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Vijftig jaar, een half mensenleven, zolang bestaat Pleyn’68 inmiddels.
Opgericht in 1968 en we gaan even terug naar enkele belangrijke nieuwsfeiten  
uit dat roemruchte jaar:
Februari Olympische Winterspelen in Grenoble.
April Marten Luther King wordt vermoord.
Juli Jan Janssen wint de Tour de France.
Oktober Praagse Lente.
November Richard Nixon wordt tot president van de V.S. gekozen.

Oktober 2018, Pleyn’68 bestaat 50 jaar.
Wat heeft 2018 ons tot heden zoal gebracht?
Februari Olympische Winterspelen in Zuid-Korea.
Mei Nieuwe privacywet gaat in.
Juli Na 15 jaar gaat in Amsterdam de nieuwe Noord-Zuidlijn open.
Oktober Concrete afspraken Parijse klimaatakkoord en eindakkoord Brexit(?).

Heel veel dingen zijn in die 50 jaar veranderd, sommige dingen zijn gelijk gebleven.
Pleyn’68 heette in oktober 1968 bij de oprichting Music Meeting House Pleyn’68.
Muziek en elkaar ontmoeten waren destijds twee factoren van levensbelang bij de  
oprichting van ons Pleyn’68.
En daarin is niets veranderd, want nu 50 jaar later zijn muziek en elkaar ontmoeten nog  
steeds de drijfveren voor mensen om het Multifunktioneel Centrum Pleyn’68 te bezoeken.

Minstens zo belangrijk:
 
Pleyn’68 is in die 50 jaar altijd een verbindende factor in de Groenendijkse gemeenschap  
geweest en gebleven.
Namens de Groenendijk en haar bewoners is een felicitatie op zijn plaats aan Pleyn’68, 
haar medewerkers en allen die het Pleyn een warm hart toedragen.
Wij wensen iedereen heel veel plezier bij het bezoek aan 50 jaar Pleyn.

Op naar de volgende 50 jaar !!
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Aangekomen in het jaar 2018 is Pleyn 68 nog altijd een begrip onder de Hazerswoudenaren  
en de Groenedijkers. Wie kent Pleyn 68 immers niet? Wie heeft er niet ooit een borrel  
gedronken, er een feestje gevierd of er een kaartje gelegd? Of nog sterker, wie is er niet 
met een voldaan gevoel de deur van Pleyn 68 uit gelopen? Nu al vijftig jaar lang groeit men 
op met een voormalig parochiehuis in de buurt; een feestgelegenheid met activiteiten en  
evenementen voor jong en oud. En in die vijftig jaar heeft Pleyn niet stilgestaan. Door het  
harde werken van haar vele gewaardeerde vrijwilligers en haar trouwe publiek, is het met  
regelmaat een gezellige boel in het geliefde buurthuis.  

Stichting ‘Pleyn 68’ is verantwoordelijk voor het organiseren van een maandelijkse  
jongerendisco, waar jongelui een eerste kennismaking met het uitgaansleven genieten. 
Voor de organisatie van het jaarlijkse Pleyn toernooi, waar er verschillende horeca- 
gelegenheden uit de omgeving met elkaar een balletje trappen op tweede Pinksterdag. 
Voor de maandelijkste strijd op zondagavond om de felbegeerde Risktrofee tijdens de 
enige, echte Risk competitie uit heel Nederland.  
En voor vele diverse programma’s op het podium, zoals band avonden en stand-up  
komedie shows. Daarnaast is er voor de feestelijke particulier of goed gestemde vereniging 
ook de mogelijkheid de ruimte te huren. Kortom: er is met regelmaat een festijn in Pleyn!

