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Best opmerkelijk dat juist Andries 
Knevel, die als christelijk gerefor-
meerde werkt voor de EO, een 
vierdelige tv-serie maakt over de 
aanstekelijke populariteit van paus 
Franciscus. Hij raakte duidelijk ‘in 
de ban van de paus’, zoals de serie 
getiteld is en hij trekt door Italië en 
andere landen om meer over deze 
vooruitstrevende paus te weten te 
komen. 

Naast veel andere aspecten, brengt 
Knevel twee belangrijke eigenschap-
pen duidelijk in beeld. Wereldwijd 
worden zowel vriend als vijand geraakt 
hoe paus Franciscus vol overgave 
strijdt tegen armoede en onrecht. Op 
enthousiaste wijze treedt hij hiermee 
in het voetspoor van zijn naamgever, 
de H. Franciscus van Assisi. Maar net als 
deze heilige dat deed, natuurlijk ook in 
het voetspoor van Jezus van Nazareth. 
De man uit Assisi legde alle rijkdom-
men van zich af en koos voor een 
leven in armoede. Hij koos voor het 

wáre leven, want rijkdom en bezit-
tingen kunnen je veel te makkelijk 
afleiden van waar het écht om gaat. 
Franciscus wilde arm zijn, omdat hij in 
de armen de trekken van Christus zag, 
wordt ook wel beweerd. Zo staat ook 
paus Franciscus in het leven. Hij stapt 
regelmatig uit zijn pausmobiel, uit het 
dagelijkse ritme, om de zieke, de 
verstotene, de mensen aan de rand 
van onze samenleving op te zoeken, 
te omhelzen, nabij te zijn. En dat 
steeds op een enthousiaste wijze, 
met een brede glimlach.

Dat is meteen de tweede eigenschap 
die bij deze paus opvalt. Dat hij altijd 
vreugde en blijdschap uitstraalt. Nou 
ja, altijd, niet natuurlijk wanneer dat 
niet past. Maar doorgaans zie je een 
goedlachse paus. Zijn eerste exhorta-
tie (leerbrief ) heette ‘de vreugde van 
het evangelie’, waarin hij de gelovigen 
wil bemoedigen om aan een nieuw 
hoofdstuk van evangelisatie te 
beginnen, dat gekenmerkt wordt 

door vreugde, en nieuwe paden wijst 
voor de kerk in de komende jaren. Het 
woord ‘vreugde’ is een van de kernbe-
grippen van zijn exhortatie: het komt 
109 keer voor. ‘Niemand moet denken 
dat deze uitnodiging niet voor hem of 
haar bedoeld is’, schrijft de paus, ‘want 
niemand wordt uitgesloten van de 
vreugde die door de Heer wordt 
gebracht’. Daarmee mikt de paus op 
iedereen van ‘goede wil’.
Begin dit jaar kwam er opnieuw een 
exhortatie van hem uit en dat wordt 
beschouwd als zijn antwoord op de 
twee bisschoppensynodes die er 
waren over huwelijk en gezin. Mooi 
dat ook nu de blijdschap in deze brief 
doorklinkt, want zo begint deze brief: 
‘de vreugde van de liefde’.
Geweldig hoe door zijn wijze van 
spreken en doen de basis van het 
christendom herleeft, zoals Jezus 
ooit de Blijde Boodschap in woord 
en daad verkondigde. 

Theo Blokland, pastoor

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

Het is nog niet eens half augustus 
als ik dit schrijf, maar de zomerstop 
voor de Nieuwsbrief is voorbij. 
Automatisch denk ik dan na over dat 
deel van de zomer dat wij gehad 
hebben, doet u dat ook? Als ik de 
weerberichten geloofd zou hebben, 
zouden wij een erg natte zomer 
hebben (gehad). Vreemd dat ik 
regelmatig de tuin moest besproei-
en omdat sommige planten en 
struiken aangaven dat zij erg dorstig 
waren. Vrijwel iedere dag moesten 
de buitenpotten water krijgen en 
soms twee keer per dag. 

