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LICHTJES AVOND

NIEUWJAARSKUIKEN
NIEUWJAARSBORREL

Zaterdag 15 december

Zaterdag 12 januari

BUURTVERENIGING KERKEHOUT EN OMGEVING
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VOORWOORD
Beste Leden,
De bladeren zijn bijna allemaal gevallen en
we hebben we Sinterklaas en zijn pieten ook
mogen verwelkomen in ons midden. Een
geslaagde activiteit, waarvoor namens het
bestuur dan ook veel dank voor alle inzet
hiervoor!
Met de herfsttijd weer bijna achter de rug, komt
de wintertijd met rasse schreden dichterbij:
een heerlijke periode vol met activiteiten. Oud
en jong kunnen genieten op het Mariaplein van
de lichtjesavond op 15 december, de senioren
uit de wijk kunnen gezellig komen borrelen met
het bestuur op 12 januari waarbij we dit jaar
de traditionele Kerstkip combineren met de
nieuwjaarsborrel om zo jong en oud(er) met
elkaar in contact te brengen en gezamenlijk het
nieuwe jaar in te luiden. Natuurlijk zullen het
traditionele vreugdevuur en de vuurwerk show
tijdens Oud en Nieuw ook dit jaar weer niet
ontbreken. We hopen dat u bereid bent om een
kleine bijdrage te geven aan de jongeren die
het Oud en Nieuw feest organiseren. Zij komen
hiervoor bij u aan de deur langs, om deze
mooie traditie ook dit jaar groots neer te zetten.
Wilt u ook eens meedoen met het organiseren
van een van onze leuke activteiten? Aarzel dan
niet om contact met ons op te nemen via de
website en info@kerkehout.nl. We kunnen wel
een aantal extra helpende handen gebruiken!
Tot slot, met de feestmaand voor de boeg,
wens ik u niet alleen veel leesplezier met deze
Kontakt, maar natuurlijk ook een mooie tijd
met vrienden en familie. Daarnaast hoop ik
uiteraard dat we u tijdens een van de vele
activiteiten kunnen verwelkomen!
Namens het bestuur,
Caelesta Braun
Voorzitter Buurtvereniging Kerkehout
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Heeft u een bedrijf en wilt u adverteren? Neem dan contact met
ons op, zodat wij u kunnen inlichten over de voorwaardens.
Kontakt is een uitgave van de Buurtvereniging Kerkehout
en Omgeving. Vragen over dit nummer of over een artikel,
kunt u contact opnemen met info@kerkehout.
Leveringsvoorwaarden: Leden van de Buurtvereniging
Kerkehout en Omgeving krijgen per kwartaal het blad
thuis gestuurd. Bent u nog geen lid? U kunt lid worden
met een contributie van € 12,50 euro per jaar.
Planning voor 2019:
#1 Februai
week 6
#2 Mei
week 19
#3 Augstus
week 32
#4 November
week 45
levering

#3

14 januari 2019
6 mei 2019
5 augustus 2019
4 november 2019
aanleveren van stukken

5
6
7
8
10
14

Met elkaar voor elkaar
Woninginbraken
Buurtwhatsapp
3de AED in Kerkehout
Sinterklaas was in Kerkehout
Oproep activiteiten
en vrijwilligers

KERKEHOUT EN OMGEVING
12/13 Activiteiten & Evenementen
15 Klaverjassen, lichtjes avond
en bingo
16 Lichtjes avond 15 december
18 Lampionentocht en
Filmmiddag
19 Oud en Nieuw in Kerkehout
20 Puzzel
21 Kleurplaat
22 Opendag zorgboerderij
Oliehoek
23 Nieuwjaarskuiken en-borrel

SERVICE
11
14

Lid worden? inschrijfformulier
Belangrijke nummers
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“MET ELKAAR,
VOOR ELKAAR”
Onze nieuwe slogan voor dit komende jaar

