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In dit activiteiten-jaarboek van de gezamenlijke ouderenbonden in Noordwijk treft u een overzicht aan van de vele 
activiteiten die we als ouderenbonden zelf, of in samenwerking met andere organisaties voor de 50+ bewoners 
uit Noordwijk en omgeving organiseren. Zoals u in dit jaarboek kunt lezen omvat dat een behoorlijk breed aanbod 
waarbij vele vrijwilligers zijn betrokken die zich voor u inzetten, vaak zichtbaar maar soms ook onzichtbaar voor u 
als deelnemer/gebruiker. Voor een aantal activiteiten zijn ook professionele (betaalde) krachten ingehuurd.

Het is niet altijd vanzelfsprekend, dat de zaal in de Wieken, het Trefpunt of de Vinkenhof netjes klaar staat, schoon 
en na gebruik weer keurig wordt opgeruimd. Of dat de telefoon aan de andere kant van de lijn (dienstencentra) 
daadwerkelijk wordt opgenomen. Dat er voldoende mensen zijn die u van koffie, thee of een drankje voorzien als 
u een gezellige of leerzame bijeenkomst in deze centra heeft. Stichting Welzijn Noordwijk heeft net als de oude-
renbonden een brede groep aan vrijwilligers en dat is ook noodzakelijk om deze centra voor u en ons open en 
beschikbaar te houden.

Bij de ouderenbonden eenzelfde situatie, er zijn altijd mensen nodig die een activiteit willen opzetten of begelei-
den of incidenteel voor hand- en spandiensten kunnen worden opgeroepen. Die u helpen bij uw belastingaangif-
ten of aanvraag zorgtoeslag of noem maar op. 

Zonder vrijwilligers zou dat gewoonweg onmogelijk zijn. Vaak sluit dat goed aan bij eigen interesses of vindt men 
het gewoon leuk om kennis over bepaalde zaken met anderen te delen of hen daarbij te helpen. Maar soms is dat 
ook niet zo en steekt men gewoon graag de handen uit de mouwen om te helpen waar het nodig is of als er een 
beroep op hen wordt gedaan. Als vrijwilliger komt men vaak ook letterlijk onder de mensen, iets waar men zelf 
ook heel veel plezier aan beleeft en waarbij men zich dan moeiteloos voor andere mensen inzet. Dan snijdt het 
mes aan 2 kanten, een win-win situatie dus. Kortom, er zijn redenen genoeg om trots te zijn op onze vrijwilligers. 
Het kan misschien ook voor u, als u dit leest, aanleiding zijn om eens te overwegen ook iets als vrijwilliger te gaan 
doen binnen een van onze organisaties. 
Meer weten? Informeer naar de mogelijkheden bij een van de hieronder genoemde ouderenbonden.

We willen tot slot een oproep doen, want ze verdienen het; “spreek ook eens uw waardering naar de vrijwilligers 
uit voor hun inzet, wellicht doet u dat al, maar ze zullen het zeker weten te waarderen.”

Namens allen willen wij, de besturen van de ouderenbonden (ANSV, KBO Noordwijk en het samenwerkings-
verband DBO) samen met stichting Welzijn Noordwijk, al onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet, trouw 
en enthousiasme om u belangeloos en in goede harmonie te helpen.

Bestuur DBO

Dank aan onze medewerkers en vrijwilligers

Postadres: DBO - postbus De Wieken 
p/a Wassenaarsestraat 5, 2201 RD Noordwijk
e-mail: dbo.penningmeester@gmail.com



Van het DBO (Drie Bonden Overleg), het samenwerkingsverband 
van de Noordwijkse Ouderenbonden  ANSV & KBO Noordwijk

Hierbij presenteren wij u het nieuwe activiteiten-jaarboek van het DBO van de ‘oude 
gemeente Noordwijk’ voor het seizoen 2019 – 2020. Na de gemeentelijke fusie in 
2018 van Noordwijk met Noordwijkerhout en De Zilk, zal er in 2019 naar verwach-
ting een nieuw samenwerkingsverband ontstaan tussen de lokale ouderenbonden 
van de fusie gemeente Noordwijk. In de loop van dit jaar zal de naam DBO dan ook 
vermoedelijk verdwijnen en de samenwerking in een nieuw op te richten vereniging 
worden voortgezet. 
De naam van deze nieuwe vereniging zal na oprichting zo spoedig mogelijk worden 
bekend gemaakt.
Deelname aan in dit jaarboek genoemde activiteiten en diensten is -onder voor-
waarden- mogelijk voor iedereen in Noordwijk, dus ook voor ‘niet-leden’ van de 
aangesloten ouderenbonden ANSV en KBO Noordwijk.  
Na oprichting van het nieuw te vormen samenwerkingsverband van de ouderen-
bonden (incl. Noordwijkhout en De Zilk), zullen ook inwoners van deze fusie 
gemeente Noordwijk onder dezelfde condities kunnen deelnemen als hiervoor 
genoemd. Bij eventuele wijzigende voorwaarden, zullen lopende afspraken en 
inschrijvingen worden gerespecteerd.

Inschrijvingen (aanmelding) 
Als u wilt deelnemen aan activiteiten, dient u zich voor een aantal activiteiten op te geven of in te schrijven. Bij elke activiteit wordt 
een organisatie genoemd die de betreffende activiteit organiseert. Bij ANSV en bij KBO Noordwijk dient u zich hiervoor rechtstreeks 
bij deze betreffende bond aan te melden. Bij DBO-activiteiten dient u zich voor betaalde activiteiten (aangemerkt met een pennetje 
naast de naam van de activiteit) schriftelijk aan te melden via een DBO-aanmeldingsformulier voor activiteiten. 
Deze zijn verkrijgbaar bij de dienstencentra De Wieken en Het Trefpunt in Noordwijk of te downloaden via de website van ouderenbonden 
ANSV http://ansv.nu/index.php en/of KBO Noordwijk www.kbonoordwijk.nl onder het kopje “Ledenservice”. Inleveren van ‘DBO-
aanmeldingsformulieren Activiteiten’ kan bij zowel De Wieken als Het Trefpunt in de daar in de hal aanwezige “DBO-postbus” (Drie 
Bonden Overleg) of per post aan: DBO afd. Activiteiten, p/a  Willem Alexanderpark 10,  2202 XW Noordwijk.
Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding met de details van de activiteit waar u zich voor heeft 
aangemeld. Door uw inschrijving gaat u tevens akkoord met de opname van uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden. 
Dit in overeenstemming met de ontstane relatie en in overeenstemming met de AVG (Alg. verordening gegevensbescherming).

Kosten van deelname 
De in dit jaarboek genoemde prijzen gelden tot nader order voor leden van de Noordwijkse ouderenbonden ANSV en KBO Noordwijk 
(deelnemende bonden binnen DBO) alsook voor donateurs van Stichting Welzijn Noordwijk. Tenzij anders aangegeven, betalen alle overige 
deelnemers (“gasten / niet-leden”) een toeslag van minimaal €  2,50 per keer deelname bovenop de genoemde ledenprijzen. Op verzoek 
dient u een geldig bewijs van lidmaatschap/donateurschap van een van de genoemde verenigingen/stichting te kunnen overleggen. 
Gemiste lessen/bijeenkomsten wegens afwezigheid zijn voor eigen rekening en worden niet gecrediteerd. Uitsluitend bij activiteiten waar 
meerdere betaalblokken (najaar / voorjaar) van toepassing zijn, kan men tot uiterlijk 4 weken vòòr aanvang van een volgend betaalblok, 
tussentijds schriftelijk opzeggen voor een volgende termijn. De opzegging dient u te adresseren aan : DBO afd. Activiteiten, adres zie 
hierboven. Tenzij de nota anders vermeldt, geldt een standaard betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Wijzigingen programma, actuele agenda en aanvullende informatie 
Dit overzicht is met zorg in mei/juni 2019 samengesteld, echter onvoorziene wijzigingen gedurende het seizoen zijn niet te voorkomen. 
Waar mogelijk is de aanvangsdatum van elke activiteit vermeld. Voor de meest actuele stand van zaken, adviseren wij u de actuele activitei-
tenagenda’s van de ouderenbonden te raadplegen. Deze agenda’s kunt u vinden in de nieuwsbrieven en op de websites van de ouderen-
bonden.

