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Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

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

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

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

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

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

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.

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

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

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

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

W O N E N  •  Z O R G  •  W E L Z I J N

Groot Hoogwaak 1
2202 TG Noordwijk aan Zee
info@groothoogwaak.nl
www.groothoogwaak.nl

We helpen Noordwijkers 
om met elkaar tevreden 
oud te worden.

Als u dit leest, is de zomer alweer een flink eind opge-
schoten en dat betekent dat alweer veel mensen die 
gebonden zijn aan de schoolvakanties van vakantie terug 
zijn gekomen. Het wordt dan weer anders druk om ons 
heen: geen grote groepen gezinnen met kinderen die naar 
het strand gaan, maar mensen die veelal wat ouder zijn. 
De sfeer wordt dan ook direct anders.

In de winkels ziet u weer de vertrouwde gezichten en u 
heeft dan niet meer het gevoel dat u op vakantie bent in 
uw eigen dorp… Ach alles heeft zijn voor- en nadelen.
Het belangrijkst is of u het de afgelopen periode goed 
gehad heeft en dat hoop ik van harte.

Ik hoop eveneens dat u het komende seizoen weer volop 
zult willen en kunnen meedoen met de activiteiten die wij 
gaan organiseren. Het is immers steeds weer een feestje 
om samen die dingen te doen waar wij plezier aan beleven. 

Of dat handwerken, bloemschikken, tekenen, lezen of 
wandelen is, of dat u liever kaart, bowlt, tai chi’t of gezellig 
samen kookt, het is allemaal mogelijk en nog veel meer. 
Kijkt u maar naar het aanbod.

Houdt u ook zaterdag 16 september a.s. vrij in uw agenda? 
Dan wordt het seizoen geopend!
Verderop in de Nieuwsbrief leest u hierover meer. 
Ik verheug mij er op u daar te ontmoeten.

Over vrijhouden gesproken… reserveert u 7 oktober ook 
even, want naar alle waarschijnlijkheid wordt dan in het 
kader van de Ouderendag een seniorenmarkt 
georganiseerd.
U ziet het: wij beginnen het jaar met allerlei leuke dingen, 
opdat wij een geweldig seizoen tegemoet gaan.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

In de praktijk
In de eerste viering van september luisteren we naar 
een stevig debat tussen Jezus en Petrus. Matteus 
beschrijft dat in hoofdstuk 16. Petrus is het niet eens 
met het feit dat Jezus aangeeft dat Hij voor zijn goede 
boodschap zijn leven moet geven aan het kruis. Jezus 
valt heftig tegen Petrus uit: Ga weg, satan, terug! 
Je bent Mij een aanstoot, want je laat je leiden door 
menselijke overwegingen en niet door wat God wil.

Het gebeurt ook bij ons wel eens dat je op heel 
verschillende wijze tegen een bepaalde stelling of feit 
aankijkt als een ander. Veelal sta je beiden met de beste 
bedoelingen in dat onderwerp. Dat was bij Jezus en Petrus 
uiteindelijk ook het geval. Toch kan het botsen. Belangrijk 
is dan om niet kwaad van elkaar weg te lopen – dat zie je 
veel te vaak gebeuren – maar dat je nog eens goed naar de 
argumenten van elkaar wilt luisteren: “Waarom zeg je dat?” 
In de kerk van St. Victor in Noordwijkerhout wordt dat 
bewuste weekend in de inleiding van de viering gezegd: 
Je hoort vaak ‘geloven doe je in de kerk’. Op die manier kun je 
ook voor ingewikkelde thema’s weglopen. Terwijl je diep in 
jezelf weet, dat geloven in Jezus consequenties heeft voor 
je dagelijks leven; in ieder geval zou moeten hebben. Het 
gaat immers om wat God wil, dát is het antwoord in je 
leven als christen. 

Wat Hij wil, wordt treffend verwoord in het 
volgende gedicht (naar Loes Slagmolen):

Jezus aanbidden is veel meer,
dan een gebed met eind’loos mooie woorden, 
het gaat veel verder dan muziek maken 
met harmonieuze akkoorden.

’t Is een keuze van je hart,
’t is een manier van leven,
’t is de geest in alle dingen
alle ruimte geven.

’t Is een verlangen
heel groot en heel diep,
’t is eindeloze liefde
voor Hem die jou schiep

Want Hij gaf uit liefde
voor jou Zijn leven,
wat kun jij dan meer doen
dan Hem het jouwe geven?
en dan zal Hij ieder vergelden 
naar zijn daden (Matteus 16, 27).

