KONTAKT
MAART - APRIL - MEI - 2018

BESTUURSLEDEN
GEZOCHT!

Oproep
Ideeën gezocht voor
opknapbeurt Mariaplein
MEER INFORMATIE: PAGINA 7

INTERNATIONALE
VROUWENDAG

DANSVOORSTELLING
“CIRCLE OF LIFE”

zaterdag 17 maart

Zondag 22 april

BUURTVERENIGING KERKEHOUT EN OMGEVING

NR092018

VOORWOORD
Beste Leden,
Voor u ligt weer ons nieuwe clubblad Kontakt.
De redactie heeft met al haar enthousiasme er
weer een bijzondere uitgave van weten te maken.
Het najaar van 2017 heeft bol gestaan met
leuke activiteiten welke goed bezocht zijn.
Buiten het feit dat dit voor de organisatoren
bijzonder fijn is geeft dit ook aan dat Kerkehout
bruist van de gezelligheid. De aftrap van de
najaar activiteiten begint al in oktober met
Halloween wat elk jaar weer bijzonderder
wordt. In november doet de goed heilig man
onze wijk aan met zijn gevolg en in December
staat de wijk in het teken van de kerst en oud
en nieuw. Het is mooi te zien dat een kleine wijk
als Kerkehout hier bijzonder groot in is en we
daar best trots op mogen zijn!
De aftrap van 2018 begon met een gezellige
nieuwjaar receptie, tijdens de speech van
Caelesta Braun (voorzitster) werd gezamenlijk
terug gekeken op 2017 en uiteraard een blik
vooruit geworpen naar 2018.
Het jaar 2018 beloofd een bijzonder jaar te
worden de vereniging bestaat maar liefst 85
jaar. Een hele mijlpaal waar uiteraard bij stil
zal worden gestaan. Hierover binnenkort meer.
Het bestaan van een vereniging als de onze
hangt samen met het tal van vrijwilligers die
zich voor elkaar in willen zetten en er samen
een gezellige (wijk) vereniging van willen maken.
Uiteraard willen wij ook de komende decennia
blijven voort bestaan en wij zouden graag naast
onze trouwe leden ook nieuwe mensen willen
verwelkomen. Bij tal van onze activiteiten bent
u van harte welkom, schroomt u ook niet om
uw nieuwe buren of bewoners uit de wijk te
attenderen op onze gezellige vereniging.
Naast het deelnemen van de activiteiten zijn
wij ook op zoek naar mensen die het leuk
vinden om hun steentje bij te dragen binnen.
Binnen het bestuur zijn wij ook op zoek naar
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mensen die zich bij ons willen voegen om ons
bij te staan? Kijkt u ook een op onze geheel
vernieuwde website. Hierop prijken ook tal
van foto’s welke door onze archief commissie
met zorg zijn samengesteld en geven een
bijzondere blik naar onze rijke geschiedenis.
In 2017 is ook een start gemaakt door de
gemeente met het opfrissen van de wijk, zo zijn
de speeltuinen vernieuwd en is het parkeerterrein
bij SV wassenaar aangepakt. Ook is men weer
gestart met het opknappen van de muur rondom
de begraafplaats. Een aantal bewoners hebben
hiernaast terecht kennis gegeven dat ons
hart van de wijk “het Mariaplein” ook wel een
opfrissing zou mogen gebruiken.
Het gemeente bestuur is hiervan op de hoogte
gesteld en men is voornemens de handschoen
in deze op te pakken. Hiervoor hebben zij graag
de input van de bewoners welke de wijk als geen
ander kennen. Verderop in het kontakt besteden
wij hier apart aandacht voor en kunt u uw ideeën
kenbaar maken. Het bestuur zal zorgdragen dat
wanneer bij ons bekend gemaakt deze aan de
gemeente zullen worden voorgelegd.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u
er samen met ons een bijzonder 2018 van zal
maken en u te mogen verwelkomen!
Namens het bestuur van buurtvereniging
Kerkehout en omgeving
Ramon Hamstra
Vice -voorzitter Buurtvereniging Kerkehout
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MEDEDELINGEN
BUURT-INN
Op dinsdagmiddag van 14:00 - 16:00 uur is een ieder
van harte welkom in ons buurtcentrum. De Buurt-inn
is als het ware de huiskamer van onze wijk, iedereen
is van harte welkom.
Onder het genot van een (gratis) kopje koffie of thee
ontmoet u andere bewoners uit onze wijk en kunt u
gezellig een praatje maken of een spelletje doen.
Het kan zelfs een pauze moment zijn, op de
dinsdagmiddag, bij uw dagelijkse wandeling.
Bent U op zoek naar een boek of tijdschrift ,kijk eens in
de boekenkast in de hal. U kunt hier ook uw oude
leesboeken plaatsen zodat andere mensen uit de
wijk deze gratis kunnen lenen.
We hopen u te mogen verwelkomen.

