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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. 
Anti-zwerfvuilgroep: Corrie van Helden, Rita Caspers,  Edris Aibach, Lidy Fluitman, en 
Lien van den Berg  in samenwerking met de  Z-Ambassadeurs 
Lief en leed: Rita Caspers, Ineke van der Meulen 
Folderbezorging: Robin Venhorst, Ineke van der Meulen 
Contactpersoon calamiteiten en Blauwe Huis beheer overleg: Rienjan van Damme 
Schoonhouden omgeving Blauwe Huis, Ricardo Kaspers 
Zoombijeenkomsten: Ineke van der Meulen, Marion Boeije, Werner Boeije 
Project Boerenburg Bijvriendelijk Bloeiend: Ricardo Kaspers, Winnifred Ferro, Ineke van 
der Meulen en daarnaast ongeveer 158 boomspiegel beheerders 
Website: host Cees Geuze, beheer Jaap van Duin 
Facebook/Instagram: Celine van Damme 
Beheer informatiebord: Ineke v.d. Meulen 
Redactie wijkblad en flyers: Ineke van der Meulen, Liane Kompier ,Nadine Bakker 
Zodra het weer kan: 
Museumgroep: Sanija Hodzic en Margreet Knoop 
Jeugdactiviteiten: Nevim Siginc, Ruud, Kleiweg 
Gastheer/vrouw in het Blauwe Huis, en bij activiteiten: Rienjan van Damme, An van 
Leeuwen, Cock Droog 
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ACTIVITEITEN 
Jaaaa, het mag weer. Onder voorwaarden natuurlijk. Maar het kan. En dat vieren we. 
 
Wijkborrel 
Zaterdag 11 juli sluiten we het karige activiteitenjaar af met een Wijkborrel. Deze zal 
van 15.00 tot 18.00 uur duren. We hebben een springkussen voor de kinderen en er 
komen borrels en hapjes langs. Het wordt vast gezellig. 
 

PERIODIEKE ACTIVITEITEN 

Koffieochtenden. In het Blauwe Huis aan het Gruenepad. 
Elke zaterdag. 11.00-13.00 uur 
Elke woensdag 10.30-11.30 uur alleen voor dames 
Koffie, thee en koek gratis voor leden. Niet-leden mogen een muntje in de pot doen. 
 

Wandelclub 
Na enkele opstart problemen lijkt er nu toch een wandelclub te ontstaan. Ze vertrekken 
woensdagmiddag om 14.00 uur vanaf het Blauwe Huis. Via een whatsappgroepje 
houden ze elkaar op de hoogte van de plannen. Wil je meedoen? Geef je op bij het 
secretariaat en ik voeg je toe aan de whatsappgroep. 
  

Zwerfvuilgroep 
Onze bikkels, zijn de gehele Coronaperiode blijvend in touw geweest om onze wijk 
netjes te houden. Ook nu gaan ze wekelijks op pad met een klein groepje, of pakken ze 
wanneer het hen uitkomt de vuilprikstok ter hand. Dank zij hen en natuurlijk ook enkele 
andere nette wijkbewoners hebben wij een fijne nette wijk om in te wonen. Heel erg 
veel dank daarvoor. 
Wil je meedoen? Neem even contact op met het secretariaat, dan breng ik je in contact 
met de prikgroep en/of voorzie je van prikmateriaal. 
Het is een fijne, gezonde, verslavende hobby. 
  

Museumgroep 
  
Sinds de grote lockdown in de herfst is het er niet meer van gekomen. Binnenkort 
starten we ook hiermee weer op. Maar dan willen we geen last hebben van 
mondkapjes, registraties en andere beperkingen. Nog even geduld dus. 
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. 
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OVERIGE ACTIVITEITEN 
 

Jaarvergadering/verjaardag. 
Dit jaar was het een zeer bijzondere jaarvergadering. Niet alleen zijn er nog nooit zoveel 
deelnemers op af gekomen, maar ook nog eens was het volledig online via Zoom. Thuis 
was een heerlijke Bosse Bol bezorgd, die we allemaal tegelijk opaten. Er was een zeer 
interessante voordracht over het nieuwe thuishuis en tenslotte bleek de kas 
onvoldoende gecontroleerd te zijn om al decharge te verlenen. 
Alle leden hebben een verslag van de vergadering toegestuurd gekregen. 
 