Theo Blokland, pastoor



 

Noordwijk waardeert z’n mantelzorgers met een hartelijk 
bedankje.
Noordwijkse winkeliers, ondernemers en de gemeente 
Noordwijk waarderen en ondersteunen mantelzorgers. 
Samen introduceerden zij al eerder in Noordwijk 
de Mantelzorgpas. Want het is ongelooflijk wat 
mantelzorgers allemaal doen. 
Deze mantelzorgwaardering moet echter ieder jaar 
opnieuw aangevraagd worden, maar uw tegoed is 
onbeperkt geldig.
Als blijk van waardering zet de gemeente voor 2017 
€ 125, - op de Mantelzorgpas. Daarmee kunt u bij de 
aangesloten ondernemers betalen. Daarnaast krijgt u 
met uw pas korting of speciale aanbiedingen.

 
De inschrijfperiode voor 2017 loopt van 
15 augustus 2017 tot 31 december 2017.

De informatiefolder over de Mantelzorgpas is vanaf 
half augustus verkrijgbaar bij o.a. de zorgcentra 
(Groot Hoogwaak & Huize Jeroen) en de dienstencentra 
(De Wieken & Het Trefpunt) in Noordwijk.
Verder kunt u informatie krijgen bij Steunpunt 
Mantelzorg van Welzijn Noordwijk, gevestigd in 
De Wieken, Wassenaarsestraat 5, 2201 RD Noordwijk, 
tel. 071 – 82 00 295. 
Of per e-mail:  wendy.clason@welzijnnoordwijk.nl  
of kijk op de website:  www.welzijnnoordwijk.nl

Schroom niet en maak indien mogelijk gebruik van 
deze regeling!

[ Toevoegen indien beschikbaar : afbeelding 

Vacatures

De Mantelzorgpas (2017) 
Noordwijk

●  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 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

●  Rayonhouders (m/v) [doorlopend]
Wij willen graag in contact komen met leden die op inval-
basis en/of op vaste basis binnen een bepaald rayon het 
contact met onze leden in een vaste ‘eigen’ wijk willen 
onderhouden. De werkzaamheden omvatten o.a. de 
bezorging van de Nieuwsbrieven / Nestors en contribu-
tienota’s, presentjes met verjaardagen etc. Bezorging 
vindt plaats in Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk en 
Rijnsburg. De Nieuwsbrieven / Nestors worden 10 x per 
jaar op vaste datums verspreid. Voor meer informatie 
hierover kunt u contact opnemen met:
• dhr. Aad van der Meer, tel. 071 - 36 143 56 of 
• dhr. Jacques Berbée, tel. 071 - 36 138 58

Bouwt u onze nieuwe website?
KBO Noordwijk is op zoek naar een vrijwilliger die ervaring 
heeft met het bouwen van websites. We willen graag onze 
website vernieuwen en gebruik gaan maken van de 
moderne technieken die tegenwoordig beschikbaar zijn, 
met gebruikmaking van bijv. Jimdo of Wordpress.  
De nieuwe website moet het visitekaartje worden van KBO 
Noordwijk en steekwoorden daarbij zijn: overzichtelijk en 
zeer gebruiksvriendelijk, aantrekkelijke uitstraling, actueel 
en informatief, moderne media en technisch eenvoudig 
te onderhouden. Bent u zo iemand die het leuk vind om 
dat op zich te nemen, neemt u dan contact op met  
Jacques Berbée via tel. 071 – 36 138 58 of mail naar:  
penningmeester@kbonoordwijk.nl 

www.ouderenwinkel.nl/noordwijk

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

Betrouwbaarheid, persoonlijke aandacht
en een keur aan kwaliteitsproducten.

VOOR UW

GEZONDHEID
& GEMAK

OOK VOOR

VERHUUR
& UITLEEN

Met Rene, Kees en Marga hebben we weer mooie wande-
lingen uitgezocht.
De eerste wandeling in september is toch op de 3e dinsdag 
i.p.v. 2e di. van september 2017.
We starten zoals gewoonlijk vanaf het Verkadeplein bij de 
St.Jeroenskerk.
MET DE AUTO NAAR VOORHOUT OF MET DE BUS VANUIT 
NOORDWIJK of v.d. Mortelstraat met bus.
Di. 19 sept.`17. Wandeling van Rene. Van Woerden station 
door centrum naar Oudewater. 15 km. Mooie natuur 
wandeling. We vertrekken vanaf het Verkadeplein om 8.35u 
naar bushalte Boekerslootlaan. Daar met de bus om 8.51u. 
aankomst 9.15u in Leiden. Vervolgens de trein naar 
Woerden om 9.22u aankomst 9.52u in Woerden.
Di. 17 okt `17.  Wandelgebied door het mooie 
Recreatiegebied. Het Twiske  bij Oostzaan. 16 km. Attentie!!!  
Evt. fiets kun je bij de bushalte v.d. Mortelstraat zetten. We 
vertrekken om 8.47 u vanaf v.d. Mortelstraat  bushalte v.d. 
Mortelstraat. Zorg dat je op tijd bent. BUS vertrekt om 
8.47u. Dan met bus 385 Queliner naar station Sassenheim 
aankomst 9.06u. Dan met trein om 9.13u Amsterdam IJzijde  
om 9.53u bushalte bus 392 ri.Zaandam  naar Oostzaan de 
Kunstgreep om 10.20u aankomst. Wandeling van Maria 
Berbee.                                                                         

