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Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 
U wordt altijd geholpen door iemand 

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

voor advies en een kop ko�  e. 
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

betalen, sparen, alles. RegioBank heeft 
alles onder één dak.

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.

Ouddeken Assurantiën BV
Sint Jeroensweg 16
2201 NX Noordwijk
T 071-3621310
E info@nouddeken.nl
I www.nouddeken.nl

Profile Mooijekind | Schoolstraat 45 | Noordwijk aan Zee | 071 361 28 26
info@mooijkind-fietsen.nl

Het adres voor de aankoop & 
onderhoud van uw fiets en 
natuurlijk ook uw E-bike

van Limburg Stirumstraat 38  
2201 JP  Noordwijk  071 3612661
www.beddenspecialist.nl/verkade

w o n e n  •  z o r g  •  w e l z i j n

Woon-zorgcentrum 
Groot Hoogwaak
Groot Hoogwaak 1
2202 TG Noordwijk aan Zee
T 071 - 368 88 88
info@groothoogwaak.nl
www.groothoogwaak.nl
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Vrijheid
Miljoenen mensen waren het er hartgrondig 
mee eens, toen na de Tweede Wereldoorlog 
werd geroepen; “Dat nooit meer!” Enkele 
jaren geleden is een studie verschenen onder 
die titel, waarin de rol beschreven wordt die 
deze wereldoorlog heeft gespeeld in de 
Nederlandse samenleving van de tweede 
helft van de twintigste en het begin van de 
eenentwintigste eeuw.

In dit proefschrift over de nasleep van de oorlog 
in Nederland, maakt de historicus en publicist 
Chris van der Heijden duidelijk hoe deze oorlog 
gedurende meer dan een halve eeuw een 
belangrijke rol speelde in ons denken en doen. 
Volgens de schrijver wisten we niet zo goed hoe 
de samenleving eruit diende te zien; wel was er 
overeenstemming over hoe hij niet moest zijn: 
zoals tijdens de oorlog: “dat nooit meer!” 
Het is 70 jaar geleden, dat de Tweede Wereld-
oorlog werd beëindigd. 

Goed om dat te vieren en dat doen we ook. 
We mogen dat nooit vergeten! Tegelijk is het 
heel belangrijk om te bidden dat die vrede mag 
blijven. Ook dat doen we. Wij bidden dat we met 
elkaar blijven bouwen aan de vrede. Het lijkt er 
steeds vaker op, dat vergeten wordt dat we de 
onmenselijke narigheid van een oorlog nooit 
meer wilden. Het lijkt er op dat we steeds minder 
verdraagzaam worden naar elkaar. Dat we elkaar 
niet durven vergeven, als het eens fout ging. 
We zien dat in de landelijke politiek; we zien 
dat om ons heen; we zien het té dikwijls.

Mensen die Christus als bron van leven volgen, 
weten waar de basis ligt om onze vrijheid en 
vrede te handhaven. Heel bondig vatte Jezus het 
samen: Hebt elkander lief. ‘Elk ander’ is iedereen. 
Laten we dit nooit vergeten; want dat biedt 
ruimte, zodat ieder vrede in vrijheid kan beleven. 

Theo Blokland, pastoor 

Van de voorzitter

Afgelopen maand hebben wij weer onze 
jaarvergadering gehad. Het was een goede, 
dat wil zeggen ook een gezellige bijeenkomst, 
waar wij u voorlegden wat vorig jaar is 
gebeurd. 

U heeft niet genoemd dat wij iets vergeten zijn, 
dus dat betekent dat u in deze Nieuwsbrief 
het verslag nog even kunt nalezen. Bovendien 
werd verslag gedaan over de financiële stand 
van zaken, terwijl ook vermeld werd dat de 
contributie voor volgend jaar helaas verhoogd 
zal moeten worden tot 24 Euro per persoon.
Wij hebben helaas van Tine Hanegraaf afscheid 
moeten nemen als belastinginvuller. Wij hebben 
haar bedankt voor het vele goede werk dat zij 
voor heel veel leden heeft gedaan. Wij hopen 
dat, nu zij wat meer tijd voor zichzelf krijgt, zij 
zich weer wat beter gaat voelen.

12 april jl. was een ontzettend gezellige 
modeshow met een high tea. Alle dames die 
aanwezig waren, toonden zich enthousiast. 
Dat betekent dat dit een opzet is, die voor 
herhaling vatbaar is. Dus let op de volgende 
show!

Natuurlijk loopt het al tegen het eind van het 
activiteitenseizoen, maar dat betekent niet dat er 
dus geen nieuwe dingen worden georganiseerd. 
Kijkt u maar een verder in de Nieuwsbrief. U zult 
vast – net als ik – enthousiast worden.

Kortom, achterom kijken is nodig, maar vooruit 
kijken biedt veel leuke mogelijkheden.
Ik wens u een schitterende bloem(bollen)rijke 
tijd.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  



belangbehartiging binnen Noordwijk.
Vanzelfsprekend zijn wij ook aanwezig bij de 
vergaderingen van de KBO Zuid-Holland, waar 
wij ons kunnen laten informeren over de zaken 
die het lokale overstijgen en kunnen daarover 
desgewenst onze mening geven. Ook hier is de 
heer Jacques Berbée meestal zowel bij het 
bestuurlijk vooroverleg als bij de ledenverga-
deringen aanwezig.
Binnen het bestuur van WSN is ons bestuur ook 
vertegenwoordigd. Dat betekent dat ook binnen 
die werkzaamheden onze stem wordt gehoord. 
U heeft concreet gemerkt dat het werken met de 
vuurtorenpas in het begin wat stroef ging, maar 
dat nu blijkt dat het toch veel prettiger is met de 
vuurtorenpas af te rekenen dan contant. Voor 
de mensen achter de bar is het ook veel veiliger. 

