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Ik heb in de herfst vuur aangestoken 
in vlammend vermiljoen blad – 
en zilveren regens joeg ik over het 
platteland – 
en de zotte pijpenstelen 
braken in goddelijke gruzelementen 
en rolden door polders en winkel-
straten.

Zomaar een versje van Toon Hermans. 
Met alledaagse woorden wist hij 
prachtig allerhande gebeurtenissen 
en ervaringen en dingetjes te 
beschrijven. 
De bladeren aan de bomen die zo 
prachtig kunnen kleuren, vooral als 
de zon schijnt een rijkdom. Net als de 
oudere mens, die met alle ervaringen 
een kleurrijk leven heeft opgebouwd. 
Mooie kleuren als teken van de vele 
fijne momenten, maar er tussen ook 
sombere kleuren.
Soms zie je in de herfst door een 
dichte mist geen hand voor ogen en 

moet je heel voorzichtig je weg 
vinden in het verkeer. Net als de 
mens die ouder wordt. Je hebt van 
die dagen, dat je niet weet hoe het 
verder moet. Je hebt met zoveel 
nieuwe ontwikkelingen te maken, 
waar je nauwelijks van snapt wat je er 
mee moet. Je hebt met problemen in 
je gezondheid te maken, die onzeker-
heid geven naar de toekomst toe. 
Alsof je in een mistwolk kijkt.
Natuurlijk komen weer die herfstige 
regenbuien, soms al een beetje met 
natte sneeuw. Van die dagen dat je 
rillerig bij de verwarming gaat zitten. 
Net als de mens die ouder wordt. 
Tranen in je ogen, tranen over je 
wangen, door de verdrietige dingen 
die je mee maakt. Dan hoop je 
mensen te ontmoeten, waarbij je 
kunt schuilen en die warmte bieden.
De herfststormen zijn alom bekend 
voor deze periode en geven dit 
seizoen eveneens zijn eigenheid. 

Alles wordt flink door elkaar geschud 
en wat niet goed vast zit wordt 
onherroepelijk weggevaagd. Net als 
de oudere mens, die soms verschrik-
kelijke dingen mee maakt, die zijn of 
haar leven volledig op zijn kop zetten. 
Je zult maar na een gelukkig huwelijk 
van vele tientallen jaren je partner 
verliezen. Het is als een alles verwoes-
tende storm.
Al die kleurende bomen, die door-
gaans staande blijven bij heftige 
stormen en als dood lijken in de 
winter, komen weer in blad en bloei 
in het voorjaar; ze zijn niet kapot te 
krijgen en leven weer, want ze staan 
immers geworteld in de aarde, in de 
bron van leven. Zo is het net alsof 
mensen sterven, maar ze leven vanuit 
de verbondenheid met de geloofs-
bron God, Onze Vader. Die oudere 
mens wordt als nieuw.

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

Velen van ons hebben genoten van 
de activiteiten die zijn georgani-
seerd en er kunnen nog meer 
mensen van gaan genieten.
Na het jubileumjaar gaan wij 
natuurlijk niet achterover leunen, 
maar zullen wij met elkaar zorgen 
dat KBO Noordwijk een bruisende 
vereniging blijft, waar veel gebeurt 
en waar steeds nieuwe zaken aan de 
orde komen. 

In oktober en november wordt, in 
samenwerking met de gemeente, een 
WMO Academie georganiseerd voor 
de (toekomstige) ouderenadviseurs 
en belastinginvullers. Zij worden 
bijgeschoold op die terreinen waar de 
gemeente zeggenschap heeft als het 
gaat over sociaal/maatschappelijke 
wetgeving. Wij zullen u op de hoogte 
houden van het verloop en mogelijk 

dat u zich laat inspireren om daar een 
volgende keer aan deel te nemen.
Volgend jaar willen wij onze aandacht 
meer dan vorige jaren richten op onze 
jongere leden: wij willen weten wat 
wij voor hen kunnen doen, immers 
het leven van een zestigplusser ziet er 
anders uit dan die van een zeventig-, 
tachtigplusser laat staan van onze 
leden die een nog hogere leeftijd 
hebben mogen bereiken. Dat bete-
kent natuurlijk niet dat wij de senior-
leden gaan verwaarlozen, in tegen-
deel, het komt er bovenop. Misschien 
moeten wij ’s avonds zaken organise-
ren, omdat sommige leden nog 
werken en alleen s’avonds tijd 
hebben. Dat doen wij dan natuurlijk.
Maar eerst gaan wij genieten van dit 
jaar waarin nog veel prettige dingen 
aan de orde zijn. Kijkt u maar verder-
op in de Nieuwsbrief. Laat u verrassen 

door het enthousiasme dat alle 
mensen uitstralen en die u op alle 
mogelijke manieren prettige uren 
willen bezorgen.