Di. 21 nov.`17. Groene Wissels nr18 Delft: Delftse Hout, 
Bieslandse Bos. 14km.
Een mooie stadswandeling langs de oude stadsrand, Delftse 
Hout en dan door het Bieslandse Bos naar de Dobbeplas. 
Prachtige en voor de meeste mensen een bekende wande-
ling. We vertrekken om 8.40 u vanaf het Verkadeplein met 
auto naar Voorhout, dan om 9.12 u met de trein naar 
Leiden, vervolgens met trein om 9.30u naar Delft. Aankomst 
9.50 u in Delft.
Di. 19 dec.`17 NS.wandeling. Dordrecht. Eiland van 
Dordrecht. Dordrechts Stadspolders – Dordrecht. 10 km.
We vertrekken vanaf het Verkadeplein om 8.40u met de 
auto naar Voorhout, dan met trein om 9.12u naar Leiden, 
dan om 9.30 met trein naar Dordrecht, overstap Arriva 
Dordrechtse Stadspolders. Mooie kerstwandeling. Neem in 
ieder geval je museumkaart mee.
De eerste 4 wandelingen zijn nu bekend. Check even een 
paar dagen van te voren de juiste treintijden. Afgelopen jaar 
was er vanaf 11 dec. 2016 een nieuwe treintijdenregeling. 
De treintijden van dit moment 27 juli 2017 heb ik opge-
zocht.

Tot ziens, Ellen de Groot
Tel: 0642656757 of 0713612112

KBO wandelingen van september t/m december 2017
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www.mantelzorgpas-noordwijk.nl/zorgpauze

Wassenaarsestraat 5
2201 RD  Noordwijk
T (071) 82 00 295

T 06 55 45 67 79 
E mantelzorgsteunpunt@welzijnnoordwijk.nl

Steunpunt Mantelzorg Noordwijk 

Gezamenlijk project
De zorgpauze is een gezamenlijk project van de 

gemeente, Steunpunt Mantelzorg Noordwijk en 

de medewerkende zorg- en welzijnaanbieders en 

wordt verleend onder bepaalde voorwaarden. 

Meer informatie en de voorwaarden 

zijn te vinden op:

www.mantelzorgpas-noordwijk.nl/zorgpauze

Een zorgpauze 
Dat gun je elkaar!

Hoe werkt het?

www.mantelzorgpas-noordwijk.nl/zorgpauze

09-2016

Even de zorg aan een ander overdragen, 
dat kan geregeld worden via uw Mantelzorgpas.
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Noordwijk en in het bijzonder de Parochiekerk van 
Sint Jeroen viert dit jaar een bijzonder jubileum : 
125 jaar bedevaartplaats. In 1892 verhief Paus Leo XIII 
voor de tweede maal in de geschiedenis Noordwijk 
tot bedevaartplaats van de Heilige Jeroen. Er ontstond 
toen een traditie van jaarlijkse processies van de Sint 
Jeroenskerk naar het martelveld op het Calorama. Deze 
processies zijn er niet meer en inmiddels zijn er andere 
festiviteiten voor in de plaats gekomen. Jeroen is nog 
steeds de patroon van Noordwijk. In dit jubileumjaar 
worden er verschillende bijeenkomsten en festiviteiten 
georganiseerd. U kunt de agenda hiervan zien op de 
speciale website: www.jeroen125.nl. 

Op donderdag 21 september a.s. wordt er voor de leden 
van de KBO een speciale dagtocht georganiseerd naar de 
Abdij van Egmond. De Abdij van Egmond is decennialang 
de rustplaats geweest van de relieken van Jeroen. In 
1892 is een gedeelte hiervan in een speciale schrijnkast 
opgenomen en overgebracht naar Noordwijk. In de abdij 
leeft en werkt nog steeds een aantal broeders Benedictijn. 
Bij hoge uitzondering laten zij een grote groep bezoekers 
toe in de abdij.