Inmiddels zijn de boeken goedgekeurd. De handtekening van de kascommissie moet 
nog officieel ingeleverd en dan zal per mail een schriftelijke stemronde volgen, met 
aanname van decharge tenzij er tegen gestemd blijkt te worden. Dat wordt natuurlijk 
niet verwacht, op basis van de goedkeuring van de kascommissie. 

 
 
 
Louky Crama verteld, en men luistert vol 
aandacht. 
Grappig is te zien hoe een aantal 
aanwezigen ondertussen thuis even koffie 
zijn halen, of andere dingen doen. 
Inkijkjes die je anders nooit krijgt.  
 

Over het thuishuis is bekend geworden, dat er wel 3000 inschrijvingen waren voor de 6 
plaatsen die beschikbaar zijn. Maar wie wil niet op zijn oude dag als een student wonen. 
Gezellig met een groep, maar wel met volwassen eigen ruimte beschikbaar. Je kunt er 
alles over lezen op thuishuisnoordwijk.nl.  
Naast het thuishuis zelf, doet de stichting ook allerlei ander nuttig werk om ouderen 
met elkaar te verbinden, en te ondersteunen bij het zelfstandig thuis blijven wonen. Zo 
is er huisbezoek, en automaatje, voor het vervoer van ouderen, en probeert men een 
koffiebus te realiseren. 
De stichting zoekt nog vrijwilligers, die ook nog eens professioneel opgeleid zullen 
worden. Je kunt informeren bij … 
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Koningsdag 
De koningsdag stond dit jaar nog helemaal in het teken van Corona. Maar op de eigen 
stoep kon je toch wel een kopje koffie of iets anders drinken met je buren. De voorzitter 
wist mooie foto’s te maken in de wijk. Het was heel sfeervol. 

   
 

  
 

Landelijke Buitenspeeldag. 
Dit jaar konden we net weer meedoen met de Buitenspeeldag. Natuurlijk mochten 
alleen de kinderen met elkaar spelen, maar met 4 vrijwilligers en een beperkt aantal 
ouders was het heel prima veilig te houden. Elk kind mocht zijn handen ontsmetten 
voor ze een pvc golfstickje en een mooi gekleurde bal meekregen. Daarmee moesten ze 
een parcours van 30 holes langs spelen. Onderweg kwamen ze leuke spellen tegen, en 
natuurlijk de spelsuggesties van Nickelodeon en Jantje Beton. Onze eigen spellen waren 
natuurlijk veel populairder. Handschoentjes aantrekken om een kruipbaan af te gaan is 
natuurlijk wel interessant. Hinkelen met kleurtjes ook wel. Maar het meest populair was 
toch de waterbekertjes baan. Hier moest over een kronkellijn een bekertje water op 
een lepel vervoerd worden. Erg leuk met dit mooie weer. 
17 kinderen hebben plezier beleefd aan dit leuke traject. 
Ondertussen werd door Roy van Schie van Welzijn Noordwijk een interview gehouden 
met de secretaris over alle activiteiten die de wijkvereniging doet. Voor het filmen van 
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kinderen was het nog iets te vroeg. Die kwamen pas later. Maar het interview is te 
bekijken op facebook pagina welzijn noordwijk live.  
 
 
Foto’s van de voorbereiding geven een idee. De sticks en ballen voor het golven. 
Voetjes voor het kruipspel, er waren natuurlijk ook handjes. Het olifantje is een 
knutselpakketje dat werd uitgedeeld. En daaronder het populaire waterdraagspel. 
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Boerenburg Bijvriendelijk Bloeiend 
Het afgelopen voorjaar bleken er heel wat bloemen op te komen in de straten van 
Boerenburg. We creëerden onze eigen kleine Keukenhof.  Na de uitbundige 
voorjaarsbloei was er een zorgelijke periode dat het er wel erg slordig uitzag. Maar in 
juni is de bloemenzee uitgebarsten. Overal klaprozen, korenbloemen en vele andere 
soorten. Natuurlijk zijn niet alle boomspiegels even mooi en even goed verzorgd. Maar 
het resultaat is alleszins redelijk. Als je kijkt naar de oudere deelnemende boomspiegels, 
blijkt het hier uitbundiger te bloeien dan in de nieuwere. Er is dus alle kans op dat het er 
volgend jaar nog mooier uitziet. 