Wij leven dus in een bevoorrecht 
stukje van Nederland! Maar dat 
zeggen wij natuurlijk heel vaak tegen 
elkaar. Laten wij hopen dat de rest 
van de zomer (en de rest van het jaar) 

net zulk fijn weer zal geven. Gelukkig 
kunnen wij daar zelf niets aan 
veranderen.

U heeft voor de zomer een Leef! 
ontvangen, waarin het programma 
van de activiteiten voor het volgende 
seizoen in waren opgenomen. 
Natuurlijk heeft u dat wel doorgebla-
derd, maar het leek nog zo ver weg. 
Kijk even of u het blad nog heeft, dan 
kunt u kijken of er wat voor u bij is. 
Mocht u het niet meer hebben, dan 
ligt er mogelijk nog wel een in De 
Wieken, Het Trefpunt of De Ouderen-
winkel. Bovendien zullen wij ervoor 
zorgen dat op 3 september a.s. er nog 
een paar zijn. 
Heeft u er nog aan gedacht om een 
kort verhaal te schrijven voor de 
Dierenschrijfprijs? U heeft vast in uw 

leven wel iets leuks of verdrietigs 
meegemaakt met een dier waarover 
u een verhaal(tje) kunt schrijven. 
Als u de komende tijd nog even tijd 
en zin heeft om dit op papier te 
zetten, dan kunnen anderen er ook 
van meegenieten. Ik kijk ernaar uit!
Fijn dat wij weer voor een nieuw 
seizoen staan, ik verheug mij erop 
u te ontmoeten.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

Enthousiasme en vreugde



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.
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Deel twee eindigde met de constatering dat Noordwijk 
halverwege de jaren ’70 van de vorige eeuw beschikte 
over twee moderne bejaardencentra waarin oudere 
Noordwijkers veelal tevreden ‘zelfstandig en toch samen’ 
woonden. Dat was tien jaar nadat het eerste Nederlandse 
bejaardenhuis in 1965 was geopend. Al vanaf 1970 
ontstond de mening dat ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig moesten blijven wonen. Bezuinigingen gaven 
dit denken een extra stimulans.

In 1975 stond in de overheidsnota ‘Bejaardenbeleid’ dat 
maximaal zeven procent van de ouderen in een verzorging-
huis mocht zitten. Er kwamen allerlei voorzieningen voor 
zelfstandig wonende ouderen: gezinsverzorging, wijkverple-
ging, kruiswerk, aanleunwoningen. Ook in deze periode is er 
dus een teruggang van het gebruik van oudereninstellin-

In de Leef! nr. 10, zomer 2016, is het activiteitenprogramma 
van de ouderenbonden opgenomen. Wij hopen dat u dat 
blad in het begin van de zomer heeft ontvangen. Als het 
goed is, is het bij iedereen in de bus gestopt die geen nee/
nee sticker heeft.

Als u het niet heeft ontvangen, maar wel aan één of meer-
dere activiteiten wilt meedoen, dat zijn er een paar moge-
lijkheden om alsnog een paar mogelijkheden om u op te 
geven:
Kijkt u of u nog een exemplaar kunt vinden bij De Wieken, 
Het Trefpunt, De Ouderenwinkel of bij een huisartsenpost 
of bibliotheek. Ik denk dat de boekwinkels er intussen geen 
meer hebben, maar misschien heeft men er daar ook nog 
een. U kiest datgene uit wat u volgend seizoen wilt doen 
en vult dat in via het aanmeldingsformulier op de website 
van de KBO Noordwijk, of u haalt een formulier op bij de 
receptie van Het Trefpunt, of de balie van De Wieken.
Een andere mogelijkheid is om tijdens de opening van 
het seizoen op 3 september a.s. in De Wieken een keuze 
te maken en het direct daar af te geven. U ziet het: zoveel 
mogelijkheden dat u zich zeker voor leuke activiteiten 
kunt aanmelden.

