Hoe actief is Pleyn ‘68?
In 1968 is de Stichting Pleyn’68 opgericht met als doel het organiseren van muziekavonden voor de
jeugd. Nu 48 jaar later voorziet de pleyn 68 in een grote behoefte voor zowel de jeugd als voor
oudere bewoners in de nieuwe gemeente Alphen a/d Rijn. De stichting bestaat uit ongeveer 50
onbetaalde vrijwilligers die zich op verschillende manieren in zetten om activiteiten te organiseren.
Hieronder volgt een overzichtje van activiteiten die de stichting Pleyn ‘68 organiseert:
 Klaverjassen (maandelijks)
 Bingo
 Risk competitie (de grootste van Nederland) één keer in de maand.
 Cabaret / komedie avonden, 4 keer per jaar
 Avonden met livemuziek (ongeveer 4 keer per jaar)
 Thema avonden zoals de Ierse avond (live Ierse Folkmuziek) en Goud van Oud
 Open podium (één keer per jaar)
 Repetitie ruimte voor plaatselijke bands (elke week, woensdag avond)
 Popquiz (één keer per jaar)
 Ouderensoos, maandelijks
 Open Pleyn (inloop avond), zondag om de week
 Voorstellingen van de kinderdansgroep
 Oudejaarsavond feest of een nieuwjaarsreceptie
 Maandelijkse disco voor jeugd vanaf 18 jaar
 Maandelijkse alcohol-loze disco voor jongeren onder de 18 jaar
 Het jaarlijkse voetbal toernooi tegen andere vrijwilligers organisaties en buurthuizen uit
Rijnwoude en omstreken bij de lokale voetbal vereniging (Bernardus).
 Informatie- en inspraak avonden van Gemeente, Hoogheemraadschap en dergelijken
Activiteiten die in samenwerking worden georganiseerd met anderen:
 Buurtfeest rond de Leiden Marathon samen met Wijkcomité Groenendijk.
 Tussen station voor wandel- en fietstochten, bijvoorbeeld (mede)georganiseerd met het
Wijkcomité of stichting Actief Rijnwoude
 Uitjes van bijvoorbeeld stichting de Zonnebloem of Stichting Welzijn Ouderen
 Toneelvoorstellingen door toneelvereniging ‘Onder Ons’
 Knutselmiddagen voor kinderen (samen met de plaatselijke speeltuin vereniging)
Uit dit overzicht blijkt dat het gebouw Pleyn 68 veelvuldig wordt gebruikt niet alleen door de eigen
stichting, maar soms ook door andere verenigingen en stichtingen. Pleyn 68 ondersteunt deze
initiatieven met vrijwilligers die helpen met bijvoorbeeld het bedienen van het licht en geluid tijdens
een toneelvoorstelling of het schenken van koffie tijdens het uitje van stichting de Zonnebloem. De
ondersteuning van deze niet-commerciële activiteiten is vaak kosteloos.
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