KERKEHOUT & OMGEVING:
MET ELKAAR VOOR ELKAAR
Het bestuur ziet al langer dat steeds minder
mensen als vrijwilliger een steentje kunnen en willen
bijdragen aan de vereniging. Dat geldt voor zowel
de verschillende (wekelijkse) activiteiten, als grotere
evenementen, als een bijdrage als bestuurslid.
Gecombineerd met de zeer lage opkomst van de ALV
heeft dat ons aan het denken gezet over de koers van
de verenging. Daarom hebben we op vrijdagavond
22 juni een ontmoetingsavond in het buurtcentrum
georganiseerd, waarbij we het gesprek zijn aangegaan
met verschillende bewoners uit de wijk.
Voor deze avond hebben we huis-aan-huis geflyerd
om zo iedereen die tussen het Kerkehout en Van
Bommellaan woont te benaderen. De opkomst
bestond ongeveer uit 30 mensen. We hebben mensen
gevraagd om in verschillende groepen van gedachten
te wisselen over de vraag hoe de animo voor de
vereniging te vergroten en deze ideeën vervolgens
op op post-its te schrijven en op de spiegelwand te
plakken. Het was een enerverende avond, die hier en
daar verhit debat opleverde en daarnaast een aantal
concrete ideeën. Een greep uit de op de spiegelwand
geplakte post-its:
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• Communicatie zwart op wit of persoonlijk: direct
persoonlijk contact of commnicatie op papier
lijkt meer gewaardeerd te worden dan de andere
communicatievormen, zoals met name facebook.
• De persoonlijke benadering telt: het (persoonlijk)
benaderen van nieuwe bewoners, ouderen en
betrekken van jeugd lijkt veel van de aanwezigen een
goed idee.
• Van patat tot pannenkoek eten: samen eten wordt
als verbindende activiteit gezien.
• Van dubbeltjesmarkt tot pubquiz: vooral
kleinschalige activiteiten lijken in trek bij de
aanwezigen op de avond.
Deze avond leverde een aantal concrete ideeën op,
met name om allerlei activiteiten te organiseren
voor verschillende groepen bewoners in de wijk
en het veranderen van de communicatiekanalen.
Mooie ideeën die bij ons weer de vraag opriep wie
dat nu precies gaat organiseren en hoe. Wij gaan
ons in de komende zomermaanden beraden op hoe
de vereniging hiermee het best verder kan gaan en
informeren hier de wijkbewoners en de leden van de
vereniging na de zomer uitgebreid over.

WONINGINBRAKEN
Afgelopen dinsdag op 4 december was er een
bijeenkomst in het buurtcentrum Kerkehout. Een
iniatief van de Politie.

Er is bij mij ingebroken, wat nu?
Bel 112 als u vermoedt dat de daders nog in de buurt
zijn. Bel 0900-8844 als u aangifte wilt doen. Dan komt
de politie bij u thuis de aangifte opnemen en direct
kijken of er sporen zijn achtergebleven die kunnen
leiden naar een dader. Ruim daarom de schade nog
niet op en wacht tot u de politie gesproken heeft.
Blokkeer gestolen bankpassen en simkaarten van
gestolen telefoons. Meer tips en telefoonnummers
van Slachtofferhulp Nederland.
Wat doet de politie na uw melding?
De politie komt bij u thuis onderzoek doen en
probeert sporen veilig te stellen. Ook neemt zij uw
aangifte op. Als dat nodig is, voert de politie ook een
buurtonderzoek uit. Misschien heeft iemand iets
verdachts gezien? Als er sporen en aanwijzigen zijn,
worden deze onderzocht. Misschien is er een serieinbreker aan het werk in uw buurt of leiden de sporen
naar een bekende van de politie.
Waarom is aangifte doen van inbraak belangrijk?
De politie kan pas tot opsporing van een dader
overgaan als uw aangifte binnen is. En uw verzekering
heeft een aangifte nodig om de schade te vergoeden.
Wat heb ik aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen?
Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen
(PKVW) hebben tot 90% minder kans op een
geslaagde inbraak! Een PKVW-erkend bedrijf kan u
helpen uw woning veiliger te maken. Zoals met goed
hang- en sluitwerk, verlichting en een rookmelder
of goede verlichting in de buurt. Kijk voor meer
informatie op de site van politiekeurmerk.
#6

Wel of geen alarmsysteem?
Een alarmsysteem kan een zinvolle aanvulling zijn op
maatregelen die u al heeft genomen. Soms is het een
eis van de verzekeringsmaatschappij vanwege een
hoger risico, bijvoorbeeld bij een hoge inboedelwaarde
of bijzondere bezittingen.
De aanwezigheid van een alarmsysteem, bijvoorbeeld
kenbaar gemaakt door een sticker op het raam, schrikt
inbrekers vaak af. De politie adviseert altijd zaken te
doen met een erkende installateur. Een gecertificeerde
alarminstallateur in de buurt vindt u op de website
www.preventiecertificaat.nl. U vindt ook informatie
vinden op de website van de Vereniging van Europese
Beveiligingsbedrijven en op www.politiekeurmerk.
nl. Kiest u voor een systeem met doormelding van
een alarm naar een Particuliere Alarmcentrale (PAC),
kies dan voor een gecertificeerde PAC. Die voldoen
aan strenge eisen op het gebied van organisatie,
betrouwbaarheid en kwaliteit. De politie reageert
alleen op meldingen van inbraken en pogingen
die worden doorgegeven door een Particuliere
Alarmcentrale of als door een sleutelhouder is
vastgesteld dat er daadwerkelijk is ingebroken.
Ik ben slachtoffer, wat zijn mijn rechten?
Ieder slachtoffer van een misdrijf – of nabestaande
van een slachtoffer – heeft een aantal rechten. Niet
alleen in hun contact met de politie maar ook bij
de officier van justitie en de rechter. Deze rechten
gelden ook als u niet in Nederland woont of als u geen
verblijfsstatus in Nederland heeft.
Als politie informeren wij u over uw rechten tijdens
uw eerste contact met ons. Wij geven u een folder
met deze rechten: zoals de folder over ‘Aangifte doen
en dan?’, de folder ‘Slachtoffer van een misdrijf’ en
de folder ‘Verklaring van rechten. De folders zijn
binnenkort ook beschikbaar in andere talen. Op de
website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
vindt u ook informatie over deze rechten. Meer
informatie vindt u op de themapagina Slachtofferzorg

“ Ik zie wat
verdachts bij mijn
buren. Wat moet ik
doen? Oh, ja ik zet
dit op de WhatsAppgroep Kerkehout.”