En om al die mogelijkheden, die nu al vijftig jaar bestaan, toepasselijk te vieren, te eren, 
viert Pleyn 68 dit jaar haar 50-jarig bestaan met een jubileumfeest! Een tweedaags festijn 
met verschillende activiteiten en muzikale hoogstandjes voor alle leeftijden! Op zaterdag 
13 oktober om 15.00 uur barst de gezelligheid los met tot in de late uurtjes optredens van 
verscheidende artiesten.  
Grote namen en voor Pleyn bekende namen, die zowel in het buurthuis zelf, als in de op het  
terrein gelegen feesttent, het podium zullen bestijgen, gaan met het grootschalige publiek 
de heupen flink losgooien. Dit onder het genot van een babbeltje en een biertje. 
Zondag 14 oktober biedt vanaf 12.00 uur de gelegenheid aan de allerkleinste mee te 
doen aan een rijk aantal spellen en diverse optredens. Beide dagen staan in het teken 
van Music, Meeting en Fest!
Dus laat u verrassen door het veelzijdige programma van Pleyns jubileumfeest,  
waarmee de vrijwillige organisatie nog druk in de weer is, en proef zelf de heerlijke  
gezelligheid tijdens het festijn van Pleyn 68.

PLEYN IS 50!
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Het is het jaar 1968. De zestiger jaren; de twintigste eeuw.
Het jaar waarin The Beatles ‘Hey Jude’ uitbrachten en Johnny Cash zijn eerste gevangenis-
plaat. Op de Nederlandse televisie is voor het eerst de Fabeltjeskrant te bekijken en Apollo 
7 en 8 worden in Florida gelanceerd. Gordon en Céline Dion zien het eerste levenslicht.  
Drie Nederlandse schaatsers pakken goud op de Olympische Winterspelen, waaronder  
Kees Verkerk. Martin Luther King en Robert F. Kennedy worden doodgeschoten;  
Andy Warhol overleefde een schietpartij. Richard Nixon wint de presidentsverkiezingen 
met 43,4% van de stemmen. In Rotterdam wordt de eerste metrolijn geopend en  
Italië wint het EK voetbal.

Ja, in 1968 gebeurde er een hoop. Dat is nu een halve eeuw geleden; vijf decennia;  
vijftig jaar. Maar binnen de Hazerswoudse gemeenschap, aan de Rijndijk, werd er ook  
belangrijke geschiedenis geschreven. Al sinds 1946 worden er in het parochiehuis voor  
de katholieke kerk film- en toneelavonden georganiseerd. Dit onder de naam van  
stichting ‘St. Jozef’. Maar dan, in het beruchte jaar 1968, richt een drietal uit de omgeving 
een fenomenaal buurthuis op. Een multifunctioneel centrum, dat, volgens het logo,  
geschikt is voor Music, Meeting en House. Theo ‘Luther’ Wesselingh, Ted de Boer  
en Leen Wortman zijn de grondleggers voor het prachtige Pleyn 68,  
vernoemd naar haar spraakmakende geboortejaar, 
inmiddels vijftig jaar terug.



TUESDAY AFTERNOON
VERRASSENDE MUZIKALE UITSTAPJES

In 2015 vonden 5 ervaren muzikanten elkaar op hun muzikale  
ambitie en sindsdien is dinsdag-middag hun vaste repetitiemiddag.
Klaas Kuit en Jan Wesselingh zijn woonachtig in Groenendijk,  
Rien Oudeman en zijn broer Kees komen uit Leiden en Walther 
Veenstra rijdt iedere repetitiedag naar Hazerswoude vanuit  
Rotterdam. Ons repertoire is inmiddels zeer breed met een stukje 
van ieders muzikale voorkeur erin en de rode draad is toch wel dat 
we graag wat uitdagende nummers oppakken. De meeste muziek 
stamt uit de jaren 60-70; herkenbare klassiekers van o.a. de  
Beatles, The Eagles, Dire Straits maar we maken ook graag  
verrassende muzikale uitstapjes.
Wij maken muziek voor de lol en hebben geen specifiek doel om 
(veel) op te treden maar Pleyn68 is natuurlijk een bijzondere  
gelegenheid. Voor 13 October hebben we een setlist met bijna  
allemaal Up Tempo muziek en hopen we met stevig doorstampen 
de zaal mee te krijgen. We vinden het geweldig dat MusicMeeting 
House Pleyn68 al 50 jaar bestaat en still going strong! 