Daarnaast kunnen wij natuurlijk ook 
zelf, en als het mogelijk is ook met 
anderen, allerlei blij makende activi-
teiten ondernemen. Ik denk in deze 
tijd vooral aan wandelingen, fiets-
tochtjes of autoritjes in de natuur. 
Iedere dag ziet het er anders uit! Ik 
heb het al vaker geschreven, maar ik 
word ieder jaargetijde blij van het feit 
dat wij in Noordwijk wonen: nergens 
anders is het – naar mijn mening – 
iedere dag van het jaar mooi. (je moet 
er alleen wel oog voor hebben).

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

Herfst



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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De maand november begint met Allerheiligen en 
Allerzielen. Op de eerste plaats omdat dan ook de natuur 
afsterft. De hele maand november ziet men ook als een tijd 
waarin de dood centraal staat. Men ziet het als een soort 
“liturgische herfst” die samenvalt met de oogsttijd. Juist die 
oogsttijd herinnert aan de gelijkenissen van Jezus, waarin 
Gods oproep aan het einde der tijden herhaaldelijk wordt 
vergeleken met een oogst. En is ieders persoonlijke dood 
niet een soort van oproep aan het einde der tijden? 
In de dagen die voorafgaan aan Allerheiligen en Allerzielen 
worden de graven en kerkhoven in orde gebracht. Dit 
gebeurt nog steeds in het zuiden van ons land.

Allerheiligen (feest 1 november) 
De apostel Paulus noemde ieder die zich aan Jezus vast-
hield ’heilige’, ook nog levende gelovigen. Later werd dat 
woord alleen gebruikt voor gelovigen die in leven en 
sterven zozeer op Jezus hadden geleken, dat niemand 
eraan kon twijfelen: die móeten wel bij Jezus in de hemel 
terecht gekomen zijn. Er zijn officiële lijsten van kerkelijk 
erkende heiligen. Maar er zijn ontelbaar meer overledenen 
die niet op een officiële lijst staan, van wie niemand eraan 
twijfelt dat ze bij God zijn opgenomen. Misschien heeft u 
er in uw omgeving wel gekend.

Allerzielen (feest 2 november)
Met Allerzielen, zetten we ons hart open voor alle mensen 
die gestorven zijn. We weten ons verbonden met hun ziel 
die in het licht is gegaan en rust bij God. We herdenken de 
overledenen. De paaskaars brandt en tijdens de eucharis-
tieviering wordt gebeden voor alle overleden. De overle-
den parochianen van het afgelopen jaar worden één voor 
één, naam voor naam, in herinnering worden gebracht. 
Het gedachteniskruisje, dat op het gedachtenisbord werd 
gehangen, kan tijdens de afscheidsviering kan worden 
opgehaald.

Ook dit jaar vierde de Parochiekern Sint Jeroen en Maria 
ter Zee Allerzielen op een andere bijzondere manier: op de 
sfeervol verlichte begraafplaats aan de Gooweg, met een 
lichtritueel, gedichten en mooie gedachten, muziek en 
kunst. 

Deze bijzondere avond was voor iedereen, gelovig of niet 
gelovig, toegankelijk. Op deze, toch al zo koude, avond 
kwamen veel mensen om hun dierbare kwamen gedenken. 
Om de inwendige mens te versterken was er een warm 
drankje op de begraafplaats en er was gelegenheid voor 
een gesprek met een pastor en leden van de Rafaëlgroep. 