BUURTWHATSAPP
KERKEHOUT
BUURTPREVENTIE

BUURTWHATSAPP
KERKEHOUT
Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich
richt op het signaleren van verdachte situaties in
een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een
burgerinitiatief en dient als moderne vorm
van buurtwacht.
Met het melden van verdachte situaties in een
BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel
gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in
de gaten houden. Ondertussen kan de politie
worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.
In Nederland zijn inmiddels meer dan 1300
buurten met een dergelijke WhatsApp-groep!
In diverse dorpen en steden in Nederland heeft
de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid.
Er zijn criminelen aangehouden en het aantal
woninginbraken is in sommige wijken gedaald.
Wil je ook aangemeld worden in deze
groeps-app stuur dan een email met:
• voor- en achternaam,
• uw 06 nummer,
• naar kerkehout@daamen.org,
• onder vermelding van BuurtWhatsApp Kerkehout.
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Tips en Spelregels
18+ Minimale leeftijd van 18 jaar.
Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw
bij heterdaad altijd de politie via 112
 Foto’s kunnen handig zijn als signalement of
eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet
toegestaan om foto’s van verdachten (online)
openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter
een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s
weinig privacyproblemen zal opleveren.
Wees echter terughoudend met het delen van foto’s
van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht
persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen
voldoet een signalement ook.
 Gebruik BuurtWhatsApp volgens de SAAR
afkorting. SAAR is in Ede bedacht door politie
en burger en betekent het volgende.
S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A = App om uw waarneming bekend te maken aan
anderen. (alleen actuele meldingen)
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten
te gaan en contact te maken met de persoon.
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bij een
DERDE AED IN KERKEHOUT,
OPROEP VRIJWILLIGERS
Een hartstilstand herkennen, reanimeren en een AED
(automatische externe defibrillator) bedienen. Dit zijn
zaken die van levensbelang zijn als iedere seconde
telt ook hier in Wassenaar Kerkehout
In heel Wassenaar zijn er al 45 AED’s geplaatst, zodanig
verspreid in Wassenaar dat binnen 6 minuten zo’n
levensreddend apparaat aanwezig is. Stichting “Hart
veilig Wassenaar” & “Rode kruis” en buurtvereniging
K&O zorgen wij ervoor dat hier binnen Kerkehout de
AED’s worden geplaatst. Op de teller staat nu op twee
AED’s en binnenkort wordt de derde AED geplaatst.
Hoe werkt het in de praktijk?
Per AED hebben we minimaal 15 burgerhulpverleners
(vrijwilligers) nodig binnen de 6 minuten zone. In geval
van hartfalen bij een slachtoffer belt een aanwezige
112. Vervolgens ontvangen de burgerhulpverleners
in de betreffende 6 minuten zone een SMS van de
112-centrale en wordt hen gevraagd of ze in de
gelegenheid zijn te helpen. Van de eerste twee die
positief reageren gaat er één naar het slachtoffer om
te reanimeren en de ander haalt de AED. De overige
burgerhulpverleners ontvangen een SMS dat er hulp
onderweg is en geen verdere actie nodig is. Omdat
met elke minuut de levenskans met 10% vermindert,
is het belangrijk dat de AED binnen 6 minuten is
aangesloten en wordt geactiveerd. Dus elke seconde
telt! Een ambulance redt het vaak niet om binnen
6 minuten bij het slachtoffer te zijn. Jij misschien wel.
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Wordt ook Burgerhulpverlener!
Bij ons in de wijk Kerkehout zijn nog te weinig
burgerhulpverleners (vrijwilligers) die geregistreerd
staan bij de “Hartstichting”. We willen dit graag in
kaart brengen om mensen levens te kunnen redden.

www.hartstichting.nl
Kan je reanimeren? Meld je aan!
Ja! Wat goed! De voorwaarde is dat je 18 jaar of ouder
bent én de afgelopen 2 jaar 1 van deze trainingen hebt
gevolgd:
•
•
•

een basiscursus reanimatie of een
herhalingsles
een reanimatietraining gehad als
bedrijfshulpverlener of EHBO-er
een reanimatietraining voor je beroep of
studie (bijvoorbeeld als arts,
brandweer, of politie)