Ons activiteitenaanbod heeft u in 2014 
kunnen vinden in het kwartaalblad Leef! 

De KBO-activiteiten 2014 waren:
•  Bingo, 1 x per maand met een gemiddeld 

aantal deelnemers van 60-65
•  Bloemschikken, 1 x per maand, met een 

gemiddeld aantal deelnemers van 22
•  Bowlen, 1 x per maand, met een gemiddeld 

aantal van 12 deelnemers
•  Fotografie, 1 x per maand, met een gemiddeld 

aantal deelnemers van 13 
•  Handwerken, 1 x per week, met een gemiddeld 

aantal deelnemers van 20 – 25
•  Jeu de Boules, 1 x per week, met een 

gemiddeld aantal deelnemers van 7
•  Kaarten maken, 1 x per week, met een 

gemiddeld aantal deelnemers van 17
•  Kerstviering, 1 x per jaar, aantal deelnemers 80
•  Klaverjassen/jokeren, 1 x per week, gemiddeld 

aantal deelnemers 55
•  Natuurclubje, 5 x per jaar, gemiddeld aantal 

deelnemers 8
• Nordic Walking (ca 40 weken per jaar) 1 x per 

week, gemiddeld aantal deelnemers 12
•  Nordic Walking voor beginners, 8 lessen, 

gemiddeld aantal deelnemers 6
•  Overige bijeenkomsten (Alg. Leden 

Vergadering, St. Nicolaas, Opening activiteiten 
seizoen, elk 1 x per jaar met tussen 35 en 70 
deelnemers per keer.

•  Samen koken: “Onder de pannen”, verdeeld 

Op 1 januari 2014 bestond het bestuur van 
KBO Noordwijk uit:
A.N. Stuifbergen             voorzitter
Mw. J.L.M. Jongeneel    secretaris
J.M.J. Berbée                  penningmeester
Th.A.M. Blokland          pastorale zaken
Mw. M.M.F. v.d. Burg   WMO
P.J.L.J. Peeters               redactie Nieuwsbrief

Tijdens de bestuursvergadering van 1 april 2014 
droeg de heer Stuifbergen zijn werkzaamheden 
over aan mevrouw Mulder-Veenema.
Tijdens de korte ledenvergadering na de 
eucharistievergadering ter gelegenheid van de 
opening van het seizoen, werd mevrouw Mulder 
gekozen als voorzitter. Bovendien werd mevrouw 
A. van Beelen gekozen als bestuurslid met de 
portefeuille activiteiten.

In 2014 heeft het bestuur van de KBO Noordwijk 
11 keer vergaderd. Daarnaast heeft het bestuur, 
samen met de twee andere ouderenbonden 11 
keer vergaderd in DBO-verband. Op die manier 
houden wij goed voeling met elkaar en kunnen 
wij inspelen op actualiteiten.

Namens KBO Noordwijk heeft mevr. Margreet v.d. 
Burg zitting in de WMO Adviesraad. Zij woont de 
vergaderingen bij en doet daarover verslag in de 
KBO vergadering. Zij is op die manier volledig op 
de hoogte van de manier waarop de WMO in 
Noordwijk vorm gegeven wordt en kan daarbij 
haar inbreng geven.

Mevrouw Baukje Mulder heeft vanaf mei 2014 
zitting in de Raad voor Wonen Zorg en Welzijn, 
waar eveneens over die zaken wordt gesproken. 
Deze raad geeft advies aan de gemeenteraad 
over genoemde onderwerpen.

Tijdens de KBO Regiovergaderingen is – voor 
zover mogelijk – tenminste een van de 
bestuursleden van Noordwijk aanwezig. Naast 
de vele andere taken, neemt de heer Jacques 
Berbée die taak meestal op zich. Tijdens deze 
vergaderingen houden wij elkaar op de hoogte 
van datgene wat er binnen de Duin- en Bollen-
streek op de gebieden die voor ouderen van 
belang is. Daar waar mogelijk, gebruiken wij 
die informatie natuurlijk ook binnen de 

Jaarverslag KBO Noordwijk 2014



over 4 dagen per week gemiddeld 28 
deelnemers

•  Tai Chi, 1 x per week, gemiddeld aantal 
deelnemers 30

• Tekenen en schilderen, 1 x per week, gemiddeld 
aantal deelnemers 13

• Wandelen, 1 x per maand, gemiddeld aantal 
deelnemers 23

• Zangkoor, 1 x per week, gemiddeld aantal 
deelnemers 23

Deze activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in 
de periode september t/m mei-juni.
Bovendien worden binnen DBO-verband nog 
veel meer activiteiten ontwikkeld waar KBO-
leden volop aan deelnemen.
Een speciale activiteit was dit jaar de golf clinic, 
waar een groep mensen enthousiast de eerste 
beginselen van golf hebben geleerd.
In 2014 zijn wij met de bus ter bedevaart gegaan 
naar Utrecht met daarna een bezoek aan het 
streekmuseum in Reeuwijk en toe pannenkoek in 
Bodegraven.
Elly Zandwijk is met haar groep vakantiegangers 
8 dagen naar een hotel in de omgeving van de 

Lage Vuursche gegaan, waar genoten kon 
worden van de luxe van rust, natuurschoon en 
gezelligheid.
Onze belastingadviseurs hebben in 2014 vele 
leden van dienst kunnen zijn bij het invullen van 
hun belastingformulier. Op die manier hebben 
wij die leden ook kunnen adviseren bij het 
aanvragen van toeslagen e.d.

