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Wijkvereniging Boerenburg  
 
Bestuur 
 
Voorzitter Penningmeester 
Robin Venhorst Jaap van Duin 
Joseph de Veerstraat 30 Pieter Coermanstraat 20  
2203 EN Noordwijk 2203 GJ Noordwijk 
06-16648962 06-39251454 
 
Secretaris Bestuurslid 
Ineke van der Meulen Rienjan van Damme 
Joseph de Veerstraat 28 Joseph de Veerstraat 51 
2203 EN Noordwijk 2203 EM Noordwijk 
06-22324182 06-15140455 

VRIJWILLIGERS 
Contactgegevens staan op de website of zijn verkrijgbaar bij de secretaris. 
Museumgroep: Sanija Hodzic en Margreet Knoop 
Anti-zwerfvuilgroep: Corrie van Helden, Rita Caspers,  Idris Aibach, Lidy Fluitman, Lien 
van den Berg  in samenwerking met de  Z-Ambassadeurs 
Website: host Cees Geuze, beheer Jaap van Duin 
Facebook/Instagram: Celine van Damme, Nadine Bakker 
Beheer informatiebord: Ineke v.d. Meulen 
Lief en leed: Rita Caspers 
Folderbezorging: Robin Venhorst, An van Leeuwen, Rita Caspers, Ricardo Kaspers 
Contactpersoon calamiteiten en Blauwe Huis beheer overleg: Rienjan van Damme 
Bijeenkomsten in het Blauwe huis: Marion Boeije, Cock Droog, Ineke van der Meulen, 
Rienjan van Damme  
Hand en spandiensten: Werner Boeije, Ricardo Kaspers 
Project Boerenburg Bijvriendelijk Bloeiend: Ricardo Kaspers, Winnifred Ferro, Ineke van 
der Meulen en daarnaast tot nu toe 50 boomspiegel beheerders 
Redactie wijkblad en flyers: Nadine Bakker, Ineke van der Meulen, Liane Kompier 
 

VAN DE REDACTIE 
Dit blad is bezorgd aan de leden die dat opgegeven hebben, aan de overige leden 
verzonden per e-mail, en wordt bezorgd bij nieuwe bewoners in de wijk. Wilt u ook 
graag een papieren versie ontvangen, stuur dan even een mail, of bel het secretariaat. 
De foto’s zijn te vinden op ons Instagram-account. 
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
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 
 
Welzijn Noordwijk                             071-7114334 
Contactpunt voor vrijwilligerswerk  
en Burenhulp 
 
Gemeente Noordwijk                071-36 60 000 
Verloren en gevonden voorwerpen  
(zie ook ilost) 
Op laten halen grof afval (gratis) 
Sociaal wijkteam, als u voor uzelf of iemand anders ondersteuning wilt vragen. 
Voor het melden van losse stoeptegels, straatvuil en andere problemen,  
gebruik fixi, zie elders in dit blad. 
  
Reuring 
Activiteiten voor iedereen die reuring zoekt in het leven. 
Duinwetering 105, Noordwijk 
www.reuringnoordwijk.nl 
 

AED 
Dichtstbijzijnde AED’s zijn te vinden bij het politiebureau en bij de brandweer aan de 
Duinwetering 101 en 103, bij de LIDL op het Rederijkersplein, bij Simon Duindam aan de 
Sonneveld 2 en bij Stakman Bossestraat 65, het voormalige Afval Loont. Deze is van 
buitenaf bereikbaar. 

http://www.reuringnoordwijk.nl/
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VAN DE VOORZITTER 
 
Beste leden, 
 
Het is een bewogen jaar geweest. We hebben helaas niet veel activiteiten kunnen 
ondernemen doordat Corona het sociale leven bijna compleet heeft stilgelegd. Er zijn 
wel wat ludieke alternatieven bedacht zoals een online coffee meeting. Het plan is om 
een high-tea voor max. 4 personen in het blauwe huis te organiseren met wisselende 
samenstelling zodat alle geïnteresseerden hier aan deel kunnen nemen. We zitten 
momenteel in een donkere periode, letterlijk en figuurlijk, maar gelukkig glooit er licht 
aan het einde van de tunnel. 
We moeten nog even met zijn allen volhouden maar er zit genoeg geld in de kas om 
volgend jaar, mocht het tegen die tijd mogelijk zijn, een groot feest te kunnen houden. 
Dat is iets om naar uit te kijken. 
 