Of ouderen nu wel of niet in een woonzorgcentrum 
wonen of nog geheel zelfstandig, behoefte aan 
gezelschap en belangenbehartiging is er altijd ge-
weest. Om die reden werden in de vorige eeuw oude-
renbonden opgericht. Zo ook onze KBO Noordwijk 
waarvan de oprichting plaatsvond op zaterdag 25 
februari 1956. Deze vond plaats in het Juvenaat naast 
de R.K. St. Jeroenskerk. Als eerste voorzitter werd Arie 
Meijer benoemd, die deze functie tot 1963 vervulde. 

Vooral in de beginperiode lag het accent op ontspanning 
maar gaandeweg werden collectieve en individuele 
belangenbehartiging belangrijker. In 1988 werd de 
afdeling een zelfstandige rechtspersoon onder de naam 
KBO te Noordwijk. De vereniging had en heeft veel 
leden die veel profijt (kunnen) hebben van de vele 
vrijwilligers die de KBO dragen. Denk alleen maar aan 
de Ouderenadviseurs en belastinginvullers, de WMO-
adviseur, de activiteitencommissie, het grote aantal 
rayonhouders en het KBO koor. Bovendien heeft de 
afdeling zeer trouwe bestuursleden waarvan sommigen 

zich al jaren inspannen voor de vereniging. 
In een tijd waarin het woord  ouderen vaak valt, 
denk maar aan Nationaal Ouderenfonds, Nationale 
Ouderendag, Ouderen Ombudsman, zijn veel initiatie-
ven gericht op bestrijding van eenzaamheid. Hard 
nodig in een land waar 1.2 miljoen ouderen aangeven 
zich eenzaam te voelen en 200.000 mensen extreem 
eenzaam zijn. 
Bij de KBO vind je al 60 jaar solidariteit en laagdrempe-
lige activiteiten die volop mogelijkheid bieden tot 
contact met anderen. 

 

KBO Noordwijk 60 jaar

gen, zoals bejaardenhuizen, geweest. Dat is te vergelijken 
met het beleid van de laatste jaren. Sinds 2008 is de officiële 
benaming voor bejaardenhuis ‘woonzorgcentrum’ of 
‘woon-zorgcomplex’ en wonen daar ouderen, die extra 
zorg en verpleging nodig hebben, permanent of tijdelijk. 
Mensen die geen extra zorg nodig hebben ervaren dat het 
moeilijk is een plaats in Groot Hoogwaak of Sint Jeroen te 
verkrijgen. 

KBO Noordwijk 60 jaar deel 3

Activiteiten 2016/2017

Activiteitenprogramma 
Ouderenbonden Noordwijk 2016 - 2017

De gezamenlijke Noordwijkse ouderenbonden ANSV, KBO en PCOB, hun samenwer-

kingsverband het DBO en stichting WSN presenteren u hierbij het activiteitenprogram-

ma voor het seizoen 2016 – 2017. Deelname aan activiteiten is -onder voorwaarden- 

mogelijk voor iedereen, dus ook voor niet-leden. Naast de vele in dit overzicht 

genoemde activiteiten, wordt door de ouderenbonden ook op landelijk, provinciaal en 

lokaal niveau intensief gewerkt aan collectieve belangenbehartiging. Naarmate de 

zelfredzaamheid door de overheden steeds meer wordt nagestreefd, wordt belangen-

behartiging door o.a. de ouderenbonden steeds belangrijker ook op lokaal niveau 

door de overheveling van taken door de centrale overheid naar de gemeenten. Daar-

door is een breed gedragen ouderenorganisatie van groot belang en het lidmaatschap 

van een ouderenbond onontbeerlijk. Nog geen lid? Sluit u dan alsnog aan bij een van 

onderstaande lokale organisaties;

ANSV secr. Henriëtte van der Gugten 

e-mail: ansv.secretaris@gmail.com - tel. 071 – 88 848 84

KBO Noordwijk  Ledenadministratie: Herman (H.C.) Bogaards 

e-mail:  ledenadministratie@kbonoordwijk.nl - tel. 071 – 36 157 78

PCOB  dhr. L. Guijt, e-mail:  irlguijt@gmail.com - tel. 06 - 2037 0408

Kosten deelname en voor wie….

