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Bestuur 
 

 
Voorzitter  Penningmeester 
Robin Venhorst   Jaap van Duin 
Joseph de Veerstraat 30  Pieter Coermanstraat 20  
2203EN Noordwijk  2203GJ Noordwijk 
06-16648962  06-39251454 
 
 
Secretaris   Bestuurslid 
Ineke van der Meulen  Rienjan van Damme 
Joseph de Veerstraat 28  Joseph de Veerstraat 59  
2203EN Noordwijk  2203 Noordwijk 
06-22324182  
 
 
 

VRIJWILLIGERS 
Contactgegevens staan op de website of zijn verkrijgbaar bij de 
secretaris. 
Museumgroep: Sanja Hodzic 
Anti zwerfvuil groep: Ineke v.d. Meulen, Corrie van Helden, Rita Caspers 
en leden van de Z-Ambassadeurs 
Website: host Cees Geuze, beheer Jaap van Duin 
Facebook: Jaap van Duin 
Buitenspeeldag: Ineke vd Meulen, An van Leeuwen, Corrie van Helden, 
Robin Venhorst 
Beheer mobiele buitenspeelplaats: An van Leeuwen, Ineke v.d. Meulen 
Wijkfeest: Robin Venhorst, Rienjan van Damme, Esther van de Meent, 
fam Boeije. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
 

Bestuur 
Wij zoeken vrijwilligers om deel te nemen in het bestuur van de 
vereniging.  

Burenhulp 
Wij zoeken iemand die een klusjesruilsysteem wil opzetten. Mijn 
strijkwerk voor jouw lamp verwisselen-klusje. Jouw appeltaart voor mijn 
kleding-verstel-klusje.  Of een coördinator die hulpvraag en aanbod 
telefonisch bij elkaar brengt.  En natuurlijk zoeken we mensen die wel 
een klusje willen doen bij iemand die het nodig heeft en geen 
professionele hulp kan inschakelen. 

Mediator 
Wij zoeken iemand die ervaring heeft in het bemiddelen tussen 
botsende partijen. Deze persoon zou het gesprek kunnen aangaan bij 
bijvoorbeeld burenruzies. 
 

Organisator en hulptroepen 
Voor het organiseren van diverse activiteiten als  
Burendag 
Haloween 
Sinterklaasactiviteit 
Kerststukjes maken 
 

Zonder vrijwilligers hebben we geen Activiteiten. Geef je op bij het bestuur. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



BELANGRIJKE INFORMATIE 

Burencontactapp Nextdoor 
https://nextdoor.nl 
Je kunt jezelf aanmelden of je laten uitnodigen door iemand die al lid is. 
Aanmeldingen worden gecontroleerd op adres. 

Burenhulp 
Is in opstartface bij Welzijn noordwijk. 
Contactpersoon Marjanne van Dijk van Welzijn Noordwijk 
Binnen de wijk is het mogelijk om via nextdoor.nl een oproepje of 
hulpaanbod te doen. Verder wordt nog een burenhulpcoördinator 
gezocht, die vraag en aanbod telefonisch bij elkaar kan brengen. 
Informatie verkrijgbaar bij het secretariaat. 

Verbeter de buurt 
Dit is een manier om problemen of ideeén te melden. Bijvoorbeeld 

afgebroken straatmeubilair, grote stukken afval waar het niet hoort of je 

wens voor een speeltuintje op een bepaalde plek. Gemeente Noordwijk 

krijgt de meldingen en pakt deze waar mogelijk ter verbetering op. Je 

kunt je op de site 

https://www.verbeterdebuurt.nl/gemeente/noordwijk/ registreren en 

vervolgens meldingen doen. Je krijgt directe terugkoppeling wat er met 

je meldingen gebeurt. 

Preventiebuurtapp 
Er zijn initiatieven die in kleiner straatverband een buurtapp hebben. Het 

beste kun je hiernaar vragen bij je eigen buren. 

Burgernet 
Met burgernet kan de polite een actie starten bijvoorbeeld na een 

melding van een inbraak of vermissing van personen. Deelnemers in de 

buurt ontvangen een sms of spraakbericht. De zo alert gemaakte 

buurtbewoners kunnen informatie doorgeven aan de politie of via het 

gratis Burgernetnummer 0800-0011. Na afloop van de actie ontvangen 

deelnemers bericht over het resultaat. 

Aanmelden kan op www.burgernet.nl. Doe mee voor een veiliger buurt! 

Afval loont 
In Noordwijk is jouw afval geld waard. Bij Afval loont aan de Stakman 
Bossestraat 65 kunnen plastic, papier, textiel, frituurvet en electrische 

apparaten worden ingeleverd. Als je 10,- euro bij elkaar hebt gespaard 
keren ze dat uit op een door jou opgegeven rekeningnummer. Ook kun je 
sparen voor goede doelen. Registreren kan ter plaatse of via 
www.afvalloont.nl Spaar je voor een goed doel. Dan hoef je niet te 
registreren, maar alleen aan de medewerker door te geven voor wie je 
spaart. Bijvoorbeeld voor Wijkvereniging Boerenburg. 