Onze Ouderenadviseurs hebben eveneens in 
2014 veel leden kunnen ondersteunen op die 
terreinen waar problemen waren ontstaan. Het 
samen gaan naar het Lokaal Loket of samen een 
keukentafelgesprek voeren met een medewerker 
van ISD is immers minder belastend dan wanneer 
je zoiets alleen moet doen.
Onze vrijwilligers hebben 2014 gemaakt tot een 
goed jaar voor alle leden van de KBO Noordwijk. 
Onze rayonhouders hebben er immers voor 
gezorgd dat ieder lid zijn Nieuwsbrief, Nestor, 
verjaardagscadeautje en st. Nicolaasspeculaas 
heeft ontvangen. 
De andere vrijwilligers hebben alle deelnemers 
aan activiteiten die zorg gegeven die door 
iedereen heel erg op prijs wordt gesteld.

Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht bereikbaar)

 
Ivonne Clemens uitvaartverzorging en winkel
Van Limburg Stirumstraat 6a
2201 JN Noordwijk

Open: woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
Webwinkel: www.ivonneclemensuitvaartverzorging.nl



Wandelen met de KBO, 
1e helft seizoen 2015

Jaarrekening 2014  
KBO Noordwijk
KBO Noordwijk heeft het boekjaar 2014 met 
een voordelig saldo afgesloten.  
De verantwoording van de jaarstukken 
is behandeld en goedgekeurd tijdens de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van 30 
maart jl. in de Wieken.  
Daarbij is besloten de contributie voor 2016 te 
verhogen naar € 24, - per persoon per jaar.
Op verzoek is het verkorte financiële jaarverslag 
voor leden ter inzage. Neemt u daarvoor even 
contact op met de penningmeester, u vindt zijn 
gegevens achter in de Nieuwsbrief.
Jacques Berbée (penningmeester)

Na een gezellig wandeljaar van 2014 beginnen 
we aan 2015! Met Maartje, Kees en Marga 
hebben we mooie wandelingen uitgezocht. 
Voor al deze wandelingen vertrekken we om 
8.45 u vanaf de parkeerplaats bij het Verkade-
plein bij de St. Jeroenskerk met de auto naar 
station Voorhout. 

DIT SEIZOEN VERTREKKEN WE STEEDS OM 
8.45 u MET AUTO NAAR VOORHOUT.

Di .19 mei.  ANWB route.  Reeuwijkse Plassen 
gebied. 12 km. Vertrek om 8.45 vanaf het 
Verkadeplein. Met auto naar Voorhout, daarna 
met trein naar Leiden ri Den Haag, overstap ri .
Utrecht naar Gouda. Vandaar met bus 178 naar 
Halte Oude Reeuwijkse weg. Alvorens te 
wandelen genieten we eerst van een heerlijk 
kop koffie met iets lekkers zoals dat bij elke 
wandeling een goed begin is om te starten.

Di. 16 juni.  Alphen aan de Rijn: Het Groene 
Hart. Groene Wissels. 15 km.
Vertrek om 8.45u vanaf het Verkadeplein. 
Met auto naar Voorhout, daarna met trein naar 
Leiden en vervolgens trein ri. Utrecht en bij 
Alphen a.d. Rijn uitstappen. We wandelen door 
het gezellige centrum en een stuk langs de 
Oude Rijn en het oude Raadhuis en door Park 
Rijnzate en vervolgens door het boerenland-
schap etc. Inlichtingen bij Ellen de Groot 
071-3612112 of 0642656757.

De Cabauwse Jacobsroute 
in maart
De wandeling viel op de mooiste dag in maart. 
’s Morgens was het nog fris. De meesten van de 
twintig wandelaars hadden hun winterjack 
aangetrokken. We verheugden ons op een 
stralende dag. Even leek er een kink in de kabel 
te komen, want de Sprinter ging niet verder dan 
Leiden. Er was een probleem bij het Centraal 
Station in Den Haag. Op het perron werd overlegd 
om een alternatieve route te nemen. Maar na 
enkele N.S.mededelingen en trappen op en af 
stonden we even later in een bomvolle trein naar 
Den Haag. Uit de trein zien we een paartje 
ooievaars in het weiland. De rest van de reis gaat 
voorspoedig. Een half uurtje later dan gepland 
zitten we buiten op het terras in het centrum van 
het zilverstadje Schoonhoven te genieten van 
koffie met wat lekkers. De eerste jassen gaan uit. 
We pakken snel de route op langs het 
schilderachtige riviertje de Vlist. De eerste 
lentebodes kondigen zich aan: de groene punten 
van de rietstengels, klein hoefblad, speenkruid en 
de katjes van de wilg. Het zonnetje heeft al veel 
kracht en er gaan meer jacks uit. We passeren de 
prachtig in 1960 gerestaureerde wipmolen, de 
Monrepas. Eeuwenlang heeft hij er voor gezorgd 
dat iedereen in de polder droge voeten hield. Nu 
zorgt de moderne techniek daarvoor. 
We vervolgen onze weg. De mooie, goed 
onderhouden boerderijen geven een goed beeld 
van Holland op zijn best. In de Vlist zwemmen 
wilde eenden, meerkoeten en futen.
 