Twijfel niet en gebruik deze vaardigheid om levens te
redden in jouw buurt. Meld je gelijk aan. Burgerhulpverlener.
HOE WERKT BURGERHULPVERLENING?
Stap 1: je hebt een reanimatiediploma en je meld
je aan bij een oproepsysteem in jouw buurt
Stap 2: iemand in je buurt belt 112 bij een
hartstilstand
Stap 3: je krijgt een oproep op je mobiel
Stap 4: kun je even weg? Ga dan zo snel mogelijk
naar het slachtoffer
Stap 5: samen met andere burgerhulpverleners start
je met reanimeren en sluit je een AED aan
Stap 6: je gaat door met reanimeren tot de
ambulance arriveert en het personeel de
reanimatie overneemt
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Kerkehout
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KOOKSTUDIO

VAN BOMMELLAAN

Charlottestraat 5

Het Kerkehout 20

Wordt geplaatst

2245 VW Wassenaar

2245 XR Wassenaar

op 7 januari 2019

AED
BUURTCENTRUM
KERKEHOUT

AED AED

VEELGESTELDE VRAGEN
Moet ik 24 uur per dag beschikbaar zijn?
Nee, in het systeem geef je zelf aan wanneer je
beschikbaar bent. Bij een oproep ben je nooit verplicht
om naar het slachtoffer te gaan. Misschien zie je de
oproep niet op tijd, ben je te ver van het slachtoffer
vandaan of kun je gewoon echt niet weg.
Het systeem houdt er rekening mee dat niet
iedereen beschikbaar is en stuurt daarom meerdere
burgerhulpverleners een oproep. Een deel van hen
krijgt het verzoek om direct naar het slachtoffer te
gaan en te starten met reanimeren. Anderen krijgen
het verzoek om eerst een AED op te halen.
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Wie haalt een AED en is de AED altijd beschikbaar?
Burgerhulpverleners die dichtbij het slachtoffer wonen
of werken krijgen een oproep. Een deel krijgt een
adres door van een AED, en haalt eerst een AED op.
Een ander deel krijgt het verzoek om direct naar het
slachtoffer te gaan.
De 112-centrale geeft alleen locaties door van AED's
die beschikbaar zijn. In het systeem staat vermeld op
welke tijdstippen de AED toegankelijk is. Als de AED
beveiligd is, krijg je een pincode om de kast te openen
of de centralist opent tijdelijk de kast op afstand.
Vragen over burgerhulpverlening?
Bel 0900 3000 300 (ma t/m vrij van 9.00 - 13.00 uur)

SINTERKLAAS IN KERKEHOUT
terugblik van 24-11-2018
Afgelopen zaterdag was het zover, de sint zou kerkehout
gaan bezoeken.Alle kinderen stonden met hun papa’s,
mama’s, opa’s en oma’s bij de tunnel te wachten tot de
sint en zijn pieten zouden komen. Er kwamen steeds
meer pieten, maar geen sint. Waar bleef hij?

Uiteindelijk kwam daar de sint aan in een mooie auto,
bestuurd door Ellen. ( waarvoor dank Attelier Ellen )
Na wat handjes geschud te hebben was er een kleine
optocht door de wijk die eindigde bij het buurtcentrum.
Wat was daar nu? Er hing een piet aan een parachute
aan het buurtcentrum. Dat was bijzonder!

Het programma begon in het buurtcentrum zodra alle
kinderen een plekje in de zaal hadden gevonden. Het
bleek dat sinterklaas zijn rijbewijs kwijt was geraakt.
Gelukkig was er rijles-piet die een theorieboek had voor
de sint en het was mogelijk om een rondje te rijden.
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Sint moest vragen beantwoorden over het theorieboek
en gaf de goede antwoorden dus hier was hij snel voor
geslaagd. Nu kwam het moeilijk deel…het praktijk.
In het begin ging de sint een beetje te snel van start,
maar na een volgende poging bleek dat het praktijk
hem prima afging.

Sinterklaas kreeg zijn rijbewijs terug! Om dat te vieren
werd er een polonaise gelopen door de zaal. Alle
kinderen, ouders, opa’s en oma’s liepen mee en wat
was het leuk! Het werd toch wel tijd dat de sint naar zijn
volgende afspraak moest en verliet de zaal. Gelukkig
voor de kinderen kregen ze nog wel een cadeautje van
de sint en dat werd zeer op prijs gesteld.

Het was een hele gezellige middag met rijles, liedjes,
dansen en nog veel meer.

Dank gaat uit naar de groep vrijwilligers die alles
hebben georganiseerd. Alles was tot in de puntjes
geregeld. Grote dank gaat uit naar Attelier Ellen voor
het rondrijden van de sint. Onze reddende engel!