De genoemde prijzen in dit overzicht gelden voor leden van de Noordwijkse ouderenbon-

den en donateurs van stichting WSN. Tenzij anders aangegeven, betalen alle overige

deelnemers bovenop deze prijzen een toeslag van € 2,50 per keer dat men deelneemt. 

Op verzoek dient u een bewijs van lidmaatschap te kunnen overleggen.

Inschrijvingen

Voor een aantal activiteiten is inschrijving noodzakelijk,

 deze activiteiten hebben een nummer en zijn herkenbaar aan:

Inschrijven kan via een inschrijfformulier, verkrijgbaar bij :

- de receptie van ‘het Trefpunt’, Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee

- de balie van ‘de Wieken’, Wassenaarsestraat 5 te Noordwijk Binnen

- via de website van de eigen ouderenbond

Actuele agenda, wijzigingen programma en aanvullende informatie

Dit overzicht is met zorg samengesteld, echter onvoorziene wijzigingen gedurende het 

seizoen zijn niet te voorkomen. Het overzicht bevat waar mogelijk de eerste datum in 

het seizoen als de activiteit start. Voor de meest actuele stand van zaken, adviseren wij u 

echter altijd de activiteiten-agenda’s te raadplegen die gepubliceerd worden in de maand-

bladen/Nieuwsbrief en op de websites van de ouderenbonden en stichting WSN. 

U kunt ook informeren bij de 2 dienstencentra (de Wieken en het Trefpunt).

Indeling categorieën

Advies en hulp

Bewegen

Computer

Creativiteit

Cultuur

Hobby

Informatief en overig

Koken

Modeshow

Muziek

Natuur

Reizen

Spel / Kaartspellen

Spel overig / ontspanning  *

Talen

Indeling categorieën:

Advies en hulp, pag. 98

Bewegen, pag. 98-100

Computer, pag. 101-102

Creativiteit, pag. 103-104

Cultuur, pag. 105

Hobby, pag. 105-106

Informatief en overig, pag. 106-107

Koken, pag. 107

Modeshow, pag. 107

Muziek, pag. 108

Therapie, pag 112

Adressen van locaties, pag. 112

Natuur, pag. 108

Reizen, pag. 108

Spel / Kaartspellen, pag. 109

Spel overig /ontspanning, pag. 110

Talen, pag. 112

Gemeenschappelijk actief 97

150 jaarBadplaats 
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Van ansichtkaart
naar facebook 
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naar toeristische
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Van zimmer frei
naar congres
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Gratis informatiemagazine voor alle Noordwijkers die vitaal en vrolijk oud willen worden.
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Jubileum activiteiten
Juli/aug 2016
We hebben op 7 juli met 50 mensen het Atlantik Wall 
museum bezocht. Het was wederom prachtig weer en dat 
hadden we ook nodig, want de bezoekers moesten een 
stuk door de duinen wandelen of fietsen om er te komen. 
De groep was in drieën gedeeld en rondgeleid onder 
begeleiding van drie gidsen. Iedereen vond het reuze 
interessant. Daarna kregen we koffie met gebak aangebo-
den op het terras van de Coele Costa. Wederom een 
geslaagde middag.

12 augustus feest in Jeroen. Dit werd gevierd in het 
verzorgingshuis Jeroen, waarbij ook bewoners van Groot 
Hoogwaak welkom waren. De opkomst was groot. De zaal 
was helemaal vol. Er trad een zanger op die allerlei oude 
liedjes zong van artiesten uit de vroegere jaren. En ook 
sketches er tussendoor. Er werd hevig meegezongen. 
Koffie, drankje en hapje maakten het geheel weer tot een 
groot feest.