     
Bij onze heemtuin was een prachtig bord geplaatst. Deze foto is ter 
herinnering, want onverlaten hebben het bord helaas meegepikt. Wij 
moeten het weer doen met een geplastificeerd vel papier.  
 

EK voetbal. 
Een aantal straten is heel mooi versierd in de wijk. Het lijkt erop dat of de Buurweg of de 
Abraham Rademakerstraat er straks met de prijs vandoor gaat. Een straatfeest met 
boodschappenpakket. Wie wint? Ach nummer 2 komt gewoon volgend jaar aan de beurt. 
 

Het Blauwe Huis 
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 nog even beperkt zijn tot het Coronaprobleem is opgelost. 
Met maximaal 6 mensen kan uw feestje daar plaatsvinden, als u daar thuis geen 
gelegenheid voor heeft. Zodra de afstandsregel los wordt gelaten, kan er weer 
maximaal 20 man in. Neem contact op met het secretariaat over de mogelijkheden. 
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WANDELING MET DE BURGEMEESTER.  
In het kader van het ommetje met de burgemeester heeft de secretaris van 
Wijkvereniging Boerenburg een wandeling aangevraagd met Wendy Verkley. Omdat de 
burgemeester erg geïnteresseerd is in het werk van wijkverenigingen wilde ze graag wat 
van haar tijd aan ons besteden. Ik heb haar naar beste kunnen rondgeleid en laten zien 
wat ons Boerenburgers bezig houdt. Mevrouw Verkley maakte een paar mooie foto’s 
van onze boomspiegels en sprak haar waardering uit voor het goede werk dat de 
vrijwilligers van de wijkvereniging doen. Er was ook nog pers aanwezig om de ommetjes 
in de media in beeld te brengen. Men maakte een mooie foto met mijn toestel, en die 
zie je hier. 

 
 

TOEKOMSTPLANNEN 
 
Vakantieactiviteit voor de basisschooljeugd 
We starten de activiteiten weer op vanaf woensdag 4 augustus. Eerst met een gezellige 
spelmiddag voor de basisschool jeugd. 14.00 tot 16.00 uur kunnen ze aan de gang. 
Jeugdwerk voor oudere jeugd. Vervolgens gaan de koffieochtenden weer draaien. 
Mochten de gastheren en dames willen is er nog een mogelijkheid dat er helemaal niet 
gestopt wordt met de koffieochtenden. Je kunt dus altijd even langslopen. Wie weet 
staat de koffie klaar. 
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Overige activiteiten 
Antizwerfvuil groep en Wandelclub maken hun eigen afspraken over de 
vakantieperiode. Reken er maar op dat ze gewoon door gaan. 
 
Na de vakantie 
We zijn optimistisch en gaan er dus van uit dat activiteiten als Halloween, Sinterklaas en 
Kerst gewoon weer door gaan. Natuurlijk wordt dan ook de museumclub weer 
opgestart. 
 
Videoproject 60+, Langdurig thuiswonen. 
In onze wijk wordt een leuk project gedaan. Mensen vanaf 60 worden uitgenodigd om 
deel te nemen. Je leert hoe je een video moet maken en mensen moet interviewen. 
Met het resultaat geef je gemeente en woningbouw inzicht in wat jij en je 
medeprojectleden belangrijk vinden om het mogelijk te maken tot op hoge leeftijd in 
jouw eigen huis te blijven wonen. Het kost je 7 keer bijeenkomen rond september, maar 
dan heb je wat nieuws geleerd en echt bijgedragen. Er zijn maar 20 plekken, dus wees 
er snel bij.  
We gaan als wijkvereniging het mogelijk maken de in, en over, Boerenburg gemaakte 
video’s te bekijken. Daarvoor wordt later nog een datum in de agenda gezet. Informatie, 
o.a. over opgeven, is verkrijgbaar bij de secretaris. 
 
World Cleanup Day, Nederland Schoon  
18 september is er weer de gelegenheid om eens lekker mee op te ruimen. Je kan met 
ons mee doen, of zelf een stuk reserveren op de website van Nederland Schoon. 
Nederlandschoon.nl Zet het vast in je agenda 
 

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. 
 