BESTUURSLEDEN GEZOCHT!!

FUNCTIEOMSCHRIJVING:

Wij zijn op zoek naar: Secretaris,

Secretaris

vice-voorzitter & penningmeester.
Beste Leden,
Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel
uit 9 enthousiaste mensen uit onze wijk. Zij zetten
zich in voor de vereniging en fungeren in een aantal
situaties als spil tussen de gemeente en de wijk. Het
is een dankbare en leuke bezigheid welke goed is te
combineren naast de dagelijkse bezigheden.
Toch gaan er de komende periode wat verschuivingen
plaatsvinden binnen het bestuur en hierdoor zijn wij op
zoek naar nieuwe mensen voor het bestuur. Wij zijn op
zoek naar : Vice-Voorzitter, Penningmeester & secretaris
Lijkt het u leuk om ook uw handen hiervoor uit de
mouwen te steken stuurt u dan een mailtje aan
info@kerkehout.nl of gooit u een briefje met uw
gegevens bij ons in de brievenbus Charlottestraat 5
t.a.v. Ramon Hamstra. Wij zullen dan zo spoedig als
mogelijk contact met u op nemen!

De secretaris is de schrijver van het bestuur en
daarmee van de organisatie. Hier horen de volgende
taken bij:
- Schrijft brieven en andere stukken van de stichting.
- Bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften
van verzonden brieven.
- Maakt verslagen of notulen van vergaderingen.

Vice-voorzitter
Vaak heeft de vice-voorzitter geen duidelijke taak.
Toch is het aan te bevelen om deze functie serieus
te nemen en de vice-voorzitter taken te geven:
- Vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid

Penningmeester
De penningmeester beheert het geld van de organisatie
en heeft de volgende taken:
- Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen.
- Verricht en ontvangt betalingen.
- Houdt het kas- en het bankboek bij.
- Informeert het bestuur regelmatig over de financiële
situatie binnen de stichting.
- Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de
plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.

TRADITIEGETROUW STAAT
KERKEHOUT GARANT VOOR
EEN FANTASTISCHE
OUD EN NIEUW VIERING
Hierbij mag uiteraard het vreugdevuur niet ontbreken,
de dames en heren van Team Sfeerbeheer zijn dan
ook al maanden van te voren in de weer met de
voorbereidingen.
Op oudejaarsdag is een groep van ca. 30 personen (zowel
jong als oud) gezamenlijk gestart met de opbouw van de
vuurstapel. Aan de innerlijke mens moet uiteraard gedacht
worden en zo heeft het bestuur van de Buurtvereniging
Kerkehout een heerlijke lunch voor de dames en heren
gemaakt waar men zichtbaar van genoot.

Na 00:00uur wanneer iedereen had afgeteld liep de wijk
uit om gezamenlijk elkaar gelukkig nieuw jaar te wensen
op het sportterrein van SV Wassenaar waar het grote vuur
inmiddels was aangestoken. De wind dreigde nog even
roet in het eten te gooien, maar gelukkig gaf de aanwezige
Brandweer het sein veilig. Om 01:00uur was door Team
Sfeerbeheer het vuurwerk in gereedheid gebracht waarna
het voltallige publiek heeft mogen genieten van een heuse
vuurwerkshow.
Rest ons nog een speciaal dankwoord te richten aan:
ALLE BEWONERS WELKE GUL HEBBEN GESPONSORD BIJ

De start van oudejaarsavond stond in teken van de
kinderen. Om 18.15uur verzamelden ca. 50 kinderen
zich samen met hun ouders en grootouders in het
Buurtcentrum. Om 18.30 toogde het gezelschap zich
ondanks het regenachtige weer naar buiten om achter
de geluidsauto door de wijk met hun lampionnen te
lopen. Speciaal hiervoor werden de lantaarnpalen
gedoofd. Bij terugkomst in het Buurtcentrum stond
er voor de kinderen lekkere warme chocomel met
slagroom en voor de volwassenen heerlijke warme
Glühwein klaar. Nadat iedereen weer wat opgewarmd
was verzamelde iedereen zich bij het vreugdevuur om
naar het vuurwerk te kijken.

