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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/verkadew 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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    Drieëndertigste jaargang nr. 3 - maart 2016 

In december werd het ‘jaar van 
de barmhartigheid’ geopend. Dit 
roept verschillende gedachten op. 
Natuurlijk denken velen aan de 
‘werken van barmhartigheid’: 
hongerigen en dorstigen eten en 
drinken geven, zieken en gevange-
nen bezoeken, enz.  Het zal u niet 
verbazen, dat in de veertigdagen-
tijd barmhartigheid ook wordt 
gekoppeld aan vergeving en 
verzoening.

In zijn brief aan de Galaten beschrijft 
Paulus op treffende wijze hoe God 
een barmhartige vader is, vol van 
liefde voor alle mensen: Toen de tijd 
gekomen was zond God zijn Zoon, 
geboren uit een vrouw …… opdat wij 
zijn kinderen zouden worden. En omdat 
u zijn kinderen bent, heeft God ons de 
Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, 
Vader’ roept (Galaten 4, 4-6). 

Die vaderrol blijft God trouw, op een 
wijze die wij dikwijls niet begrijpen. 
Zijn liefde voor zijn kinderen, voor ons 
mensen, is niet stuk te krijgen. Jezus 
maakt dat duidelijk in verschillende 
verhalen, zoals in de parabels die 
gewijd zijn aan de barmhartigheid. 
De natuur van God is als die van een 
Vader die zich nooit gewonnen geeft, 
totdat Hij de afwijzing heeft overwon-
nen met medelijden en barmhar-
tigheid. Een van de meest overtuigen-
de parabels is die van de vader en zijn 
twee zoons, geeft paus Franciscus 
aan. Rembrandt schilderde op 
meesterlijke wijze die houding van 
verzoening van de vader. Dit ken-

merkende beeld wordt dit jaar 
regelmatig getoond. In de veertig-
dagentijd, wanneer we ons voor-
bereiden op Pasen, roept de paus 
ons in dit jaar van de barmhartig-
heid nadrukkelijk op, om Gods liefde, 
zoals die tot uiting komt in zijn 
barmhartige houding te beleven: 
‘Moge de Veertigdagentijd van 
dit Jubeljaar intenser worden beleefd 
als een bijzonder moment om de 
barmhartigheid van God te vieren 
en te ervaren. Hoeveel bladzijden in 
de Heilige Schrift kunnen worden 
overwogen … om het barmhartige 
gelaat van de Vader opnieuw te 
ontdekken! Met de woorden van 
profeet Micha (7, 18-19) kunnen ook 
wij herhalen: Wie is een God als u, die 
schuld vergeeft en aan zonde voor-
bijgaat? U blijft niet woedend op wie er 
van uw volk nog over zijn; liever toont 
u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich 
over ons ontfermen en al onze zonden 
tenietdoen. Onze zonden werpt u in
 de diepten van de zee.’  

Theo Blokland, pastoor

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik: 
Wij staan aan het begin van ons 
jubileumjaar!

De eerste activiteiten die in dat kader 
gepland zijn, hebben al plaatsgevon-
den. En het moet mij van het hart dat 
ik moet zeggen, dat de gezongen H. 
Mis door heel weinig mensen is 
bijgewoond. Ieder die er niet was, 
heeft veel gemist: een inspirerende 
mis en een heel goede medewerking 
van het koor. De kaartdagen waren 
een succes en dat zal de Jubileum-
Bingo ongetwijfeld ook worden.
Heerlijk is de lente: het wordt weer 
langer licht en u zult hetzelfde als ik 
voelen (denk ik), dat je weer meer zin 
krijgt om dingen te ondernemen. 
Of dat gaat om het voornemen om 