 
 

Hier had uw advertentie kunnen staan!  
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VAN DE SECRETARIS 
 
Met veel plezier verzorg ik nu al 3 jaar allerlei zaken voor onze wijkvereniging en onze 
wijk. Nu neem ik eens de gelegenheid om namens mezelf het woord tot jullie te richten. 
Jullie zijn me allemaal lief. Sinds ik deze vrijwilligersfunctie op me genomen heb, merk ik 
me enorm verbonden te voelen met deze wijk. En ik merk dat het me gelukkig maakt, 
dat ik me zo verbonden voel. Ik gun dat iedereen. Ik weet zeker dat iedereen die zich 
inzet voor een ander diezelfde goede gevoelens ervaart.  
 
Graag zou ik in dit wijkblad om de beurt van ieder lid een stukje willen publiceren. 
Gewoon over de dingen die je bezig houden. Je hobby of je passie. Wat je drijft of remt. 
Elk onderwerp is geschikt om te delen. Het zorgt dat mensen elkaar beter leren kennen. 
En dat is waar we als wijkvereniging eigenlijk altijd aan werken. 
 
Nu over mijn passie. Ik heb er al eens een advertentie over gezet in de flyer. Sinds juli 
vorig jaar heb ik een cursus gevolgd, waar ik geleerd heb hoe ik met behulp van 
hypnose mensen van hun problemen af kan helpen. Ik heb al eens iemand van 
claustrofobie af geholpen. Iemand met slaapproblemen slaapt nu zonder 
slaapmedicatie veel beter. Iemand die last had van harde geluiden zoals vliegtuigen, 
heeft daar nu geen last meer van. Iemand anders wist haar relatie met haar moeder te 
verbeteren. Iemand raakte van zijn nachtmerries af, een ander van zijn huilbuien. 
Dit zijn geweldig mooie dingen om mee te maken. Ik hoop nog veel meer mensen te 
kunnen helpen met hun problemen om te gaan. Mocht je er meer over willen weten, 
vertel ik je graag meer. En mocht je iemand kennen die mijn hulp kan gebruiken, dan 
hoor ik het graag. Ik hoop hier namelijk ook weer mee aan het werk te komen. Dat zou 
geweldig zijn, na al die jaren WAO.  
 
Natuurlijk blijf ik ook gepassioneerd bezig met de wijk. Jullie hebben mijn mooie 
bloemen zien staan. En natuurlijk ben ik actief in allerlei bestuurs- en organisatiezaken. 
Ik heb voor de toekomst nog allerlei plannen. Ik droom over straten waar periodiek een 
straatfeest wordt gehouden. Over een businessmarkt in of rond het Blauwe Huis, waar 
bedrijven uit onze wijk, en hobbyisten hun producten kunnen presenteren. Over een 
kofferbakmarkt. Over een koningsdagmarkt over het hele Gruenepark. Over een 
wijkenergiebedrijf, met een zonnepark op een overdekt Gruenepad en een windmolen 
langs de 206. Over een nieuwe mobiele speelplek, een jeu de boule baan, blote voeten 
pad, ooievaarsnest, tiny forest, voedselbos en hondenlosloopplaats. Natuurlijk zijn het 
maar dromen, maar ik ben benieuwd wat allemaal waarheid wordt. 
 
Samen maken we onze wijk. 
 
Groeten van Ineke. 
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DE GEMEENTELIJKE ENERGIECOACH 
Enige jaren geleden gaf ik een presentatie als de energiecoach van de huurders, maar 
de adviezen voor de huurders zijn net zo belangrijk voor de eigenaren van een 
koopwoning. Tegenwoordig heeft de gemeente behoorlijk ingezet op duurzaamheid. 
Vooral het feit dat energie steeds duurder gaat worden en we straks ook anders moeten 
koken en stoken. Vooral het feit dat we misschien van het gas af moeten of dat gas te 
duur gaat worden (energietransitie). Dus we zullen maatregelen moeten treffen om niet 
alleen energie te besparen, maar ook bouwkundige maatregelen om energiebesparend 
comfortabel te kunnen wonen. 
Voor advies kan er dan ook een afspraak gemaakt worden met de gemeentelijke 
energiecoach, die u een formulier laat invullen, om op die manier te ontdekken of een 
energiebesparing belangrijk is. Bij een bezoek van de energiecoach komt ook een tas 
mee met allemaal mooie hebbedingetjes die in de bouwmarkt gekocht kunnen worden, 
maar de gebruiker flink helpen om energie en geld te besparen. Te vaak zijn het heel 
simpele dingen. 
Ook huurders van Stek-wonen (NWS) zijn hier net zo goed bij gebaat, maar bij de grote 
klussen, zoals isoleren of het aanbrengen van zonnepanelen, moet dit wel aangevraagd 
worden bij Stek-wonen. Zie: https://www.stek-wonen.nl/Contact   
Kleine aanpassingen of de handige hulpjes kunnen huurders makkelijk zelf aanschaffen. 
Wilt u een afspraak met de energiecoach, die gratis en vrijblijvend is, dan kunt u een 
afspraak maken via: https://www.bespaarafspraak.nl/noordwijk/ of via gemeente 
Noordwijk 071 36 60 000 
Jaap van Duin 