3

Indeling categorieën:

Advies en hulp, pag. 4

Bewegen, pag. 4

Computer, pag. 7

Creativiteit, pag. 8

Cultuur, pag. 10

Hobby, pag. 11

Informatief en overig, pag. 11

Koken, pag. 12

Modeshow, pag. 13

Rijbewijs verlengen, pag. 17

Reizen, pag. 13

Adressen van locaties, pag. 18

Spel / Kaartspellen, pag. 13

Talen, pag. 14

Spel overig /ontspanning, pag. 15

Activiteiten jaarboek
Ouderenbonden Noordwijk 2019 - 2020



ADVIES EN HULP 

BEWEGEN

Belastinginvullers (Huba)
Een al jarenlang bestaande service-verlenende activiteit van de gezamenlijke ouderenbonden DBO is de hulp bij het invullen van uw 
belastingaangifte (Huba) door de daarvoor lokaal opgeleide belastinginvullers. Dit zijn plaatselijke vrijwilligers die u namens de ouderen-
bonden helpen bij het invullen van uw belastingaangifte als u dit niet meer zelf kunt of wilt doen. Deze mensen kijken daarbij ook naar de 
eventuele Zorg- en/of Huurtoeslag. Zo rond de jaarwisseling wordt dit onderwerp voor veel mensen weer actueel als de nieuwe aangifte 
weer moet worden gedaan voor april. Daarom zal er tijdig verder aandacht aan dit onderwerp worden besteedt in de eigen maandbladen 
en op de websites.

Ouderenadviseurs (VOA)
Een andere service-verlenende activiteit is die van de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA). Dit zijn daartoe opgeleide adviseurs die u 
namens de ouderenbonden kunnen helpen met het doen van aanvragen en het regelen van allerlei zaken bij de gemeente. 

Wat doet een vrijwillige ouderenadviseur?
Veel hulpvragen vallen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dat geval verloopt de aanvraag van hulp(middelen) via 
de gemeente. Bijvoorbeeld als u huishoudelijke hulp of aanpassingen in huis nodig heeft. De gemeente probeert in de meeste gevallen 
via een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ een beeld te vormen. Een VOA kan helpen met de voorbereiding op dit keukentafelgesprek. Dat 
is belangrijk, want op basis van dit gesprek besluit de gemeente welke hulp(middelen) u vanuit de Wmo krijgt.
Maar een VOA doet meer. Hoewel de eindverantwoordelijkheid voor de oplossing bij de hulpvrager blijft, ondersteunt een VOA eigenlijk 
bij alles wat te maken heeft met regelgeving.  VOA’s zijn getraind om goed te luisteren naar de hulpvrager en wijzen vervolgens de weg. 
De contactgegevens kunt u vinden in de maandbladen en op de websites van de ouderenbonden of informeer hiernaar bij de stichting 
Welzijn Noordwijk tel. 071 – 711 4334.

Country Line Dance groep 
Een line dance is een formatiedans, waarin een groep mensen danst op een rij of in rijen (lijnen), waarbij zij allemaal gelijktijdig dezelfde 
dansbewegingen uitvoeren. Country-line dancing wordt zo genoemd omdat het z’n oorsprong vindt in het ‘wilde westen’ van Amerika. 
Het ís dus niet vreemd dat vaak Amerikaanse volksmuziek wordt gebruikt tijdens de dansbijeenkomsten. Het is een gezellige manier van 
bewegen die makkelijk is te leren. Door het dansen krijgt men meer beweging maar kan men ook sociale contacten opbouwen. Kom 
maar eens kijken, we kunnen nog leden gebruiken.

DBO De Wieken
Het Trefpunt
Groot Hoogwaak
Overig in overleg

Voorjaar 2020 (aangifte-
seizoen). Voor het 
overige op afspraak.

Gratis voor leden oude-
renbonden. Excl. eventuele 
print- en overige kosten. 
(maximaal € 12,-)

Coördinatie-team: 
Hr. Hans v.d. Hoeven  
tel. 06 – 5363 2160

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

DBO Op afspraak Jaarrond in overleg Gratis voor leden ouderen-
bonden. Excl. eventueel 
te maken kosten (zoals 
reiskosten, materiaal etc.)

ANSV 071 - 36 149 81 
 (Ton Donders)
KBO 06 - 2697 6814  
 (Margreet v.d. Burg)

DBO De Wieken Elke dinsdag van
19.30-22.00 uur
Start: 3 september 2019

Informatie bij de 
penningmeester.

mw. P.J. v.d. Berg 
070-51 157 44
06 - 2548 1441

4

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

Organisatie Locatie Periode Kosten Informatie
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Gymnastiek 
Op elke donderdagmorgen van 10.15 tot 11.15 uur wordt door docente Eveline Anthonissen een uur MBVO-gymnastiek in het Trefpunt gege-
ven. Het accent wordt zoveel mogelijk gelegd op wat de deelnemers/sters kunnen. Oogmerk is het verbeteren van de coördinatie, het even-
wicht en de spierkracht. De oefeningen worden ondersteund door muziek of door gebruik van materialen zoals een bal, een knots of hoepel. 
Dit alles om de bewegelijkheid te bevorderen. U bent van harte welkom om een keer mee te doen en zelf te ervaren of dit een activiteit is om 
regelmatig te doen. Informeer bij uw zorgverzekering of zij deelname aan ”Gymnastiek-MBVO” geheel of gedeeltelijk vergoeden!

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

DBO
nr 505

Het Trefpunt Elke donderdag van
10.15 tot 11.15 uur
Start: 5 september 2019

€  161,95 per jaar (41 lessen)
Betaalblokken: 2 termijnen 
(zie pag. 3)

Eveline Anthonissen   
06 – 3057 2591

Nordic Walking
Elke woensdagmiddag loopt een groepje enthousiaste Nordic Walkers ca. 1 uur in de duinen bij Noordwijk. Om mee te kunnen 
lopen is ervaring met en kennis van Nordic Walking nodig. U kunt verder elk moment aansluiten. We starten vanaf de Duinweg, 
daar waar het fietspad vanaf Noordwijk gezien de duinen in gaat. Onderweg is er tijd voor een drankje en om ± 15.30 – 16.00 uur 
bent u weer bij het startpunt.

KBO Duinweg t.o. nr. 40, 
(Malotepad) daar waar 
fietspad het duin 
ingaat.

Elke woensdag vanaf 
13.30 uur
Start: jaarrond

Gratis deelname Petra de Ruiter 
071 - 36 130 27

Wandelvoetbal voor senioren 
Niet rennen en geen doelmannen. Voetbal Vereniging SJC, de drie ouderenbonden en WN starten in september op woensdagmiddag weer 
met wandelvoetbal voor 55-plussers. Het wandelvoetbal heeft, naast het heerlijk bewegen in de buitenlucht, vooral een sociaal doel. Na het 
voetbal samen een drankje drinken en met elkaar die oude herinneringen delen, terwijl u anders wellicht thuis op de bank zit. De spelregels 
zijn simpel: er mag tijdens wandelvoetbal niet gerend worden en lichamelijk contact is minimaal. Ook is het veld een stuk kleiner dan een 
normaal voetbalveld en er zijn geen keepers aanwezig. U bent van harte welkom om een keer mee te doen en zelf te ervaren of dit een 
activiteit is om regelmatig te doen. Bij de inloop wordt een (gratis) kopje koffie aangeboden door SJC.

Voetbalclub 
SJC
DBO / WN

Voetbalvereniging
SJC, 
Lageweg 6 
Noordwijk

Elke woensdag vanaf
13.30 uur
Start: 4 september 2019

Gratis Rob Hoogervorst
06 – 2399 2548
vrijwilligerszaken@vvsjc.nl

Sport en Spel voor 55 plussers  (Galm-project)
Sport en Spel is een sportstimuleringsproject voor 55-plussers. Kennismaking met sport en spel staat centraal en elke week komt er
een andere sport aanbod: badminton, hockey, volleybal, basketbal, tennis en andere balspelen. De les vindt elke donderdagavond van 
19.00 tot 20.00 uur plaats in de sportzaal aan de Stijntjesduinstraat 36-A te Noordwijk aan Zee. Wekelijks komt de groep enthousiaste
 mannen en vrouwen, bij elkaar om te sporten. De les begint met een warming-up gevolgd door een sport of spel en als afsluiting een 
cooling-down met rek en strek oefeningen. Iedereen kan op zijn eigen niveau deelnemen aan de les. Op deze manier kunnen ouderen 
blijven bewegen. Lijkt dit u leuk? Kom dan gerust een keer vrijblijvend meedoen.
Informeer bij uw zorgverzekering of zij deelname aan “ Galm-MBVO ” geheel of gedeeltelijk vergoeden!