Voor het jubileumjaar en de speciale band die er met 
Noordwijk is wil de Abdij van Egmond graag een 
uitzondering maken. Samen met de jubileumcommissie 
van de parochie en pastor Theo Blokland is er een 
bijzondere dag van gemaakt. Het programma ziet er
als volgt uit : 
09.30 uur  Lauden (korte gebedsdienst) in de Sint   
 Jeroenskerk, Noordwijk-Binnen
10.00 uur  koffie en thee 

10.30 uur  vertrek met touringcar naar Egmond
11.45 uur  aankomst abdij en ontvangst met koffie/thee
12.30 uur  middaggebed (met de broeders) in de   
 abdijkapel  
13.00 uur  lunch
14.00 uur  rondleiding over de abdij (incl. kaarsenmakerij)
15.30 uur  koffie/thee en bezoek abdijwinkel
16.15 uur  vertrek naar Noordwijk
17.30 uur  aankomst Noordwijk 
18.00 uur  (naar keuze) diner in ‘Het Hof van Holland’. 

Deze geheel verzorgde dagtocht wordt u aangeboden 
voor € 27,50 per persoon. Het vervoer wordt aangeboden 
door de Koninklijke Beuk Touringcars. 
Bij aankomst in Noordwijk kunt gebruik maken van een 
2-gangendiner (naar keuze vlees of vis) voor € 38,50 
per persoon (incl. 2 drankjes en koffie/thee en water) in 
Bistro ‘Het Hof van Holland’.  

Meldt u zich a.u.b. zo spoedig mogelijk aan!
 

Opgeven via de penningmeester van KBO Noordwijk;  
Jacques Berbée, tel. (071) 36 138 58 

of (bij voorkeur) 
schriftelijk via het aanmeldingsformulier 

‘Dagtocht Abdij van Egmond’  
verkrijgbaar in dienstencentrum De Wieken en 

Het Trefpunt. 
U kunt het formulier daar -in de hal- ook gelijk in de 

KBO-brievenbus deponeren !

In de voetsporen van Jeroen… 
dagtocht naar Abdij van Egmond (21 september 2017)

Louwman automuseum
Op vrijdag 16 juni is een klein gezelschap op eigen 
gelegenheid naar het Louwman automuseum in den 
Haag geweest. Het was een openbaring zoals het geheel 
gepresenteerd werd. Vanaf de paardenkoets tot eind 
vorige eeuw waarbij door de diverse vrijwilligers zeer 
uitgebreid tekst en uitleg werd gegeven. De start was 
boven in het museum met de oudste vervoermiddelen 
en al naar gelang we lager kwamen werd het steeds iets 
nieuwer. Aan het eind kwamen we op een heel mooi 
plein met allemaal oude geveltjes en etalages waar we 
op de terrassen nog een versnapering konden nemen. 
Al met al een aanrader voor wie in oude vervoermidde-
len en auto’s geïnteresseerd is.
John Peeters

Informatie voor 
Vuurtorenpashouders
Naast het gebruik van uw Vuurtorenpasje in onze centra 
“De Wieken” en “Het Trefpunt” is met de HEMA, zwembad 
BinnenZee en met slager Knijnenburg al overeengekomen 
dat houders van de Vuurtorenpas 10% korting krijgen op 
vertoon van hun Vuurtorenpasje. Met “De Beweegschool” 
is dezelfde afspraak gemaakt. 

Informatie:
“De Beweegschool” is sinds kort geopend en is te vinden 
aan de Heilige Geestweg 26 in Noordwijk-Binnen. “De 
Beweegschool” is geen fitnesscentrum of sportschool maar 
je kunt er wel op een nieuwe manier en in uw eigen tempo 
bewegen. Via een grote filmprojectie op de wand, beleeft u 
een heerlijke fiets- of wandeltocht in een zelfgekozen route 
door steden of natuur. Het leuke van het fietsen bij “De 
Beweegschool” is dat u op een gewone fiets (opoefiets) zit 
die gemonteerd is aan de grond. De beleving is optimaal, 
een geweldige ervaring! Gezellig na een mooie fietstocht 
door de Veluwe een lekker kopje koffie drinken of na een 
mooie wandeling over het strand even een tijdschrift lezen 
aan de tafel.... ? U verbetert op een prettige manier uw 
conditie, concentratie en reactievermogen. 
“De Beweegschool” biedt ruimte voor bewegen en beleven,
 zonder sporten of prestatie. Voor meer informatie kunt u 
terecht op de website: www.debeweegschool.nl

Adressen van de ondernemers waar u 10% korting 
krijgt op vertoon van uw Vuurtorenpas:
HEMA, Hoofdstraat 41,
Slager Knijnenburg, Sint Jeroensweg 6
Zwembad BinnenZee, Nieuwe Zeeweg 165
“De Beweegschool” ,Heilige Geestweg 26 in Noordwijk-
Binnen.
We blijven proberen om bij nog meer ondernemers in 
Noordwijk korting voor Vuurtorenpashouders te krijgen. 
U hoort daar nog over. 
Jos de Haas