Het bestuur wenst u fijne kerstdagen en een veilig Oud en Nieuw toe en we hopen u 
allen volgend jaar weer in goede gezondheid in het blauwe huis te mogen ontvangen.  
 
 
De voorzitter  
Robin Venhorst 

 
 
 
Artikelen van leden 
Dit wijkblad wordt nog veel mooier als iemand iets schrijft over zijn/haar hobby of 
andere bezigheden! Wie weet wat voor interessante activiteiten en/of 
vrijetijdsbestedingen onze mede-Boerenburgers hebben. Schrijf zelf een stukje, en wie 
weet zie je ook iets verschijnen van iemand anders. Stuur maar naar de secretaris. 
 
Van ons lid Corrie van Helden: 

“Boerenburg” 

In de jaren 1970 is begonnen met de bouw van deze nieuwe wijk in Noordwijk. 
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Voor de nieuwe bewoners van de “nog niet gebouwde huizen” – was het gewoon 
afwachten tot de bouw gereed was natuurlijk. De flatgebouwen werden zonder lift 

gebouwd – drie hoog – de benedenwoningen waren bedoeld voor “ouderen” en niet 
meer dan 2 personen. Daar is dan wel een klein achtertuintje bij. 

Boerenburg heeft een mooi fietspad, een 'blauw huis” – (bedoeld als buurthuis – ook 
voor jongeren plus ouderen) een speelveldje wat gelukkig regelmatig wordt gebruikt,  
bij de scholen een fijn “klimgedoe” waar regelmatig een kind in hangt – de vijver (met 
fontein) – het groen erom heen wordt bijgehouden, kortom, niks te klagen. En vergeet 

de zitbanken langs het water niet, deze worden wel gebruikt. 

Dan moeten ook de afvalbakken genoemd worden. De gemeente zorgt dat deze 
geleegd worden. Wel moet gezegd worden dat de aanvoer sneller gaat dan het legen 
daarvan. Dat betekent dat er te veel naast de container terecht komt. Dat losse spul 

waait meestal richting vijver, met als gevolg vervuiling van het water plus de waterkant. 
De “prikkers” zijn één keer per week aan het werk – herkenbaar aan hun outfit – 

hesjes/prikstok/en afvalbakken. Toen de 'prikkers' begonnen aan hun taak voor de 
eerste keer hebben ze na afloop van hun ronde bijgehouden wat er zoal gevonden was. 

Mooie tentoonstellingen worden er gemaakt van (ik noem zo uit het hoofd wat mij 
bijgebleven is) flessen met en zonder inhoud (echt waar – volle flessen soms) dure 

aanstekers / creditcard / een volle krat bier = verstopt tussen een heg / kinderfietsje / 
autoped in goede staat / voetballen in diverse soorten/ kledingstukken, knijpers (bij de 

flats) – en het weggooien van lege blikjes terwijl de afvalbak binnen handbereik is... 

Maar het moet gezegd, het werk loont zeker, de omgeving ziet er fris uit, het is toch 
plezierig om te zien hoe aardig de beplanting met extra bloemen erbij staat, ook de 

gemeente maakt meer werk van het bijhouden hiervan. Onze dank dus!  
 

De buurtvereniging heeft meegedaan aan de spiegel-beplanting van de bomen in de 
wijk. Elke boom heeft een 'verzorger’ gekregen (dat er wat extra opgelet wordt of er 

genoeg water voor de plantjes bij de boom is). 