DBO
nr 549

Gymlokaal
Stijntjesduinstraat 36-A

Elke donderdag van
19.00 tot 20.00 uur
Start: 5 september 2019

€  209,10 per jaar (41 lessen)
Betaalblokken: 2 termijnen 
(zie pag. 3)

Eveline Anthonissen
06 - 3057 2591

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie



vervolg bewegen 

Tafeltennis
Omdat het weer de tenniswedstrijden nogal eens dwars zat, heeft men een nieuwe variant bedacht op dit spel. In het begin speelde men 
op de huistafel, het net werd gevormd door een aantal boeken. Als bal kon men een bolletje wol gebruiken en de deksels van de sigaren-
doosjes deden dienst als racket. Spelfabrikanten speelden al snel in op deze nieuwe ontwikkeling waardoor een nieuwe sport ontstond. 
In samenwerking met de tafeltennisclub kunt u op woensdagmorgen speciaal voor senioren deelnemen aan dit spel.

DBO Nieuwe Zeeweg 73,
achter Maria ter Zee 
kerk (zaal T.O.V.)

Elke woensdag
vanaf 9.00 uur
Start: 4 september 2019

€ 3 per keer Henriëtte v.d. Gugten
071 - 88 848 84

Tai Chi
Tai Chi geeft kracht en balans, dus een beter evenwichtsgevoel. Tai Chi geeft u ontspanning in geest. Speciaal voor senioren, dus geen 
maximum leeftijd! Ook voor mensen die gebruik maken van een hulpmiddel zoals b.v. een rollator, scootmobiel of rolstoel. Voor de veiligheid 
worden de oefeningen vanuit een stoel gegeven, gebruik makend van materialen en specifieke muziek. Dit alles in een ontspannen sfeer. 
Frequentie is vrijwel wekelijks van september tot eind november en van januari tot eind mei, totaal 32 lessen.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie en aanmelden

KBO De Wieken Elke maandag van 
10.45  – 12.00 uur
Start: 2 september 2019

Voor leden € 45,- per seizoen
Voor niet-leden € 60,- per 
seizoen. Aanmelden vereist.

Annie van Beelen
071 – 88 814 07

Volksdansen 
Iedere woensdagmiddag kunt u in Het Trefpunt gezellig meedansen. Tijdens de pauze is er tijd voor een kopje thee of koffie. 
De dansen zijn niet van de hele wereld, maar afkomstig uit bv. Amerika, Servië, Griekenland, Engeland, Mexico, enz. Naast het 
oefenen van de arm- en beenspieren, zijn de lachspieren heel belangrijk! Lijkt het u wat, kom dan kijken of doe gezellig een 
dans met ons mee. Het is geheel vrijblijvend. Een proefles is gratis. U bent van harte welkom! 

DBO
nr. 502

Het Trefpunt Elke woensdag van 
14.30 - 15.45 uur
Start : 4 september 2019

€ 60,- per seizoen,  
40 lessen
(of 2 x € 30,-)

Wil Nekkers
071 – 36 119 56
koenwil@hotmail.com

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

Wandelen 
Bij de KBO kunt u zich bij 2 wandelclubs aansluiten, één groep gaat 1 keer per maand overdag op pad in het land en de groep ‘Sportief 
wandelen’ loopt wekelijks in de omgeving van Noordwijk. Maandelijkse groep; Iedere 3e dinsdag van de maand lopen wij ongeveer 
12-16 kilometer. Tochten worden uitgezocht door ons wandelteam. Meestal gaan we eerst met de trein, dan koffie drinken met 
appelgebak. Lopen en lunchen in de vrije natuur. Er is een fotoverslag van alle voorgaande wandelingen op de KBO-website. De groep 
‘Sportief wandelen’ loopt elke donderdagmorgen met een gezellige groep wandelaars maximaal 5 kwartier op een ietwat sportief 
niveau. De route is afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden in of in de omgeving van Noordwijk.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

KBO
Wandelgroep

KBO Sportief 
wandelen

Verkadeplein naast
St. Jeroenskerk

Vuurtorenplein 
(verzamelen)

Elke 3e dinsdag v.d. 
maand, 8.45 uur
Start: 17 september 2019

Elke donderdagmorgen 
van 10.45 - 12.00 uur
Start: jaarrond

Afhankelijk van bestem-
ming; deelname gratis, reis-
kosten voor eigen rekening

Gratis deelname

Ellen de Groot
071 – 36 121 12

Maria Berbee
06 – 3724 0047
Petra de Ruiter
071 - 36 130 27
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Computercursus Windows 10 
De basiscursus Windows 10 omvat zes lessen van elk 1½ uur en kost € 60,-. De doelgroep wordt onderverdeeld in 
beginners, enigszins geoefenden en gevorderden. Bij voldoende deelname per groep wordt er vanaf september 2019 
begonnen met de cursus, of later zodra er voldoende deelnemers zijn. Geef u daarom op, zodat we u kunnen informe-
ren wanneer er een bepaalde opleiding gaat beginnen. U kunt dan beslissen of u definitief wilt deelnemen of niet. 
Gebruik een inschrijvingsformulier om u (onder voorbehoud) aan te melden. Deze formulieren zijn verkrijgbaar in 
De Wieken en Het Trefpunt en na invulling kunt u ze in deze 2 dienstencentra in de aldaar (binnen) aanwezige 
DBO-postbus deponeren. U kunt zich ook telefonisch via de receptie van Welzijn Noordwijk opgeven (071-7114334), 
vraag de receptie een briefje met uw naam en verdere gegevens met vermelding “aanvraag computercursus” in 
de DBO-postbus te deponeren, waarna er contact met u zal worden opgenomen.  Zodra er voldoende 
aanmeldingen zijn voor een cursus, zal deze worden ingepland.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

DBO
nr. 607

Het Trefpunt Woensdagavond van 
19.30 tot 21.00 uur
Start: in overleg*
Opm.: bij voldoende 
belangstelling!

€ 60,- voor 6 lessen,
excl. cursusboek of 
documentatie

Cees Hamburger
071 - 36 199 54

Zwemmen (AquaVitaal 50+)
Gezond bewegen en gezellig onderweg zijn met andere 50+ers. Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur is er in Zwembad Binnenzee een 
speciaal blok gereserveerd voor Welzijn Noordwijk zwemmen. Tijdens dit blok worden speciale lessen gegeven en is er tijd om te ont-
spannen. Per blok van twee uur bestaat de mogelijkheid om een door U zelf te kiezen gezondheidstoer te maken. In blokken van 25-30 
minuten kunt U te water met :
Therapie-zwemmen (oefeningen), AquaVitaal (oefeningen met passende muziek) en AquaFitness (werken met fitnessapparatuur in 
het water). Als u liever baantjes zwemt in het grote bad kan dat ook of een combinatie van dit alles. Vuurtorenpashouders profiteren 
o.a. van een korting op de abonnementsprijs en enkele andere voordelen. Meer informatie hierover bij de receptie van Het Trefpunt en 
De Wieken, de website van stichting Welzijn Noordwijk of uw ouderenbond.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

WN Zwembad 
Binnenzee
Noordwijk

Elke dinsdag van 
10.00 - 12.00 uur
Start: per direct

Korting voor Vuurtorenpas-
houders (verkrijgbaar voor 
leden Noordwijkse oude-
renbonden en donateurs 
stichting Welzijn Noordwijk)

Receptie Welzijn Noordwijk
071 – 711 4334
www.welzijnnoordwijk.nl
of bij het zwembad.

computer 
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Fietsen
Zodra het een beetje leuk weer is, fietst men in Nederland over het algemeen graag. En hoe leuk kan het 
zijn om de wijde omgeving op de fiets verkennen, van de natuur te genieten, van het leuke gezelschap 
waar je mee op pad gaat of van wat dan ook ? Gewoon lekker fietsen, zowel met- of zonder elektrische 
ondersteuning. Leo zoekt een afwisselende leuke route op van ± 30 – 40 km, wat voor vrijwel iedereen 
te doen is. Vroeg in de middag vertrekken we. Onderweg is er tijd  om gezellig ergens even op te steken 
op een leuk terrasje (voor eigen rekening), om daarna de route verder uit te rijden en weer op een mooi 
tijdstip terug te zijn in Noordwijk. Meestal zijn er zo’n 5 ritten per seizoen. Deelnemen, interesse en/of 
meer informatie ?  Neem even contact op met Leo Zonneveld en meldt u aan !

