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Jeroen zoekt
vrijwilligers
OPROEp . Als vrijwilliger kun
je met lets kleins al heel veel
betekenen voor de bewoners en
cliënten van Locatie feroen.

locatie jeroen onderdeel va n Marente, is wel bekend in Noordwijk.
Het hu is is er voor iedereen die
een beetje ondersteuning overdag
nodig heeft tot voor ouderen die
afhankelij k zijn van zorg en welzijn. De wereld van jeroe n begint
in het dorp en de wijk; het is een
centrum waa r men elkaar kan ontmoeten, met elkaar beleeft en deel
kan nem en aan activi teite n en
evenementen. Locatie jeroen kan
niet bestaan w nder de vele vrijwilligers e n er is versterking nodig!
Vind je h et leuk om te assisteren
bij de dagopvang of in een huis·
kamer? Ofwil je g raag helpen bij
het koffi e schenken, hou je van
zingen of bewegen of klus je liever
binnen of buiten? Of wil je een
eenzame bewoner bezoeken of
mee gaan wand elen? Kom eens
kijken of informeren naar de vele
mogelijkhed en.
Samen wo rdt gekeken naa r jouw
w nsen wat'ekm en waari

UONSDINER . Op 10 februari zette de Lions CJub Noordwijk een

mooie traditie voort: goed eten voor goed eten,
De wereldwijde Lions organisatie
heeft als doel: Dien de samenleving
door goed te doen. Leden van lokale
Lions clubs komen bijeen voor elkaars gezelschap en om samen acties te ondernemen om noden in de
samenleving te le n igen_
De Hande n uit de mouwen<ommissie van de Lions Club Noordwijk
heeft een traditie om ieder jaar in
de winter een diner te organiseren
waarvan de opbrengst naar een
speciale pot gaat van de Stichting
Voedselbank Noordwijk. Dit potje
wordt gebruikt om ervoor te wrgen
dat cliënten van de Voedselbank altijd in hun wekelijkse pakket verse
groenten en fruit aantreffen, ook als
de aanvoer daarvan stokt. Stichting
Voedselbank stelt zich immers ten
doel ervoor te zorgen dat iedereen
voedzaam en gezond kan blijven
eten.
Eten en vooral gezond eten is belang rijk voor het welzijn. Als iem and door omstandigheden met
zeer beperkte middelen voor zich-

zelf en zijn of haar gezin moet zorgen, komt goed eten wel eens in de
knel. Door goede en gezonde pak.
ketten samen te ste11en en aan te
bieden aan degenen die daaraan
behoefte hebben. helpt de Voedselbank hen de moeilijke periode door
te komen. Goed eten draagt bij aan
het hervinden van de veerkracht om
wee r op eigen benen te staan_ Lions
Club Noordwijk onderschrijft dit
doel volledig. Zij vinde n het belangrijk dat ook minder zichtbare lokale
initiatieven worden ondersteund,
zowel voor de cliënten daarvan a ls
voordegenen die zich daa r vrijwillig
voor inzetten. Voedselbank Noordwijk is een vrijwilligeorganisatiedie
voldoet aan alle strenge voedselveiligheid en milieu eisen die daaraan
worde n gesteld en bedient gemiddeld 50 huishoude ns in Noordwijk.
Gezamenlijk wille n Voedselbank
en Lions Club Noordwijk goed eten
mogelijk make n, hoe kan dat beter dan door zelf goed te eten? Me t
vrijwillige en gesponsorde inzet en

enthousiasme van Groot Hoogwaak
(met name de keuken van), wijnhandel Ockhu ijzen, het Ambiance
Ense m ble en de inzet van Lionsleden was er een groots diner. Er waren een kleine 100 gasten, per diner
droegen zij 50 euro bij en voor iedere fles wijn ging er ook 5 euro naar
het goede doel. Resultaat:, een sma-

kelijke en gezellige maaltijd m et
carpaccio, bospaddenstoelensoep
en hertenbout en een heerlijk toetje
met tiramisu, leuke muziek, goede
gesprekken en na afdracht van de
zeer gematigde kosten, een fantastische opbrengst voor verse groente n
en fruit voor de Voedselbank. Volge nd jaar wee r!
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