HET BEZOEK AAN DE DEUR, ELM BLEISWIJK, FIRMA OSKAM,
PRIMERA THERESIATRAAT , VOORHAM BRONBEMALING, ELST
TRANSPORT, KOOKATELIER WASSENAAR – KOOKATELIER
OTTO E MEZZO , COLOURSIGNS, MAARTEN VERMEULEN ,
GEMEENTE WASSENAAR

EN NIET TE VERGETEN ALLE HELPERS DIE DIT
MOGELIJK HEBBEN GEMAAKT!!
Allen ENORM BEDANKT! Door jullie blijft Oud en nieuw
een evenement van Kerkehout wat onze wijk zo bijzonder
maakt!

BUURTVERENIGING
KERKEHOUT EN OMGEVING
WWW.KERKEHOUT.NL

LADY’S NIGHT

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN


17 maart 2018
Zet alvast in uw agenda!
Binnenkort meer info!





21 maart 2018
7.30 tot 21.00 uur
Buurtcentrum

DANSVOORSTELLING





22 apil 2018
start om 15:15 uur
Warenar

ACTIVITEITEN

ONZE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN IN KERKEHOUT
Maandag

Dinsdag

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Mensendieck
‘t Keutje
Crea Club
Buurt-inn
‘t Keutje
Toneel
Klaverjassen
Zumba
Klaverjassen
Jazzballet
‘t Pijpje
Paasvakantie
Koningsdag		
Meivakantie		
Pinksteren		

10.15 - 12.00
19.30 - 22.00
19.30 - 21.30
14.00 - 16.00
19.30 - 22.00
20.00 - 22.00
13.00 - 16. 00
20.00 - 21.00
14.00 - 16.00
16.00 - 22.00
16.00 - 20.00

Buurtcentrum
Buurtcentrum
Buurtcentrum
Buurtcentrum
Buurtcentrum
Buurtcentrum
Buurtcentrum
Buurtcentrum
Buurtcentrum
Buurtcentrum
Buurtcentrum

30 maart 2018 t/m 2 april 2018
27 april 2018
30 april 2018 t/m 11 mei 2018
20 en 21 mei 2018

 Deze informatie vindt u op onze website www.kerkehout.nl
En bij vragen kunt u een e-mailen sturen naar info@kerkehout.nl

 Volg ons op onze faceboo pagina
voor de nieuwste berichten.

Ideeën gezocht voor opknapbeurt Mariaplein

Oproep

Een aantal bewoners heeft de buurtvereniging en de gemeente verzocht eens na te gaan of het mogelijk is om het Mariaplein
een opfrisbeurt te geven. Er is contact geweest tussen de buurtvereniging en de gemeente. De gemeente heeft laten weten dat
ze een geldbedrag gereserveerd heeft om het Mariaplein op te knappen.
UW HULP IS NODIG! De gemeente wil namelijk van u, buurtbewoners, horen welke ‘opknapideeën’ u voor het Mariaplein heeft.
Op Facebook heeft een aantal buurtbewoners al laten weten leuke ideeën te hebben zoals mooie plantenbakken, bestrating,
herstel van de Jeu des boules baan, fitnesstoestellen voor de ouderen, herstel van het jubileumbankje etc.
HEEFT U EEN IDEE, SCHRIJF DIT IDEE DAN OP EN LEVER HET VOOR 9 APRIL IN.
U KUNT HIERVOOR ONDERSTAAND INVULSTROOKJE GEBRUIKEN.
Alle ideeën die wij ontvangen, leveren wij bij de gemeente aan. Vervolgens gaat de gemeente hiermee aan de slag. De gemeente is van
plan om de binnengekomen ideeën om te laten zetten in een aantal concrete ontwerpen. U wordt hierover op de hoogte gehouden.
Namens de Buurtvereniging K&O en de Gemeente Wassenaar alvast hartelijk dank voor uw inbreng!