Namens de Rafaëlgroep, 

Riet Stout

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster 
Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de 
voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot naden-
ken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit!’. 
Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedich-
ten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen 
beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, 
puzzels en informatie op de achterkant geven u aan 
het begin van de dag een positief gevoel. De kalender 
wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door 
een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers 
rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de 
kalender komt ten goede aan alle activiteiten die 
vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd 
(zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

De kalender kost € 6,75.
U kunt deze kalender 
bestellen bij: 
(Attentie: i.v.m. vakantie 
graag na 26 november)

Marian van Bohemen 
Zeewinde 9
2201 SN Noordwijk
telefoon 3617236

Gooise Lusthoven een NS wandeling van 14 km.
Met 23 deelnemers vertrekken we bij station Voorhout. 
Vandaag veel nieuwe gezichten. In Leiden gaat een trein 
rechtsreeks naar Bussum Zuid. We treffen prachtig weer 
en na een plaspauze gaan we eerst vijf km lopen naar 
de eerste koffie stop. De heide staat in bloei. Prachtig 
gekleurd en de herfst tinten van het gebladerte begint 
te komen. Café restaurant Brambergen ziet er gezellig
 uit met zijn terras met grote picknicktafels. Er staan 
kiwi bessen op tafel. Lekker! We genieten er van heerlijk 
zelfgemaakt gebak. Bezoeken het naastgelegen bezoe-
kerscentrum Gooi en Vechtstreek. Ellen leest route 
voor. Er zijn veel waterpartijen, weilanden, akkers en 
beschermde diersoorten, zoals ijsvogels en vleermuizen. 
Ook een ijskelder, een koelkast avant la lettre. Vanaf de 
17e eeuw hakten de bewoners van Schaep en Burgh 
stukken ijs uit sloten en vijvers. Dit werd naar de ijskelder 
gebracht waar levensmiddelen lagen opgeslagen.
Deze ijskelder bestond uit een stenen gewelf met een 
dikke laag grond erover. De hoge bomen zorgden voor 
de nodige schaduw. Door de isolatie van de aarde en 
de bomen bleef het ijs zeer lang bevroren. 
Natuurmonumenten heeft de kelder in 1985 geschikt 

gemaakt voor overwinterende vleermuizen. Onderweg 
picknicken we op omgevallen boomstammen. We 
komen langs een buitenplaats genaamd Boekesteyn. 
Boek is een oud Nederlands woord voor beuk. Het is 
een prachtig landhuis in een prachtig oud loofbos, 
vijvers, weilanden en akkers. In het loofbos komen vier 
soorten spechten, bosuilen, ijsvogels en vleermuizen 
voor. Onderweg zien we een slangetje angstig kronke-
len over het pad. Een boomkikker houdt zich schuil in 
een gat van een stam die vol zit met elven bankjes. 
Hij heeft een volmaakte schutkleur, lijkt wel zwart. Een 
groene kikker springt weg. Ook veel paddenstoelen. 
Zelfs rood met witte stippen. 
Lopen langs een oude boerderij uit 1636 genaamd 
Stofbergen.
Arriveren net voor vier uur, gelukkig op tijd om in te 
checken bij het station.
We hebben weer genoten van een prachtige wandel-
dag in alle opzicht.
Ik vond het leuk en ga zeker een volgende keer weer 
mee.

Wimke Schrier

KBO wandeling vanaf Bussum-Zuid d.d. 20/9/2016 Allerheiligen en Allerzielen

De Gerarduskalender: 
elke dag een beetje spirit!



Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd November '16 December '16
 Bingo
     KBO  v    De Wieken do 14:00 3 zie Sint Nicolaas 

viering + Bingo
 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken wo 10:00 16 21

 Bowlen   (Bowlingcentrum)
     KBO  v   v Panhuysstraat do 14:00 17 15

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 18 16

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 1, 8, 15, 22,29 6, 13, 20

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

Feestmiddag ter afsluiting jubileumjaar
     KBO  v  De Muze za 14:00 12

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen ma 13:30 7, 14, 21, 28 5, 12

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen do 14:00 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

 Kerstviering
     KBO  v   De Wieken ma 11:00 19

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken ma 13:30 7, 14, 21, 28 12

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   Het Trefpunt ma 13:30 5, 19

 Natuurclub "Samen eropuit"  
(parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 7

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21

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

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

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

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

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

 Sint Nicolaasviering + Bingo
     KBO  v   De Wieken ma 14:00 5

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 10:45 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:45 7, 14, 21, 28

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 8:45 15 20

Activiteit, organisatie & locatie dagvanaf tijd November '16 December '16
 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt za 13:00 12, 26 3, 17

 Bingo / Damesbingo
     DBO  v    De Wieken ma 20:00 14 12

 Bridgecursus voor Beginners
     DBO    Het Trefpunt

wo 10:00 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken wo 13:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken do 9:00 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt vr 13:30 4, 11, 18, 25 2, 9 16