ZATERDAG

16:00-17:00

BINNEN
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KENNÈH
BOVENAL ENORM GEZELLIG!

ZATERDAG

17:00-18:00

BUITEN

Kennèh; feest, muziek en bovenal enorm gezellig! Kennèh is dé 
Nederfolkband uit de Achterhoek die al jarenlang zijn onstuimige 
sporen trekt door het hele land. Of de mannen van Kennèh nou 
spelen in een donker bruin café, in feesttenten of op festivals,  
altijd zorgen ze ervoor dat het publiek terecht komt in een  
ouderwets gezellig feest. En hoe zorgt Kennèh ervoor dat hun 
publiek verandert in een dansende, zingende en gebroederlijke 
menigte? Simpel, volgens de mannen! Grijp een drumstel, bas, 
gitaar en hang een trekzak om. Pak als stevige basis herkenbare 
nummers van onder andere Limburgse trots Rowwen Hèze, Pater 
Moeskroen en het Brabantse BZB. Voeg daar wat herkenbare  
Nederpopklassiekers, in geheel eigen stijl gebracht, aan toe en 
voilà! Kennèh stond als support act al voor vele bands. Een kleine 
greep; Normaal, Rowwen Hèze, Pater Moeskroen, BZB,  
The Golden Earring en De Dijk. Inmiddels is Kennèh uitgegroeid 
tot een volwaardige festivalband. Bewijs hiervan werd geleverd 
tijdens energieke optredens op festivals als ‘De Zwarte Cross’, 
‘Huntenpop’ en ‘De Nijmeegse Vierdaagse Feesten’. 

www.kenneh.nl
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De Voordeligste  
lastafel van de Benelux  MEER INFORMATIE

Achthovenerweg 58A | 2351 AZ Leiderdorp | info@lastafelshop.com | 06 18 224 047

Onderdeel van Aannemersbedrijf Ruud de Boer
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“Resurrecting the Alternative Rock of the 90’s”.  
Drie muzikale broers met een (soms stronteigenwijze) DIY  
mentaliteit die ze, met een explosieve live show, in ruim  
6 jaar tijd transformeerde van een gretige sympathieke  
jongehonden-rockband naar een begrip in de Nederlandse 
rock-eredivisie. Paceshifters klinkt overdonderend maar catchy. 
Rauw en toegankelijk tegelijk.  
Verontrustend en toch rustgevend. Maar bovenal met een  
nietsontziende passie voor alternatieve rock!

www.paceshifters.com

21:00-22:00

BUITEN

ZATERDAG

18:15-19:00

BINNEN
ACCOUSTIC
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PACESHIFTERS
RAW BUT CATCHY
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KOM OOK 
EENS LANGS

OP ÓNS PLEIN!

Rijndijk 63 
2394 AC Hazerswoude Rijndijk 

071-3412383

info@dankenhoop.nl
www.dankenhoop.nl

F CaravanbedrijfDankenHoop

Wesselingh Elektrotechniek V.o.f
Lagewaard 58
2396 AX  Koudekerk aan den Rijn

T: 06 - 227 294 47
M: info@wesselingh.org
www.wesselingh.org

Koudekerk aan den Rijn

Elektrotechnische installatie voor nieuwbouw, verbouw 
van uw huis of bedrijf

(stal)verlichting

Hydrofoor- en waterinstallatie

Zonnepanelen

Ontwikkeling van nieuwe machines

ZATERDAG 
PROGRAMMA

TIJD BINNEN

TUESDAY
AFTERNOON

GROEN EN HARD

PACESHIFTERS
(ACCOUSTIC)