Richting Polsbroek nemen we afscheid van Els en 
Piet. Zij gaan terug, omdat hun knieën de 15 km. 
Nog niet aankunnen. We lopen over graspaden 
naar Cabauw. Onze lenigheid wordt af en toe op 
de proef gesteld, want we moeten over enkele 
hekken klimmen. We gebruiken onze lunch langs 
de slootkant en genieten van de vergezichten. 
De laatste kilometers zijn nog een cadeautje. 
Prachtige huizen, tuinen en voetbruggetjes. 
Langs de walkant de prille bloemstengels van het 
groot hoefblad. En dan komt de scheve toren van 
de kerk in Schoonhoven al in zicht.
 
De bus staat al klaar en de trein naar Gouda past 
mooi aan. Ook de overstap in Leiden gaat vlot. We 
kunnen terugkijken op een geweldige wandeling.

Wimke Schrier
 



Hulp en ondersteuning in Noordwijk
Waar moet u zijn ? Bij wie moet u zijn ?

In het Noordwijks weekblad van 24 december 
2014 heeft een middenpagina gestaan over : De 
Hulp en Ondersteuning in Noordwijk na 1 januari 
2015. Dit is door de senioren in Noordwijk zo 
goed ontvangen dat de ouderenbonden ANBO 
en KBO besloten hebben om te onderzoeken of 
het mogelijk zou zijn om de betreffende 
informatie uit de krant om te zetten in een 
handig formaat om te bewaren. 

We zijn erin geslaagd om bij deze Nieuwsbrief 
een losse bewaarpagina op te nemen waarop 
alle informatie staat waar u moet zijn als u een 
vraag heeft over zorg en ondersteuning. 
Wij willen de gemeente Noordwijk, maar vooral 
wethouder M.J. Fles, beleidsmedewerker 
F. Kok en T. v. Heemst van de afdeling 
communicatie, ontzettend bedanken voor hun 
medewerking en de financiële bijdrage om dit te 
kunnen verwezenlijken. 
Tevens bedanken we ‘s-Heerenloo voor het ter 
beschikking stellen van de picto’s.
Wij willen u dan ook vriendelijk maar dringend 
verzoeken om betreffende bewaarpagina op 
een herkenbare plaats te bewaren, zodat u te 
allen tijde deze informatie over zorg en 
ondersteuning weet terug te vinden.

ANBO       
Contactpersoon
Dhr. T. Donders
Tel: 071-36 160 84

KBO 
Contactpersoon 
Mw. M. van den Burg - Jansen 
Tel: 071-36 149 81    
E-mail:  wmo@kbonoordwijk.nl

Op 16 april jl. heeft mw. Froukje van den Ende 
in Bergschenhoek het certificaat ontvangen 
waarmee zij officieel is geregistreerd als ‘ 
Vrijwillige Ouderen Adviseur ‘. Sinds vorig jaar is 
Froukje actief voor KBO Noordwijk als belasting-
invuller en na een gedegen opleiding in de 
afgelopen maanden is ze nu dus ook geslaagd 
voor haar opleiding tot ouderen adviseur. Een 
welkome uitbreiding van ons team en ze is graag 
bereid u te helpen bij uw belastingaangiften en 
ouderen advisering. Wij wensen haar veel succes 
bij dit belangrijke werk! Bij de feestelijke uit-
reiking van de certificaten aan kandidaten van 
een aantal gemeenten in Zuid Holland, waren 
namens KBO Noordwijk mw. C. Hanegraaf als 
coördinator van het Noordwijkse team en oud-
docente, samen met de penningmeester Jacques 
Berbée namens het bestuur aanwezig.

Nieuwe VOA  (Vrijwillige Ouderen Adviseur)

Mw. Hanegraaf, mw. van den Ende en Jacques Berbée.



Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Mei '15 Juni '15

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 7 4

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 20 17

 Bowlen   (Bowling)
     KBO  v   v Panhuysstraat

do 14:00 21

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 15 19

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 7, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 4, 11, 18 1

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

do 14:00 7, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 4, 11, 18

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

di 10:30 12, 26 9, 23

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

wo 10:30 13, 27 10, 24

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

do 10:30 28 11, 25

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

vr 10:30 1, 15, 29 12, 26

 Natuurclubje   (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 11 (+ scootmobiel)

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 7, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Reizen > Passiespelen in Tegelen
     KBO  v   vertrek Northgohal

zo 10:00 31

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 19.15 7, 21, 28 4, 11, 18. 25

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 11:00 4, 11, 18 1, 8, 15, 22, 29

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 19 16

Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Mei '15 Juni '15

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 9, 23 13, 27

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

vr 13:30 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

Activiteiten

Activiteiten



Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Mei '15 Juni '15

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 1

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 4, 11, 18 1, 8, 15, 22, 29

 Computerclub  "I-Pad & MacBook gebruik" 
     DBO      Het Trefpunt

di 10:00 12, 19, 26

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 12, 19, 26

 Bingo / Damesonderonsje
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 11

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin

do 19:00 7, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 7, 21, 28 4, 11, 18

 Handwerken - (KBO)
     DBO     De Wieken

di 14:00 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Handwerken -  (ANBO)
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 9, 23 13, 27

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 7, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Modeshow
     DBO     Het Trefpunt
      >  H & A Mode

wo 10:00 6

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 10:00 6, 13, 20, 27

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:45 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