We hebben nog in petto voor u het bezoek aan Estec op 
7 oktober en een gedeelte van de historische wandeling 
door dhr Verkade. Maar daar moeten we nog een datum 
voor afspreken met de heer Verkade.
En dan het eindfeest in de Muze op 12 november!
Feestcommissie Annie, Ans en Hannie



Activiteit, organisatie & locatie dag tijd September '16 Oktober '16
 Bingo
     KBO  v    De Wieken do 14:00 6

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken wo 10:00 21 19

 Bowlen   (Bowlingcentrum)
     KBO  v   v Panhuysstraat do 14:00 20

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 16 21

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

Jubileum - Bezoek aan Space Expo
     KBO  v met na afloop hapje en drankje do 14:00 6

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen ma 13:30 26 3, 10, 17, 24, 31

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen do 14:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken ma 13:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Natuurclub "Samen erop uit"   
     KBO  v   Northgohal (parkeerplein) ma 14:00 5

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Opening KBO seizoen, + Informatie markt
     KBO  v   De Wieken za 10:30 3

 Reizen > Dagtocht
     KBO  v   Najaarstocht Biesbosch di 8:30 20

 Reizen > Bedevaart
     KBO  v   Oudenbosch wo 8:00 5

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 6, 20 4, 18

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 7, 21 5, 19

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen do 10:30 8, 22 6, 20

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 9, 23 7, 21

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 19.15 1, 8, 15, 22, 29

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 10:45 6, 13, 20, 27

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:45 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 8:45 20 18

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd September '16 Oktober '16
 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt za 13:00 10, 24 8, 22

 Bingo / Dames Bingo
     DBO  v    De Wieken ma 20:00 10

 Bridgecursus voor Beginners
     DBO    Het Trefpunt

wo 10:00 5, 12, 19, 26

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt vr 13:30

9(jaarvergadering + 
openingsdrive 
10.30uur)
16, 23, 30

7, 14, 21, 
28(in de Wieken)

Activiteiten

Activiteiten
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Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken wo 13:30 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken do 9:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt ma 9:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Computerclub  "I-Pad & MacBook gebruik" 
     DBO      Het Trefpunt di 10:00 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Computercursus "Windows 10"
     DBO     Het Trefpunt wo 10:00

 Omgaan met Tablets 
     DBO      De Wieken vr 10:00 7, 14, 21, 28

 Computer/laptop cursus
     DBO      De Wieken vr 11:00 7, 14, 21, 28

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken di 19:30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Frans, conversatie I
     DBO     De Wieken di 10:00 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken vr 10:00 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt do 10:30 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt za 13:30 10, 24 8, 29

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken di 13:45 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken do 13:45 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 3, 24

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 10, 31

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 20 18

 Modeshow
     DBO     Het Trefpunt
      >  H & A Mode

za 10:00 17

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 9:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk do 10:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt wo 14:45 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 14:30 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

Yoga
 DBO    Het Trefpunt ma 14:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

Start in overleg
 Bij voldoende belangstelling

Activiteitenwetens-
waardigheden
Even een terugblik.
De museumbus is in de vakantietijd nog 
naar museum Het Loo geweest . Het was 
weer zo genieten van al dat moois. Ook 
de tuinen waren zo prachtig. Als er nog 
museumliefhebbers zijn meldt u aan.

Koken en eten
De vakantietijd is weer achter de rug 
en gaan we de eerste dinsdag van 
september weer starten met Samen 
Koken Samen eten. Zijn er leden die 
graag die gezelligheid willen proeven en 
delen, meldt u zich dan even aan. 
 