iedere dag een wandeling te maken, 
een bezoekje aan iemand te brengen 
of gewoon in de zon te gaan zitten en 
je te koesteren in die warmte. 
Allemaal mogelijkheden die zo voor 
handen zijn.
Misschien heeft u ook ideeën waar-
voor wat meer moeite gedaan moet 
worden, of waar u iemand anders, 
voor meerdere anderen, bij nodig 
heeft. Geeft u dat dan door aan Annie 
van Beelen, zij kan kijken of dat 
georganiseerd kan worden. Wat u 
leuk vindt, zou zomaar voor anderen 
ook kunnen gelden.
Als u zich nog niet heeft ingeschreven 
voor één van de activiteiten in het 
kader van ons jubileum, omdat u niet 
kon overzien of u daaraan deel zou 
kunnen nemen, maar dat nu wel 

weet, kijkt u dan even verderop in de 
Nieuwsbrief of er nog plaats is bij die 
activiteit. Het zou toch jammer zijn 
als u thuis zit, terwijl u samen met 
anderen kunt genieten. Het leven is 
te kort om er niet zoveel mogelijk van 
te genieten! Wat zou u bijvoorbeeld 
zeggen van een wandeling naar de 
Theedrinkerij, dat is toch heerlijk 
om te doen in het voorjaar! Samen 
wandelen betekent vanzelf onderweg 
samen genieten van de bloeiende 
bollenvelden. Wij zijn als Noordwijkers 
toch geluksmensen dat wij dat ieder 
voorjaar op een presenteerblaadje 
door de natuur aangeboden krijgen. 
Ik hoop u bij veel activiteiten te 
ontmoeten.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

Verzoening



www.ouderenwinkel.nl/noordwijk

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

Betrouwbaarheid, persoonlijke aandacht
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Museum bezoeken?
Natuurlijk zijn er KBO- leden die graag een museum 
willen bezoeken, bv. het Rijksmuseum in Amsterdam. 
Dat is denk ik een wens van veel mensen, maar het 
vervoer is dan een groot probleem. Dit is op te lossen 
met een autobus firma, dus uit en thuis met de bus.
Interesse? Even een belletje naar Annie 071 8881407 
of een mail naar anvanbeelen @casema.nl, dan kunnen 
we inventariseren hoeveel leden er met mij op stap 
willen.

Quilten (nieuw)
In de vorige Nieuwsbrief werd gevraagd voor allerlei 
stofjes om het quilten op te kunnen starten en hierop 
is gereageerd en met succes.
Quilten is een handwerktechniek van vroeger. 
De vrouwen die tot de Amy’sgroep behoorden maakten 
al deze quilts. Eigenlijk kun je het vergelijken met de 
gestikte dekens van vroeger alleen is er nu een moderne 
versie. Nu is het weer in de mode om kussens, plaids of 
een sprei te maken in de kleuren die je zelf bepaald.
 Interesse?  tel. 071 8881407 of mailen kan ook 
anvanbeelen@casema.nl

Activiteiten-
wetenswaardigheden Ziek? 

U vindt het fijn als iemand u een bezoekje brengt? 
Al enige tijd hadden wij niemand die – op verzoek – een 
zieke KBO-er wilde bezoeken. Wij zijn blij dat: Mevrouw 
J.G. Lindhout  (tel. 071 8885409) deze taak op zich wil 
nemen. Wij heten haar van harte welkom in de groep 
vrijwilligers. Als u zelf of een van uw naasten is ziek en 
verlangt naar bezoek, belt u dan even naar mevrouw 
Lindhout. Zij maakt dan met u een afspraak. 



 

