pleyn?
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 De uitgave van de Buurtpraet wordt gesponsord door:

 

 

 

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

De Vrijhoeve: Opfok, Pension, Rusthuis en 
Revalidatie voor paarden
Burmadeweg 12
2391	MS	Hazerswoude-Dorp

W. de Jong Timmerwerken
Rijndijk 29 
2394	AB	Hazerswoude

Liberty Oude Metalen Ophaaldienst
Rijndijk	31f
2394	AB	Hazerswoude

Caravanstalling “Dank & Hoop”
Rijndijk	63
2394	AC	Hazerswoude

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

Autohuis de Jong
Rijndijk 57
2394	AC	Hazerswoude

Jan Groen Klussenbedrijf
Rijndijk	31	i
2394	AB	Hazerswoude

Bert en Lilian Paardenfokkerij 
Rijndijk	67
2394	AD	Hazerswoude

Steun ook met uw bedrijf de Buurtpraet, een vermelding voor slechts € 25,-  per jaar. 
Mail naar: buurtpraet@wijkcomitegroenendijk.nl