Bowlen  
Tijdens het jubileumjaar van de KBO 
was er ook een middag bowlen. Op die 
middag waren er mensen die het erg 
leuk vonden om een balletje te gooien 
en misschien heeft u ook interesse om 
eens in de maand mee te doen.
Meer informatie leest u ook in het blad 
Leef. Start 20 oktober 2016; Elke 3e don-
derdag dag van de maand en aanvang 
14.00 uur.
Voor bovenstaande activiteiten meldt u 
zich aan bij An van Beelen 071 8881407

Sportief wandelen
Met ingang van 6 oktober zal de activiteit 
Sportief Wandelen weer van de donder-
dagavond naar de donderdagmorgen 
verhuizen. We lopend dan weer van 
10.45 uur tot 12.00 uur. 
We wandelen op straat, in de duinen 
of op het strand in een lekker tempo, 
ongeveer 1 uur en 15 minuten.  
Deelname is gratis! Wandel je ook mee? 
Voor informatie, Maria Berbee 
06- 37240047

Dan is de opening van het nieuwe 
seizoen en deze is ook zeer geschikt 
voor 50 plussers. 
Deze markt zal gaan over gezondheid, 
veiligheid, hobby en nog veel meer 
activiteiten. 
Wat is er zoal te doen en te zien: 
1  Stand van de K.B.O Noordwijk met 

allerlei informatie over wie is de KBO, 
wat kan ze voor u betekenen en wat is 
er zoal te doen.

2  Ouderenwinkel uit Noordwijk. Zij 
tonen allerlei materialen die bruikbaar 
kunnen zijn bij beperkingen, zoals 
rollators, seniorentelefoons enz .

3  Voetencentrum Noordwijk. Elize geeft 
u een gratis voetmassage en adviezen.

4  Verkoop van handwerk materialen.
5  Demonstratie van quilten door Femke 

Brouwer, maar dan op de 
naaimachine. Tevens verkoop.

6  Voedingsconsulent door Isabelle 
Groenstege. Wilt u haar spreken? 

 Even bellen 071 8881407.
7  Verkoop van schilderijen en foto’s 

gemaakt door cursisten van de KBO. 
8  Firma van der Loo Noordwijk. U krijgt 

uitleg over veilig wonen en er zijn 
materialen aanwezig dus laat u 
adviseren.

9  Beter Horen uit Noordwijk is ook 
aanwezig. U kunt uw gehoor laten 
testen maar wel even een belletje 
zodat u snel geholpen wordt 

 071 8881407
10  KBO broodjesstand. Gezonde broodjes 

voor een klein prijsje en gezellig 
samen zijn.

Sluiting van de seniorenmarkt is 16.00 uur.

 

Houd zaterdag 3 september 
vrij voor de seniorenmarkt 
in de Wieken aanvang 
10.30 uur.

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 misschie
iemand die wij zouden kunnen
benaderen voor één van de boven-
genoemde 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



Bedevaart naar Oudenbosch

Op 5 oktober 2016 is KBO-Zuid-Holland voornemens een 
bedevaart te organiseren naar Oudenbosch. Daar staat een 
exacte kopie van de St. Pieter in Rome op schaal. 25 Jaar 
gingen we naar Den Bosch naar de St. Jan, nu hebben we 
voor een andere locatie gekozen.
U bent van harte uitgenodigd aan deze bedevaart deel te 
nemen.
We zullen zo rond 8.00 uur vertrekken (de opstapplaatsen 
worden later bekend gemaakt) en zo rond 18.00 uur weer 
thuis zijn.
Naast een mooie eucharistieviering bieden wij u, koffie 
met.., een heerlijke lunch, een 
rondleiding door de kerk, een korte lezing voor Henk Witte 
(docent universiteit van Tilburg) over onze veranderende 
kerk, en thee met…. Om een uur of vijf in de middag zullen 
we weer huiswaarts gaan. Heeft u interesse in deelname 
aan deze mooie dag, dan kunt u zich melden bij M.
Ameling, telefoon 0102264376  en bij Maria van Tol 
071-4014744. De onkosten voor de hele dag, alles 
inbegrepen zijn 49,50 euro te voldoen op bankrekening 
NL61INGB0007424078 TNV M.Ameling.
U kunt u ook opgeven bij uw eigen KBO-afdeling en 
daar betalen.
Heeft u vragen, bel gerust.