KBO vertrekpunt :
De Wieken 
om 13.00 uur

1 x p. mnd. op donderdag 
o.a. 18 juli, 15 augustus en 
12 september 2019

Zie verder de agenda in de 
Nieuwsbrief

Gratis deelname Leo Zonneveld
071 – 36 150 23

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd      Kosten Informatie



Creativiteit

vervolg computer

Haken en breien   
Elke donderdag gaan we gezellig samen haken en breien. Het is een vrije inloop, desgewenst kunt u materialen bestellen/aankopen. 
Ter plaatse met Nel af te rekenen. 

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

ANSV Het Trefpunt Elke donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur
Start : 5 september 2019

Gratis, vrije inloop 
(exclusief materialen)

Nel van der Meer
06 – 5593 8187

Kaarten maken en nog meer …..
Een activiteit waar bij deze workshop niet alleen kaarten worden gemaakt. Een leuke be-
zigheid maar volgens Melinda Meere is gezelligheid ook belangrijk. Kosten tijdens de work-
shop zijn €  5,00 per project. Voor het maken van kerstkaarten of kerstattenties wordt in de 
maand november een extra dag op een zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur georganiseerd.

ANSV Het Trefpunt Elke 2e en 4e maandag v.d. maand
Start : 9 september 2019
Tijd : van 14.00 - 16.00 uur

€  5,- per project Melinda Meere    
06 – 4968 8541

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd        Kosten Informatie

Bloemschik cursus 
Elke 2e woensdag van de maand staan de tafels klaar in het Trefpunt voor de dames en heren die deelnemen aan de cursus bloemschik-
ken. Onder deskundige leiding van een instructrice worden mooie bloemstukjes gemaakt. Trots gaan de deelnemers naar huis om de re-
sultaten te laten bewonderen. Naast de voldoening, is het ook reuze gezellig. Kunt u niet aanwezig zijn, belt u dan a.u.b. tijdig af, dit i.v.m. 
aanschaffen van materialen. Het maandelijkse bloemschikken in De Wieken vervalt dit seizoen, hiervoor in de plaats komt incidenteel op 
nader aan te kondigen dagen en tijden een aantal keer per seizoen het bloemschikken terug. Dit zal voornamelijk in de aanloop van feest-
dagen als Kerstmis, Pasen etc. plaats vinden. Meer informatie hierover kunt u vinden bij de agenda-vermeldingen in de Nieuwsbrief of op 
de KBO-website.

ANSV
nr. 2550

KBO
nr. 1040

Het Trefpunt

De Wieken

Elke 2e woensdag v.d. maand 
vanaf 10.00 uur
Start: 11 september 2019

Bloemschikken (incidenteel) in aanloop naar o.a. feestdagen. 
Zie aankondigingen in agenda van de KBO Nieuwsbrief.

€ 25,- per seizoen + € 5,- 
per keer voor materiaal

Aad Passchier
071 – 36 886 27

Annie van Beelen
071 88 814 07

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

8

Tabletcursus “Omgaan met tablets”
Dit jaar zal de tablet cursus een iets andere opzet hebben. Om iedereen voldoende en op maat te kunnen helpen, kunnen mensen 
die geen of weinig ervaring hebben met de tablet een afspraak maken en op de vrijdagmiddag langskomen. Ik zal deze mensen dan 
individueel of naar wens in tweetallen helpen met de basis vaardigheden zodat ze zelfstandig de tablet kunnen gaan gebruiken.
Afspraken zullen ca. 15 tot 20 minuten duren en herhaalt worden zo vaak dit nodig is.

DBO De Wieken Op vrijdagmiddag, 
uitsluitend op afspraak !

Gratis Esther v.d. Meent
071 - 36 130 89

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie en aanmelden
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Handwerken & Quilten
Creativiteit is een manier om heerlijk jezelf te zijn, te doen en maken wat je zelf wilt. En creatief zijn…….
dat kan iedereen. Daarom komen deze handwerkgroepen bijeen en worden verschillende ontwerpen 
gemaakt. Het zijn creatieve en gezellige groepen waarin eigen ideeën van harte welkom zijn. 
Quilten: Drie lagen stof die tegen elkaar aan zitten, gaan schuiven. Daarom worden deze drie la-
gen doorgequilt. Dit betekent dat de lagen door kleine rijgsteekjes doorgepit worden. Heel letterlijk 
gezien, is quilten dus alleen maar het doorpitten van de drie lagen stof. Er is ook nu weer de moge-
lijkheid om te quilten samen met de handwerkgroep. Belangrijk bij quilten is precies te leren snijden 
en aan elkaar te naaien. Er kan zowel met de naaimachine als met de hand gequilt worden. Diverse 
materialen en voorbeelden zijn aanwezig. In de groep is plaats voor beginners en gevorderden.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

KBO De Wieken Elke dinsdag van 
14.00 tot 16.00 uur
Start: 3 september 2019

€ 45,- per seizoen
inclusief materiaal

Truus Zuidhoek
071 – 36 115 21
Femke Brouwer (Quilten)
06 - 1511 3450

Schilderen / Aquarelleren 
Schilderen met aquarelverf onder leiding van een docent(e). U werkt in uw eigen tempo aan zelf gekozen onderwerpen. 
Afhankelijk van de betreffende cursus bestaat deze uit 1 of meerdere zgnd. betaalblokken (termijnen). Zie hiervoor op pag. 3 
onder “Kosten van deelname”. U zorgt zelf voor uw eigen materiaal zoals aquarelblok, verf en penselen. Op maandagen en 
dinsdagen vanaf september gaat Els van Meurs weer beginnen. Bij voldoende belangstelling kan de dinsdagmorgen of -avond 
er eventueel aan toegevoegd worden. Heeft u belangstelling of wilt u er wat meer over weten? Meldt u aan als geïnteresseerde, 
door contact op te nemen met de cursusleiding of loop eens binnen !

DBO
nr. 530

DBO
nr. 518

DBO
nr. 519

Het Trefpunt

De Wieken

De Wieken

Dinsdag van 13.30 tot 
15.30 uur
Start:3 september 2019

Maandag van 13.30 tot 
15.30 uur
Start: 2 september 2019

Dinsdagmorgen of avond
Start: bij voldoende belang-
stelling

Najaar ‘19: 
15 lessen  - ad €  52,50
Voorjaar ‘20:
15 lessen  - ad €  52,50

Najaar ‘19:
15 lessen  - ad €  52,50
Voorjaar ‘20: 
17 lessen  - ad €  59,50

€ 49 per 14 lessen
(2 x 14 lessen per seizoen)

Els van Meurs
06 – 2296 3719

Els van Meurs
06 – 2296 3719

Els van Meurs
06 – 2296 3719

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

Kaarten maken 
Wenskaarten maken is een leuke activiteit. Het is vooral ook een gezellige middag. Kosten van het materiaal zijn inbegrepen in het 
cursusgeld. Wel moet men zelf een schaartje meebrengen. KBO organiseert in het Parochie Centrum St Jeroen elke maandagmiddag 
het kaarten maken. 

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

KBO Parochie
Centrum
St. Jeroen

Elke maandag vanaf 13.30 uur
Start: 7 oktober 2019

€ 3,- per keer, 
Wekelijks te betalen

Joke Raabe 071 – 36 152 88
Ria Bedijn, Liesbeth van 
Went



cultuur

Kunstgeschiedenis 
Inmiddels heeft Daniël Tavenier -beeldend kunstenaar- met veel enthousiasme en inzet een aantal seizoenen de cursus kunst-
geschiedenis voor het DBO verzorgd. Wat houdt dat nu eigenlijk in: een cursus kunstgeschiedenis ?  De bedoeling is allereerst 
dat het voor de deelnemers interessant en gezellig is. We behandelen actuele exposities en interessante thema’s, vaak in overleg. 
Dit jaar hopen we in ieder geval iets van de Italiaanse kunst te behandelen. We doen soms een reisje met de kunstbus naar een 
mooie tentoonstelling. Elke cursus (blok van 7 lessen) sluiten we af met een gezamenlijke bijeen-
komst met de 2 groepen en nodigen we een gastspreker uit die is gespecialiseerd in een bepaald 
onderwerp.
 