KENNÈH

THE TIMERS

PACESHIFTERS

KOMEN LOPEN

BUITEN

15 00:
15 15:
15 30:
15 45:
16 00:
16 15:
16 30:
16 45:
17 00:
17 15:
17 30:
17 45:
18 00:
18 15:
18 30:
18 45:
19 00:
19 15:
19 30:
19 45:
20 00:
20 15:
20 30:
20 45:
21 00:
21 15:
21 30:
21 45:
22 00:
22 15:
22 30:
22 45:
23 00:
23 15:
23 30:
23 45:
00 00:

DJ NOZEM

DJ NOZEM

DJ NOZEM

DJ NOZEM
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ZONDAG 
PROGRAMMA

TIJD TENT

12 00:
12 15:
12 30:
12 45:
13 00:
13 15:
13 30:
13 45:
14 00:
14 15:
14 30:
14 45:
15 00:
15 15:
15 30:
15 45:
16 00:
16 15:
16 30:
16 45:
17 00:
17 15:
17 30:
17 45:
18 00:
18 15:
18 30:
18 45:
19 00:

BUITENPLEYN PODIUM

|<..KOFFIEBAR..

..KOFFIEBAR..>|

DJ ROB

FL-BANDT

OPEN
PODIUM

OUD-HOLLANDSE
SPELLETJES

(12:00 - 16:00 UUR)

BALLONNEN
KUNSTENAAR

(13:00 - 16:00 UUR)

DRAAI-
ORGEL

WORKSHOP
MUZIKAAL BEWEGEN

(14:00 - 16:00 UUR)

SCHMINKEN
(14:00 - 16:00 UUR)



THE TIMERS
OLDSKOOL ROCKBAND

The Timers, de talentvolle oldskool rockband uit  
Hazerswoude Rijndijk die met veel energie en passie een  
te gekke live performance neerzet. Met een geheel eigen  
sound en style weten ze het publiek te raken met hun  
eigen geschreven nummers. 

www.thetimers.nl

ZATERDAG

19:00-20:00

BUITEN
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KOMEN LOPEN
MEEZINGEN, DANSEN EN GENIETEN

Komen Lopen is verfrissend, verrassend en één van de beste  
coverbands van Nederland! Met een repertoire van voornamelijk 
Engelstalige pop- en rocknummers en vooral ook dansbare  
muziek is een avond Komen Lopen altijd een geweldige ervaring. 
Een optreden van Komen Lopen betekent meezingen, dansen en 
genieten van een band die muziek maakt in de meest pure vorm, 
met veel 3 stemmige zang. Verrassend recente nummers van 
Bruno Mars, Robin Thicke, Daft Punk tot Pharell Williams worden 
afgewisseld met oude krakers van onder andere The Police,  
Queen en U2.  
Komen Lopen bestaat uit de 3 gebroeders Ruud van der Meer  
op drums, Wijnand van der Meer op contrabas en topgitarist / 
zanger Maarten van der Meer. Professionele muzikanten met  
liefde voor muziek en gedreven om elke avond speciaal te maken.

www.komenlopen.nl

ZATERDAG

23:00-00:00

BUITEN
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GROEN EN HARD
EEN SPETTEREND OPTREDEN

Groen & Hard is een jaren’60, ‘70 en soms jaren ‘80 - coverband 
uit Zoeterwoude Weipoort. Tussen de boeren en buitenlui hebben 
vier mannen elkaar drie jaar geleden gevonden. Sinds die tijd 
speelt de band op menig boerderij en schuurfeest in de regio, 
het liefst met een boerenkar als podium. Met de muziek houdt 
de band de rijke muzikale traditie van Zoeterwoude levend, waar 
bands als The Shoes furore maakte. Elk optreden van de band is 
een feest, veel improvisatie, altijd anders. Oude nummers van  
The Kinks, The Animals, Neil Young, The Stooges en Herman 
Brood herleven. Groen & Hard staat garant voor een spetterend  
optreden. 