Onze voortvarende secretaris Ineke heeft bijgehouden = 100 bomen (of meer?) zijn 
gespiegeld! 

Misschien denkt u ‘nou  en’? 

Of mogelijk vindt u het aardig te weten dat wij met z'n allen bij elkaar wonen in onze 
buurt en dus ook samen‘verantwoordelijk’ zijn voor de sfeer, veilig voelen, elkaar ‘zien’ 

en helpen all het noodzakelijk danwel wenselijk is? Laat van u horen! 

We zijn niet alleen – we zien elkaar, begroeten elkaar, we wonen in dezelfde wijk. 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

PROJECT MAAK BOERENBURG BIJVRIENDELIJK BLOEIEND. 
Deelnemers, die bijvoorbeeld plekken bij bomen (boomspiegels) willen beplanten en/of 
water geven. 
Tuinman/vrouw, die tuintjes langs Gruenepad en Montesoristraat wil bijhouden volgens 
de nieuwe stijl bijvriendelijk tuinieren. 

HELPENDE HANDEN 
Voor het organiseren van en helpen bij diverse activiteiten. Ook incidentele hulp is van 
harte welkom. 

GASTVROUW/HEER  
Wie vindt het leuk om een ochtendje, middagje, of avondje gastheer/ gastvrouw te zijn 
in ons Blauwe Huis. Gewoon koffie, thee en limonade schenken, en de boel weer 
schoon achterlaten natuurlijk. Zaterdagmiddag, woensdagochtend (dames) of 
woensdagmiddag (heren, nog op te starten) of maandelijkse woensdagavond. In 
Coronatijd schenken we koffie in overleg op uitnodiging. Ook dan kunnen we 
gastvrouwen/heren gebruiken. 

BESTUUR 
Wij hebben nog steeds een vacature in het bestuur. Bij voorkeur secretaris en/of  
penningmeester, maar andere versterking is ook goed. 

BURENHULP 
Helaas krijgen we tot nu toe binnen de wijk geen vast burenhulpsteunpunt voor elkaar. 
Zou jij je geroepen voelen dit op te pakken? Heel graag. 
 
Zonder vrijwilligers hebben we geen activiteiten. Geef je op bij het bestuur. Of kom op 
één van onze bijeenkomsten en doe mee. 
 
 
 
 

HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN 
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LIDMAATSCHAP, DONATEURSCHAP EN CONTRIBUTIE 

Contributie 
Ja, het is weer tijd voor de contributie. 
Vriendelijk verzoeken we iedereen de contributie of donatie,  €10,- per adres, te storten 
op ons bankrekening nummer NL49 RABO 0329 2895 35 t.n.v. Wijkvereniging 
Boerenburg. Vermeld daarbij uw naam, adres en het jaartal waarvoor de contributie 
bestemd is. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage aan al het nuttige werk van onze 
wijkvereniging. 
We ontvangen de contributie voor 2021 graag voor de aanvang van het jaar, maar 
uiterlijk in januari. Uw stemrecht in de algemene vergadering geldt alleen als de 
contributie binnen is.  

Lidmaatschap 
Een lidmaatschap geldt voor alle bewoners van een adres, en geeft recht op diverse 
kortingen bij het deelnemen aan activiteiten. Daarnaast mag elk aanwezig volwassen lid 
meestemmen op de Algemene Ledenvergadering. Met een volmacht, mogen per adres 
maximaal 2 volwassen per adres stemmen. Opzeggingen kunnen per direct ingaan, 
maar helaas kunnen wij geen restitutie van de contributie verlenen.  

Contributieregeling voor nieuwe leden 
Voor nieuwe leden die lid worden tussen januari en augustus geldt een 
contributiebedrag van €5,- tot het  eind  van het jaar. Nieuwe leden vanaf augustus 
hoeven pas met ingang van het volgende jaar contributie te betalen. Natuurlijk mag u 
ook direct beginnen met 10 euro contributie te betalen. Alle bijdragen zijn welkom. 