Dhr. R. Hellemans 
(belastinginvuller/ouderenadviseur) 
ernstig ziek
De heer René Hellemans, al vele jaren actief als belasting-
invuller maar ook als organist van het KBO koor en 
ouderenadviseur en daardoor bekend bij veel mensen, is 
onlangs helaas getroffen door een ernstige ziekte. Na de 
eerste problemen hebben zich echter nog bijkomende 
complicaties voorgedaan waardoor we van een zeer 
ernstige situatie moeten spreken.
Om die reden is de heer Hellemans tot nader order niet 
beschikbaar en hebben wij in afwachting van zijn herstel 
zijn naam (tijdelijk) verwijderd van de lijst met actieve 
belastinginvullers en ouderenadviseur achterin de KBO 
Nieuwsbrief 50+. 
Indien u een kaartje of berichtje wilt sturen naar de heer 
Hellemans, kunt u deze in een enveloppe deponeren in de 
KBO-brievenbus in De Wieken of Het Trefpunt, wij zullen 
dan zorgdragen dat uw bericht de familie zal bereiken. 
Graag duidelijk vermelden: t.a.v. de heer R. Hellemans
Wij wensen de heer Hellemans een spoedig herstel toe en 
z’n familie veel sterkte in deze moeilijke onzekere tijd.

Namens het bestuur,  
Jacques Berbée  

Jan Jansen
Lid nr. 017896543

De Stichting WSN is opgericht op initiatief van de ouderen-

bonden ANBO – KBO en PCOB. Zij geeft mede inhoud aan 

initiatieven en activiteiten die het welzijn van senioren in 

Noordwijk bevorderen en is verantwoordelijk

voor de exploitatie van de ontmoetingscentra

voor senioren, het Trefpunt en de Wieken.



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd September '17 Oktober '17
 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 vrijdag 1 sept.
Oranje Bingo 5

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 20 18

 Bowlen   (All American Bowling)
     KBO  v   Langelaan 2, Noordwijkerhout

do 14:00 - 19

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 15 20

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Informatie markt
     KBO  v   De Wieken

za 11:00 16

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 25 2, 9, 16, 23, 30

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Natuurclub "Samen eropuit"  (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 4

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Reizen > Dagtocht
     KBO  v   Abdij van Egmond

do 9:30

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 5, 19 3, 17, 31

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

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

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

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 19 17

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd September '17 Oktober '17
 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 9, 23 14, 28

 Bingo / Damesbingo
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 - 9

 Bridgecursus voor Beginners
     DBO    Het Trefpunt

wo 10:00 start bij voldoende belangstelling

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 31 aug 
7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

Activiteiten

Activiteiten
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Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd September '17 Oktober '17

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 10:30 8 Jaarvergadering 
+ Openingsdrive

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 15, 22, 29 6, 13, 20, 
27(Wieken)

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Computer/laptop cursus
     DBO      De Wieken

vr 11:00 6, 13, 30, 27

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Fotografie
     DBO  v   Het Trefpunt

di 10:00 12 10

 Frans, conversatie I
      DBO      De Wieken

di 10:00 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Frans, conversatie II
      DBO      De Wieken

vr 10:00 22, 29 6, 13, 20, 27

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 9, 23 14, 28

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 25 9, 30

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 2, 23

 Lezing - Avonturen langs de Zijderoute
    PCOB/ DBO     De Wieken

vr 14;00 29

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 19 17

 Modeshow  > van der Klooster Mode
     DBO     De Wieken

za 11:00 28

 Modeshow > H & A Mode
     DBO     Het Trefpunt

za 10:00 2

 Omgaan met Tablets 
     DBO      De Wieken

vr 10:00 6, 13, 30, 27

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 8, 22 6, 20

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 9:30 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 10:00 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:45 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 14:30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25



 

Museumbus, nog een paar plaatsen beschikbaar!
Gaat u weer mee? Deze keer gaan we naar het Krüller-Müller 
Museum in Otterloo te midden van het park ‘Hoge Veluwe’. 
Dit gaat gebeuren op vrijdag 25 augustus met vertrek om 
10.00 uur vanaf de marktplaats en om 16.00 uur gaan we 
weer terug naar Noordwijk. Het museum heeft de op één na 
grootste collectie van Vincent van Gogh met 90 schilderijen 
en 180 tekeningen. In het park is veel moderne kunst te zien, 
dus er is die dag veel te beleven. Het museum is rolstoel 
toegankelijk. De entree tot het museum is € 18,60 en bent u 
in bezit van een museumkaart dan is de prijs € 9,30 en wilt u 
uitleg via een audiotour dan is deze aan de balie verkrijgbaar 
voor € 2,50. De buskosten bedragen € 20, -. U kunt zich 
aanmelden tot 22 augustus, dus even een belletje naar An, 
zie onderaan. 