 VUL HIER UW GEGEVENS EN IDEE IN
Naam
Adres
Email-adres*
Telefoonnummer*
Mijn idee is				

*niet verplicht

Ruimte voor schets / tekening:

OPKNAPBEURT MARIAPLEIN  Inleveren voor 9 april  Deponeren in brievenbus op Woutersstraat 29 of Wittelaan 11

IN GESPREK
MET

WENDY WILLEMSE
Even voorstellen: “Ik ben Wendy Willemse. Ik ben in 1973 in Leidschendam
geboren. Ik woon ook in Leidschendam. Ik heb 1 broertje en 2 zusjes, en
2 neefjes en 2 nichtjes. Mijn ouders wonen ook in Leidschendam.”
Mijn werk “Toen ik op de middelbare school zat, wilde ik iets met paarden
doen. Ik reed al paard toen ik al heel klein was. Na mijn schooltijd is het gelukt
wat ik wilde doen en ben ik gaan werken bij een manege in Leidschendam.
Ik werkte daar als groom. Groom is een paardenverzorger. Later ben ik naar
het oosten van het land verhuisd, waar ik acht jaar als groom voor een grote
handelaar heb gewerkt. Tegenwoordig run ik de buurtwinkel in Kerkehout. Deze
winkel heb ik overgenomen van een neef van mijn vader.”
Mijn werkdag
“Om 06:00 uur gaat de wekker af. Het duurt even voordat ik uit bed kom.
Over het algemeen sta ik rond zes uur op. Dan ga ik bij de groothandel
shoppen voor de buurtwinkel en voor bestellingen.
’s Ochtends helpt mijn vader me altijd in de winkel. Hij is er altijd tot ongeveer
13:00 uur. De samenwerking met hem gaat perfect. Ik heb voldoende hulp
als hij ’s ochtends er is.
Om 08:00 uur gaat de winkel open. Ik probeer 08:00 uur al in de winkel te
zijn. Als ik er nog niet ben, dan is mijn vader er wel voor de winkel.
Om 11:00 uur ga ik bestellingen rijden. Bestellingen vanaf 20 euro bezorgen
wij netjes thuis.
Tussen de middag, van 12:30 uur tot 15:00 uur gaat de winkel dicht. Ik zorg
ervoor dat ik om 15:00 uur er weer ben om de winkel te openen. Vanaf 19:00
uur is de winkel gesloten. Woensdagen is de winkel vanaf 13:00 uur gesloten.
Zaterdagen zijn we ook open, van 08:00 tot 13:30 uur.”
Mijn hobby
“Na mijn werk ga ik nog even paardrijden. Als ik tussen de middag wat tijd
heb, ga ik ook paardrijden. Ik vind belangrijk een hobby naast mijn werk te
hebben. Paardrijden is mijn hobby. Ik heb een eigen paard. Meestal rijd ik in
Stompwijk. Elk weekend rijd ik paard in wedstrijdvorm. Meer tijd in de week
heb ik echt niet. Als ik meer tijd zou hebben, dan zou ik meer gaan skiën. Ik
ski graag. Negen jaar gelegen heb ik voor het laatst geskied. Vroeger ging ik
meestal twee keer in het jaar skiën. Meestal ging ik naar Oostenrijk, wel eens
ook naar Italië.

WENDY
WILLEMS
Beroep

WINKELIER
Hobby:

