
Wijkvereniging Boerenburg 

 

Paasactiviteit 
In het park liggen beschilderde stenen. Elk kind mag er een. Zolang er is. Laat dus de rest voor 

een ander liggen. Heb je gezocht, dan mag je dat doorgeven, dan mag je 8 april , bij het Blauwe 

Huis een mandje komen halen met chocolade-eieren. Lukt dat niet dan spreken we een ander 

moment en plaats af.  Doorgeven bij  info@boerenburg-noordwijk.nl of 06 - 22 32 41 82. 

 

 

 

Museumbezoek 
28 april: Bezoek aan het museum Beelden 

aan Zee in Scheveningen. Ga ook gezellig 

mee! 

Kosten: Toegang tot het museum (gratis 

met museumkaart) Een bijdrage in de 

reiskosten en kosten van koffie met wat 

erbij. Eventueel kun je zelf wat meenemen. 

Verzamelen bij de Pizzeria op het 

Rederijkersplein om 10.00 uur. Geef je op 

i.v.m. vervoer. 

info@boerenburg-noordwijk.nl 

 

 

Ook dit jaar weer op het Rederijkersplein 

Koningsdagmarkt 
Donderdag 27 april 10.00 tot 13.00 uur 

Verkoop je spullen. Speel op je muziek-

instrument. Organiseer een spelletje. 

Verdien een centje en vooral veel plezier. 

Wijkvereniging Boerenburg is aanwezig 

met koffie en thee, gratis voor leden en 

donateurs, goedkoop voor anderen. We 

hebben ballengooien en/of ringwerpen 

voor de kinderen. Altijd prijs. Gratis voor 

leden, goedkoop voor anderen. 
  

 

Alarm Alarm Red Alert Alarm Alarm 
Wijkvereniging Boerenburg heeft dringend versterking nodig in het bestuur. We hebben 

absoluut een voorzitter nodig. Het hoeft niet veel tijd te kosten. Maandelijks een uurtje. 

Doe alstjeblieft mee, zodat we het werk van de wijkvereniging kunnen blijven doen. 

Ook zoeken we een secretaris of een vierde bestuurslid die taken kan overnemen. 

Voor vragen: info@boerenburg-noordwijk.nl of 06 - 22 32 41 82. 

http://boerenburg-noordwijk.nl/
http://boerenburg-noordwijk.nl/


Wijkvereniging Boerenburg 
 

Wekelijkse activiteiten voor iedereen (Blauwe huis a/h Gruenepad) 
 

Koffieochtenden Elke woensdag van 10:30-12:00 uur en zaterdagmorgen van 11.00-13.00 uur  
Gewoon ouderwets samen een bakkie koffie of thee drinken en kletsen. Tussentijds kunnen we 
elkaar helpen met bijvoorbeeld formulieren. Koffie en koek gratis voor leden en donateurs.  
Opgeven is niet nodig je mag gewoon aan komen lopen. 
Wandelmiddag  Elke woensdag vanaf 14.00 uur 
Vertrek vanaf het bankje bij het Blauwe huis aan het Gruenepad voor een wandeling met enkele 
wijkgenoten. We hebben een wandelwhatsappgroep om te melden wie wel of niet meegaat. 
Men streeft naar een wandeling van ongeveer 5 km. Geen whatsapp? Geen probleem. Je kunt 
gewoon meedoen. Geef je op bij  info@boerenburg-noordwijk.nl  of 06-22324182. 
Anti zwerfvuilgroep  Elke maandag       
Wekelijks gaat een groep wijkbewoners op stap om onze wijk schoon te houden. Meestal op 
maandag. Wil je ook meedoen? Het is een leuke, gezonde, verslavende hobby. Materiaal 
krijg je uitgereikt. Ook als je zelfstandig een stuk wijk wilt schoonhouden kun je je hiervoor 
opgeven en spullen krijgen, of het gewoon lekker zelf doen. 
Opgeven en informatie bij  info@boerenburg-noordwijk.nl 06-22324182. 
Boerenburg Bijvriendelijk Bloeiend  Elke woensdag 8.30 uur       
In de wijk wordt onder de bomen gezaaid en geplant door vele wijkbewoners. Enkele mensen 
zorgen voor de niet geadopteerde boomspiegels en enkele perkjes, waaronder onze kleine 
heemtuin. Wil je meedoen ben je van harte welkom.  
Geef je op bij  info@boerenburg-noordwijk.nl  of 06-22324182. 
 

Je kunt ook zelf een boomspiegel adopteren. Is de boom bij jouw huis niet 
mooi genoeg, misschien kun jij het dan overnemen. Overleg even met ons 
om te horen wie de plek nu onderhoudt.  
Gaat het juist goed en wil je een grotere boomspiegel. Vraag dat dan aan bij 
de gemeente via adoptiegroen@noordwijk.nl 

 
Tweewekelijkse activiteit voor Koerdische Vrouwen (Blauwe huis a/h Gruenepad) 

 

Koerdische vrouwenmiddag  Elke even week, vrijdag 16.00 uur       
Koerdisch Syrische vrouwen komen samen met enkele Nederlands vrouwen. Koffie of thee 

drinken, wat lekkers erbij en een goed gesprek. 

Koffie en koek gratis voor leden en donateurs. Ander lekkers wordt zelf meegenomen. 

Em bi xêrhatina hemû jinên kurd li Mala Şîn dikin, em bi hev re bi kurdî û hollandî diaxivin, bi hev re 

qehwe vedixwin, bi ken û henekan re demên xweş derbas dikin, her du hefte carekê roja Înê dicivin, ez 

dixwazim ku em bêtir bi zimanê dayikê biaxivin. zimanê kurdî.Hemû jinên kurd bi xêr hatin 
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