Contributieregeling voor mensen in schuldhulpverlening. 
Bij mensen die in de schuldhulpverlening belanden wordt geëist alle lidmaatschappen 
op te zeggen. Dat hoeft dus niet, want zolang u in de schuldhulpverlening zit hoeft u 
geen lidmaatschap te betalen. Geef het alleen even door aan het secretariaat. 

Donateurschap 
Woon je niet in onze wijk, maar wil je wel graag meedoen, dan kun je een 
donateurschap aanvragen. Bij uit de wijk verhuizende leden wordt het lidmaatschap 
automatisch omgezet in een donateurschap, tenzij bij de verhuizing tegelijkertijd een 
opzegging wordt doorgegeven. 
Donateurs hebben dezelfde rechten en plichten als een lid, ze mogen alleen niet 
meestemmen in de Algemene Ledenvergadering. 
 

Nieuwe bewoners 
Weet u nieuwe bewoners in de wijk, waar we een welkomstbrief, dit blad, en een 
aanmeldingsformulier kunnen bezorgen? Geef het door aan de secretaris. 
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SPONSORING 
Via Peut is het mogelijk uw getankte kilometers op te geven voor Wijkvereniging 
Boerenburg. Peut schenkt dan per km een bedragje aan ons. We staan ergens 
achteraan de lijst deelnemers. 
 
De Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij heeft ons 
de afgelopen maanden twee keer bezocht in het kader 
van het Boerenburg Bijvriendelijk Bloeiend project. We 
hebben onze doelstelling gehaald om 100 boomspiegels 
te beplanten en 100 stoeptegels te vervangen voor 
beplanting. Hiervoor zullen we waarschijnlijk weer 1000 
euro gedoneerd krijgen. Wegens Corona zullen we helaas 
niet naar een leuke uitreikingsbijeenkomst kunnen gaan. 
 
 
Wilt u ons ook sponsoren? Bijvoorbeeld met een advertentie in dit blad? Graag horen 
wij van u. Neem gerust contact op met iemand van het bestuur. 

 
BELANGRIJKE INFORMATIE 
Houd er rekening mee, dat vanwege Coronamaatregelen, afwijkende openingstijden 
kunnen gelden. 

Burencontact-app Nextdoor 
https://nextdoor.nl 
Je kunt jezelf aanmelden of je laten uitnodigen door iemand die al lid is. 
Aanmeldingen worden gecontroleerd op adres. Ben je lid, dan krijg je meldingen van 
andere boerenburgers over verdwenen huisdieren, inbraken, hulpvragen, over te 
nemen spullen, en georganiseerde activiteiten. Zulke meldingen kun je dan ook zelf 
doen. Hulp nodig bij aanmelden Nextdoor? Vraag het iemand die al lid is, of aan de 
secretaris. Er zijn wat zorgen geuit over agressieve klantenwerving, b.v. het gebruik van 
adressen zonder toestemming om anderen lid te maken. De app doet verder wel wat 
we ervan kunnen verlangen. 

Whatsapp Buurtapp  
In verschillende wijken wordt gebruik gemaakt van een Whatsapp Buurtapp. 
We verzamelen hierover contactinformatie. Voor nu kunt u het beste informeren bij uw 
buren.  

Whatsapp Wijkvereniging. 
Ook de wijkvereniging beheert een whatsappgroep. Als daar belangstelling voor is kunt 
u zich opgeven. Geef maar door. 
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Burenhulp 
Neem hiervoor contact op met Welzijn Noordwijk, Dennis Ackermann, of Marion Loor. 
Binnen de wijk is het mogelijk om via nextdoor.nl een oproepje of hulpaanbod te doen. 
Informatie verkrijgbaar bij het secretariaat. 
  