AANMELDING
LIDMAATSCHAP







Charlottestraat 5, 2245 VW Wassenaar
Leden@kerkehout.nl
www.kerkehout.nl
Bankrekening: NL89 INGB 0000 1190 86

De buurtvereniging Kerkehout en Omgeving (K&O) is een zeer actieve wijkvereniging met een grote groep
vrijwilligers in Wassenaar. 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. Met ongeveer 500 leden zijn
wij een betrokken vereniging in de wijk Kerkehout.
Er worden diverse evenementen georganiseerd en activiteiten gehouden. Per kwartaal wordt u op de hoogte
gehouden door onze nieuwsbrief Kontakt. Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten is een lidmaatschap van
de buurtvereniging K&O een vereiste. Er is bewust naar gestreefd om de lidmaatschap bedragen bescheiden te
houden. Een extra bijdrage mag altijd, heel graag zelfs.

 VUL HIER UW GEGEVENS IN
Voornaam
Achternaam
Adres
Email-adres
Telefoonnummer				Mobielnummer
Gezinssamenstellin: optie A* / optie B**
Kinderen namen
Geboortedatum
Kind #1
			
Kind #2				
Kind #3				
Kind #4				

Jongen / Meisje
Jongen / Meisje
Jongen / Meisje
Jongen / Meisje

*Optie A: Alleenstaanden, inwonende jongeren vanaf 18 jaar en 65+ ers
**Optie B: Gezinnen, inclusief kinderen tot 18 jaar			

€ 7.50
€ 12.50

Datum
Handtekening

BEDANKT VOOR UW AANMELDING!
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#12

04 dec
08 dec
15 dec
21 dec
22 dec
31 dec

31 dec

12 jan
12 jan
13 jan
25 jan
26 jan

DI
ZA
ZA
VR
ZA
MA

MA

ZA
ZA
ZO
VR
ZA

Nieuwjaarskuiken
Nieuwjaarsborrel
Filmmiddag
Bingo
Klaverjassen

Bijeenkomst politie
Klaverjassen
Lichtjes avond
Bingo
Klaverjassen
Lampionnenoptocht &
kindervuurwerk
GROOT vuurwerk

Buurtcentrum
Buurtcentrum
Mariaplein
Buurtcentrum
Buurtcentrum
Buurtcentrum
SV Wassenaar
Buurtcentrum
Buurtcentrum
Buurtcentrum
Buurtcentrum
Buurtcentrum

20.00 - 22.00
20.00 - 23.00
18.30 - 20.00
19.30 - 23.00
20.00 - 23.00
18.15 - 20.00
01.00 start
15.00 - 17.00
17.00 - 19.00
14.00 - 16.00
19.30 - 23.00
20.00 - 23.00

DECEMBER 2019

EVENEMENTEN

WWW.KERKEHOUT.NL

BUURTVERENIGING
KERKEHOUT EN OMGEVING

PAPIER INZAMELING
(RODE CONTAINER)



Charlottestraat 5
2245 VW Wassenaar
(achter het buurcentrum )

De vereniging heeft achter het buurtcentrum een papier inzamel bak staan.
Met de opbrengst van alle papier worden
diverse activiteiten, evenementen en
overige benodigdheden geïnvesteerd.



Charlottestraat 5
2245 VW Wassenaar
 info@kerkehout.nl

Het buurtcentrum is op verschillende tijden
in de week open. Kijk naar onze activiteiten
en evenementen lijst wat er allemaal wordt
gedaan in het buurtcentrum

BUURTCENTRUM
KERKHOUT

INFORMATIE, OPENINGSTIJDEN
IN KERKEHOUT EN OMGEVING

FACILITEITEN
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Buurtcentrum Kerkehout



Buurtcentrum Kerkehout

17.00 NIEUWJAARSBORREL



15.00 NIEUWJAARSKUIKEN

ZATERDAG 12 JANUARI 2019

10.15 - 12.00
19.30 - 22.00
19.30 - 21.30
10.00 - 12.00
14.00 - 16.00
19.30 - 22.00
13.00 - 16. 00
20.00 - 21.00
16.00 - 22.00
16.00 - 20.00

*Kerkdienst is elke 1ste dinsdag van de maand.

Mensendieck
‘t Keutje
Crea Club
Kerkedienst*
Buurt-inn
‘t Keutje
Klaverjassen
Zumba
Jazzballet
‘t Pijpje
Buurtcentrum
Buurtcentrum
Buurtcentrum
Buurtcentrum
Buurtcentrum
Buurtcentrum
Buurtcentrum
BuurtcentrumBuurtcentrum
Buurtcentrum

Heeft u vragen? U kunt contact nemen met de Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving
email: info@kerkehout.nl
www.kerkehout.nl

Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 6 januari 2019

Donderdag
Vrijdag

Woensdag

Dinsdag

Maandag

ONZE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN IN KERKEHOUT

ACTIVITEITEN
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BLOEDAFNAME (HMC)
Elke dinsdag en vrijdagochtend
09.30 tot 10.30

Rijksstraatweg 703
2245 CC Wassenaar
070 517 91 44



Zaterdag
10.00 tot 12.00

Maandag t/m vrijdag
08.30 tot 17.30

APOTHEEK
WASSENAAR-ZUID

Op de bekende plaatsen, met de
handgrepen richting de straat.