Met 23 deelnemers starten we onze wandeling aan de 
achterkant van het Centraal station. Daar nemen we het 
Buikerslootpontje over het IJ. Van ouds de verbinding 
tus-sen twee stukken stad. We zien het witte gebouw, het 
is heel strak, lijkt wel een golf, genaamd het Eye. Het heeft 
een filmmuseum, theater, expositie, educatie, winkel en 
een restaurant. Daar genieten we van het uitzicht over het 
water en heerlijke appeltaart bij de koffie. We vervolgen 
onze tocht met een extra rondje om het Eye gebouw om 
het nog even in zijn geheel te bewonderen, komen langs 
het Shellgebouw en bij de Buiksloterweg langs het Noord 
Hollandskanaal en lopen door het Vogeldorp. Deze huizen 
zijn in 1918 gebouwd op betonnen platen. De bedoeling 
was dat ze tijdelijk waren voor hooguit tien jaar i.v.m. 
woningnood. Er is een museum in een oud badhuis en 
bij een garage staan een aantal heel oude lelijke eendjes 
geparkeerd. Het Vliegenbos is het oudste stadsbos van 
Amsterdam, genoemd naar de wethouder, die dit liet 
aanleggen als groene buffer tussen de woningen en de 
havenindustrie. Er zitten halsbandparkieten, ontsnapt uit 
volières en door de zachte winters overleven. Een chauffeur 
noemt ons een kudde terwijl we oversteken. We passeren 
een tennisbaan, een kade, een dijk weer een dijk, een kerk 
en een haven. De Nieuwendammerdijk is een van de 
mooiste oudste dijken van de hoofdstad. Café ‘het Sluisje’ 
werd daar in 1792 gebouwd als herberg. Vanaf het terras 
heb je een fantastisch uitzicht op de sluis. Tuindorp 
Nieuwendam werd in 1924 tot 1927 gebouwd. Wat een 
mooie rustieke hofjes en poortjes. De oud Hollandse houten 
huisjes zijn prachtig geconserveerd en bepaald niet goed 
koop. Je kunt je bijna niet voorstellen dat dit de grote stad 
is. Een huis is om een boom gebouwd. We picknicken op 
bankjes met uitzicht op besneeuwd gras. Het is fris. Maar 
er schijnt een zonnetje. Er zit rood in de lucht. Een V-vorm 
ganzen die naar het zuiden vliegen. Een paard een tractor, 
eenden. Gesterkt vervolgen we onze tocht langs dijken, 
wegen, sportpark richting ‘De Oranje Sluizen’. Deze werden 
tussen 1865 en 1872 gebouwd. Johannes de Rijke was de 

De KBO bestaat 60 jaar, vlieg met ons mee voor de 
jubileumprijs van € 60,00. Helivliegen.nl verzorgt, net als 
vorige jaren op, 2, 9, 16, 23 (bloemencorso) en 30 april 2016, 
als de bloembollenvelden op haar mooist zijn, rondvluchten 
met een luxe helikopter boven deze bloeiende velden. De 
vluchten vinden plaats vanaf verschillende locaties in de 
Bollenstreek tussen Noordwijk en Lisse. 7 minuten van € 
69,00 voor € 60,00 en u kunt voor meerdere personen 
boeken. Kijk op onze website www.helivliegen.nl voor 
meer informatie. Reserveringen kunnen gemaakt worden 
op onderstaande website: http://helivliegen.nl/KBO met 
de code KBO krijgt u de korting. 

Helivliegen

Voor de 2e helft van het seizoen 2015 -2016 hebben 
we ook weer mooie wandelingen uitgezocht. Elke 3e 
dinsdag van de maand vertrekken om 8.45u of soms 
om 9 uur vanaf het Verkadeplein bij de St.Jeroenskerk 
om met de auto naar station Voorhout te rijden en 
daar de trein te nemen. 
LET OP DE JUISTE TIJD VAN VERTREK 
BIJ IEDERE WANDELING.

Di. 15 maart `16. Zoetermeer: Groene Singels en 
Parken.  Groene Wissels nr.161 13 km.
We vertrekken om 8.45u met auto naar Voorhout. 
Om 9.07 u met de sprinter naar Den Haag Centraal. 
Vandaar met trein naar Zoetermeer.
De eerste 3 wandelingen zijn bekend. De volgende 
wandelingen volgen.

Inlichtingen bij Ellen de Groot 071-3612112 of 
0642656757.  