Op 5 mei - Bevrijdingsdag - zijn De Wieken en Het Trefpunt gesloten

Passiespelen  31 mei 2015
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus richting 
Passiespelen in Tegelen (L.). Deze beroemde 
spelen worden slechts één keer in de vijf jaar 
gehouden en op 31 mei 2015 in het bijzonder 
voor de leden van de KBO.  De prijs voor de reis is 
€ 80, -per persoon. In dit bedrag zijn inbegrepen:
•  vervoer Noordwijk - Tegelen v.v.
•  koffie met een broodje bij aankomst
•  entree (dankzij Unie KBO gereduceerd tot € 30, -)
•  koffie met vlaai in de pauze
•  eenvoudig diner na afloop

 
Het vertrek is omstreeks 10.00 uur  ‘s morgens
en vermoedelijke aankomst in Noordwijk om 
22.00 uur.

U kunt zich nog opgeven door dit te melden bij 
Ton Stuifbergen, telefoon 06-29067527, per e-mail 
tonstuifbergen@hotmail.com of door overmaken 
van € 80, - p.p. onder vermelding: Passiespelen 
naar bankrekeningNL23 INGB 0003 644 769 t.n.v. 
KBO Noordwijk. Zolang er nog plaats is in de bus 
en het theater.

Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Mei '15 Juni '15

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 1

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 4, 11, 18 1, 8, 15, 22, 29

 Computerclub  "I-Pad & MacBook gebruik" 
     DBO      Het Trefpunt

di 10:00 12, 19, 26

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 12, 19, 26

 Bingo / Damesonderonsje
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 11

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin

do 19:00 7, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 7, 21, 28 4, 11, 18

 Handwerken - (KBO)
     DBO     De Wieken

di 14:00 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Handwerken -  (ANBO)
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 9, 23 13, 27

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 7, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Modeshow
     DBO     Het Trefpunt
      >  H & A Mode

wo 10:00 6

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 10:00 6, 13, 20, 27

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:45 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

Op 5 mei - Bevrijdingsdag - zijn De Wieken en Het Trefpunt gesloten



Zoals u wellicht in de lokale bladen al heeft 
gelezen, vindt van zaterdag 13 juni t/m zondag 
14 juni a.s. wederom een indrukwekkend 
24-uurs evenement plaats op het SJC-terrein aan 
de Lageweg in Noordwijk. Een manifestatie 
waaraan ongetwijfeld weer veel bekende en 
onbekende plaatsgenoten zullen deelnemen met 
als doel het inzamelen van geld voor 
wetenschappelijk onderzoek naar de bestrijding 
van kanker in samenwerking met het KWF.

Evenals de vorige keren, willen we ons als KBO 
Noordwijk daar zeker weer voor inzetten, het is 
tenslotte ter bestrijding van een ziekte waar we 
helaas te vaak van dichtbij mee geconfronteerd 
worden. Het evenement duurt 24 uur en begint 
zaterdags om 14.00 uur. Voor zo’n grote vereniging 
als de KBO zou minimaal 2 of 3 lopers per uur toch 
geen probleem mogen zijn…., bovendien; 
afgezien van het goede doel is minimaal 1 uur 
lopen ook nog eens buitengewoon gezond! Het is 
beslist geen wedstrijd en u bepaalt gewoon zelf 
uw eigen tempo. 
Mensen die niet zelf (actief ) kunnen deelnemen, 
kunnen familieleden, vrienden en bekenden, 
aanmoedigen bijv. door per uur een geldelijk 
bedrag voor hun deelname te doneren. Maar u 
kunt de KBO-lopers ook als groep steunen met 
uw gift. Wilt u het KBO-team ondersteunen met 
een gift, maak dan elk willekeurig bedrag over 
aan KBO Noorwijk bankrekening nr. 
NL23 INGB 0003 6447 69 met vermelding “gift 

SamenLoop KBO-team”.  
Ook zoeken we enkele 
mensen die het lopers 
team op gezette tijden willen verzorgen 
(van drinken voorzien, aan-meldpunt voor 
de wisseling van de lopers etc.).

We kunnen het beslist niet alleen, maar samen 
met u kunnen we ons als KBO-team inzetten. 
Kortom, meldt u zo spoedig mogelijk aan als 
loper of als donateur /sponsor van het KBO-team. 
Elk bedrag brengt ons weer een stukje dichter bij 
het verder bestrijden van deze akelige ziekte en 
elke bedrag bereikt gegarandeerd het goede 
doel. Laat als leden van uw Noordwijkse 
ouderenbond KBO zien en merken dat we 
betrokken zijn en zeker niet uitgeteld!

Kosten: Deelname aan de SamenLoop voor 
Hoop kost via de organisatie €  15,00 per 
deelnemer. Voor elke deelnemer aan het KBO-
team draagt de KBO €  5,00 bij aan deze kosten, 
daarmee komt uw eigen bijdrage uit op € 10,00 
per persoon (waarvoor u wellicht zelf ook nog 
sponsoren kunt vinden in uw eigen 
omgeving….). 
Aanmelden, nadere informatie etc. neem 
contact op met: 
Mw. Annie van Beelen, tel 071-88 814 07 
e-mail: activiteiten@kbonoordwijk.nl
Hr. Jacques Berbée, tel 071-36 138 58 
e-mail: penningmeester@kbonoordwijk.nl

SamenLoop voor Hoop    

Graag wil ik in contact komen met dames, jong-
oud, oud-jong, die zin hebben om samen gezelli-
ge shanty- en volksliederen te zingen en daar-
voor in Noordwijk een dames shantykoor willen 
vormen. Dus heb je altijd al willen zingen, maar 
heb je het juiste koor nog niet gevonden. Of roep 
je: “Ik kan niet zingen”, terwijl je het oh zo graag 
zou willen, laat het mij dan weten. Natuurlijk 
zingen we graag met muziek, dus ook als je een 
instrument bespeelt, zoals accordeon, gitaar of 
keyboard, ben je van harte welkom. Je kunt 
contact opnemen via: janniehazenoot@gmail.
com of telefonisch: 06-30265519. Ik hoop op 
veel reacties en tips.