Even week > GFT
Oneven week vrijdag > Restafval
vóór 7.30 worden aangeboden











AFVALINZAMELING
BEDRIJF AVALEX

• voor- en achternaam,
• uw 06 nummer,
• naar kerkehout@daamen.org,
• vermelding BuurtWhatsApp Kerkehout.

BUURTWHATSAPP
KERKEHOUT AANMELDEN:

BELANGRIJKE
TELEFOONNR.

WIJKMANAGERS
 wijkmanagement@wassenaar.nl
DANJA VOCKE 		
 06 2118 1632
KIM DE JEU		
 06 4613 5819

VOOR WASSENAAR

SPOED POLITIE,
BRANDWEER, 		
AMBULANCE

WIJKAGENT WASSENAAR
Bel voor uw wijkagent naar
telefoonnummer:
 0900 8844

GEMEENTE WASSENAAR  12 070
spoed gemeente
buiten kantooruren
 0900 8844

INFORMATIEPUNT GEMEENTE:
WELZIJN, WERK EN ZORG
 08.30 - 12.00
 088 654 9544

STICHTING MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING WASSENAAR (SMOW)
 070 511 2226 of  070 511 7576

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
				
 088 654 9380

 VOLG ONS OOK OP FACEBOOK

HEB JE IDEEËN OF
SUGGESTIES MELD
HET AAN ONS !


p
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LEUKE, NIEUWE
ACTIVITEITEN &
EVENTEMENTEN

Wilt u reageren? U kunt contact nemen met de buurtvereniging Kerkehout en omgeving
email: info@kerkehout.nl
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EVENEMENTEN & ACTIVITEITEN
DECEMBER 2019

LICHTJES AVOND
Zaterdag 15 december
om 18.30 uur

KLAVERJASSEN
Zaterdag 8 december, en zie
overige data, om 20.00 uur
Op 08 december 2018 en 19 januari
2019 in het Buurtcentrum.
Op 22 december 2018 en 26 januari
2019 op SV Wassenaar.Een gezellig
avondje klaverjassen.
Voor jong en oud, beginneling of
doorgewinterde kaarter: iedereen
is welkom om mee te kaarten. We
spelen niet met het mes op tafel,
maar voor de gezelligheid.
Deelname is 3 euro.
Er is een prijs voor de top drie van
de avond en natuurlijk mag de
Poedelprijs ook niet ontbreken.
Daarnaast houden we ook een kleine
loterij met leuke prijzen. Al zin om
een avondje te komen kaarten?
U bent van harte welkom vanaf
20.00 uur en schuif gezellig aan.

KLAVERJASSEN






#15

Start zaterdag 8 december
20.00 - 23.00
Buurtcentrum / SV Wassenaar
Deelname 3,00 euro

Heeft u de brievenbus in de
gaten gehouden? Dan heeft
u pas geleden een mooie
flyer binnengekregen over de
Lampjesavond op zaterdag 15
december.
We gaan dan samen met de
kinderen de lampjes van de
kerstboom op het plein van de
Mariastraat ontsteken. Er wordt
een mooi verhaal voorgelezen, er
is warme chocolademelk en de
kinderen kunnen marshmallows
roosteren.
Vergeet dan niet je eigen prikpen
mee te nemen waarop je de
marshmallows kan steken!

Ga op zoek naar een stok.
Neem je vriendje en familie mee.
Maak je oren schoon en luister.
Trek een warme jas aan.
Annabel heeft er in elk geval
heel veel zin in! Het verhaal is
voor klein en groot! We zien jullie
graag massaal op het Mariaplein.

LICHTJES AVOND






Zaterdag 15 december
18.30 - 20.00
Mariaplein
Kosten 0,50 cent per kind.

BINGO
Vrijdag 21 december,
om 19.30
Ja zeker, er is ook dit jaar
weer, als afsluiting van Bingo
2018, een “Kerst-Bingo“. En wel
op vrijdagavond 21 december a.s.
Om 19.30 uur gaan de deuren van
het Buurtcentrum open en om
20.00 uur gaan de Kerstballen
weer rollen. Zoals altijd is iedereen
van harte welkom.
De toegang is gratis en ook nog
een kopje koffie. Een hele avond
mee spelen kost maar Euro
11,00! Daar hoef je toch niet voor
thuis te blijven????
Met leuke en mooie prijzen op de
tafel!!!!!

BINGO






Vrijdag 21 december
19.30 - 23.00
Buurtcentrum
Deelname 11,00 euro
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ELK JAAR GAAN DE LICHTJES
IN DE KERSTBOOM WEER AAN!
Elk jaar weer ontsteken wij de lichtjes in de
kerstboom op het Mariaplein. Dit jaar gaan we het
iets anders doen, verandering is goed! Er komt
iemand het verhaal vertellen over Annabel.

LICHTJES AVOND






Zaterdag 15 december
18.30 uur
Mariaplein, Kerkehout
Kosten 0,50 cent per kind.