Wandelen met de KBO 
2e helft van 2015-2016

opzichter en hij werd een beroemdheid in Japan. Japanners 
eren hem nog door zijn graf en bouwwerken te bezoeken. 
Van 1995 tot 2001 zijn de sluizen vernieuwd. Panelen met 
uitleg van historisch en technische aard werden geplaatst. 
Een enorm anker ligt er. Een spoor geschilderde voetstappen 
volgen we. We moeten even wachten want er komt een boot 
langs met een enorme windmolen in drie delen. Wat een 
gevaarte. Dan kunnen we over de sluis lopen. Lopen nu over 
de Zuider IJdijk richting Muiderpoortstation en komen weer 
in de stad. In een restaurant, dat voorheen een badhuis was, 
nemen we nog wat te drinken. Ongeveer na 10 min. zijn we 
bij het station Muiderpoort. Einde van een indrukwekkende 
wandeling.
Wimke Schrier 
 

Wandeling: Amsterdam Trendy Noord 12,8 km, di. 19-1-2016



Het komt steeds vaker voor dat mensen in hun leven méér 
dan één keer trouwen. Mensen worden ouder en vinden 
na het overlijden van de eerste echtgenoot een nieuwe 
levenspartner, of mensen gaan scheiden en trouwen 
opnieuw.

Als mensen huwelijksvoorwaarden maken, komen ze bij 
een notaris en zullen testamenten ook ter sprake gebracht 
worden. Het wordt dan duidelijk of er in het verleden 
testamenten gemaakt zijn en zo ja, wat die testamenten 
inhouden. Maar mensen die direct naar het gemeentehuis 
rennen en in gemeenschap van goederen huwen (hoe 
gevaarlijk is dat?!), denken vaak niet aan testamenten. 
En zo kan het gebeuren dat een tweede echtgenoot ervan 
uitgaat dat het testament dat zijn vrouw gemaakt heeft 
met haar eerste echtgenoot als erfgenaam, ook op hem 
van toepassing is. Kinderen vinden dat uiteraard niet, en de 
kinderen kregen in een recente uitspraak van de Rechtbank 
Rotterdam gelijk: het oude testament gold niet voor een 
nieuwe echtgenoot. Maar het kan ook anders uitpakken.
Er zijn nog 2 situaties waarbij alertheid geboden is.                                                                                       
De eerste is als u in een echtscheidingsprocedure 
verwikkeld bent maar nog niet officieel gescheiden bent. 
U bent dan nog steeds elkaars erfgenaam, en lang niet 

iedereen wil dat! Dit is te voorkomen door in die periode 
een testament te maken waarbij de echtgenoot wordt 
uitgesloten als erfgenaam. De tweede situatie heeft 
betrekking op samenwoners. Vooral in oudere testamen-
ten wordt gesproken over ‘mijn partner’. Maar het begrip 
partner is in de wet niet uitgewerkt. Je kunt ook een 
bridgepartner of een tennispartner hebben, maar die moet 
uiteraard niet erven. Als de relatie eindigt, is het dus zaak 
om goed naar de testamenten te kijken. Wordt het uit 
elkaar gaan niet als ontbindende voorwaarde genoemd, 
is het verstandig het testament te herroepen. Als u wilt 
voorkomen dat door onduidelijkheden in uw testament er 
na uw overlijden gerechtelijke procedures nodig zijn om 
één en ander uit te zoeken, komt u dan langs met uw oude 
testamenten voor een vrijblijvende testament-check. U 
kunt telefonisch of aan de receptie van ons kantoor een 
afspraak maken.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Kunstgeschiedenis
Mevr. Marike Hoogduin die de bijeenkomsten van de 
2 groepen enthousiaste deelnemers aan de Kunstgeschie-
denis verzorgt, heeft zich om persoonlijke redenen moeten 
afmelden voor de 2 x 5 geplande sessies die begin dit jaar 
zouden plaats vinden. De trouwe bezoekers aan deze 
interessante lezingen hebben daar van mevr. Hoogduin 
inmiddels persoonlijk bericht ontvangen.
Omdat wij dit onvoorziene uitvallen voor de deelnemers 
erg vervelend vinden, hebben wij gezocht naar een 
mogelijke vervanging voor mevrouw Hoogduin, om 
daarmee dit voorjaar alsnog alternatieve bijeenkomsten 
te organiseren (5 middagen per deelnemersgroep) met 
wellicht wat andere verrassende invalshoeken!
Naar onze mening zijn we daarin meer dan geslaagd. 
Omdat we ook nieuwkomers willen interesseren voor 
deze bijeenkomsten (er zijn nog enkele plaatsen vrij) is dit 
misschien een goed moment om nu in te stappen. Schrijf u 
daarom omgaand in en maak kennis met iemand die kunst 
door de aderen heeft lopen, daar vol enthousiasme over 
kan vertellen maar zich ook vooral graag uit via zijn passie: 
de kunst. Inschrijfformulieren voor activiteiten zijn zoals 
altijd verkrijgbaar in het Trefpunt en de Wieken.
Wij hebben hem gevraagd zichzelf bij u te introduceren, 
hieronder zijn korte introductie;