Dames shantykoor in de maak



Op 10 maart jl. is de campagne ‘Wie van de 
drie?’ door de KNB gestart. In deze 
publiekscampagne staat het levenstestament 
centraal. Het levenstestament groeit de 
laatste jaren sterk in populariteit. Dat is ook 
niet zo verwonderlijk. Mensen worden steeds 
ouder en dus wordt de kans ook steeds groter 
dat zij Alzheimer krijgen of in een andere 
situatie geraken waarin ze zelf hun 
(vermogensrechtelijke) belangen niet meer 
kunnen behartigen. 

Bovendien worden de vermogens van mensen 
steeds groter en de situaties complexer. Dan is 
het prettig dat je in een periode waarin je alles 
nog goed kunt overzien, kunt vastleggen wie je 
zaken gaat regelen als je daar zelf niet meer toe 
in staat bent. Een notaris kan mensen in dit 
traject begeleiden en adviseren en uiteindelijk 
het levenstestament voor hen opmaken. 
Ook op mijn kantoor worden steeds meer 
levenstestamenten gepasseerd. Daardoor merk 
ik echter ook dat er nog steeds veel vragen en 
misvattingen over het levenstestament zijn, die 
ik hier kort wil aanstippen.

-  Is het levenstestament een soort testament? 
Nee! De benaming is wellicht ongelukkig. Het 
levenstestament is eigenlijk een volmacht, die 
je maakt voor de situatie dat je nog in leven 
bent maar door ziekte niet in staat bent het zelf 
nog te regelen.

-  Wat is het verschil met bewind en mentorschap 
dat je aan kunt vragen voor bijvoorbeeld 
mensen die dement geworden zijn? Als u géén 
levenstestament gemaakt heeft, en komt in een 
situatie dat u zelf uw (financiële) zaken niet 
meer kunt regelen, zal via de Kantonrechter 
een bewindvoerder (en mentor) moeten 
worden benoemd. Een bewindvoerder moet 
jaarlijks rekening en verantwoording afleggen 
aan de Kantonrechter, voor bepaalde 
handelingen – zoals verkoop van het huis –

  heeft de bewindvoerder nog een extra 
machtiging nodig van de Kantonrechter en 

 de bewindvoerder mag ook niet zomaar 
schenkingen doen namens u. Als u de 
Kantonrechter wilt vermijden en zelf de regels 
wilt opstellen, is een levenstestament heel 
handig. U kunt bepalen dat de gemachtigde al 

dan niet rekening en verantwoording moet 
afleggen en zo ja aan wie, u kunt bepalen dat er 
schenkingen gedaan moeten worden aan uw 
kinderen om zo de estate-planning te 
optimaliseren, dat het huis verkocht moet 
worden en wie bij voorkeur als makelaar moet 
worden gekozen enzovoorts;

- Wordt de akte ingeschreven in een register en 
kan iedereen de tekst daaruit halen? Het 
levenstestament kan ingeschreven worden in 
het Centraal Levens Testamenten Register. De 
datum en status wordt ingeschreven, niet de 
tekst. Een behandelend arts zal altijd aan de 
betreffende notaris de tekst moeten vragen.

- Kan er misbruik gemaakt worden? Uiteraard 
geeft u de volmacht alleen aan iemand die u 
voor 300% vertrouwt. Mocht u toch nog een 
extra blokkade willen opwerpen kunt u 
bijvoorbeeld bepalen dat voor financiële 
handelingen altijd een medische verklaring 
moet worden overlegd door de gemachtigde, 
waarin staat dat u door uw geestelijke en/of 
lichamelijke toestand niet zelf in staat bent u 
vermogensrechtelijke belangen te waarnemen. 
Ook is het mogelijk om twee gezamenlijk 
handelende personen te benoemen, dat 
verkleint de kans op eventueel misbruik.

Nog meer weten? U kunt altijd vrijblijvend 
langskomen voor een oriënterend gesprek en/
of de brochure “Wie geeft u het vertrouwen?” 
bij mij op kantoor ophalen.

Mr. Colette 
A.M. Kruis-Sweere, 
notaris
Voorstraat 85, 
2201 HP Noordwijk
071-3640100 
ckruis@
notariskruissweere.nl

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere



Vacatures
●  Secretaris (m/v) – vacant per 1-1-2015 
Onze secretaris mw. Hannie Jongeneel heeft haar 
functie per 1 januari jl. beëindigd. Wij komen 
graag in contact met iemand die haar werkzaam-
heden als secretaris wil overnemen.

●  Notulist(e) per direct 
Het bestuur is ook op zoek naar een notulist(e) 
voor het notuleren tijdens bestuursvergaderin-
gen.

●   Redacteur (m/v) per direct 
-  Redacteur voor de opmaak van onze   
 Nieuwsbrief (bekend met Desktop Publishing  
 software) 
-  Redacteur algemeen, voor de inhoud van de  
 Nieuwsbrief (interviews, verslagen etc.).