De eerste wandelingen voor de 2e helft van seizoen 2016.
Met Kees, René, Marga en ik hebben we weer mooie 
wandelingen uitgezocht.
Elke 3e dinsdag van de maand vertrekken we om 8.45u of 
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.20 sept. `16. Gooise Lusthoven OV stapper. Station 
Bussum – Zuid 14km. 
Dit is een rondwandeling vanaf station Bussum –Zuid en 
is in nauwe samenwerking  met Natuurmonumenten 
ontwikkeld. U wandelt over imposante `s-Gravelandse 
buitenplaatsen (o.a. Schaep en Burgh, Boekesteyn en 
Hilverbeek) met veel slingerpaden, leuke doorkijkjes, lanen 
en waterpartijen. Een schitterende wandeling. We vertrek-
ken om 8.45 u met de auto naar Voorhout. Vanuit Voorhout 
nemen we de sprinter naar Leiden-Centraal etc. 

Di. 18 oktober`16. Groene Wissels nr.187. 
Zaandam-Kogerveld: Zaans Groen. 11 km. 

Attentie: museumkaart meenemen indien mogelijk.
Dat groen komt U niet alleen tegen in de natuur rondom 
Zaandam en Zaandijk maar ook op de vele karakteristiek 
Zaanse huisjes en molens. Na een lange straat met oude 
en nieuwe industrie , door een park en langs een kolossale 
molen wandelt U over de Zaanse Schans en Zaans Museum  
ect. We vertrekken met auto om 9 uur vanaf het Verkade-
plein naar Voorhout. Daar vertrekken we met trein om 
9.21u met sprinter naar Heemstede-Aerdenhout, daarna 
met Intercity naar Amsterdam-Sloterdijk etc. 
   
Di.15 november `16. Groene Wissels. nr. 238 Amsterdam- 
Amstel: Amstelland.17 km.
We wandelen langs de Amsteldijk, langs een park en 
Zorgvlied en na de enorme Rozenoordbrug het Amstel-
park in, verder over vele slingerpaadjes, etc. etc. We 
vertrekken met auto om 9 uur  vanaf het Verkadeplein bij 
de St.Jeroenskerk  naar Voorhout. Vandaar om 9.21 u met 
sprinter naar Heemstede-Aerdenhout etc.

Di. 20 december`16. is nog niet helemaal bekend.

Tot  ziens,  Ellen de Groot, 
071-3612112 of 0642656757                                             

Wandelen met de KBO

Eindfeest KBO 60 jaar
Mededeling over het eindfeest in de Muze op 

12 november 2016.
De aanvang is 14.00 uur. Het feest is uitsluitend bestemd 
voor KBO LEDEN en is geheel gratis. 

Vanaf maandag 17 oktober kunt u aan de receptie in de 
Muze een entreebewijs afhalen. Vergeet niet uw KBO pasje 
mee te nemen. Per pas wordt één entreebewijs verstrekt. 
Wacht niet te lang want als de zaal vol is, dan helaas geen 
entreebewijs. Komt u met een rolstoel, meldt dit dan bij het 
afhalen.        
      
De openingstijden van de Muze zijn: 
Maandag t/m vrijdag van 10.00 u tot 16.00 uur.
Zaterdag van 10.00 u tot 13.00 uur.
U bent allen van harte welkom. 
Dit wordt een geweldige afsluiting 
van een jaar met allerlei festiviteiten.