WIE IS DE VOLGENDE DIE HIER WAT SCHRIJFT? 
Stuur je stukje naar de secretaris. Bestuur@boerenburg-noordwijk.nl 
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
Hoewel we ons gelukkig kunnen prijzen met zoveel vrijwilligers, is er altijd behoefte aan 
meer helpende handen. 
We zoeken  
BESTUURSLID, Een ervaren penningmeester, een secretaris of iemand die een deel van 
één van deze functies op zich kan nemen. 
HANDIGE HOBBYIST Voor het maken van een mobiele speelplaats, of andere klusjes die 
nodig zijn voor mensen, die het zelf niet kunnen, en niemand kunnen inhuren. Of voor 
de vereniging. 
TUINIER voor het onderhouden en watergeven van de heemtuin en ander bloeiend groen. 
REDACTIELID voor het maken van dit blad en de maandelijkse flyer. 
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LIDMAATSCHAP, DONATEURSCHAP EN CONTRIBUTIE 

Contributie 
Heeft u de contributie al betaald. Volgens de penningmeester zijn de betalingen voor dit 
jaar van 40 leden binnen. Er kan dus nog wat overgemaakt worden. 
Vriendelijk verzoeken 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. 
De contributie graag jaarlijks voor het einde van het jaar, maar uiterlijk in januari 
betalen.  

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 (alleen als de betaling binnen is). 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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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. 
 
Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl. 24/7 open, 
anoniem en vertrouwelijk .  
Ben je bang dat iemand met zelfmoord bezig is? Vraagmaar.nl leert je hoe je daar mee 
om moet gaan. Je kunt er zelfs een certificaat zelfmoordpreventie halen. Gratis 
natuurlijk. 
 
 
kindertelefoon.nl 
Met de kindertelefoon kun je over alles praten. Bel 0800-0432  
 
huiselijkgeweld.nl Een website van de rijksoverheid 
Informatie over huiselijk geweld voor professionals, slachtoffers en betrokkenen. 
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slachtofferhulp.nl  Een website van Slachtofferhulp Nederland 
Huiselijk geweld is lichamelijk, seksueel of emotioneel geweld door een partner, 
familielid of vriend. Lees wat u kunt doen tegen huiselijk geweld. 
 
parnassiagroep.nl/uw-probleem/depressie 
De hulptelefoon (088 - 505 43 34) van de Depressievereniging staat open voor iedereen 
met een depressie of hun naasten. Als je belt, krijg je een ervaringsdeskundige 
vrijwilliger aan de telefoon. Hier kun je je verhaal kwijt of om advies vragen. 
Mailen naar de Depressielijn kan ook als je dat prettiger vindt. 
depressielijn@depressievereniging.nl 
 
vraaggewoon.nl  
Website opgezet door groep therapeuten en coaches voor jongeren tussen 10 en 25 
jaar. Met een gratis coaching gesprek gaan we samen op zoek naar een nieuw 
perspectief waar ook jij je weer fijn kan voelen in deze moeilijke tijden.  
 
deluisterlijn.nl  
Website met steun van vrijwilligers, verbonden aan het initiatief Een tegen 
eenzaamheid. 
De Luisterlijn | 24/7 een luisterend oor. Lig je te piekeren, ik luister. 088-0767-000 
 
schuldhulpmaatje.nl 
Je hoeft niet machteloos toe te kijken als iemand financiële problemen heeft of 
schulden. SchuldHulpMaatje is de juiste partner voor hulp op maat bij schulden. 
  