Reuring 
In de sporthal van VV Noordwijk worden 3 keer per week activiteiten 
georganiseerd voor ieder die behoefte heeft om eens buiten de deur te 
komen, en voor wie zelf geen netwerk of geld heeft om zelf leuke 
bezigheden te kunnen regelen. Dus zit je thuis te vereenzamen? Stap 
over de drempel en kom langs. Koffie is 50 cent en er is altijd aanspraak 
en diverse leuke activiteiten. Informatie kun je vinden op de site 
www.reuringnoordwijk.nl of op de flyers die o.a. bij de bibliotheek 
liggen. Binnenkort ook te vinden op het informatiebord. 

Bibliotheek 
De openbare bibliotheek is gevestigd aan de Akkerwinde 1A . Hier 

worden ook voor mensen zonder abonnement activiteiten georganiseerd 

als Taalmaatjes, waar Nederlandstaligen nieuwkomers met de taal 

helpen, of Bibliotheekplus waar diverse sprekers komen, zoals 

bijvoorbeeld een belastingadviseur. Daarnaast is er natuurlijk altijd de 

gelegenheid om een krantje te lezen of een praatje te maken. 

VERENIGINGEN BINNEN BOERENBURG 
Biljartvereniging “De Kuip” 
Greunepad 32, 2203 EZ Noordwijk 
071-3612924 
 
Motorclub Noordwijk 
Greunepad 32a, 2203 EZ Noordwijk 
www.mcnortuk.nl 
webmaster@motorclubnoordwijk.nl 
 
Schietvereniging Blijf voor ’t land 
Johanna van Hoornstraat 8 
2203GM Noordwijk 
071-3031300 
www.svbvtl.nl 
 
 
Weet u er nog één? Geef het door. 

http://www.afvalloont.nl/
http://www.mcnortuk.nl/
http://www.svbvtl.nl/


ACTIVITEITEN VAN DE AFGELOPEN TIJD. 
 

Anti zwerfvuil groep 
 

 
 

 
Samen met de Zwerfvuil ambassadeurs maken we wekelijks een deel van 

de wijk Boerenburg zwerfafvalvrij. 

Sinds we in februari begonnen zijn hebben we de wijk als geheel twee 

keer van vuil ontdaan en de risicospots bij winkel, markt en middelbare 

school nog veel vaker. 

De wijk is schoner geworden en steeds meer mensen werken mee aan 

het schoonhouden van de wijk. 

Wil jij ook meedoen?    Dat kan.  Met of zonder de groep.  Voor de 

gezelligheid ga je mee op elke donderdagmiddag vanaf 13.30 uur dan 

drinken we rond 15.30 uur samen koffie of thee. 

We vertrekken vanaf Afval Loont, in de oude sporthal aan de Stakman 

Bossestraat 69 

Vuilprikmateriaal is daar beschikbaar. Ook als je een andere keer wilt 

ruimen. 

 

 

Coördinator calamiteiten en 

vertrouwenspersoon 
Tijdens de noodtoestand in onze wijk heeft de wijkvereniging haar 

bestuurslid Rienjan van Damme aangesteld in deze functie. Bij hem kun 

je terecht voor een luisterend oor. Hij neemt deel in de Taskforce van de 

gemeente, die ten doel heeft definitieve oplossingen te verzinnen om 

overlast in de wijk te voorkomen. Rienjan is bereikbaare op 

telefoonnummer 0615140455. 
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Museumgroep 
 

 

 

 
 

 

 
Samen met enkele liefhebbers hebben we al 4 musea bezocht. 

Het zijn gezellige uitjes, met meestal gezellig koffie met wat lekkers 

drinken. 

Museum Oud Noordwijk bezochten we met 6 mensen. Naar Den Haag, 

het Escher museum gingen we met 4. Naar Haarlem het Frans Hals 

konden er maar 3, maar Haarlem gaan we nog een keer doen. 

De laatste keer zijn we naar het Hermitage in Amsterdam gegaan. Dat 

was een hele happening. Er zijn 5 mensen meegegaan. We hebben met 

de pond over het IJ gevaren, hebben heen in de metro en terug in de 

tram gezeten. Een geweldige dag uit. 

De Museumgroep vertrekt in principe elke 1e woensdag van de tweede 

maand om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Lidl. 

Eerstvolgende keer is een weekje later. 10 oktober. Wil je mee? Geef je 

op bij Sanija Hodzic. San.noord@hotmail.com 0645289004 
 

Boerenburgers komen samen 

bijeenkomsten 

           
Maandelijks komen we op de 3e woensdag van de maand bij elkaar om 
informatie te krijgen, ideeën uit te wisselen en gezellig samen te zijn. 
 