PAARDRIJDEN

Een kort buurtonderzoekje over de buurtwinkel:
Het begon ruim 60 jaar geleden. Er was nog geen
groentewinkel in de wijk. Op een paard en wagen
werd verse groente en fruit verkocht. Toen dit ophield,
bedachten Lenie en Wim Verboon de verkoop van
groente en fruit over te nemen. Ze hadden op een vaste
plek in de wijk een vrachtwagen staan, van waaruit ze
allerlei soorten groente en fruit verkochten.
Het pand waar de buurtwinkel nu in zit, was vroeger een
kruidenierswinkel. Later werd het een spa-ruimte. En weer
later werd het een stomerij. Toen de stomerij stopte, kreeg
Lenie en Wim Verboon de mogelijkheid dat pand over te
nemen. Zij startte toen met een klein groentewinkeltje in
dat pand. Later hebben ze de zaak uitgebreid. Na hun is
de zaak overgenomen door Henk Heins, toen door Sjaak
van der Meer en sinds 1999 door Wendy Willemse.
De buurtwinkel: De wijk
“De buurt is sinds 1999 veel veranderd. Veel mensen
zijn weggegaan of overleden. De wijk is verjongd.
Al die andere winkels zijn langzaamaan verdwenen.
Het was fijner geweest als die winkels er nog waren
geweest. Dan was er meer loop van mensen. Dat is er
niet meer. Vroeger had je een bloemenwinkel en een
postkantoortje. Dat die winkels weg zijn, heb ik ergens
wel een voordeel aan gehad. De slager is er niet meer
en ik verkoop nu vlees in de winkel. Zo ook bloemen en
brood, doordat de bloemenwinkel en de bakkerij weg
zijn. Door deze verandering moest de winkel uitgebreid
worden. De ruimte in de winkel is hetzelfde gebleven.”
Op vakantie
“De winkel is zondags gesloten. Ook met de feestdagen
is de winkel gesloten. We zijn altijd open, uitzonderingen
daar gelaten. Ook de gehele zomer zijn we open.
Toevallig dat ik dit jaar in mei een week op vakantie ga.
We gaan met de hele familie naar Turkije.
De winkel is altijd open geweest. Ik ben nooit echt ziek

waardoor ik niet naar de winkel kan gaan. Toevallig heb
ik afgelopen jaar met Pasen een blindedarmontsteking
gehad. Toen heb ik een week thuis gezeten. Tijdens mijn
herstel heeft mijn vader de winkel opengehouden.”
Mogelijkheden in de winkel
“De winkel is een kleine buurtwinkel. Het kan ook geen grote
supermarkt van gemaakt worden. In de winkel is van alles
iets te vinden. Als er iets niet in de winkel is en iemand heeft
het nodig, dan zou ik ervoor kunnen zorgen dat ik het de
volgende dag in de winkel heb. Daarvoor zou degene dan in
de winkel een bestelling kunnen doen. Ik kan bijna aan alle
soorten boodschappen komen. Ik doe de boodschappen in
een groothandel, waar van alles te verkrijgen is.
In de buurtwinkel ligt van ieder product 1 merk. Er zijn niet
honderdduizend verschillende keuzes van een product. Op
deze manier is het dan makkelijk een keuze te maken.”
Boodschappen weggooien
“Ik hoef amper wat weg te gooien. Ik houd de
houdbaarheid van de producten goed in de gaten. Als ik
denk dat het product richting de houdbaarheidsdatum
gaat dan eet ik het zelf op. Meestal zijn het producten als
yoghurt. Het is ook lastig in de schatten hoeveel klanten
komen winkelen. De ene keer is het hartstikke druk, dan
de andere keer. De ene dag wordt er veel brood verkocht
en de andere dag blijft het liggen. Dat soort dingen weet je
toch nooit van te voren. Als brood blijft liggen, dan vries ik
het wel in. Op die manier gaat het toch niet verloren.”
Verse maaltijden in de winkel
“In de winkel verkopen we verse maaltijden, die ik in de
winkel maak. Ik begin met de voorbereidingen van de
maaltijd al in de ochtend. Als mijn vader in de winkel
staat, snijd ik de groente voor de maaltijden.”
Wat is jouw favoriete gerecht?
“Ik ben gek op boerenkool. Patat vind ik ook lekker, maar
ik eet het liefst boerenkoolstamppot met worst. Ik vind
hartig lekker maar ook zoete dingen, zoals mergpijpen. Ik
lust, behalve bruine bonen, vrijwel alles. Mijn dagindeling
is zodanig dat ik thuis niet meer kook. Ik eet veel bij mijn
ouders. Ontbijten doe ik meestal op de zaak (meestal
yoghurt) en avond eten doe ik ook op de zaak. ’s Avond
als ik thuis kom, eet ik gewoon brood.”
#9

Tekst: Maja Gobind / secretaris

Als ik na het paardrijden weer thuis ben, ga ik meestal
ontspannen voor de tv zitten of als het echt nodig is
op social media. Over het algemeen is er niet iets leuks
meer op tv. Ik vind tegenwoordig De Luizenmoeder en
Smeris erg leuk. Dan zit m’n dag erop.”