Hallo, dit ben ik! 
Althans, eerst een geschilderd zelfportretje uit mijn jeugd, 
dan een recent zelfportret en als laatste een recente foto. 
Mijn naam is Daniel Tavenier, een in 1964 geboren 
Katwijker, in het hart een Noordwijker, maar bovenal een 
kunstschilder. Ik schilder al mijn leven lang, dat is wat ik 
het liefste doe. Ik leef van de verkoop van mijn werk en 
opdrachten, maar ik ben ook docent schilderen. In mijn 
les leg ik de schildertechnieken uit maar ik vertel ook de 
spannende verhalen uit de geschiedenis van de kunst, en 
die verhalen wil ik ook aan jullie gaan vertellen. Ik hoop 
dat op een levendige enthousiaste manier te gaan doen. 
Komt het zien en horen in het Trefpunt…

Daniel Tavenier
De eerste geplande bijeenkomst 
(groep 1) start naar verwachting op 
maandagmiddag 7 maart a.s. van 
14.00 – 16.00 uur (in het Trefpunt). 
Groep 2 start dan een week later op 
dezelfde locatie en tijd. 
Kosten : €  50,00 per persoon voor 
deelname aan 5 bijeenkomsten, 
betaling vooraf.



Vacatures
●  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.).

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Kunstgeschiedenis

Zonnebloemauto biedt vrijheid
Als iemand door een lichamelijke beperking in een rolstoel 
belandt, ziet de wereld er vaak ineens heel anders uit. Zo 
kan reizen van de ene naar de andere plaats een enorm 
grote uitdaging zijn. De eigen auto volstaat niet meer en 
het openbaar en/of aangepast vervoer hebben vaak hun 
eigen beperkingen. Nationale Vereniging de Zonnebloem 
streeft er naar dat iedereen met een lichamelijke beperking 
zonder extra zorgen deel kan nemen aan de maatschappij. 
Vrijwilligers van lokale afdelingen komen met regelmaat 
bij deelnemers thuis en er worden jaarlijks meerdere 
bijeenkomsten georganiseerd. Ook kent de vereniging 
een uitgebreid aanbod aan aangepaste vakanties. Tot
 voor kort bood zij echter nog geen mogelijkheden voor 
mindervaliden die er met de auto een dagje uit wilden. 
Vanuit Katwijk verhuurt de Zonnebloem sinds kort een 
aangepaste rolstoelhuurauto aan rolstoel- en scootmobiel-
gebruikers.                                                                                                                                

Om de auto te kunnen huren, moet via www.zonnebloem.
nl/zonnebloemauto een pas aangevraagd worden, die 
eenmalig tien euro kost. Een dag autohuur kost veertig 
euro waarbij de eerste honderd kilometer zijn inbegrepen.
De Zonnebloemauto geeft huurders hun (bewegings)
vrijheid terug. De huurder bepaalt zelf wanneer hij gaat en 
kan ook nog eens vier familieleden of vrienden meenemen 
omdat de rolstoelgebondene een plekje achterin de auto 
bezet. De Zonnebloem is bezig met het opzetten van een 
pool vrijwilligers die mee kunnen als bestuurder tijdens 
een dagje uit met de auto. 