Ga op zoek naar een stok.
Neem je vriendje en familie mee.
Maak je oren schoon en luister.
Trek een warme jas aan.

Wat Annabel beleeft is nog geheim, dus kom gezellig
langs. Het verhaal duurt ongeveer 15 minuten,
zodat zelfs de aller kleinste erbij kunnen zijn!
Natuurlijk is er weer warme chocolademelk zoals
altijd. Ook gaat de vuurkorf aan waar de kinderen
heerlijk marshmallows kunnen roosteren.

En maak van deze avond een
warme gezellige avond met elkaar !

De Kerstman zal het leuk vinden als de kinderen zelf
een lange stok mee nemen. De stok mag wel één
meter lang zijn, zodat er een veilige afstand
tussen hun en het vuur is.

Annabel heeft er in elk geval heel
veel zin in! Het verhaal is voor
klein en groot! We zien jullie graag
massaal op het Mariaplein.

TOEGANG IS GRATIS
#16

Wat hoor ik nu weer..., komt er een verhaal bij het aan steken van de lichtjes?
Maar gaan we niet zingen en hoe gaan de lampjes dan aan op het Mariaplein ?
Het gaat helemaal goed komen lieve mensen! De lampjes gaan aan, natuurlijk zingen we
ook. Maar helemaal nieuw dit jaar. Het verhaal van Annabel.
KIJK SNEL OP DE ACHTERZIJDE VOOR MEER INFORMATIE
#17

EVENEMENTEN & ACTIVITEITEN
DECEMBER 2019

LAMPIONENTOCHT
Maandag 31 december,

NIEUWJAARS
KUIKEN EN –
BORREL

om 18.15

Zaterdag 12 januari, om 15.00

Hallo jongens en meisjes. Op
31 december wordt er weer een
lampionnenoptocht door de wijk
georganiseerd. We verzamelen rond
18.15 uur in het Buurtcentrum.

Voor de variatie hebben we dit jaar
geen Kerstkip, maar maken we er
een Nieuwjaarskuiken van, met
aansluitend de Nieuwjaarsborrel.

Om 18.30 uur gaan alle lantaarns uit
en gaan wij onze optocht lopen. De
route heeft een warm en knallend
einde achter het Buurtcentrum. Loop
je gezellig mee? Vergeet dan niet je
lampion mee te nemen!

Tot dan!

De datum is vastgesteld op
zaterdag 12 januari.
De Nieuwjaarskuiken begint om
15.00 uur en duurt tot ongeveer
17.00 uur. De Nieuwjaarskuiken is
voor de 65plussers onder ons. Zij
kunnen, onder het genot van een
hapje en een drankje, elkaar nog
een gelukkig nieuwjaar wensen.

FILMMIDDAG
Zondag 13 januari, om 14.00
Op zondag 13 januari is er vanaf
14.00 uur weer een filmmiddag.
Samengesteld door dhr. Kenens, dhr.
Niphuis en dhr. Schoorl.
Het onderwerp was bij het ter
perse gaan van deze editie nog niet
bekend. Maar houdt het bord bij het
Buurtcentrum en de Wassenaarse
Krant in de gaten voor verder
informatie tegen die tijd.
U bent in elk geval van harte welkom.
De toegang is gratis.

Rond 17.00 uur kunnen de jongere
leden aanschuiven en beginnen we
met de Nieuwjaarsborrel.
De 65 plussers zullen voor deze
middag een uitnodiging krijgen, als
vanzelf zijn de overige leden hierbij
uitgenodigd om vanaf 17.00 uur het
Buurtcentrum te bezoeken om met
z’n allen een gezellig begin van 2019
te maken.

LAMPIONEN OPTOCHT
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Maandag 31 december
18.15
Buurtcentrum