23 (Kerstdrive) 
13:00uur)

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dagvanaf tijd November '16 December '16

Activiteiten

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt ma 9:30 7, 14, 21, 28 5, 12, 19

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

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken di 19:30 1, 8, 15, 22,29 6, 13, 20

 Frans, conversatie I
     DBO     De Wieken di 10:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 13

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken vr 10:00 4, 11, 18, 25 2, 9, 16

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt do 10:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt za 13:30 12, 26 3, 17

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

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken do 13:45 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 7, 21 12, 19(excursie)

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 14, 28 12, 19(excursie)

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 15 20

 Modeshow
     DBO     De Wieken
     >  van der Klooster Mode

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

 Omgaan met Tablets 
     DBO      De Wieken vr 10:00 4, 11, 18, 25 2, 9, 16

 Computer/laptop cursus
     DBO      De Wieken vr 11:00 4, 11, 18, 25 2, 9, 16

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 9:30 7, 14, 21, 28 5

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 7, 14, 21, 28 5, 12

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk wo 9:00 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt wo 14:45 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 14:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21

Start in overleg
 Bij voldoende belangstelling

Wandelen 
met de KBO
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.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 Amstelpark 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

In verband met ziekte heeft mw. Froukje 
van den Ende te kennen gegeven haar 
werkzaamheden voor KBO Noordwijk 
tot nader order op te moeten schorten. 
Naast belastinginvuller is ze ook actief als 
ouderenadviseur. Zodra ze haar werk-
zaamheden weer zal kunnen hervatten, 
zullen wij u hierover informeren en vindt 
u haar naam ook weer bij de adviseurs 
achterin de Nieuwsbrief.
Wij wensen mw. van den Ende een 
spoedig herstel!

Bestuur KBO Noordwijk

 

Belastinginvuller / 
ouderenadviseur 
Mw. F. van den Ende 
stopt tijdelijk

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 misschien
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
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wo 10:00 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken wo 13:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken do 9:00 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt vr 13:30 4, 11, 18, 25 2, 9 16

23 (Kerstdrive) 
13:00uur)

Activiteiten

Activiteiten



Jubileumaktiviteiten oktober/november  
We hebben er weer een activiteit opzitten en wederom
was het een geslaagde middag. Ditmaal hebben we de 
ESA Estec expo bezocht met een rondleiding en een kopje 
koffie toe.  
 
Nu hebben we nog een historische wandeling begeleid 
door de heer Verkade en 3 november vindt deze plaats om 
13.30u. Er zijn nog een paar plaatsen. Het is dezelfde 
wandeling als de vorige keer. 
 
En natuurlijk het eindfeest in de Muze 12 november 
aanvang 14.00 u. Dit belooft een spetterend feest te 
worden. Een goede afsluiting van het jubileum jaar, waarin 
gevierd werd dat de KBO 60 jaar bestaat met maandelijks 
een feestelijke activiteit. Heeft u nog geen kaarten? 
Ga dan naar de Muze (KBO pas meenemen) en misschien 
zijn er nog kaarten beschikbaar.
 
Feestcommissie Annie, Ans en Hannie
                                            

Jubileum activiteiten

Activiteitenwetenswaardigheden 

Ondanks alle drukte met de voorbereidingen van het 
eindfeest in de Muze gaat alles gewoon door.

Modeshow
We beginnen met de modeshow op zaterdag 5 november 
en de aanvang is 11 uur. Eerst gaan de dames laten zien 
wat er dit seizoen mode is en misschien ook kleding voor 
de kersttijd, wie weet? Dan is er tijd voor een lekkere 
lunch voor € 2,50, maar dan moet u zich wel opgeven bij 
An. Dan is inmiddels alles in gereedheid gebracht voor 
de verkoop van de kleding. Trouwens de koffie is gratis.

Bowlen
Mensen gezocht die bowlen leuk vinden. De nieuwe 
groep staat te popelen om te starten maar ze missen 
nog ongeveer 4 leden die graag willen meedoen. 
Weet u, je bent er even tussen uit en bewegen is gezond. 
Aanmelden bij An.

Sint Nicolaas
Op maandag 28 november om 14.00 uur komt Sint de 
Wieken bezoeken. Het is dan erg gezellig immers Sint 
brengt altijd zijn zwart / bruine pieten mee !! met present-
jes !!