Meer informatie over de auto of een pas aanvragen? 
www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto 
Wenst u meer informatie? Bel dan met Siem Nulkes, 
districtshoofd Zuid-Holland: 06-51616526  



Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Maart '16 April '16

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 7

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 16 20

 Bowlen   (Bowlingcentrum)
     KBO  v   v Panhuysstraat

do 14:00 17 21

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 18 15

 Handwerken - (KBO)
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

Jubileum - Bingo
     KBO  v  De Wieken

do 14:00 3

Jubileum - Wandelen
     KBO  v  Theedrinkerij Noordwijk Buiten

wo 14:00 20

 Jaarvergadering
     KBO  v   De Wieken

ma 14:00 18

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

do 14:00 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 7, 14, 21 4, 11, 25

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   Het Trefpunt

ma 13:30 18

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 1, 15, 29 12, 26

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 2, 16, 30 13

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen do 10:30 3, 17, 31 14, 28

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 4, 18 1, 15, 29

 Natuurclubje   (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 7

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 19.15 7, 14, 21, 28

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 15 19

Activiteiten



Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Maart '16 April '16

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 12, 26 9, 23

 Bridgecursus voor Beginners
     DBO    Het Trefpunt

wo 10:00

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 20, 27

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30
4, 11, 18, 
25(Paasdrive start 
13:00 uur)

1, 8, 15, 22, 29

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 3, 10, 17, 24, 31 7

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Computerclub  "I-Pad & MacBook gebruik" 
     DBO      Het Trefpunt di 10:00 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Computercursus "Windows 7 en 8.1"
     DBO     Het Trefpunt

wo 9:30 2

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Bingo / Damesonderonsje
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 14 11

 Frans, conversatie I
     DBO     De Wieken

di 10:00 1, 8, 15

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken

vr 10:00 4, 11, 18

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 12, 26 9, 23

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 15 19

 Modeshow
     DBO     De Wieken

za 11:00 5 (start verkoop 
13:00 uur)

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 9:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

do 10:00 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 15:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     DPO-Gebouw

di 10:00 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     DPO-Gebouw

wo 10:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20

Activiteiten

Bij voldoende belangstelling,
start in overleg 



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

Tiffany is een verfijnde tak van het bekende 
glas-in-lood en bijzonder geschikt en leuk als 
hobby. Voor vrijwel iedereen is het mogelijk 
om deze techniek te leren.
Speciaal voor KBO Noordwijk, geef ik deze 
introductiecursus waarin je alle aspecten leert.

Werken met het prachtige Tiffanyglas is een ware sensatie. 
Je leer nauwkeurig glassnijden, koperfolie vouwen en 
solderen. 
Aan het eind van deze cursus houdt je een fraai werkstuk 
over.
De cursus wordt gegeven in “de Wieken”  op een middag 
van half  2 tot 4 uur. 
De cursus duurt 7 lessen, aanvang april a.s., datums 
in overleg nader te bepalen.
Kosten voor deelname is afhankelijk van aantal 
deelnemers, indicatie € 85,- / € 120,- 
maximaal 7 deelnemers. Aanmelden en informatie 
bij Annie van Beelen tel. 071 – 88 81 407
Zelf hoef je geen gereedschappen mee te brengen.
De cursus wordt gegeven door Joost Wijnberg.

Glas in Lood cursus (Tiffany Stijl)  

Voorbeeld van een 
willekeurig beginwerkstuk

Voorbeeld van een werkstuk van 
een meer gevorderde cursist

herhaalde 
oproep!