Line-up:
Gitaar & Lead zang: Michiel 
Gitaar: Lee
Bas en backing zang: Ewald
Drums en backing zang: Koos 

groen-en-hard.nl

ZATERDAG

20:00-21:00

BINNEN
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In 1968 waren er een paar jongelui in de Groenendijk die een 
bandje gingen beginnen. Maar er was een klein probleem:  
ze hadden geen geld om de nodige apparatuur te kunnen kopen. 
Dus bedachten ze het plan om in het parochiehuis aan de Rijndijk 
dansavonden te organiseren en van de winst daar van de appa-
ratuur te kopen. Zo gezegd zo gedaan en onder de bezielende 
leiding van Theo (Luth) Wesselingh werd Pleyn’68 opgericht en 
werden er op zaterdag avond bandjes gecontracteerd. Dat liep 
best aardig, dus kon er apparatuur aangeschaft worden en werd 
er een naam bedacht. Omdat er toen een zangeres bij was werd 
de naam Eve and the Figleaves. Eve haakte af en dus werd het 
the Figleaves. Tot ergens in 1970 de band uit elkaar viel. 
In 1983 vierde Pleyn haar 15 jarig bestaan en werd de Figleaves 
uitgenodigd om een reünieconcert te geven. Dat beviel een  
aantal bandleden goed en zij besloten door te gaan.  
De naam werd veranderd in de FLbandt (of te wel de Figleaves-
bandt) en zij hebben dit dik 20 jaar vol gehouden in praktisch 
dezelfde samenstelling. En nu Pleyn 50 jaar bestaat zijn we weer 
uitgenodigd een optreden te doen. Zo’n uitnodiging kun  
je natuurlijk niet afslaan en we zijn dus weer in “training” gegaan. 
Op 14 oktober gaat het gebeuren. We hebben er veel zin in en 
kijken er naar uit om er samen met onze oude fans en misschien 
ook wel wat nieuwe fans een feestje van te maken. 

Met muzikale groeten,
Peter van der Meer (bassist)
Bart de Roo (zanger/gitarist)
Jan Wesselingh (drummer)
Rien Oudeman (toetsenist)
Ton van Bemmelen (solo-gitarist)

FL-BANDT
TERUG IN HET PLEYN

ZONDAG

15:00-19:00

BINNEN
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Pleyn’68 is onlosmakelijk verbonden met het gebouw aan Rijndijk 92 waar de stichting is 
gehuisvest. In de afgelopen 50 jaar is wel het één en ander aan het gebouw veranderd en 
geklust. In 1946 ging de eerste paal de grond in. Dus wie denkt dat het gebouw in 1968 
gebouwd is, heeft het mis. Destijds was het gebouw bedoelt als parochiehuis voor de 
Katholieke Kerk. Stichting Jozef, de voorganger van Pleyn’68, organiseerde er tot 1968 
verschillende activiteiten.

De grote groene deuren aan de voorkant van het gebouw verraden dat de entree van het 
gebouw destijds niet aan de zijkant was. Achter deze deuren bevonden zich toiletten en  
een discotheek vol (oude) platen. Pas in 1984 werd aan de zijkant van het gebouw de entree, 
hal en toiletgroep aangebouwd. In 2017 is deze entree en toiletgroep opnieuw uitgebreid  
en gerenoveerd. 

Maar nog even terug naar ’84. Naast de entree, werd ook de binnenkant van het gebouw 
grondig gerenoveerd. De houten schrootjes moesten plaatsmaken. Ook werden zowel de 
bar boven, als de bar beneden opgeknapt. 