Namens de feestcommissie,
Annie, Ans, Hannie

 Op 1 september 2016 treedt het wetsvoorstel 
“Bescherming erfgenamen tegen schulden” in werking. 
Sinds 2009 krijgen steeds meer mensen te maken met 
negatieve nalatenschappen. De hypotheekschuld blijkt 
hoger dan de waarde van het huis, of er is slechts een 
huurhuis en nauwelijks genoeg banksaldi om de lopende 
schulden van te betalen. Als een nalatenschap duidelijk 
negatief is, kun je als erfgenamen verwerpen, maar wat als 
je niet precies weet of het positief of negatief zal uitpak-
ken? Zodra je zuiver aanvaardt, ben je ook aansprakelijk 
voor schulden. Dus zijn er een aantal dingen die je beslist 
níet moet doen, wil je de mogelijkheid om te verwerpen of 
beneficiair te aanvaarden, nog openhouden. De wet 
voorziet globaal in twee dingen: 1) de gedragingen die 
leiden tot zuivere aanvaarding worden beperkt en 2) een 
zuiver aanvaarde erfgenaam die wordt geconfronteerd met 
een onverwachte schuld, kan alsnog beneficiair aanvaar-
den.
Ad 1) Slechts handelingen die strekken tot het benadelen 
van schuldeisers (door nalatenschapsgoederen  te verko-
pen, te bezwaren of anderszins aan het verhaal van 
schuldeisers te onttrekken)  leiden tot zuivere aanvaarding.                                                                                           
 Welke gedragingen mogen wel zonder dat ze tot zuivere 
aanvaarding leiden?
-  handelingen die in het belang zijn van de nalatenschap 

(huur opzeggen, sieraden naar veilige plek meenemen, 
kort-houdbare zaken verkopen en de opbrengst bewaren 
enz.);

- meenemen van objecten die louter emotionele (en dus 
geen materiële) waarde hebben (bijvoorbeeld fotoboe-
ken).

Ad 2) Een zuiver aanvaarde erfgenaam kan na ontdekking 
van een onbekende schuld binnen drie maanden na die 
ontdekking bij de Kantonrechter een verzoek indienen om 
alsnog beneficiair te aanvaarden. Ook als de vereffening en 
verdeling reeds heeft plaatsgevonden.                                           
Er zal niet snel aangenomen worden dat er sprake is van 
een onverwachte schuld. De erfgenaam heeft een onder-
zoeksplicht. Zo is er geen sprake van een onverwachte 
schuld als deze ten tijde van de zuivere aanvaarding 
bekend was, maar de erfgenaam de hoogte verkeerd heeft 
ingeschat. Bij de waardering van de bezittingen moet 
voorzichtigheid worden betracht. Schulden als gevolg van 
het eerdere overlijden van een partner, zoals niet-uitge-
keerde kindsdelen zijn géén onverwachte schulden, 
evenmin als kosten ter zake van de executele of boedelaf-
wikkelingskosten.
Wilt u meer weten over de afwikkeling van nalatenschap-
pen met mogelijke schulden, kunt u te allen tijde contact 
opnemen.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

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



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
Nummer  uiterste inleverdatum:
Oktober   8  14 september 
November   9  12 oktober
December  10  23 november 
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
Mw. J.L.M. Jongeneel Secretaris wnd
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl
 071 36 242 30
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
Mw.W.C.E. van Leeuwen B E: wcevanleeuwen@ziggo.nl  
  071 36 161 63
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

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 kalender-
jaar. Het lidmaatschap wordt daarna jaarlijks automatisch 
verlengd met een jaar.
Lidmaatschap opzeggen De opzeggingstermijn is mini-
maal 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  
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Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen…

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. 

Mevr. J.F.A. Groenewoud-Koelewijn 
Seehorst 4      95 jaar
Dhr. P.M.M. Peschier 
Gerberahof 13      76 jaar
Dhr. F.T. Reeuwijk
Vinkenlaan 28       84 jaar
Mevr. C.J. van den Berg-Broeke 
Pieter Coermanstraat 21       84 jaar
Mevr. Th. Westgeest-Conradi 
Groot Hoogwaak 221       94 jaar
Mevr. M.A. Hoek-van der Zeeuw 
Pieter Coermanstraat 42      70 jaar
Dhr. A. Parlevliet 
Andreasplein 5 Katwijk      93 jaar
Mevr. R.H. Julicher 
Prinses Beatrixlaan 49 Katwijk       66 jaar
  
Dat zij mogen rusten in vrede 

IN MEMORIAM