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. 
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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 explicite 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. 
Hiervoor 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. In de praktijk wordt de app weinig gebruikt vanwege 
verschil van mening over sociaal gebabbel.  

Burenhulp 
Neem hiervoor contact op met Welzijn Noordwijk, Roy van Schie, of Marion Loor. 
Binnen de wijk is het mogelijk om via nextdoor.nl een oproepje of hulpaanbod te doen. 
Informatie verkrijgbaar bij het secretariaat. 

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 

https://fixi.nl/
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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 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.  
 

Jongerenwerk 
Stichting Welzijnskwartier, Jongerenwerk Noordwijk, houdt kantoor in The Base aan de 
Panhuysstraat. Verder zijn er voor de jeugd van Boerenburg activiteiten in het Blauwe 
Huis aan het Gruenepad, dat zij De Hoek noemen. Wegens Corona zijn er beperkte 
bijeenkomsten. Er 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 aan het Gruenepad 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. 

https://ilost.co/nl/
https://www.verlorenofgevonden.nl/
http://www.reuringnoordwijk.nl/
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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. 

Plantenbibliotheek 
Aan de Joseph de Veerstraat 28 vind je een plantenbibliotheek. Je 
kunt hier een plantje weghalen voor je boomspiegeltuintje, maar 
ook voor andere tuinen. Graag een ander plantje of zaailing, en het 
lege potje retour, en zoveel mogelijk zaadjes, die je bij nummer 28 in 
de brievenbus kunt doen. 

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. 
 

Thuishuisproject  
Naast het regelen van zaken voor het thuishuis dat in onze wijk is gebouwd tegenover 
de Suzanne van Ettenstraat doet de stichting thuishuisnoordwijk.nl ook andere nuttige 
dingen om het thuiswonen voor ouderen te ondersteunen. Zo organiseren ze 
bezoekjes, autovervoer en willen ze een koffiebus gaan regelen om in de straten langs 
te gaan voor dat kopje koffie. Ze zoeken nog vrijwilligers. De vrijwilligerscoordinator is  
Wendy Admiraal 06-638855334 
 

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 gratis 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 van Edris Aibach, zie zijn youtube-kanaal Edris Kitchen, 
ibishidris10@gmail.com 06 3402 2219 
 
KrinaKracht hypnotherapiepraktijk. Hulp bij persoonlijke problemen en ergernissen. 
Joseph de Veerstraat 28, telefoon  06 2232 4182 

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. 
 
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. 
 

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. 

mailto:ibishidris10@gmail.com
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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, of anders op te vragen bij het 
secretariaat. 
 

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. 
 
 
 

 
 
 
Hier had uw advertentie kunnen staan! 
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Agenda 
Alles onder voorbehoud van de Coronaregels, en beschikbaarheid organisatoren. 

Wanneer (dag/uur) Periodieke Activiteit Waar  Wie/Leeftijd 
Za 11.00-13.00 uur Koffieochtend Blauwe Huis Iedereen 

Wo 10.30-12.00 uur Dames koffieochtend Blauwe Huis Dames 

Wo 14.00 uur Wandelclub Blauwe Huis Ieder die zich opgeeft 
Elke week, meest ma 

in overleg 
Anti zwerfvuilgroep Jan van 

Heusdenstraat 14 
Ieder die zich opgeeft 

    

Wanneer (dag/uur) Speciale Activiteit Waar  Wie/Leeftijd 
Za 11/6 15.00-18.00 Wijkborrel Blauwe Huis Iedereen 

Wo 4/8 14.00-16.00 Spelmiddag Blauwe Huis Basisschooljeugd 
Za 18/9 10.00 uur Nederland Schoon Hele wijk Iedereen 

    

Wanneer (dag/uur) Alvast datum gepland Waar  Wie/Leeftijd 
Za 30/10 19.00 uur Halloween Door hele wijk Iedereen 

Za 27/11 14.00 uur Sinterklaas Rederijkersplein Gelovige kinderen 
Wo 8/12 16-19.00 u. Kerststukjes maken Blauwe Huis Iedereen. Niet leden 5,- 

Za 18/12 Kerstdiner Blauwe Huis Alle vrijwilligers 
 
 
 

We wensen iedereen een fijne zomer. 
 