U zult waarschijnlijk op een wat andere manier naar kunst gaan kijken en daardoor kunst  anders le-
ren te waarderen. Om de 2 weken behandelen we een nieuw onderwerp en er worden twee groe-
pen samengesteld (groep I en II). De eerste week groep I, de tweede week groep II. Het voordeel 
hiervan is dat men eventueel in de andere groep dezelfde les kan inhalen, indien men onverhoopt 
een keer verhinderd is.

Het seizoen bestaat uit 2 blokken (blok 1 is najaar + blok 2 is voorjaar daarop volgend). De cursus 
van 7 lessen per blok is op maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur in het Trefpunt.  We beginnen 
weer in september met groep 1 en eindigen op 16 december vlak voor de kerst. Na de jaarwisseling 
hopen we in januari dan weer te beginnen met een volgend (2e) blok van 7 lessen met andere on-
derwerpen! 

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

DBO 
nr. 511
groep I 

DBO   
nr. 512
groep II

Het Trefpunt

Het Trefpunt

Maandag van 
14.00 –16.00 uur
Start: 16 september 2019

Maandag van 
14.00 – 16.00 uur
Start: 23 september 2019

€  70,- per 7 lessen
(najaar 7 lessen en
voorjaar 7 lessen)
excl. evt. documentatie- 
en excursie-kosten.

Daniël Tavenier  
071 - 36 162 80
danieltavenier@gmail.com

Literaire leeskring
Alleen met een boek op de bank is leuk. Maar het is nog leuker als u over het boek, de schrijver en literatuur kunt praten met anderen. 
Daarom zijn veel mensen lid van een leeskring. Een leeskring is een kleine groep mensen die tijdens een aantal weken hetzelfde boek 
leest. Ze komen daarna samen om te praten en te discussiëren over het boek. Spreekt dit u aan en bent u geïnteresseerd om (eventueel) 
deel te nemen, dan is hier uw kans. Na aanmelding zal er contact met u worden opgenomen om zaken verder met u af te spreken. U 
kunt ook gewoon eens een keer sfeer proeven om te kijken of u het leuk vindt, neem daarvoor even contact op met Janneko.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie en aanmelden

DBO
nr. 509

De Wieken Elke 3e dinsdag van de maand, 
van  10.00 – 11.30 uur
Start: 17 september 2019

Deelname gratis Janneko Peen-Giezen
071 – 36 146 11

10

Schilderen en Tekenen 
Tekenen, houtskool en schilderen met acrylverf op doek. U kunt zelf kiezen wat u wilt schilderen en de heer Jaap van Duin geeft u hierbij 
graag goed advies. Voor de materialen zorgt u zelf. Heeft u zin om uw talenten op het doek eens uit te proberen of verder te ontwikkelen, 
neem dan eens contact op met de heer van Duin. Wellicht kan hij u verder helpen.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie

KBO De Wieken Elke donderdag vanaf 14.00 uur
Start: 5 september 2019

Gratis deelname Jaap van Duin
071 – 36 116 34

vervolg Creativiteit
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informatief en overig
Informatie- & Thema-middagen
De gezamenlijke ouderenbonden (DBO) organiseren regelmatig informatiemiddagen. Actuele en/of informatieve interessante 
onderwerpen komen daarbij aan de orde. De bijeenkomsten worden afwisselend in de Wieken of Het Trefpunt georganiseerd.
Het programma voor het komend seizoen is nog niet klaar. Voor actuele informatie raadpleeg altijd de meest recente activiteiten-
agenda’s van uw ouderenbond in de eigen bladen.

Organisatie Locatie                 Dag en aanvangstijd, kosten en informatie

DBO, ANSV, 
KBO

De Wieken, 
Het Trefpunt, 
De Vinkenhof

ANSV organiseert op 19 oktober 2019 een middag i.s.m. Visio over zichtproblemen in het Trefpunt.
DBO organiseert voorjaar 2020 een Veiligheidsmiddag i.s.m. de Politie en mogelijk andere partijen 
Zie de aankondigingen in de eigen bladen/ nieuwsbrieven en websites van ANSV en KBO Noordwijk.

hobby

Fotoclub 
Door het volgen van deze cursus krijgt u beter inzicht in de mogelijkheden van uw 
fototoestel en krijgt u voorlichting over het fotograferen in allerlei omgevingen 
en omstandigheden. Tijdens de bijeenkomsten worden de foto’s bekeken van een 
opdracht en van positieve commentaren voorzien. Tijdens de bijeenkomst worden 
technieken met het fototoestel uitgeprobeerd en besproken. Er worden bijeen-
komsten op beide locaties gehouden. Al met al voor de liefhebber een leuke en 
aangename tijdsinvulling met een leuke groep mensen. Opgeven voor deze cursus 
is noodzakelijk.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie en aanmelden

KBO
nr. 1080

DBO
nr. 516

De Wieken

Het Trefpunt

3e vrijdag v.d. maand, 
14.00 - 16.00 uur
Start : 20 september 2019

2e dinsdag v.d. maand, 
10.00 - 12.00 uur
Start : 10 september 2019

Gratis deelname

Gratis deelname

Janneko Peen-Giezen
071 – 36 146 11

Janneko Peen-Giezen
071 – 36 146 11

Postzegelruilmiddag 
Op de eerste woensdag v.d. maand organiseert de ANSV i.s.m. De Vereniging van Postzegelverzamelaars een ruilmiddag voor 
senioren. Tijdens deze ruilmiddagen hebt u gelegenheid om uw dubbele zegels  te ruilen en op deze wijze, goedkoop, uw verza-
meling uit te breiden.

ANSV De Wieken 1e woensdag v.d. maand, 
13.30 uur
Start: 4 september 2019 

Gratis deelname Hennie Meeuwenberg
071 – 36 141 98

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie



Vieringen / Feestdagen / Overige bijeenkomsten
Iedere ouderenbond heeft haar eigen vieringen omstreeks de jaarlijkse feestdagen. Daarnaast zijn er incidentele bijeenkomsten of 
activiteiten rondom bijv. carnaval, Koningsdag, sinterklaas, kermis etc..Raadpleeg de agenda’s in de maandbladen van de ouderen-
bonden en/of de websites voor de meest actuele informatie. KBO organiseert op zaterdag 14 september een gezellige bijeenkomst 
in de Wieken als opening van het nieuwe activiteiten-seizoen. ANSV opent het seizoen voor haar leden op 12 september in Het 
Trefpunt.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd                            Kosten Informatie

KBO

ANSV

De Wieken

Het Trefpunt

Opening seizoen
14 september 2019 van 14.00 tot 16.00 uur
Kerstviering
23 december 2019 van 11.00 tot 16.00 uur

Opening seizoen
12 september 2019 van 14.00 tot 16.00 uur
Kerstviering
19 december 2019 van 12.30 tot 16.30 uur

Gratis

Gratis

Annie van Beelen
071 – 88 814 07

Henriëtte v.d. Gugten
071 - 88 848 84

Samen koken, samen eten 
Bij de KBO kunt u 1 keer in de 14 dagen gezellig gezamenlijk eten in de pastorie van de St. Jeroens kerk. Afhankelijk 
van de aanmeldingen, koken we meerdere dagen per week. We beginnen ’s-morgens om 10.30 uur met koffie/thee. 
Onder het genot van een glaasje bereiden we vervolgens het diner en eten het in een gezellige sfeer onder de middag 
ook samen op. De kosten worden gezamenlijk gedeeld. Er zijn nog wat plaatsen vrij dus meldt u aan. Zowel voor 
dames en heren! Voor meer informatie kunt u bellen met Annie van Beelen.
ANSV organiseert in Het Trefpunt de 1e maandag van de maand gezamenlijk koken en eten.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd Kosten Informatie en aanmelden

KBO

ANSV

Parochie 
Centrum
St. Jeroen

Het Trefpunt

Dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag.
Van 10.30 tot 13.30 uur
Start : 3 september 2019

1e Maandag v.d. maand
Start : 7 oktober 2019
van 11.00 - 14.00 uur

De kosten worden
gezamenlijk gedeeld 
(gem. ± € 6,- per keer)

Informatie bij Ton Donders, 
± € 5,- per persoon 
per keer.