EVENEMENTEN & ACTIVITEITEN
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen
voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende
gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op Woensdag
21 maart 2018.
Het buurtcentrum zal die woensdag gebruikt worden als
stemlokaal, helaas komen hierdoor de activiteiten op die
dag in het buurtcentrum te vervallen. Het kan zijn dat er
door de organisatie van de Zumba en ouderensoos voor
deze dag uitgeweken wordt naar een andere locatie dit
zal dan via de website kenbaar worden gemaakt.
Wij hopen dat u in grote getalen uw stem zal uitbrengen.

DANSSTUDIO KERKEHOUT PRESENTEERT:

CIRCLE OF LIFE
Zondag 22 april 2018

Op 22 april is het dan zover en staan we met twee
dansvoorstellingen in het mooie, gezellige theater de
Warenar. De kinderen/jongeren kijken hier enorm naar
uit en vragen nu al geregeld aan ons wat voor kleding
ze aan moeten bij de dans, welke ouders er komen
helpen achter de schermen, hoeveel keer ze mogen
optreden etc. Zij staan nu al te popelen om op te
treden, maar er moet dus nog veel gebeuren.

Hulpouders gevraagd!
U kunt één van de dansvoorstellingen bekijken en de
andere dansvoorstelling helpen achter de schermen.
Wees er snel bij, want er zijn maar een beperkt aantal
plekken beschikbaar achter de schermen.
Wij zorgen dat alles klaarstaat qua lekkers en drinken,
kleding etc. U zorgt dat de kinderen de juiste kleren
aantrekken en dat het netjes zit. Dat de kinderen
op tijd drinken en naar het toilet gaan. Voor info of
aanmelding als hulpouder neemt u a.u.b. contact op
met Natasja Wesseling in het buurtcentrum of per
e-mail: Natasja@kidswingwesseling.onmicrosoft.com

HULPOUDERS GEVRAAGD!
BIJ “CIRCLE OF LIFE”

Zondag 22 april
Eerste voorstelling start 15.15 uur
Tweede voorsteling start 17.15 uur

Info of aanmelding hulpouder:
Natasja@kidswingwesseling.onmicrosoft.com
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ZATERDAG 17 MAART
GEZELLIGE BUURTBORREL
VOOR ALLE VROUWEN UIT
KERKEHOUT & OMGEVING!
In het teken van Internationale Vrouwendag organiseren wij op
zaterdag 17 maart een buurtborrel. Kom gezellig langs en neem
je buurvrouw, overbuurvrouw, onder- of bovenbuurvrouw mee.
De toegang is gratis. Wij regelen drankjes en hapjes. Met elkaar
zorgen we voor een leuke middag. Gewoon gezellig kletsen en
elkaar een beetje beter leren kennen.
Kom allemaal! We hopen je te zien op 17 maart. Tot dan.
Groeten van Caelesta en Maureen,
Bestuur Buurtvereniging Kerkehout & Omgeving.

VROUWENDAG





Zaterdag 17 maart
De zaal is open van
16.00 - 18.30 uur
Charlottestraat 5
2245VW Wassenaar

Wat: een borrel.
Voor wie? voor alle vrouwen
uit Kerkehout & Omgeving.

TOEGANG IS GRATIS

STEUN UW BUURTVERENIGING EN WORD LID
Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving
(K&O) is een zeer actieve wijkvereniging.
De vereniging stelt zich ten doel de behartiging
van de gezamenlijke belangen van de leden,
met name wat betreft een goed functioneren
van de buurtgemeenschap.

 Wilt u meer informatie over
Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving, of
over de diverse activiteiten en evenementen,
neemt u dan gerust contact met ons op.

Er worden diverse evenementen georganiseerd
en activiteiten gehouden. Per kwartaal wordt u
op de hoogte gehouden door onze Kontakt.

BUURTVERENIGING
KERKEHOUT EN OMGEVING
Charlottestraat 5,
2245 VW Wassenaar
 +31(6) 4141 5022
 leden@kerkehout.nl
 www.kerkehout.nl


Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten
is een lidmaatschap van Buurtvereniging
Kerkehout en Omgeving een vereiste.
Contributie bedraagt € 12,50 per jaar.

VOLG ONS OOK OP
>PAGINA
VOOR DE NIEUWSTE
BERICHTEN.

Onze wijkblad Kontakt
kunt u nu ook downloaden
Ga naar www.kerkehout.nl