Glas in Lood cursus (Tiffany Stijl)  



Verslag Jubileum activiteiten  januari / februari / maart 2016

Nadat er de afgelopen maanden door de feestcommissie 
intensief gewerkt is aan de voorbereidingen van de festivi-
teiten voor dit jubileumjaar, heeft de aftrap hiervan op 
29 januari jl. plaats gevonden.  
Er zijn gedurende de rest van het jaar regelmatig 
bijeenkomsten die in het teken staan van dit 60-jarige 
bestaan. Elders in deze Nieuwsbrief vindt u meer 
informatie over het programma.
Leuke en aantrekkelijke activiteiten van allerlei aard zodat 
een ieder daar toch zeker een of meerdere zaken bij zal 
aantreffen waar men aan zou kunnen deelnemen, dus voor 
elk wat wils!  
Schroom niet en meldt u aan voor een activiteit waarvoor 
u interesse heeft. Aanmelden kan tot uiterlijk 10 dagen 
vòòr de datum van een activiteit (maar natuurlijk liever 
eerder, want we weten graag op tijd hoeveel mensen er 
komen).  
 

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in de Wieken en het 
Trefpunt waar u -in de hal- de KBO-brievenbussen vindt 
om uw ingevulde formulieren in te deponeren! 
 

Verslag voorbije bijeenkomsten;
29 jan. Eucharistieviering in de St. Jeroens kerk, 
voorganger pastoor Blokland. Het KBO-koor (versterkt 
door enkele gastzangers) verzorgde een mooie muzikale 
uitvoering van deze viering, met begeleiding op het orgel 
van mevrouw Co van de Berg. Al met al een sfeervolle 
viering, waarbij de matige opkomst aanleiding was tot 
de constatering door de voorganger dat kennelijk de 
ontkerkelijking helaas ook aan de KBO niet voorbij gaat. 

29 jan. Receptie Hof van Holland voor relaties en 
genodigden. 
Aansluitend op de H. Mis was er een receptie voor de 
relaties van KBO Noordwijk. Vertegenwoordigers van 
de plaatselijke politieke partijen, gemeentebestuur en 
betrokken ambtenaren, van andere KBO-afdelingen in 
de regio, KBO Zuid Holland, oud-bestuursleden van 
onze vereniging en andere plaatselijke organisaties en 
ouderenbonden waren uitgenodigd waaraan een aantal 

gevolg heeft gegeven en ‘acte de présence’ gaven. Na 
afloop van deze gezellige ontmoetingen mochten we 
concluderen dat de voorgestelde cadeautip t.b.v. Vluchte-
lingenwerk resulteerde in een totaal van giften en toezeg-
gingen ad €  800,-- die aan dit goede doel ten goede zal 
komen.

 8 feb. Klaverjassen in de Wieken. 
De eerste jubileumbijeenkomst in de Wieken werd goed 
bezocht. Een dag vullend programma, aanvang 10.30 tot 
± 16.30 uur. Ruim 50 deelnemers streden om de eer onder 
leiding van Jan Groenewoud en Bart van der Kwaak. De 
feestcommissie had onder de middag op smakelijke wijze 
gezorgd voor de inwendige mens en het gastteam van het 
WSN voorzag de deelnemers op het strijdtoneel regelmatig 
van de nodige consumpties om fit en vooral alert te blijven 
gedurende het spel. Het was een meer dan geslaagde dag 
met enthousiaste reacties van de deelnemers. Dank aan 
alle betrokken vrijwilligers en de organisatie voor het 
welslagen van deze dag, mede dank zij hun inzet! 
Aan het eind van de dag kwam de volgende top 3 van 
prijswinnaars op het scorebord; 
1. Thea Boks  9.223 punten 2. Jan van ‘t Wout  8.927 punten    
3. Igna van der Holst  8.878 punten

Eerstvolgende bijeenkomsten;
27 feb.   Bridge drive  (de Wieken  10.30 – 16.30 uur)          
3 mrt    Bingo  (de Wieken  14.00 – 16.30 uur)
Namens de feestcommissie,  
Annie van Beelen, Ans Weerink en Hannie Jongeneel 
  



    

 
Dit formulier uiterlijk 10 dagen vòòr aanvangsdatum van een activiteit inleveren !! 