●   Project activiteit 
 KBO 60 jarig Jubileum (2016)  
In 2016 bestaat KBO Noordwijk 60 jaar. Ter gele-
genheid daarvan is de vereniging op zoek naar 
enkele enthousiaste vrijwilligers die een clubje 
gaan vormen om Jubileumactiviteiten te beden-
ken en voor te bereiden.

Heeft u interesse of weet u misschien iemand die 
wij zouden kunnen benaderen voor één van de 
bovengenoemde vacatures, neemt u dan a.u.b. 
even contact op met:
Mevr. Baukje Mulder-Veenema (voorzitter)  
tel. 071 – 36 466 46
Dhr. Jacques Berbée (penningmeester)  
tel. 071 – 36 138 58

www.ouderenwinkel.nl/noordwijk

Van Speijkstraat 2  •  2202 GK  Noordwijk
T  (071) 361 91 02  •  E  noordwijk@ouderenwinkel.nl

Betrouwbaarheid, persoonlijke aandacht
en een keur aan kwaliteitsproducten.

VOOR UW

GEZONDHEID
& GEMAK

OOK VOOR

VERHUUR
& UITLEEN

Menu voor 2 personen -  €  12,50 p.p.

Kippen- of Tomatensoep

Tipan Kip

Tjap Tjoy met kip

Koffie of IJs met slagroom

Tegen inlevering van deze bon
(alleen voor gebruik in ‘t restaurant)

Special actie

Mei
Ons restaurant is 
dagelijks geopend van 
11.00-22.00 uur



Kennismaken met de tennissport. 
Nu het voorjaar aanbreekt en zon langer aan de 
hemel staat, wil men meer naar buiten en sporten. 
Welnu hier is de kans om heerlijk te recreëren en te 
bewegen met de tennissport op de Geversbaan 
aan de Gooweg. Marco Huurman geeft u de kans 
om met deze sport kennis te maken. 
De prijs is € 22,50 en u krijgt hiervoor:
•  Ontvangst met koffie / thee met wat lekkers
•  Uitleg over de spelregels
•  Daarna met de tennisleraar aan de slag
•  En na afloop een drankje en wordt er geëvalueerd 

en hoe de ervaring was.
U dient wel zelf uw sportschoenen mee te nemen.
Opgeven voor 10 mei bij Annie van Beelen 
tel 071 8881407.
Tekenen. 
Zijn er mensen die animo hebben voor portret en/
of modeltekenen onder leiding van een goede 
leraar(es). Bij voldoende aanmeldingen starten we 
in het nieuwe seizoen (september).
Meldt u zich bij Annie van Beelen tel 071 8881407.
Vakantie KBO. 
Het laatste nieuws van het rondje Nederland. De 
boot is volgeboekt en dat is geweldig. Ook het 
vervoer naar Arnhem is geregeld en wel door de 
kon. Beuk en ze komen de vakantiegangers ook 
weer ophalen. Elke deelnemer heeft hierover 

bericht ontvangen, dus nu alleen nog mooi weer 
bestellen.
Terugblik modeshow.  
De modeshow trok dit jaar veel belangstelling. Er 
waren veel zomerse jasjes, vestjes, pantalons, 
bloesjes enz. de heer Klooster trakteerde de gasten 
op een lekker koekje bij de koffie/thee en de gratis 
loterij. Na het showen van de kleding konden de 
gasten genieten van een lekkere High Tea. Daarna 
kon men de kleding bekijken, passen en eventueel 
kopen. De aan-wezigen gingen om 16.00 uur 
tevreden naar huis.
Vissteiger. 
In het Vinkenveld is een prachtige 
seniorenvissteiger gerealiseerd. Ook zijn er 
parkeerplaatsen gekomen zodat als u moeilijk ter 
been bent er gemakkelijk kan komen. Dus wat let 
u!! Veel visplezier en recreëren, Annie.
Hanging basket. 
Heeft u altijd al een hangende mand met plantjes 
willen maken of bakjes voor de tuintafel? Dit is leuk 
voor de Pinksterdagen want dan kunt u genieten 
van uw creativiteit. Ook losse plantjes verkrijgbaar. 
Dit kunt u doen in een workshop op 12 mei 
aanvang 15.00 uur bij Joke Koek. De prijs voor de 
hanging basket is € 17,50 en voor de bakjes € 6, -. 
Aanmelden voor 6 mei bij Joke Koek, 
Leeuwenhorstlaan 16 tel 3610887.   

Activiteitenwetenswaardigheden

Uitvaartverzorging Barbara Noordwijk 
organiseert op zaterdag 9 mei a.s. een 
Informatiedag.