Verbeter de buurt is nu Fixi 
De losse stoeptegel in uw straat, het kapotte lantaarnpaallicht of allerlei andere 
ergernissen en goede ideeën kunt u melden bij Fixi. 
Dit is een internetapplicatie om problemen of ideeën te melden via computer of 
smartphone.  Je meldt 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. De 
melder wordt hiervan op de hoogte gehouden. Je kunt op de site https://fixi.nl direct 
meldingen doen. Wil je op de hoogte worden gehouden, dan moet je je registreren en 
vervolgens de melding doen. 

 

Burgernet 
Met burgernet kan de politie een actie starten bijvoorbeeld na 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! 
 

Verloren en gevonden voorwerpen Ilost 
Op de website van Ilost kun je verloren spullen terugvinden. Na 1 keer aanmelden en  
e-mailadresbevestiging kun je gevonden voorwerpen aanmelden. Gemeente Noordwijk 
heeft al haar gevonden voorwerpen daar ook aangemeld. Zie https://ilost.co/nl/ Veel 
gemeenten gebruiken dit platform. Andere gemeenten doen mee met 
https://www.verlorenofgevonden.nl 
 

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 er zijn diverse leuke activiteiten. Informatie kun je vinden op de site 
www.reuringnoordwijk.nl, in de weekbladen, of op de flyers die o.a. bij de bibliotheek 
liggen.  

https://fixi.nl/
https://ilost.co/nl/
https://www.verlorenofgevonden.nl/
http://www.reuringnoordwijk.nl/
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Jongerenwerk 
Stichting Welzijnskwartier, Jongerenwerk Noordwijk, houdt kantoor en bijeenkomsten in 
het Blauwe Huis aan het Gruenepad. Wegens Corona zijn er beperkte bijeenkomsten. 
Ook kan om een één op één gesprek gevraagd worden, bijvoorbeeld bij problemen thuis, 
of voor hulp bij werk zoeken, en natuurlijk is men regelmatig in het dorp aanwezig.  
Het jongerenwerk zoekt regelmatig een stagiair om hierbij te helpen.  
Contactpersoon is Johan van Weeghel, 06-82755717.   
Het rookhok kan altijd worden gebruikt. We willen vragen om in de nacht geen herrie te 
maken en bij vertrek het afval op te ruimen.  

Bibliotheek 
De openbare bibliotheek is gevestigd aan de Akkerwinde 1A . Hier worden ook voor 
mensen zonder abonnement activiteiten georganiseerd, zoals 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. Kinderen tot 16 
jaar kunnen gratis lid worden. 

Minibieb 
Aan de Jan van Heusdenstraat nummer 14 staat een minibieb, 
bijgehouden door bewoonster Corrie van Helden. Neem gerust een 
boek mee om te lezen of plaats een boek dat u kwijt wilt terug. 

Repaircafé 
Elke 3e zaterdag van de maand wordt in de Schietvereniging Blijf voor ’t Land van 14.00 
tot 17.00 gelegenheid geboden voor zover mogelijk gratis kapotte spullen te laten 
repareren. Adres zie hieronder. 

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

http://www.mcnortuk.nl/
http://www.svbvtl.nl/
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BEDRIJVEN BINNEN BOERENBURG 
We willen bedrijvigheid binnen de eigen wijk bevorderen. Kleine zelfstandigen en 
andere initiatieven uit de wijk kunnen hier hun naam en werkzaamheden vermelden. 
Geef maar door aan het secretariaat. 
 
Nagelsalon Belleza, kunstnagels en gellak, ook op teennagels. 
Joseph de Veerstraat 20, telefoon 06 4577 8361 
 
Afhaalmaaltijden tegen vrijwel kostprijs via Thuisgekookt.nl van Edris Aibach, Ineke van 
der Meulen of anderen. 
 