Op 3 augustus jl. deed de Rechtbank Noord-
Holland, een opvallende uitspraak die ieders 
aandacht verdient. Bij langstlevende-testamenten 
is het gebruikelijk dat de kinderen, behalve bij 
overlijden van de langstlevende ouder, hun 
erfdeel óók op kunnen eisen als de langstlevende 
in een verzorgings- of verpleeghuis terechtkomt, 
als de langstlevende onder curatele gesteld wordt, 
enzovoorts, en als de langstlevende gaat hertrou-
wen (in gemeenschap van goederen).

In het geval waarin de Rechtbank uitspraak deed, was er in 
het testament van echtelieden opgenomen dat het erfdeel 
van kind K óók opeisbaar zou zijn als de langstlevende zou 
gaan samenwonen. Meestal raad ik dit in testamenten af, 
omdat samenwonen moeilijk objectief vast te stellen is. De 
moeder van K overlijdt in 1993, en in 1994 gaat de vader 
van K samenwonen met zijn nieuwe vriendin V. K vordert 
zijn erfdeel niet op. In 2014 overlijdt de vader van K, en pas 
op dat moment vordert K zijn erfdeel. Vriendin V, die enig 
erfgename is van de vader van K, beroept zich op verjaring. 
De vordering van K is ontstaan toen zijn moeder overleed 
in 1993, en de verjaringstermijn is gaan lopen vanaf de 
opeisbaarheid van die vordering, ofwel op de datum dat de 

samenwoning tussen de vader van K en diens nieuwe 
vriendin aanving. Ten tijde van het beroep van K op zijn 
vordering/erfdeel was meer dan twintig jaar verstreken 
sedert de opeisbaarheiddatum. De Rechtbank stelt V in 
het gelijk: de vordering van K is verjaard nu er meer dan 
twintig jaar zijn verstreken sinds hij een beroep op zijn 
erfdeel had kunnen doen. Daarbij was het volgens de 
Rechtbank niet relevant dat vader K niet expliciet had 
ingelicht over de samenwoning. Hieruit vallen twee dingen 
te leren: voor ouders: neem de omstandigheid ‘samenwo-
nen’ niet op als opeisbaarheidgrond, en voor kinderen: 
vorder je erfdeel op zodra een opeisbaarheidgrond zich 
voordoet. Vind je dit niet ‘netjes’ ten opzichte van de langst-
levende ouder, houd dan in elk geval in de gaten dat de 
termijn van twintig jaar niet verloopt!

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

Onder het genot van een drankje gaat Sint dan de bingo 
leiden. Joke en Ruud Raabe hebben hun goedkeuring 
daarvoor al gegeven, dus veel plezier!!

Kerstfeest 
Op maandag 19 december aanvang 11 uur vieren we weer 
kerstfeest in de Wieken. De kerstviering wordt geleid door 
pastor Th. Blokland en het KBO koor zingt weer prachtige 
kerstliederen. Aansluitend drinken we gezamenlijk koffie / 
thee met wat lekkers. Dan is het tijd voor de kerstlunch 
(prijs € 2,50) waar u zich voor moet opgeven bij An (kan 
ook tijdens de Sint Nicolaas viering). Na de lunch is er het 
optreden van het koor ‘Geen Gehoor’.
Al met al hopen we weer op een warme en fijne kerst-
viering.
 
Voor bovenstaande activiteiten en opgeven lunch kunt 
u contact opnemen met An van Beelen 071 8881407.

Met de bus mee?
Wist u dat Arriva heel voordelige abonnementjes heeft 
voor senioren? Bijvoorbeeld heeft u al een busabonnement 
voor € 12,50 er maand, deze geldt voor de hele regio. 
Dus kijk even op arriva.nl.



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
Nummer  uiterste inleverdatum:
December  10  23 november
Januari  1  4 januari 
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
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  
 
 
 

T 071 - 36 46 006
dag en nacht bereikbaar
barbaranoordwijk.nl 

Areen van der Plas & 
Annemarie Hazenoot

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. 

Dhr. J.A. Smit 
van de Mortelstraat 21A    83 jaar

Dhr. H.H. Jansen 
Raadhuisstraat 36    85 jaar

Dhr. B.L.M. Schalks 
Koepelweg 5    87 jaar 

IN MEMORIAM

 Dat zij mogen           rusten in vrede 




