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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.

Nooit realiseer ik mij zo bewust hoeveel tijd er zit tussen 
het schrijven van dit voorwoord en het moment dat u
 het kunt lezen. Ik had in mijn hoofd om iets over Irma te 
schrijven en over het herfstige weer in Nederland, maar de 
tijd gaat zo snel, dat u mogelijk een poosje moet nadenken 
om zich te realiseren dat het gaat over veel heel harde 
wind en harde wind en dat het gaat over enorme hoeveel-
heden regen en harde regen. Tja, als je er middenin zit, lijkt 
het voor altijd in je geheugen te blijven, maar dat is 
(gelukkig) niet het geval.

Wij hebben zaterdag 9 september met, onder anderen een 
presentatie van diverse soorten fietsen, de opening van het 
activiteitenseizoen gevierd. Het was, zoals velen van u 
zullen weten, een gezellige dag. Velen ontmoetten elkaar 
en dronken een kopje koffie, aten een kop soep en geno-
ten van een broodje. Heerlijk om op deze manier elkaar 
na de zomer weer te ontmoeten.

De activiteiten zijn inmiddels weer gestart en bij sommige 
groepen zijn nieuwe groepsleden alweer vertrouwde leden 
geworden. Zo snel gaat dat vaak.

Behalve de activiteiten in de Wieken, hebben – vooral 
bestuursleden – ook activiteiten in allerlei commissies, 
raden of hoe die groepen ook genoemd worden, waar 
wij de belangen van de ouderen in Noordwijk zo goed 
mogelijk behartigen. Velen van u zullen dat ontzettend saai 
vinden om uren achter elkaar over een probleem te praten, 
maar als het over ons welbevinden gaat, is dat volgens ons 
van groot belang. Daarom doen wij dat net zo graag als 
bijvoorbeeld een kaartje leggen.

Kortom, wij zijn allemaal terug van de zomer en gaan 
genieten van het komende seizoen.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

Goede herder
Kort geleden was ik op weg naar een familie om
een uitvaart voor te bereiden. Onderweg zag ik een 
bijzonder tafereel, uitzonderlijk in onze omgeving, 
maar precies op die middag.

Rijdend naar de boerderij waar ik moest zijn, zag ik een 
kudde schapen die over de weg naar een andere weide 
werd geleid. Prachtig beeld met de herder en vooral ook 
de herdershond, hard rennend om de kudde bijeen te 
houden. Het deed me aan twee andere verhalen over een 
herder denken.

Mogelijk hebt u eind jaren 70 gekeken naar de tv serie 
‘dagboek van een herdershond’. Een boeiende en ook wel 
humoristische verbeelding hoe de herder – de pastoor, 
zoals dat woord betekent – samen met de herdershond er 
alles aan doen om de kudde schapen – zoals de gelovigen 
een beetje oneerbiedig, maar vanuit deze beschrijving 
dikwijls werden genoemd, tot dienst te zijn. Nog immer is 
dat in wezen de opdracht aan elke pastor. Boeiend daarbij 
is er die herdershond. De pastor hoeft het niet alleen te 
doen; hij of zij kán het zelfs niet allemaal alleen, de hulp 
van talloze vrijwilligers is van onmisbare betekenis.
De over de weg lopende kudde schapen deed me ook 
denken aan dat prachtige verhaal van Jezus, waar Hij zich 

vergelijkt met een goede herder; een herder die er alles 
voor over heeft om de schapen niets te kort te laten 
komen; die samen met zijn herdershond zorgt dat de 
schapen veilig zijn. Jezus gaf zelfs zijn leven om zijn 
schapen – om ons – voor altijd ook het leven aan te reiken.
De man voor wie de uitvaart voorbereid moest worden 
bleek herder geweest te zijn. Jarenlang was hij gelukkig 
tussen zijn kudde, het was zijn lust en zijn leven. Tegelijk 
was hij zorgzaam voor zijn gezin. Zo zijn we in feite – in 
navolging van Jezus – uiteindelijk allemaal herder om mee 
te werken aan geluk en vrede van de mensen met wie we 
samen optrekken.

Theo Blokland, pastoor



 

In de vorige editie van de Nieuwsbrief heeft u 
kunnen lezen dat de Vuurtorenpas niet alleen 
korting oplevert op de consumptieprijzen in 
“De Wieken” en “Het Trefpunt”, maar ook bij o.a. 
het zwembad BinnenZee, Hema Noordwijk, 
slager Knijnenburg en “De Beweegschool”.

Zoals u wellicht bekend is, verstrekt KBO Noordwijk op 
verzoek éénmalig een gratis Vuurtorenpas (in bruikleen) 
aan haar leden en een aanzienlijk aantal leden hebben al 
een Vuurtorenpas in gebruik. Aanvraagformulieren vindt 
u in de hal van De Wieken en Het Trefpunt op de folder-
standaard aldaar, of kunt u downloaden via onze website: 
www.kbonoordwijk.nl onder het kopje “Informatie”.
Na indiening van de aanvraag kan het een aantal weken 
duren voordat de bestelde Vuurtorenpas bij u thuis wordt 
bezorgd, bestellingen vinden namelijk zo’n 5 of 6 keer 
per jaar plaats, afhankelijk van de bestelde aantallen. 
De eerstvolgende bestelling zal naar verwachting in 
november plaatsvinden.
Voor het verkrijgen van een Vuurtorenpas is het lidmaat-
schap van een van de Noordwijkse ouderenbonden 
(ANSV, KBO Noordwijk, PCOB), of het donateurschap van 
Stichting Welzijn Noordwijk verplicht. Bij opzegging van 
het lidmaatschap dient de Vuurtorenpas aan de vereni-
ging die de Vuurtorenpas aan u heeft verstrekt te worden 
geretourneerd.  In ieder geval kan de Vuurtorenpas na 
beëindiging van het lidmaatschap niet meer worden 
opgeladen (wordt geblokkeerd) voor gebruik in De 
Wieken of Het Trefpunt, de korting vervalt daarmee. 
Voor meer informatie over de Vuurtorenpas: 
 administratie Stichting Welzijn Noordwijk, gevestigd in 
De Wieken, Wassenaarsestraat 5, 2201 RD Noordwijk.