KrinaKracht hypnotherapiepraktijk. Hulp bij persoonlijke problemen en ergernissen. 
Joseph de Veerstraat 28, telefoon  06 2232 4182 
 

PERIODIEKE ACTIVITEITEN 
 
Wegens de Corona-omstandigheden zijn veel activiteiten komen te vervallen. Iedere 
keer weer moesten we iets met pijn in ons hart naar volgend jaar verschuiven. Geen 
Halloween, geen Sinterklaas, Boerenburgers komen samen (BKS) bijeenkomsten kunnen 
niet. Geen koffie ochtenden, geen handwerkmiddag. 
 
Maar wel: 
 
Zoom-koffieochtenden. Op woensdagochtend vanaf 10.30  zitten we een uurtje gezellig 
te kletsen met onze eigen kop koffie achter onze laptop of smartphone. Meedoen? 
Vraag een link op bij het secretariaat. Natuurlijk helpen we zo nodig ook met het 
aanzetten. 
 
 
 
We hebben speciale ontmoetingen op 
uitnodiging in het Blauwe Huis . Mensen 
waarvan we weten dat ze een ontmoeting 
erg op prijs stellen nodigen we uit. We 
kunnen dan met maximaal drie mensen 
onder Coronavoorwaarden een kopje 
koffie drinken. Wilt u ook wel eens 
uitgenodigd worden? Bel even met de 
secretaris.  
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Ook de Blauwe Folder en het Wijkblad komen minder uit, omdat er minder te melden 
valt. 
 
En zodra het weer kan starten we natuurlijk weer van alles op. Houdt de Blauwe Folder 
in de gaten. 

Activiteiten die wel regelmatig doorgaan: 
  

Anti zwerfvuil groep 
De enthousiastelingen van deze groep blijven gewoon als bikkels doorgaan tijdens de 
Corona-crisis. Dan maar geen koffie. Wel vuilprikken.  
Wil je meedoen, neem dan vooral contact op met het secretariaat, want vele handen 
maken het werk licht. 
Wil je regelmatig ruimen, en/of lid worden van de groep, dan kun je je opgeven bij het 
secretariaat. Vuilprikmateriaal is beschikbaar. Ook als je in je eentje een keer wilt 
ruimen. 

   
De actie Nederland Schoon, werd dit jaar in combinatie met the World Cleanupday 
gehouden. We hebben de parkeerplaatsen rond het voetbalveld en de Northgoschool, 
en het gebied rond het benzinestation een extra schoonmaakbeurt gegeven. 
 

 
  
 

Museumgroep 
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Sinds ons gezellige bezoek aan het Lisser Art museum begin mei 2020 hebben we in 
deze moeilijke tijd nog twee bezoeken gebracht aan de Zwarte Tulp in Lisse op 3 juli en 
aan het Space expo in Noordwijk op 4 september.  

 
 
Ons geplande bezoek aan het Boerhaave museum in Leiden op 6 november ging helaas 
niet door vanwege Corona. 
We kijken hoe de situatie verloopt en hopen dat het op vrijdagochtend 8 januari 2021 
wel zal lukken. We willen dan alsnog naar het Boerhaave museum gaan. 
 
Ook een keer mee? Meld het bij het secretariaat. Ook als je geen geld ervoor hebt, want 
we hebben nog steeds een potje van het Baalbergen Fonds. 
 

 

HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN
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OVERIGE ACTIVITEITEN 
 

Kern met Pit 
 
Boerenburg Bijvriendelijk Bloeiend 
 
Spanning en sensatie. Gaan we het halen of niet? 
  
Zoals elke bewoner en bezoeker van onze wijk inmiddels kan zien, is onze wijk een stuk 
bloeiender geworden. Vooral langs de Montesoristraat was het een lust voor het oog. 
Dit alles dankzij de medewerking van vele Boerenburgers. Naast een pallet bloembollen, 
-Kun je je voorstellen hoeveel?- kregen we wel 6 kratten Dahlia’s.  Een deel is door 
enkele vrijwilligers in diverse bloemperken geplant. De rest is uitgedeeld aan bewoners, 
die wel een boomspiegel wilden adopteren, of geveltuintje wilden beplanten. 
 