Noordwijk, februari 2016 



ook 

Inschrijfformulier Jubileum Activiteiten  2016 

Uw keuze 
1 of 2 Activiteit Locatie / 

Vertrekpunt Datum 2016 Tijd vanaf / tot  

 Bridgen Wieken 27 feb. 10.30 – 16.30 

 Bingo Wieken 3 mrt. 14.00 – 16.30 

 Wandelen en Theedrinkerij  
Noordwijk Buiten (Leeweg 14) WZC Jeroen 20 apr. 14.00 – 16.30 

 Wandelen en Theedrinkerij 
Noordwijk Buiten (Leeweg 14)  WZC Jeroen 11 mei 14.00 – 16.30 

 Historische wandeling Gemeentehuis 20 mei 14.00 – 16.30 

 Bowlen in Bowling & Partycentrum van Panhuysstr. 20 jun. 14.00 – 16.30 

 Atlantikwall Museum (noordelijk v Bosweg) Ingang museum 7 jul. 14.00 – 16.30 

 ESA Estec Space Centrum Ingang Estec 6 okt. 14.00 – 16.00 
 

Toelichting :  
 

Geef in de linker kolom uw voorkeur (keuze) aan d.m.v. van een 1 of 2 voor 1e voorkeur of 2e voorkeur. Bij 
teveel aanmeldingen voor een activiteit wordt dan automatisch uw 2e keuze als alternatief gekozen of indien 
mogelijk een extra datum gepland. U krijgt altijd bericht voor welke activiteit u bent ingedeeld en ontvangt 
hiervoor een toegangskaart. Indien u 1 keuze opgeeft heeft u dus geen tweede kans dat u aan een activiteit 
kunt meedoen indien de belangstelling daarvoor te groot is (vol is vol). 
 

Aanmelding deelnemer : 

Naam + voorletters Dhr. / Mevr. :  

Adres + huis nr.:   

Postcode :  Woonplaats :  

Telefoon :  Mob. Telf. :  

E-mail :   KBO Lid nr.:   5390…………….. 
 

Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in en 
deponeer deze in de eigen KBO Noordwijk brievenbus  

deze vindt u binnen in de hal van:  
 

• Het Trefpunt, Schoolstraat 2, Noordwijk aan Zee 
• De Wieken, Wassenaarsestraat 5, Noordwijk Binnen  

✃



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
April  4 9 maart
Mei  5 13 april
Juni  6 11 mei

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
Mevr. F. van den Ende Secretaris wnd
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl
 06 475 12 472
 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. van den Burg    
 E: webmaster@kbonoordwijk.nl
Notulist: Mw.J.L.M. Jongeneel 071 36 242 30

Dhr. G. Van Caspel
Oranje Nassaustraat 57   72 jaar

Dhr. A.M. Zonneveld
Groeneveld 11   81 jaar

Mevr. J. van de Ploeg-van Gijlswijk
Egmonderstraat 61   89 jaar

Dhr. W.J. Lange
Boerenburgerweg 62   81 jaar

Mevr. F. van der Niet-Kathrein
Groot Hoogwaak 130   73 jaar

 Dat zij mogen           rusten in vrede 

Algemene informatie
KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie
Per 1 januari 2016 bedraagt de contributie voor het 
lidmaatschap € 24,00 per persoon per jaar.
Duur van het lidmaatschap
De minimale duur van het KBO Noordwijk-lidmaatschap 
is tenminste één volledig kalenderjaar. Het lidmaatschap 
wordt daarna jaarlijks automatisch verlengd met een jaar.
Lidmaatschap opzeggen
De opzeggingstermijn is minimaal één maand voor het 
einde van enig jaar (dus vòòr 1 december) en dient 
schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie. Het 
actuele adres van de KBO Noordwijk ledenadministratie 
vindt u altijd achterin de Nieuwsbrief en op de website 
www.kbonoordwijk.nl



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 €  24,- 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