Annie van Beelen
071 – 88 814 07

Ton Donders
071 – 36 149 81

Samen eten op de vrijdag 
Hoe fijn en gezellig is het om samen te eten. Dit is mogelijk: elke vrijdag, in de even weken kunt u, aan de gezellige grote tafel in 
“De Wieken”,  samen genieten van een heerlijke maaltijd. U krijgt een voorgerecht, hoofdgerecht en een heerlijk toetje geserveerd. 
U bent van harte welkom om te genieten van een heerlijke maaltijd en ......... van elkaars gezelschap! 

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd                     Kosten Informatie en aanmelden

DBO / WN De Wieken Om de 2 weken op vrijdag.
Aanvang 12.00 uur 
Startdatum : 13 september 2019

€ 6,60 Jos de Haas
Michaéla van Asch
Henk van Dijk 071 – 711 4334

koken

12
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modeshow

reizen
Reizen
KBO Noordwijk organiseert dit seizoen weer een aantal leuke uitjes met zowel de museum-bus als de uitjes-bus. Diverse dagtochten 
naar musea, concerten en andere interessante bestemmingen staan weer op het wensen lijstje. Daarnaast is er de jaarlijkse vakantie-
week in de zomer. Deze zomer een riviercruise op de Rijn-Moezel, voor volgend jaar zomer zal er ook weer naar een mooie bestem-
ming worden gezocht. Houdt hiervoor de Nieuwsbrief in de gaten.

Organisatie       Bestemming    Dag en aanvangstijd     Kosten Informatie en aanmelden

KBO

ANSV

Beeld & Geluid
Mediapark
Hilversum 

Divers

Nog niet bekend

Dagtocht, 30 oktober 2019

Zie aankondigingen in de Nieuwsbrief en op de website: www.kbonoordwijk.nl

Zie aankondigingen in De Senior en de website :  www.ansv.nu  

Kosten nog te bepalen.
Alleen voor KBO-leden.

Jacques Berbée
071 – 36 138 58

Klaverjascompetitie
Een kaartspel dat al meer dan 500 jaar zeer populair is in Europa is het klaverjassen. De oorsprong is niet bekend. Vanwege de typisch 
westerse speelkaarten, koning, vrouw en boer, is het klaverjassen waarschijnlijk een spel van Europese oorsprong. Er zit veel symboliek 
achter het huidige kaartspel. In vroegere tijden zaten er trouwens niet vier vrouwen in het spel maar ridders. Elk van de vier kleuren beeldt 
een aspect van de maatschappij uit. Druk bezochte activiteiten zijn het competitie klaverjassen. Tussen de ronden lekker kletsen, gezellig-
heid en sociale contacten met mensen van dezelfde leeftijd.

Spel -kaartspelen

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd    Kosten Informatie / o.l.v.

ANSV

DBO

DBO

Het Trefpunt

De Wieken

Het Trefpunt

Elke woensdagmiddag, 13.30 uur
Start: 4 september 2019

Elke dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur
Start : 3 september 2019

2e en 4e zaterdag v.d. maand,
13.30 uur, Start: 14 september 2019

€  5,- per maand

€ 1,- per keer

€ 1,50 per keer

Trudij Stagge
06 – 1641 5657

Lucia Hoogkamer
071 – 36 109 35

Jan van Leeuwen
071 – 36 131 56

Modeshow
Zowel in het voorjaar als in het najaar organiseren de gezamenlijke bonden in beide dienstencentra een leuke modeshow. In de Wieken 
wordt dit verzorgd door van der Klooster Mode, in het Trefpunt door H & A Mode. Bent u toe aan iets nieuws voor uw garderobe, dan kunt 
u tijdens deze modeshows wellicht iets van uw gading vinden tegen betaalbare prijzen en in een ontspannen omgeving. Noteer de datums 
alvast in uw agenda

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd    Kosten Informatie

DBO

DBO

De Wieken

Het Trefpunt

Najaar: zat. 12 oktober 2019
Voorjaar: zat. 28 maart 2020
aanvang :  11.00 uur

Najaar: zat. 21 september 2019
aanvang :  10.45 uur 
Voorjaar: zat. 7 maart 2020

Gratis toegang

Gratis toegang

Annie van Beelen
071 – 88 814 07

Henriëtte v.d. Gugten
071 - 88 848 84
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Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd    Kosten Informatie en aanmelden

Oudt 
Noortwijck

Oudt 
Noortwijck

Oudt 
Noortwijck

Oudt 
Noortwijck 
Drives

Oudt 
Noortwijck

De Wieken

De Wieken

Het Trefpunt

Het Trefpunt

De Wieken
Het Trefpunt

Elke woensdagmiddag, 13.30 uur
Start: 4 september 2019

Elke donderdagmorgen, 9.00 uur
Start: 12 september 2019

Elke vrijdagmiddag, 13.30 uur
Start competitie: 13 september 2019

Openingsdrive:  vrijdag 6 september 2019, aanvang 10.30 uur. Vooraf: zaal open 9.30 uur 
i.v.m. Ledenvergadering. Kerstdrive: vrijdag 20 december 2019, aanvang 13.00 uur
Paasdrive: vrijdag 10 april 2020, aanvang 13.00 uur (Goede Vrijdag)

Zomer programma 2019
Start : woensdag 15 april 2020
vrijdag 1 mei 2020

Vrije inloop voor leden.

Lidmaatschap 
van Bridgeclub 
“Oudt Noortwijck” 
€ 45,- p.p. per jaar
Wijziging voorbehou-
den.

Meer informatie bij 
Herman Honsbeek (secr.)
tel. 071 – 36 115 51 of email: 
honsbeekladan@gmail.com

Zie publicaties in 
maandblad/Nieuwsbrief

Bridge
Een aantal keren per week organiseert bridgeclub “Oudt Noortwijck” in De Wieken en Het Trefpunt bridgesessies voor haar leden. In 
de zomerperiode is er een zomerprogramma met vrije inloop voor leden. Het programma gedurende het hele jaar voor zowel de 
eigen leden (winter) als de vrije inloop (zomer) kunt u altijd vinden in de activiteitenagenda van het DBO. Informatie is te verkrijgen 
bij de secretaris van “Oudt Noortwijck” dhr. Herman Honsbeek.

Klaverjassen en Jokeren 
Klaverjassen is een oer Hollandse klassieker die zijn oorsprong vindt rond 1890. De basis van het spel dateert terug tot de 14e 
eeuw. De toenmalige versie van het klaverjassen werd in de gehele Benelux gespeeld en stond bekend onder de naam vijfhonder-
den.
Sindsdien is Klaverjas onderdeel geworden van de alledaagse Nederlandse taal. Wanneer het spelende team minder dan de helft 
van de punten haalt zijn ze nat ofwel ‘nat gegaan’. Nat gaan is inmiddels een gevleugelde en veel gebruikte uitdrukking in de Ne-
derlandse taal. De betekenis van de naam Klaverjas is op te delen in twee delen. Het eerste deel ‘Klaver’, representeert de bloem 
en is tevens op het pak met kaarten te vinden. Het tweede gedeelte ‘jas’ is Oudhollands voor boer. Om deze reden is de boer in de 
troef de hoogste kaart. De negen wordt in het spel de ‘nel’ genoemd en levert net als de boer het hoogste aantal punten op binnen 
de troef. De troef is altijd meer punten waard dan de rest van de kaarten. 
Jokeren (ook bekend als: jokers, veertigen, veertigleggen) is een eenvoudig aan te leren spel met 104 speelkaarten en 2 jokers. 
Het kan thuis worden gespeeld of met een grotere groep mensen, onder wedstrijdleiding en verdeeld aan tafels. 
Elke maandag staan de tafels klaar in De Wieken om onder de bezielende leiding van de heren Jan Groenewoud en Bart v.d. Kwaak 
deel te nemen aan het klaverjassen en jokeren. 

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd    Kosten Informatie / o.l.v.