We hebben samen wel 100 bloemperken en boomspiegels beplant. Daarnaast hebben 
enkele flatbewoners een geveltuintje gekregen, waardoor ook 100 stoeptegels 
vervangen zijn door beplanting. 
Het project dat is ingediend bij Kern Met Pit van de Koninklijke Nederlandse 
Heidemaatschappij kan onze wijkvereniging 1000 euro opleveren als we succesvol zijn. 
We hebben dan ook hard gewerkt om dit project tot een succes te maken. Ik dacht ook 
dat we het gehaald hadden. Tot ik op de website van Kern met Pit onze mooie 
resultaten wilde inleveren. Tot mijn schrik zag ik dat ik 50 boomspiegels en 200 
stoeptegels had beloofd. Oeps dat kan een dure vergissing zijn.  
 
We gaan nog proberen nog wat geveltuintjes te regelen, maar zelfs als dat niet lukt 
wordt ons project toch goedgekeurd. Vandaag kreeg ik toestemming om onze heemtuin 
mee te mogen tellen. Weliswaar hebben we daar geen tegels weggehaald, maar we 
hebben wel voorkomen dat ze er neergelegd zouden worden. Pfff. Dat scheelt. We gaan 
alle informatie en foto’s publiceren op de website kernmetpit.nl, dus daar kun je alles 
bekijken. Bekijk hier al het moois:  
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Het Blauwe Huis 
 
Jeugdperikelen 
Zoals u gemerkt heeft is het rond het Blauwe Huis een periode een behoorlijk zooitje 
geweest. Door de Coronamaatregelen zagen wij ons genoodzaakt om alles weer te 
sluiten. De boa’s en politie hadden het idee dat het wel goed ging bij ons Blauwe Huis, 
en het jeugdwerk lag ook stil wegens Corona.  
De jeugd ondertussen had niets te doen, een lange vakantie achter de rug en geen 
enkel toezicht. In enkele weken uitte dat zich in veel overlast.  
In overleg met het jeugdwerk en de politie is de zaak weer stevig aangepakt. Ricardo 
Kaspers heeft het hele pand schoongesopt en Johan van Weeghel en de Wijkvereniging 
gaan dagelijks controleren op zwerfvuil.  
Ook gaan we weer regelmatig even open, zodat het idee van toezicht aanwezig is.  
De politie is weer wat meer gaan handhaven. 
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Resultaat: Het ziet er weer fantastisch uit en de 
rust is weergekeerd. 

 
 
 
Vergader- en feestservice. 
Het is de bedoeling dat bewoners van Boerenburg, als ze dat willen, gebruik kunnen 
maken van het Blauwe Huis om bijvoorbeeld een verjaardag te vieren. Helaas zal deze 
service aan onze bewoners ook even moeten wachten tot het Coronaprobleem is 
opgelost. Maar als in de Blauwe Folder staat dat we weer bijeenkomsten gaan houden 
kan met eenzelfde aantal mensen ook uw feestje daar plaatsvinden, als u daar thuis 
geen gelegenheid voor heeft. Neem contact op met het secretariaat over de 
mogelijkheden. 

EIGENDOMMEN 
Verschillende eigendommen zijn voor leden te leen. 
Partytent voor 5 euro per keer.  
De accugrasmaaier/heggeschaar voor 5 euro per keer. 
Beamer voor 10 euro per keer. 