Bowlen
Zoals u weet is Bowling Noordwijk gesloten, dat is jammer 
maar er is een mooie oplossing gevonden en wel Bowling All 
American aan de Langelaan 2 te Noordwijkerhout (bij het 
Leeuwenhorstcollege). De heer de Elzen gaat weer zorgen 

Activiteitenwetenswaardigheden 

Onlangs deed de Rechtbank Limburg uitspraak in een 
erfeniszaak (7 juni 2017, nr 5834548 \ EZ VERZ 17-79 
(RBLIM:2017:5283)). 
Wat was het geval. Erfgenamen die dachten dat een 
nalatenschap overduidelijk negatief was (het huis stond 
‘onder water’, dat wil zeggen de hypotheekschuld was 
aanzienlijk hoger dan de waarde die het huis ooit zou 
opbrengen), verwierpen deze nalatenschap. Vervolgens 
gingen ze toch nog in erflaters papieren spitten, en stuitten 
op een levensverzekering, die een groot bedrag zou 
uitkeren, waardoor de nalatenschap ruimschoots positief 
zou uitvallen. Zij spoedden zich naar de rechter om te 
verzoeken hun verwerping ongedaan te maken.                                       
Tevergeefs. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een 
verwerping onherroepelijk is. Voor deze erfgenamen gold: 
‘éénmaal verworpen’ blijft verworpen!                                                                    
De regels om een aanvaarding terug te draaien, als er later 
een schuld blijkt op te duiken, zijn onlangs versoepeld, 
omdat in steeds meer nalatenschappen schulden boven 
water kwamen die de erfgenamen niet hadden kunnen 
weten. Maar de rechter die over bovenstaande casus moest 
oordelen vond kennelijk dat die regel niet andersom kon 
worden toegepast. 
Verwerpt u dus alleen als u zeker weet dat de nalatenschap 
negatief is. Tenzij u om principiële redenen wenst te 
verwerpen. Houdt u er rekening mee dat als u verwerpt, 
uw kinderen als erfgenamen opkomen en aansprakelijk 

kunnen worden. Zolang zij nog geen daden van aanvaar-
ding hebben verricht kunnen ze altijd nog verwerpen. Zijn 
de kinderen of de kleinkinderen minderjarig, heeft u vóór 
de verwerping de Kantonrechter nodig. U mag namelijk 
geen positieve nalatenschappen verwerpen voor minder-
jarigen. U zult dus aan moeten tonen dat de nalatenschap 
negatief is. Bij twijfel over het beloop van de nalatenschap 
is het verstandiger om beneficiair te aanvaarden. U bent 
dan alleen aansprakelijk voor schulden voor zover deze uit 
de bezittingen van de nalatenschap kunnen worden 
voldaan. U hoeft niet uit uw eigen vermogen geld bij te 
leggen. De wet bepaalt dat de erfgenamen in principe de 
vereffenaars zijn. Aan de Kantonrechter zijn door de wet 
diverse taken en bevoegdheden toegedeeld voor het 
benoemen van vereffenaars en het opmaken van boedel-
beschrijvingen en uitdelingslijsten. U moet bij beneficiaire 
aanvaarding precies de wettelijke regels volgen zodat de 
schuldeisers in de juiste volgorde correct worden uitbe-
taald.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
dat alles goed verloopt en wilt u meedoen met deze 
gezellige club geeft u dan op bij An, zie onderaan.
De prijs voor het hele seizoen is € 40, - en het seizoen 
start op donderdag 19 oktober om 14.00 uur.

Opening nieuwe seizoen
De opening heeft dan als thema “MOBILITEIT” en deze is op 
zaterdag 9 september van 11.00 uur tot 16.00 uur. Dit thema 
is zo belangrijk voor mensen die wat minder kunnen bewe-
gen. Een ieder weet wat een rollator is, maar er zijn zoveel 
andere mogelijkheden en aanpassingen tegenwoordig.
Daarom zijn er bedrijven uitgenodigd om te demonstreren 
wat er allemaal op de markt is o.a. ‘t Mannetje uit Haarlem
met revalidatie fietsen en natuurlijk de Ouderenwinkel.  
Dit bedrijf laat zien wat een goede rollator is, rolstoelen enz. 
maar ook de regenkleding is aanwezig. U zult versteld staan 
wat er allemaal mogelijk is. Ook de I Bikes zijn aanwezig maar 
ook fietsen met een lage instap. Heer Mooijekind uit 
Noordwijk is daarvoor aanwezig. Nieuwsgierig geworden, 
noteer dan de datum 9 september. En natuurlijk is er koffie/
thee. 

Samen koken samen eten
Nu het nieuwe seizoen weer voor de deur staat wil ik eigenlijk 
graag dat er op donderdag nog een paar mensen bijkomen 
want het is echt gezellig en u eet voor een prikkie. Ook de 
heren zijn van harte welkom dus geef u op bij An. 
 