De volgende grote verbouwing vond plaats in 2007. Tot die tijd werd er wel geklust en 
geverfd, maar grote verbouwingen bleven uit. Wie voor 2007 Pleyn bezocht heeft,  
herinnert zich het hoge podium, de groene gordijnen, de donker bruine bars en de met  
baksteen opgemetselde discotheek, afgesloten door een rolluik. De bouten in de balken  
aan de zijkanten van het gebouw laten zien welke kleur deze balken toen hadden.  
De verbouwing in 2007 was een geweldig grote ingreep wat heeft geresulteerd in het  
huidige interieur. 

Deze zomer (2018) heeft de keuken een metamorfose ondergaan. De oude keuken heeft 
plaatsgemaakt voor een nieuwe, modernere keuken met een meer professionele uitstraling. 
Voor de grote verbouwing van 2007 was de keuken alleen via een halletje te bereiken,  
of via het kleine luik in de muur. Dit luik, officieel bedoelt als doorgeefluik van kopjes,  
borden, bestek en verschillende gerechten etc., was als kind ook een leuke “deur” om de 
oude keuken te bereiken. Na de verbouwing van 2007 is het luik vervangen door de gele 
klapdeur waardoor de keuken vanachter de bar makkelijker te bereiken is.

In de afgelopen 50 jaar is er veel verspijkerd, letterlijk en figuurlijk.  
Alle verbouwingen en het huidige onderhoud aan het pand en de parkeerplaats wordt 
gedaan door een (wisselende) groep enthousiaste en vakbekwame medewerkers. 

HISTORIE
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Het is een kleine moeite om te zeggen, maar vaak een hoop moeite om te verdienen.  
Het blijft niet bij een biertje tappen, met fluweel beklede stoelen klaar zetten of het  
polootje aantrekken (die overigens niks goed doet voor het vrouwelijke figuur).  
Er zit voorbereiding, denkwerk, overleg en toewijding achter.

Menig bezoeker ervaart alleen de goede sferen, maar niet het harde zweten.  
En zo hoort het ook. Want uiteindelijk is het daarom te doen: iedere bezoeker een  
goede ochtend, middag en/of avond te bezorgen.
In Pleyn ‘68. Waar haast iedere vrijwilliger ooit voor de bar is begonnen en achter de bar  
is geëindigd (waar is het mis gegaan?). En dat doet de vrijwilliger vrijwillig.  
De beloning die ervoor staat, is de voldoening van het bezorgen van die leuke avond  
aan die leuke bezoeker, de veelzijdige evenementen van dichtbij kunnen meemaken  
en het mogen organiseren.  
En natuurlijk ook een beetje dat ene gratis drankje dat achter de tap genuttigd wordt.  
En het bitterballetje.

Maar voor alleen deze beloning hoeft men het niet te doen. Pleyn ‘68 viert in 2018 haar 
50ste verjaardag. En zonder al haar vrijwilligers, jong of oud, mooi of lelijk, lief of stout,  
was het niet mogelijk voor Pleyn om al een halve eeuw een begrip in de nabije buurt te zijn.  
En daarom mag iedere vrijwilliger zich tijdens het Pleynfest ook een beetje jarig voelen. 
Want met elkaar hebben wij het gedaan. Met elkaar maken wij Pleyn tot wat het is:  
een ontmoetingsplek voor iedereen, waarin iedereen wordt verwelkomd om bijzondere 
herinneringen te maken.

Aan alle vrijwilligers: 
BEDANKT!