TOEKOMSTPLANNEN 
Kerststukjes maken 
In december zullen we als gebruikelijk kerststukjes gaan uitreiken aan onze 80 plussers. 
Woensdag de 16de  gaan we ze maken. 
Wil je ook graag een kerststukje maken geef je dan op.  
Leden betalen 3,50, niet leden 5 euro.  
Kinderen onder 12 en mensen boven 80 mogen gratis meedoen. Natuurlijk kunnen we 
dit keer niet tegelijkertijd aan de gang. We gaan dus een rooster maken, zodat alle 
deelnemers om de beurt hun creativiteit kunnen gebruiken. Vanzelfsprekend moet 
iedereen bij binnenkomst zijn of haar handen ontsmetten. Maar wil je extra voorzichtig 
zijn, neem dan je eigen gereedschap mee. 
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Kerst high-tea of koffie 
Omdat we dit jaar geen uitgebreid kerstdiner kunnen organiseren is het plan onze 
vrijwilligers dit jaar in groepjes uit te nodigen voor een highthee of –koffie.  De geldende 
Coronamaatregelen zullen bepalen hoe groot de groepjes zullen zijn. Het wordt vast erg 
gezellig. Ben je vrijwilliger, houdt dan je brievenbus maar in de gaten. 
Zou je toch ook graag meedoen, al ben je geen vrijwilliger richt dan even een mailtje of 
belletje aan het secretariaat. Tegen kostprijs roosteren we je dan bij een groepje in. 
 
Eind februari 2021 zal de wijkvereniging weer een jaartje langer bestaan, 3 jaar al weer. 
We zullen daar zeker aandacht aan besteden. 
 
Ook de jaarvergadering zal op een of andere manier plaats gaan vinden. Hiervoor zult u 
per mail of schriftelijk een uitnodiging ontvangen. 
 
Zodra alles weer mogelijk wordt, maken we weer een gewone activiteitenplanning. 
 

COÖRDINATOR CALAMITEITEN EN VERTROUWENSPERSOON 
Bestuurslid Rienjan van Damme is ons contactpunt voor calamiteiten. Bij hem kun je 
ook terecht voor een luisterend oor.  
Rienjan onderhoudt contacten met de gemeente, jeugdzorg en politie, en is onze 
sleutelbeheerder voor het Blauwe Huis. De politie heeft speciale jeugd Boa’s werkzaam 
in onze wijk, en er wordt regelmatig gepatrouilleerd om problemen zoals in het 
verleden te voorkomen. Op dit moment lijkt het concept van een jeugdhonk in onze 
wijk zijn doel te bereiken. De jongeren houden zonder overlast activiteiten in het 
containergebouw.  
Wel is een nieuwe groep hangjongeren van tussen 14 en 18 jaar aan het ontstaan. We 
overdenken activiteiten om  ook hen aan het Blauwe Huis te binden om zo toekomstige 
overlast te voorkomen. 
Verder is Rienjan blijvend actief in het signaleren van verbeterpunten, zoals bij een 
hopelijk jaarlijkse wijkschouw.  
Heb je problemen, waar je nergens mee terecht kan, misschien dat Rienjan je dan 
verder kan helpen. Rienjan is bereikbaar op telefoonnummer 06-15140455. 
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We wensen iedereen een geweldig 2021. 

 

 

 

DISCLAIMER 
De informatie in dit blad is naar beste weten weergegeven. Wij kunnen echter niet 
garanderen dat de informatie correct is. 
 
Bij alle foto’s die in dit blad of op de website, Instagram of Facebook geplaatst zijn, is 
gevraagd of deze geplaatst mogen worden in de media, of zijn mensen onherkenbaar. 
Dit i.v.m. de AVG.  
De secretaris vergeet heel vaak foto’s of filmpjes te maken. Help haar onthouden of 
maak zelf foto’s en stuur die naar het secretariaat. Vraag je dan ook even of ik de 
mensen op de foto in de media mag plaatsen? Alvast bedankt. 
 
In dit blad geen activiteiten overzicht, omdat activiteiten niet goed kunnen worden 
ingepland i.v.m. Corona. 
 