Workshop huidverzorging
In samenwerking  met Janneko Peen gaan we in de Wieken 
een aantal huidverzorgingmiddagen organiseren. Deze 
workshops bestaan uit 3 middagen en de kosten per keer 
€ 2,50. Deze middagen worden gegeven door Jeannette van 
Beelen (schoonheid specialiste). 
Vrijdag 29 september aanvang 14.00uur 
Deze lessen bestaan uit ‘De basis verzorging’;

• Het reinigen van de huid  
• Eventueel epileren 
• Scrub
• Masker 
• Dag (gekleurde crème)
• Oog crème.

Vrijdagmiddag 27 oktober aanvang 14.00 uur
•  Cursus uiterlijke verzorging
•  Mini beauty behandeling (iedereen zelf doen)
• Make up

Vrijdag 24 november aanvang 14.00 uur 
• Make up en nagels (voor iedereen) 

Elk lid is van harte welkom en zeker de jonge senioren.
Jeannette, Janneko en Annie. 

Voor bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen met 
An van Beelen 071 8881407 (liefst tussen 18.00 en 19.00 uur). 

Fietsen
De fietsmiddag van Leo Zonneveld was op 4 juli een gezelli-
ge en sportieve middag. Er waren 10 deelnemers, dus een 
prima start van een nieuwe activiteit en in 2018 gaan we 
zeker weer op de fiets en mocht u interesse hebben meldt u 
zich dan aan bij Leo Zonneveld (na 18.00 uur).
Telefoon 0713615023 / 0638393607

Franse conversatie I en II start weer                    
Parlez-vous français ?
Na een moeilijke tijd in verband met ziekte, is mevrouw Sylvie 
Potters dusdanig hersteld dat haar bijeenkomsten “Franse 
conversatie” in de Wieken weer opstarten. Vanaf de derde 
week in september 2017 zal zij daarom op dinsdagmorgen 
(groep I) en op vrijdagmorgen (groep II) op de gebruikelijke 
tijd tussen 10.00 uur en 11.00 uur weer met haar lessen 
aanvangen. Mevr. Potters zal de haar bekende deelnemers 
rechtstreeks informeren. Voor nieuwe aanmeldingen kunt u 
contact opnemen met Jacques Berbée , tel. 071 3613858 of 
per email: penningmeester@kbonoordwijk.nl

Bingo tijdens Oranjefeesten (Noordwijk Binnen)
De KBO organiseert op 1 september a.s. in samenwerking 
met de Oranje Vereniging een gezellige bingo tijdens de 
Oranje feesten. Graag nodigen wij u uit om voor een gezelli-
ge middag in de Wieken met altijd weer leuke prijzen. 
Komt u ook ?
Locatie : 
De Wieken, Wassenaarsestraat 5  -  Noordwijk Binnen 
Datum : 1 september   Aanvang :  14.00 uur



Onder dit motto organiseert de ANSV een 
fotowedstrijd. 

Stuur uw mooiste zomer- of vakantiefoto in en win een 
prijs.
 
U kunt een digitale foto (jpg) inzenden of een foto op 
20/25 af(laten)drukken. Er zijn mooie prijzen, o.a. door 
Foto van Kampen, beschikbaar gesteld. Inzenders zijn niet 
gebonden aan een lidmaatschap van ANSV. Uw foto/foto’s 
kunt u inzenden tot 1 oktober 2017. Digitale foto’s zendt u 
naar: fotowedstrijd@ansv.nu of een afdruk inleveren bij: 
De Wieken, Wassenaarsestraat 5, of ’Het Trefpunt, 
Schoolstraat 2 en bij Foto van Kampen, De Keuvel 2. 
Denkt u eraan om uw naam, adres, en telefoonnummer 
erbij te vermelden. 

De foto’s moeten door uzelf zijn gemaakt en recent van 
datum (in 2017gemaakt) zijn.

De inzendingen worden beoordeeld door: Janneko Giezen, 
Cees Hamburger en Thomas Steenvoorden (Foto van 
Kampen). 

Soms is fotografie een kunst, want naast technische zaken 
zoals, belichting, andere instellingen, is het oog hebben 

voor een bijzondere situatie, de natuur, abstracte beelden, 
resultaat bepalend. De inspanning om iets moois te maken 
gaat u vast hele mooie foto’s opleveren.
Voorop staat dat u vast heel veel plezier gaat beleven met 
het ontdekken en vastleggen van prachtige situaties.
Mocht u meer willen weten over fotografie dan geeft de 
cursus’ fotograferen’ u een prachtige kans om uw kennis en 
vaardigheid te vergroten.
 
Ps. Uw foto’s voor deelname aan de wedstrijd kunt u ook 
voor 1 euro laten afdrukken en ze ook inleveren bij de 
winkel van ‘Foto van Kampen’  De Keuvel 2 Noordwijk.