De feestcommissie heeft mij gevraagd iets over de Stichting Buurthuis Groenendijk te  
schrijven in deze jubileum-uitgave. Dat doe ik graag, want we zijn met z’n allen natuurlijk 
nog steeds trots dat we eind 2015 allemaal een beetje eigenaar zijn geworden zijn van ons 
eigen buurthuis. 
Geschiedenis  Het pand is van net na de oorlog, in 1946 werd het Parochiehuis van de H. 
Bernardus geopend. De exploitatie werd toen nog geheel door de parochie H. Bernardus 
(later H. Thomas) gedaan. De kerkelijke activiteiten kwamen na oprichting van Pleyn 68 
steeds meer op de achtergrond. Later werd zelfs de gehele exploitatie door Stichting Pleyn 
68 uitgevoerd, inclusief de verhuur aan particulieren voor hun eigen feestjes. Van lieverlee is 
men daardoor het gebouw hetzelfde gaan noemen als de stichting, beide Pleyn 68. Beide 
namen staan nog steeds op de voorgevel. Voor de parochie werd het steeds onlogischer 
om het pand nog in eigendom te houden, voorheen gingen dergelijke panden dan vaak over 
naar gemeentelijke eigendom. Maar tegenwoordig legt ook deze de verantwoording graag 
neer bij vrijwilligers /buurbewoners/stichtingen. En dat is natuurlijk net iets voor die beetje 
eigengereide Groenendijkers.
Stichting Buurthuis Groenendijk (SBG)  Na verkennende gesprekken met de parochie en 
daar bovenop de beëindiging van de verhuur van het parkeerterrein aan Avery Dennison 
(voorheen Fasson), werd er in 2015 doorgepakt. Een speciale stichting SBG werd opge- 
richt met leden vanuit zowel het bestuur van Pleyn 68 als vanuit Wijkcomité Groenendijk. 
Deze stichting bewaakt de gezamenlijke doelstellingen vanuit de Groenendijk en zorgt voor 
bestuurlijke continuïteit naast de Stichting Pleyn 68 die zich meer met de organisatie van 
activiteiten en de verhuur bezig houdt. De huur wordt voortaan niet meer aan de parochie, 
maar de SBG betaald. De huur is laag gebleven, maar daarvoor dient Pleyn 68 het gebouw 
wel zelf te onderhouden en zonodig te moderniseren.
ANBI  Maar het was nog wel een uitdaging voor de SBG de nodige financiën bij elkaar 
te brengen. Uitkomst bood de ANBI giftenregeling. Een regeling van de belastingdienst 
waarmee je geld kunt uitlenen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling.  
De uitleners ontvangen rente en schenken deze vervolgens weer terug aan in dit geval de 
Stichting Buurthuis Groenendijk. Doordat de rente als gift van het eigen brutoloon mag 
worden afgetrokken, betaal je minder belasting. Dus eigenlijk heb je toch nog een klein  
beetje rente. Daar waren al heel snel 50 (oud) Groenendijkers voor te porren, binnen 2 
maanden waren we ‘rond’ en konden we naar de notaris voor de overdracht.  
Sinds die tijd noemen we deze 50 uitleners de vrienden en vriendinnen van Pleyn,  
waar we heel blij mee zijn! 

Toekomst  Van de huur die we ontvangen betalen we natuurlijk de verzekeringen en leggen 
we een spaarpotje aan, zodat we vanaf eind 2020 de eerste vrienden weer kunnen gaan 
aflossen als ze dat willen. Daarnaast heeft het eigen bezit van het buurthuis alle betrokkenen 
weer nieuwe energie gegeven. De entree, toiletten en garderobe werden in 2017 gemoder- 
niseerd en uitgebreid. De gemeente heeft dit eigen initiatief met een behoorlijke financiële 
bijdrage gewaardeerd. De keuken is onlangs (zomer 2018) vernieuwd. Er liggen nog plannen 
genoeg op de plank en ook de nieuwe buren op het oude Avery Dennison terrein vormen 
een uitdaging voor een plezierige toekomst. 
Ik sluit af met een felicitatie aan alle (oud)Groenendijkers met dit mooie jubileum, dat we 
trots mogen zijn op ‘ons Pleyn68’ en op naar de volgende 50 jaar! 

Ben Oostdam (voorzitter SBG)

BEDANKT
VAN PAROCHIEHUIS NAAR 
STICHTING BUURTHUIS GROENENDIJK
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