NIEUWJAARSKUIKEN EN BORREL





zaterdag 12 januari
15.00 - 19.00
Buurtcentrum

FILMMIDDAG





Zondag 13 januari
14.00
Buurtcentrum

Oud en nieuw in Kerkehout!
Al sinds mensenheugenis wordt er tijdens de
jaarwisseling door een grote groep enthousiaste
jongeren (en zich jong-voelende ouderen) een
groot vreugdevuur georganiseerd in Kerkehout.
Naast dit vreugdevuur wordt er ook al geruime tijd
een mooi vuurwerk neergezet om op spectaculaire
wijze het nieuwe jaar in te luiden. Deze hele
happening is echt een uniek iets in deze tijd, zeker
doordat het vuurwerk mede mogelijk gemaakt
wordt door de bewoners van de buurt zelf!
Ieder jaar gaan een aantal enthousiaste jongeren de
wijk door om aan de bewoners een (vrijblijvende!)
financiële bijdrage te vragen voor dit vuurwerk.
Van het bedrag dat zij hiermee ophalen, wordt
dan vuurwerk aangeschaft wat om 01.00 uur ’s
nachts wordt aangestoken op het honkbalveld
naast de parkeerplaats van de plaatselijke sv,
waar het vreugdevuur plaatsvindt. Uiteraard
wordt er ook aan de inwendige mens gedacht:
naast vuurwerk worden er ruim voldoende
biertjes en wijntjes aangeschaft, zodat de
‘sponsoren’ onder het genot van een drankje
kunnen genieten van al dat moois!
Uiteraard vergeten we de ‘kleine Kerkehouters’
niet: voor hen is er eerder op de avond een
gezellige lampionnenoptocht door de wijk, met
ter afsluiting een kinder-vreugdevuur en vuurwerk
op de parkeerplaats achter het Buurtcentrum.
De komende weken zullen deze jongeren (bij de
meeste bewoners wel bekend) weer langs de
deuren gaan om u te vragen om uw bijdrage. Ze
zullen hun rondje lopen tijdens de avonduren en
als u niet thuis bent, zullen zij het op een later
tijdstip nog eens proberen.
Mocht u nog vragen hebben over de Oud &
Nieuwviering in Kerkehout, willen zij deze uiteraard
beantwoorden als ze bij u aan de deur staan.
We hopen op uw bijdrage en zien u graag
tijdens de jaarwisseling in Kerkehout!
-Team Sfeerbeheer Kerkehout#19

PROGRAMMA


ZONDAG 31 DECEMBER

18.15 LAMPIONNENOPTOCHT


Start Buurtcentum, daarna optocht
door de wijk Kerkehout

19.15 KINDERVUUR


Parkeerplaats Buurtcentrum

19.30 KINDERVUURWERK


Parkeerplaats Buurtcentrum

00.00 VREUGDEVUUR


Parkeerplaats SV Wassenaar

01.00 GROOT VUURWERK


Honkbalveld SV Wassenaar

PUZZEL

AMERIGO
BAL
BAR
BIER
CADEAUTJE
CHOCOLADELETTER
CHOCOMELK
CHAMPAGNE
DAK
DEK
DEN
DENNENGEUR
ENGEL
ENZ
FEEST
FONDANT

HOEK
JEZUS
JAAR
JAS
JOZEF
KERST
KNAL
KNALLERS
KOUD
KURK
LACHEN
LONT
MARIA
MIJTER
OPA
OPENHAARDVUUR

Welke letters houd je over?
Maak van deze letters een zin
#20

PAARD
PIEK
RENDIER
ROE
ROOM
ROTJES
RUDOLF
TAFELEN
TAPE
TEKENING
TENT
TOET
TROEP
SIERVUURWERK
SINTERKLAASLIEDJE
SLEE

SLINGER
SNEEUW
STAF
VEER
VOL
VUUR
VUURWERK
WAAI
WARMTE
WERK
WIJN
WON
ZWARTEPIET

KLEURPLAAT

#21

OPEN DAG
KERST OPEN DAG 2018
Op zaterdag 15 december is het dan zo ver
de open dag op Zorgboerderij Oliehoek!
Een ontzettend leuke dag voor jong en oud vol met gezelligheid,
een levende kerststal, een kerstkoor, een tombola en
een lekkere oliebol. Ook zijn er meerdere gratis workshops,
waaronder een workshop verlichte kerstster maken en kerst origami.
Zien we u ook op zaterdag 15 december tussen 11.00 en 16.00 uur?
Zorgboederij Oliehoek
Raaphorstlaan 20
2245 BJ Wassenaar
Gelieve met de fiest te komen i.v.m. het beperkt aantal parkeerplaatsen.
Er zijn mindervalide parkeerplaatsen.
In samenwerking met:
Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek

#22
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NIEUWJAARSKUIKEN &
NIEUWJAARSBORREL
Beste leden, hoe kan je beter het
nieuwe jaar beginnen als met iedereen
gezamenlijk het glas te heffen.
Uw buurtvereniging hecht waarde aan
onze oude tradities welke ons al 85 jaar
groot heeft gehouden. Maar uiteraard
gaan we ook met onze tijd mee en hebben
wij het idee opgevat een combinatie van
oude en nieuwe tradities te maken.
Tussen kerst en oud en nieuw zullen
wij onze trouwe 65+ leden een
presentje brengen en de uitnodiging
voor onze nieuwe bijeenkomst “het
nieuwjaarskuiken”.

Aansluitend zetten wij de festiviteit
voort en nodigen wij u allen hierbij uit
om gezellig met elkaar onze nieuwjaars
receptie bij te wonen.
Wij hopen u allen in grote getale te mogen
verwelkomen in ons buurtcentrum vanaf
17.00 uur.

NIEUWJAARSKUIKEN &
NIEUWJAARSBORREL

Gezellig zullen wij onder het genot van
een hapje en een drankje tussen 15.00
en 17.00uur het glas heffen en elkaar de
beste wensen geven voor 2019.
#23





Zaterdag 12 januari
aanvang 15.00
Buurtcentrum Kerkehout

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
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