Ivonne Clemens Uitvaartverzorging en Uitvaartwinkel | www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

IVONNE      CLEMENS
V E R Z O R G I N GU I T V A A R T

‘Wij nemen uw zorg uit 
handen op het moment 
dat u dat nodig heeft’. 

Dag en nacht bereikbaar 
06 23954021

Ivonne Clemens
Walter Steenvoorden

Uw mooiste zomer – of vakantiefoto
 

)   A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Inschrijfformulier Activiteiten  seizoen  2017 – 2018 

U kunt zich via dit formulier voor meerdere activiteiten aanmelden ! 

 Act.nr. Activiteit Org. Locatie Opmerking / dag / tijd 
 2550 Bloemschikken   (ANSV) ANSV Trefpunt Wo 10:00 u 

 1040 Bloemschikken   (KBO) KBO Wieken Wo 10:00 u 

 2610 Bowlen  (ANSV) ANSV Bowling N’wht Do  14:00 u 

 1050 Bowlen  (KBO) KBO Bowling N’wht Do 14:00 u 

 605 Bridgecursus voor beginners DBO Trefpunt Wo 10:00 – 12:00 u 

    607 * Computercursus Windows 10 DBO Trefpunt Wo 10:00 – 12:00 u 

 
 

570 
571 

Tablet-cursus 
Computer- / Laptop cursus DBO Wieken Vr  10:00 – 11:00 u 

Vr  11:00 – 12:00 u 

 2690 Fotoclub  (ANSV) ANSV Trefpunt Di  10:00 u 

 1080 Fotoclub  (KBO) KBO Wieken Vr  14:00 u 

 
 

503 
513 

Franse conversatie I 
Franse conversatie II DBO Wieken Di  10:00 – 11:00 u 

Vr  10:00 – 11:00 u 

 549 Galm (Groningen Actief Leven Model) DBO Stijntjesduin Do 19:00 – 20:00 u 

 505 Gymnastiek DBO Trefpunt Do 10:30 – 11:30 u 

 511 Kunstgeschiedenis groep I DBO Trefpunt Ma 14:00 – 16:00 u 

 512 Kunstgeschiedenis groep II DBO Trefpunt Ma 14:00 – 16:00 u 

 509  Literaire leeskring DBO Wieken Di  10:00 – 11:30 u 

 517 Schilderen / Aquarelleren   (A. Plug) DBO Wieken Ma 9:30 – 11:30 u 

 518 Schilderen / Aquarelleren   (E. v. Meurs) DBO Wieken Ma 13:30 – 15:30 u 

    519 * Schilderen / Aquarelleren   (E. v. Meurs) DBO Wieken Di  morgen of avond 

 530 Schilderen / Aquarelleren   (E. v. Meurs) DBO Trefpunt Di  13:30 – 15:30 u 

 502 Volksdansen DBO Trefpunt Wo 14:45 – 16:00 u 

*)    Activiteiten met een * gaan onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen door,  
 maar meldt u wel gewoon aan, er zal vervolgens contact met u worden opgenomen. 

 

Aanmelding deelnemer : 

Naam + voorletters Dhr. / Mevr. : 

Adres + huis nr.:  

Postcode :  Woonplaats : 

Telefoon :  Mob. telefoon :  

E-mail :  Geb. dd. :  

Lid van :    )  ANSV / KBO / PCOB / WN-donateur / n.v.t.    Lid nr. :  
 

Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in en deponeer het in de brievenbus  
van het DBO (Drie Bonden Overleg) binnen in de hal van Het Trefpunt of De Wieken 

 of per post naar:  DBO (afd. activiteiten), p/a Wassenaarsestraat 5,  2201 RD  Noordwijk 



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  13 september
November 9  11 oktober
December 10  29 november
Vorige Nieuwsbrieven kunt u vinden op onze 
website www.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  
 
 
 

Areen van der Plas & 
Annemarie Hazenoot

Omdat een uitvaart meer is 
dan afscheid alleen...

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

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. 

IN MEMORIAM

 
Dat zij mogen rusten in vrede 

Mevr. C.M. van Eden  
Symon Meeszstraat 20      94 jaar

Dhr. J.H. van der Putten  
Julianastraat50     85 jaar

Mevr. C.J.M. van Oosten 
Hoogtij 17     86 jaar

Dhr. P.H.L. Hoogeveen 
Voorstraat 82      79 jaar

Mevr. C.E. Koeman-Salman 
Jeroenspark 1 k412     86 jaar

Mevr. P.M. van Oosten-Warmenhoven 
De la Bassecour Caanstraat 43     80 jaar

Samenstelling KBO-bestuur 

Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
Mw. J.L.M. Jongeneel Secretaris
 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
Mw. J.Peen-Giezen  E: algemeen@kbonoordwijk.nl     
 071 36 146 11

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
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. A. van Beelen   071 88 814 07   
 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