KBO De Wieken Elke maandag, 13.30 uur
Start: 2 september 2019
(aanmelden v.a. 13.00 uur)

€ 1,- per keer Jan Groenewoud
071 – 88 927 08
Bart v.d. Kwaak

Franse conversatie II
Spreekt u graag Frans als u bijvoorbeeld in Frankrijk op vakantie bent, of vindt u het gewoon een mooie taal qua klank of 
anderszins en wilt u uw vergaarde kennis een beetje op niveau houden ? Mw. Potters start na de zomer weer haar lessen 
Franse conversatie, waarbij enige reeds aanwezige kennis van de Franse taal van belang is. Na overleg met de docente is het
mogelijk om deel te nemen of een proefles mee te maken. De cursus bestaat in totaal uit 25 lessen van elk 1 uur.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd  Kosten                Informatie

DBO  
nr. 513

De Wieken Op vrijdag van 10.00 – 11.00 uur
Start:  20 september 2019

Najaar 2019:  14 lessen  € 49,-
Voorjaar 2020:  11 lessen € 38,50
Betaling in 2 termijnen (blokken)

Mw. Sylvie Potters
0252 – 37 60 67

talen
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spel - overig - ontspanning

Biljart Competitie 
De biljarttafel in De Wieken wordt elke dinsdagmorgen vanaf half 10 door een aantal liefhebbers op deskundige wijze bespeeld. 
De competitie start begin september en wordt afgewisseld met een Kerst- en Paastournooi.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd      Kosten Informatie

ANSV De Wieken Elke dinsdag vanaf 9.30 uur
Start: 27 augustus 2019

€ 5,- per keer Cor Glasbergen
06 – 1415 5517

Bingo
Het gezellige bingospel wordt meerdere keren per maand op diverse locaties georganiseerd. Gemiddeld zijn er 60 tot 80 deelne-
mers die een gezellige middag ervaren.
Bingo komt van het spel Lotto, dat al sinds 1530 in Italië werd gespeeld. Bingo als naam komt als verbastering van Beano, de naam 
van het formulier waarop Bingo werd gespeeld in Amerika rond 1920. De naam Beano komt weer van de bonen, die werden ge-
bruikt om de nummers af te dekken. In de Nederlandstalige landen staat het spel ook verkeerdelijk bekend als kienen. Deze naam 
is afgeleid van het Franse woord quine (vijf), verwijzend naar de 5 rijen en kolommen.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd    Kosten Informatie / o.l.v.

KBO

DBO
‘Damesbingo’

ANSV

DBO

De Wieken

De Wieken

Het Trefpunt

De Wieken
Het Trefpunt

1e donderdag v.d. maand, 14.00 uur
Start: 5 september 2019

2e maandag v.d. maand, 20.00 uur
Start: 14 oktober 2019

2e en 4e donderdag v.d. maand
Aanvang: 14.00 uur
Start: 12 september 2019

“Zomer-bingo” ( jun-jul-aug )
Dag en tijd nader te bepalen

€ 3,- per plankje,
€ 5,- per 2 plankjes

€ 10,- voor 9 ronden

€ 2,50 per plankje (leden)
€ 3,50 per plankje 
(niet-leden)

Gratis toegang, 
€ 3,- per plankje,
€ 5,- per 2 plankjes

Joke Raabe
071 - 36 152 88

Joke Raabe
071 – 36 152 88

Aad Passchier
071 – 36 886 27

Zie aankondigingen in
maandblad/Nieuwsbrief

Bowlen
Dit spel is ontstaan uit het aloude spel “kegelen”, het is een sport waarbij de speler door middel van een bowlingbal moet 
proberen om alle tien de pins omver te gooien. Bowling wordt in Europa en de Verenigde Staten veel beoefend als recreatie. 
In Nederland en België wordt bowling als sport steeds meer in competitieverband gespeeld. Ga gezellig 1 x per maand 
met een clubje bowlen, eind van het seizoen worden de scores opgeteld en wordt een wisselbeker aan de winnaar uitgereikt. 
Evenals vorig seizoen trekken de spelers van ANSV en KBO Noordwijk gezamenlijk ten strijde om de wisselbeker. Indien mogelijk 
wordt dit seizoen de speeltijd uitgebreid van 90 minuten naar 120 minuten, dan zal de bijdrage aangepast worden naar €  50,- p.p. 
per seizoen.

Organisatie       Locatie Dag en aanvangstijd    Kosten Informatie

ANSV 
nr. 2610
KBO 
nr. 1050

All American 
Bowling, 
Langelaan 2, 
Noordwijkerhout

4e donderdag v.d. maand
Aanvang : 14.00 uur
Start:  26 september 2019

Bijdrage €  40,- p.p. 
per seizoen
(Bijdrage wordt evt. 
€  50,- p.p., zie tekst 
hierboven)

Tilly van Zuijlen
071 – 36 104 82



Koersbal 
Dit spel wordt gespeeld op een mat van 8x2 meter, vier zwarte en vier gele koersballen, een jack en een meetlint. De bedoeling van het 
spel is de koersbal (gele of zwarte) zo dicht mogelijk bij de jack (kleine witte bal) te rollen. De koersbal is niet helemaal rond waardoor 
deze bij het afremmen een curve (bocht) maakt. De volgorde van spelers wordt vastgesteld aan de hand van voorgaande ranglijsten. 
De overige spelers zitten er omheen om zo het spel goed te kunnen volgen.

ANSV Het Trefpunt Elke woensdag van 13.30 – 16.15 uur
Start: 18 september 2019

€ 10,- per seizoen Greet van Beelen
071 – 36 166 77

Sjoelen 
Elke woensdagmiddag is het een gezellige drukte in de grote zaal van het Trefpunt, ANSV noemt het de spelmiddag. 
Drie verschillende bezigheden waarbij aan één van de tafels de deelnemers bij de sjoelbakken staan. Sjoelen wordt gezien als een 
gezelschapsspel maar wordt ook heel serieus beoefend door de deelnemers.

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd      Kosten Informatie

ANSV Het Trefpunt Elke woensdag vanaf 13.30 uur
Start: 18 september 2019

€ 10,- per seizoen Aart Mulder
071 – 36 491 08

Jeu de boules 
Van origine een frans spel, dat altijd midden in het dorp gespeeld wordt. Bij de KBO kunt u het gehele jaar door Jeu de boules spelen, we 
houden geen zomerpauze. Het is een leuk spel en goed voor het bewegen. Er wordt gespeeld de donderdagmiddag. Normaliter wordt er 
buiten gespeeld, bij slecht weer eventueel binnen. Bij de ANSV spelen de koersbaldeelnemers het Jeu de boules spel tijdens de zomer-
maanden (bij goed weer) op  donderdagavond op de buitenbaan bij Groot Hoogwaak.

KBO

ANSV

WZC huize
Jeroen
Jeroenspark 1

Groot Hoogwaak

Elke donderdag vanaf 13.30 uur
Start: 5 september 2019

’s Zomers bij goed weer
donderdagavond vanaf 19.00 uur

Gratis deelname

Gratis deelname

John Peeters
071 - 36 103 71

Greet van Beelen
071 – 36 166 77

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd      Kosten Informatie

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd      Kosten Informatie

Sociëteit en vrije inloop
U kunt op alle werkdagen in zowel De Wieken als in Het Trefpunt gewoon even binnenlopen voor praatje, een kop koffie of een 
drankje. Maar ook voor een spelletje biljart of een potje schaken of kaarten. Een gratis internetverbinding (Wifi) is beschikbaar, dus 
geen probleem voor uw laptop, tablet of smartphone. De toegang is vrij, tenzij de zaal is verhuurd. We zien u graag komen…

DBO

DBO

De Wieken

Het Trefpunt

Op werkdagen;
Ma-wo-vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur
Di-donderdag, van 13.30 tot 17.00 uur

Maandag t/m vrijdag (werkdagen)
Van 9.00 tot 17.00 uur
2e en 4e zaterdag v.d. maand, 
13.30 uur. Start 14 september 2019

Vrije inloop (gratis)

Vrije inloop (gratis)

Vrije inloop vervalt als de 
zaal verhuurd is aan derden

Vrije inloop vervalt als de 
zaal verhuurd is aan derden

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd      Kosten Informatie
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Spelmiddag
KBO Noordwijk organiseert het komend seizoen wekelijks op de vrijdag een leuke middag met o.a. allerlei verschillende bord-
spellen zoals bijv. Rummikub, Triominos, Mens-erger-je-niet of Scrabble, maar als er belangstelling voor is misschien ook wel 
Monopoly of sjoelen. Kortom, leuke bekende spellen waar je met elkaar een paar gezellige uren mee door kunt brengen. 
Met elkaar gezellig koffie drinken of iets sterkers is natuurlijk ook mogelijk. 
Meldt u aan bij Annie van Beelen en laat van u horen waar uw belangstelling naar uit gaat.
Graag tot ziens op de vrijdagmiddag !