Waar: In en rondom het Afscheidshuis Barbara 
Noordwijk en de aangrenzende kerkhofkapel.
Hoe laat: Van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Wat: Alle informatie om een uitvaart vorm te 
geven zoals men dat wenst en alle vragen beant-
woorden rondom een uitvaart, testament en 
andere zaken.
Waarom: Deze Informatiedag geeft iedereen de 
gelegenheid om kennis te maken met  
de mogelijkheden die bij kunnen dragen aan het 
verzorgen van een goede uitvaart. 
Uitvaartverzorging Barbara Noordwijk biedt nu 
de gelegenheid om bezoekers uitgebreid te laten 

Informatiedag bij Barbara Noordwijk
‘Antwoord krijgen op al uw uitvaartvragen’ 

informeren over onder andere:
•  Testamenten, Verklaring erfrecht
•  Opbaarmogelijkheden
•  Rouwvervoer
•  Uitvaarten en kinderuitvaarten
•  As verstrooiing
•  Rouwkaartencollectie
• Vastleggen van de uitvaart op foto en/of film
•  Herdenkingssierraden
•  Gedenkstenen en urnen
De toegang is gratis, er is een muzikale omlijsting 
en een hapje en drankje staan klaar!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Uitvaartverzorging Barbara Noordwijk
071-364 6006 www.barbaranoordwijk.nl
info@barbaranoordwijk.nl



Volgende Nieuwsbrieven 

Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
Juni   5 13 mei
Juli   6 17 juni
Augustus /September 7 29 juli

Vorige Nieuwsbrieven 
kunt u vinden op onze website 
www.kbonoordwijk.nl

Samenstelling KBO-bestuur 

Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl

Secretaris: vacant E: secretaris@kbonoordwijk.nl
  
J.M.J. Berbée  penningmeester   
 071 36 138 58 
 Ibannummer: NL23INGB000 3644769  
 t.n.v. KBO Noordwijk 
 E: penningmeester@kbonoordwijk.nl
Th.A.M. Blokland  pastorale zaken     
 071 36 125 90 
 E: pastor@kbonoordwijk.nl
Mw. M.M.F. v. d. Burg  E: wmo@kbonoordwijk.nl   
 071 36 160 84
P.J.L.J. Peeters  E: redactie@kbonoordwijk.nl   
 071 36 103 71 
Mw. A. van Beelen  E: activiteiten@kbonoordwijk.nl     
 071 88 814 07

Welzijn Senioren Noordwijk 
Het Trefpunt  Schoolstraat 2  071 71 143 34 
De Wieken  Wassenaarsestraat 5a   071 71 143 34
Lokaal Loket  Voorstraat 42  071 36 176 00 

Ouderen- en/of Belasting-adviseurs
A.C.M. v. d. Meer OB E: rayonhouders@kbonoordwijk.nl   
  071 36 143 56
C. van Dam B E: c.van.dam@casema.nl     
  071 36 113 18
R.C.G. Hellemans  OB E: helle217@planet.nl    
  071 36 206 28
J.P.M. Verkade  B E: verkadej@xs4all.nl    
  06 532 69 321
J.F.M. van der Hoeven  B E: hansvanderh@casema.nl    
  06 536 32 160
Mevr. F. van den Ende OB E: froukjevdende@gmail.com
  06 475 12 472

WMO Platform
Mw. M.M.F. v. d. Burg  E: wmo@kbonoordwijk.nl    
 071 36 160 84
 
Ledenadministratie: 
Help onze administratie en geef adreswijzigingen door aan: 
H.C. Bogaards Goohorstlaan 31 071 36 157 78
 E: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl
Overig
Rayonhouders:  A.C.M. van der Meer  071 36 143 56 
 E: rayonhouders@kbonoordwijk.nl
Activiteiten: Mw. A. van Beelen   071 88 814 07   
 E: activiteiten@kbonoordwijk.nl 
Reizen:  Mw. E.A.M. Zandwijk 0252 37 26 22
 E: reizen@kbonoordwijk.nl
Redactie: P.J.L.J. Peeters 071 36 103 71
 E: redactie@kbonoordwijk.nl  
Webmaster: A.J. De Kremer 071 36 146 08  
 E: webmaster@kbonoordwijk.nl

IN MEMORIAM

Dhr. G.H. De Haas 
Bonnikeplein 191 84 jaar

Mevr. A.Th. van Kampen 
Marcellusstraat 4A  98 jaar

Dhr. F.P. Mesker 
De la Bassecour Caanstraat 79  85 jaar

Dhr. C.T. Alkemade 
Herenweg 1  77 jaar

Mevr. M.C.M. Groenewoud-de Haas 
van Leeuwenstraat 40  82 jaar

Mevr H.D. de Bock 
Groot Hoogwaak 41  83 jaar

Mevr. D.L. de Koning-van de Nes 
van Panhuysstraat 5A  84 jaar

Mevr. A.P.A. van der Ploeg 
Groot Hoogwaak 142  87 jaar
 

Dat zij mogen rusten in vrede 



Een betaalbaar adres voor uw:
receptie, verjaardag, 
condoleance etc.

Fam. Geerlings
Duinweg 7, 2202 RA Noordwijk
telefoon 071 3612139

www.ossewa.nl

• Actief • Gratis tijdschrift Nestor • Gratis 
Noordwijkse Vuurtorenpas • Lidmaat-
schap €  22,50 per jaar • Veelzijdig

Goohorstlaan 31  Noordwijk  Tel.071 36 157 78
ledenadministratie@kbonoordwijk.nl
www.kbonoordwijk.nl

“Hotel De Ossewa” 
 
Een betaalbaar adres voor Uw: 
       Receptie  
       Verjaardag  
       Condoleance etc.  
                                                              
 
 
                                                            Fam Geerlings 
                                                            Duinweg 7  
                                                            2202 RA  Noordwijk 
                                                            !  071 3612139  
                                                            www.ossewa.nl  
 
 
 

T 071 - 36 46 006 dag en nacht bereikbaar | www.barbaranoordwijk.nl | Annemarie Hazenoot & Areen van der Plas

Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen…

HIER KAN UW 
ADVERTENTIE

STAAN



KBO Noordwijk