Deze bijeenkomsten vinden plaats bij Schietvereniging Blijf voor ’t land 
aan de Johanna van Hoornstraat nummer 8, van 20.00 tot 22.00 uur. 
Inloop vanaf half 8. 
 
Veel onderwerpen kwamen al aan bod. De rioleringswerkzaamheden, de 
nieuwbouw, de geschiedenis van de wijk, dieren in de wijk, het ontwerp 
voor een logo, het Tiny House, het idee voor een speeltuintje in de Pieter 
Coermanstraat, het idee voor een losloopveld voor honden, het idee 
voor een jeu de boule baan. 
 
Bijeenkomsten worden elke 3e woensdag van de maand georganiseerd, 
behalve in juli en augustus. Je hoeft geen lid te zijn van de wijkvereniging 
om hieraan mee te doen. Uitgangspunt is samenwerken om de wijk 
beter, mooier en leuker te maken. En natuurlijk een gezellige avond of 
middag hebben. 
In principe komen we bijeen in de ruimte van Schietvereniging Blijf voor 
’t Land. Als deze ruimte niet beschikbaar is, kan het zijn dat we naar een 
andere datum of plek  moeten uitwijken. Houd daarom de folder in de 
deur in de gaten. Deze wordt ook aangeplakt bij Snackbar Boerenburg en 
op het informatiebord tegenover de Lidl. 
 
Voor de herfst staat een kennismaking met de verenigingen van de wijk, 
een energiecoach, een bingoavond en een kerstmaaltijd op het 
programma. 
 
Op 19 september is de volgende bijeenkomst Boerenburgers komen 
samen na de vakantie. 
 

 

mailto:San.noord@hotmail.com


 

Buitenspeeldag 

 
 
Dit jaar hebben we voor het eerst meegedaan met de landelijke 
buitenspeeldag. Na wat moeilijkheden over de locatie werd de 
kindermiddag op het plein tussen de scholen aan de Stakman 
Bossestraat gehouden. Tussen de 35 en 40 kinderen hebben de middag 
voor kortere of langere tijd bezocht. Er werd een recordpoging touwtje 
springen gehouden en winnares Daniek had wel 84 keer gesprongen. 
Een kind zei over de middag: “Dit was de leukste middag ooit. Het 
leukste was het touwtje trekken. Waarmee ze de touwtrek activiteit 
bedoelde, die door de kinderen erg werd gewaardeerd. De bij de Speel-
o-theek gehuurde spelmaterialen werden met veel plezier gebruikt. 
Evenals de door de wijkvereniging ter beschikking gestelde speelkist. De 
speelkist werd, samen met een speelbord,  na de middag op de Pieter 
Coermanstraat geplaatst als mobiele buitenspeelplaats. Binnenkort 
wordt de mobiele buitenspeelplaats verplaatst naar het grasveld tussen 
de Zeger de Moorstraat en de Joseph de Veerstraat. 
Wilt u ook een paar maanden de mobiele speelplaats bij u in de buurt 
geef dit dan door bij het secretariaat, dan komt u misschien volgende 
zomer aan de beurt. De speel-o-theek verhuurt ook speelmateriaal aan 
particulieren. Informatie speelbergh.sheerenloo.nl 
 
 

 

Feest 
 
Zaterdag 25 augustus 2018, 1600 tot 20.00 uur, zou het wijkfeest 
plaatsvinden. 
De weersomstandigheden, zo rond de 14 graden bij een sterke wind, 
maakten het onverstandig om een barbecue te houden. Daarom is het 
feest uitgesteld tot 1 september. Het wordt vast heel gezellig.  
Op het trapveld in het midden van de wijk, naast de Lavendelhof, zal een 
springkussen en een partytent te vinden zIjn. De barbecue wordt 
bediend door o.a. de voorzitter. Er hadden zich zo’n 24 mensen 
opgegeven, maar helaas door het uitstel zijn er heel wat afzeggingen 
geweest. Ongeveer 20 mensen zullen nu mee-eten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Belangrijke Adressen en Telefoonnummer 
Noodgeval    112 

 

Politie geen haast  0900-8844 

 

Doktersweekenddienst  02522-40212 

Rijnsburgerweg 4B, Voorhout 

 

Dichtstbijzijnde huisarts 

Huisartspraktijk Barnhoorn 071-361 2405 

Irisplein 3, Noordwijk 

 

Dichtstbijzijnde tandarts 

Dental4u tandartsenpraktijk 071-351 2640 

Weteringkade 3, Noordwijk 

 

Gemeente Noordwijk  071-36 60 000 

Ook voor op laten halen grof afval 

 