KBO De Wieken Elke vrijdag van 14.00 – 16.30 uur Gratis deelname Annie van Beelen
071 – 88 814 07

Organisatie Locatie Dag en aanvangstijd      Kosten Informatie

Rijbewijs verlengen
Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Om ook na uw 75e te mogen blijven rijden, moet u ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil 
zeggen: volgens wettelijke regels geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. 
Daarom moet u vanaf uw 75e bij iedere rijbewijsverlenging gekeurd worden. Deze regel geldt niet voor brommerrijbewijzen.

De Eigen verklaring
Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op 
het formulier ‘Eigen verklaring met geneeskundig verslag (75+)’. Een deel vult u zelf in, een ander deel vult een arts in. Een 
‘Eigen verklaring’ kunt u kopen bij het Gemeentehuis of via het internet ( www.cbr.nl ).

Medische keuringen
Als u één of meer vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, moet u naar een arts. Die arts maakt een aantekening op uw Eigen 
verklaring. U kunt zelf bepalen welke arts u bezoekt. Uw eigen huisarts doet dit meestal niet. Dit heeft te maken met de 
vertrouwensrelatie die u met uw huisarts heeft.

Voor keuringen kunt u terecht bij de volgende artsen(praktijken):
Noordwijk
• Atrium dr. E.E.F. Hendriks                            071-36 464 33             € 35,-
Rijnsburg (en op afspraak in Noordwijk)
• Medi Partners, Burg. Koomansplein 1, 
 Rijnsburg
 (op afspraak : Noordwijk, in Het Trefpunt)  071-57 284 34 / 06-22 9475 48 
 Dr. Kamerling   € 27,50  (leden ouderenbond €  22,50)

Verlengen rijbewijs 65+
Het rijbewijs is in principe 10 jaar geldig. Dit ligt bijvoorbeeld anders bij iemand die ouder is dan 65 jaar. Vanaf 75 jaar moet 
voor een nieuw rijbewijs altijd een medische keuring worden ondergaan.  
van 65 tot 70 jaar
Het rijbewijs wordt afgegeven tot de leeftijd van 75 jaar wordt bereikt. Dus bij verlenging als je 65 jaar bent, wordt het rijbewijs 
afgegeven voor 10 jaar (tot 75ste verjaardag). Bij verlenging op 69 jarige leeftijd, wordt het rijbewijs afgegeven voor de duur 
van 6 jaar (tot 75ste verjaardag). De procedure voor het verlengen van het rijbewijs blijft zoals het was.
van 70 tot 75 jaar
Verloopt je rijbewijs als je tussen de 70 en 75 jaar bent dan wordt het rijbewijs afgegeven voor maximaal vijf jaar. Verloopt het 
rijbewijs als je 74 jaar bent, dan krijg je een rijbewijs voor maximaal 5 jaar. In dat geval mag je dus blijven rijden tot je 79ste 
zonder medische keuring.
75 jaar of ouder
Verloopt het rijbewijs als je75 jaar of ouder bent dan moet je bij het aanvragen van een rijbewijs een Gezondheids Verklaring 
(voorheen Eigen Verklaring) invullen en een medische keuring ondergaan. Dit geldt ook als je het rijbewijs eerder aanvraagt dan 
dat het rijbewijs verloopt. De keuring is bedoeld om ook ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen. 
Soms worden er aan de gezondheidstoestand voorwaarden voor het rijden gesteld, zoals bijvoorbeeld het dragen van een bril 
of het rijden met automatische versnelling. Aan de hand van deze Gezondheids Verklaring en de medische keuring wordt be-
paald of je rijgeschikt bent. Indien je rijgeschikt bent bevonden wordt het rijbewijs verlengd voor maximaal 5 jaar.
Ook al vervallen alle andere rijbewijs categoriën omdat je niet rijgeschikt bent, je behoudt altijd het AM rijbewijs. Hiermee mag 
onder andere een brommobiel worden bestuurd.
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Adressen diverse locaties in Noordwijk:

Dienstencentrum Het Trefpunt, Schoolstraat 2   071-711 4334

Dienstencentrum De Wieken, Wassenaarsestraat 5 071-711 4334

Dienstencentrum De Vinkenhof, Achterzeeweg 1 06-2398 7708

All American Bowling, Langelaan 2, Noordwijkerhout 0252-372 202
 

Parochiehuis St. Jeroen, van Limburg Stirumstraat 24 071-361 2590

WZC Groot Hoogwaak, Groot Hoogwaak 1 071-368 8888

WZC Huize Jeroen, Jeroenspark 1 071-365 1700

Zwembad Binnenzee, Nieuwe Zeeweg 165 071-361 3333

Gymzaal Stijntjesduinstraat  36-A
     

Procedure van verlengen 75+
• Koop bij de gemeente of via het CBR een Gezondheids Verklaring en het Geneeskundig Verslag.
• Vul de Eigen Verklaring zelf in.
• Laat een medische keuring uitvoeren bij een arts. Huisartsen doen vaak geen keuringen voor eigen patiënten, om te voorkomen dat de 
 vertrouwensrelatie tussen (huis)arts en patiënt wordt verstoord. Vraag dus een andere huisarts om de keuring te verrichten. Hiervoor is 
 het Geneeskundig verslag nodig.
• Stuur de Eigen verklaring en het Geneeskundig Verslag op naar het CBR.

Het CBR beoordeelt de aanvraag en neemt een beslissing over de verlenging van het rijbewijs. Indien het CBR de aanvraag akkoord bevindt, 
wordt het rijbewijs verlengd voor maximaal 5 jaar.
Soms is aanvullend onderzoek naar uw rijgeschiktheid nodig
• De medisch adviseur van het CBR kan je doorverwijzen naar een medisch specialist
• Er kan ook een rijtest nodig zijn. Je ontvangt dan een uitnodiging hiervoor.
Aan rijbewijs C en D worden hogere medische eisen gesteld dan aan het rijbewijs B. 

Begin op tijd
Wij adviseren ruim op tijd te beginnen met de aanvraag voor het verlengen van het rijbewijs. Doordat er een medische keuring plaats moet 
vinden, kost de procedure veel tijd. Wanneer het rijbewijs verlopen is tijdens de aanvraag procedure, dan mag men niet meer rijden tot het 
ontvangst van het nieuwe rijbewijs. Het CBR streeft ernaar om alle aanvragen van een Verklaring van geschiktheid zo spoedig mogelijk af te 
handelen, met een maximumtermijn van vier maanden. Als het CBR doorverwijst naar een medisch specialist dan heb je ook daar met lange 
wachttijden te maken. Hierdoor kan de procedure nog meer tijd in beslag nemen.

Wijziging medische situatie
Als bestuurder is ben je zelf verantwoordelijk voor jouw eigen veiligheid, en voor die van anderen. Om te mogen rijden moet men daarom 
volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Twijfel je of je rijgeschikt bent, dan is het 
verstandig een Gezondheisverklaring van het CBR in te vullen. Doe je dit niet en blijk je ongeschikt, dan kan dit gevolgen hebben voor 
onder andere de aansprakelijkheid en de afwikkeling van de schade na een ongeluk.
Bron : ANWB (2019)

Postadres: DBO - postbus De Wieken 
p/a Wassenaarsestraat 5, 2201 RD Noordwijk
e-mail: dbo.penningmeester@gmail.com

ANSV secr. Henriëtte van der Gugten 
e-mail: ansv.secretaris@gmail.com •  tel. 071 – 88 848 84 • website: www.ansv.nu  
KBO Noordwijk Ledenadministratie: Herman (H.C.) Bogaards 
e-mail: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl •  tel. 071 – 36 157 78 • website: www.kbonoordwijk.nl