Uw Vuurtorenpas verloren of beschadigd ?  
Meldt uw verlies bij de administratie van Stichting 
Welzijn Noordwijk (SWN) in De Wieken of telefonisch 
071-711 4334. De pas zal worden geblokkeerd en 
daarmee wordt het saldo veilig gesteld. U kunt 
vervolgens tegen betaling een vervangend exemplaar 
aanvragen bij de administratie van SWN. Het veilig 
gestelde saldo van uw oude pas zal worden overgezet 
naar uw nieuwe Vuurtorenpas. De voorwaarden van het 
lidmaatschap van een Noordwijkse ouderenbond of 
donateurschap van Stichting Welzijn Noordwijk, blijven 
onverkort gehandhaafd ook voor in gebruik zijnde 
vervangende Vuurtorenpassen.
Jacques Berbée (penningmeester)

Vacatures

Vuurtorenpas

●  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

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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Binnenkort volgt de laatste van 3 rondes dit jaar waarin leden 
die 25 jaar of langer lid zijn van onze vereniging een present-
je in de vorm van een cadeaubon hebben (of nog zullen) 
ontvangen. 
In totaal zijn er dan ruim 180 cadeaubonnen verstrekt 
aan evenzoveel trouwe leden die minimaal 25 jaar KBO 
Noordwijk een warm toedragen. Een gegeven waar we als 
vereniging trots op kunnen zijn omdat hieruit geconcludeerd 
mag worden dat we voorzien in een behoefte waarin 
mensen zich thuis voelen en waarmee zij zich actief of 
passief verbonden voelen.
Mevr. E.A. (Betty) Ras-Mulder is lid sinds 1 januari 1980, dus 
bijna 38 jaar, en daarmee momenteel het langst ingeschre-
ven lid van KBO Noordwijk. Ondanks het feit dat mevrouw 
Ras-Mulder daarvoor niet zo nodig in beeld wenst te komen, 
hebben we haar toch over kunnen halen en ontving ze 
onlangs uit handen van de voorzitter mevr. Baukje Mulder 
daarom een (op haar eigen verzoek klein) boeket bloemen 
om deze mijlpaal te accentueren.  We willen niet alleen de 
jubilarissen, maar alle leden bedanken voor het lidmaat-
schap en daarmee uw steun aan onze vereniging en hopen 
dat u ons ook in de toekomst blijft ondersteunen. Volgend 
jaar is er weer een nieuwe ronde van 25-jarige jubilarissen!
Jacques Berbée (penningmeester)

Jubilarissen i.v.m. 25+ jaar lidmaatschap KBO

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 verantwoordelijkvoor de exploitatie van de ontmoetingscentravoor senioren, het Trefpunt en de Wieken.

KBO-wandeling 
Abcoude van di. 20 juni 2017

Op di. 20 juni waagden 10 wandelaars ondanks de warmte 
met een welkom windje deze mooie wandeling. Via het 
oude centrum van Abcoude liepen we langs het riviertje 
De Gein naar de Broekzijdsepolder alwaar een prachtige 
molen, de Broekzijder molen. De natuur bloeit rond deze 
tijd in volle glorie. Bij het natuurgebied Gaasperzoom was 
er tijd voor de picknick, een mooi gebied, veel bijzondere 
eenden en vogels zelfs een lepelaar gezien. Dit mooie 
gebied ligt tussen 2 snelwegen de A9 en A 2.
Bij het Golfterrein De Hoge Dijk waar we als afscheid van 
dit wandelseizoen nog een drankje hebben gedaan en de 
organisatoren hartelijk bedankten voor de begeleiding van 
deze mooie wandeltochten. Petje af voor Ellen, René Kees 
en Marga.

Wij als kudde “dieren “ hopen dat jullie nog vaak onze 
herders willen zijn.                                                                                     
Succes met de voorbereiding nieuwe seizoen.
Namens alle wandelaars dank voor jullie inzet.
Gr. Leny Bal



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. 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 9.13.u 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. 14 km.

Ook tijdens de vakanties wordt er gewandeld. Zeker in 
de zomer genieten we van het mooie weer en onze 
prachtige duinen en strand.
 
Elke zomer maken we een uitstapje naar de Waterleiding 
duinen in de Zilk. Daar wandelen we een mooie route van 
ongeveer 12 km. 
Zo ook afgelopen 3 augustus. Het was een prachtige 
zonnige dag. We vertrokken om 10.45 uur uit Noordwijk 
vanaf de van de Mortelstraat. Waarna we om 11.00 uur 
startten met wandelen. Onderweg hebben we veel herten 
gezien en genoten van de prachtige omgeving. Op een 
mooie plek in de duinen aan de waterkant hebben we ons 
meegebrachte lunchpakketje genuttigd.  
Om twee uur waren we weer terug op het parkeerterrein in 
de Zilk waarna we terug reden naar Noordwijk. 
Volgend jaar, de eerste donderdag van augustus gaan we 
zeker weer zo’n uitstapje maken. Lijkt je dit leuk? Sluit je 
dan nu al vast aan bij onze wekelijkse wandelgroep 
‘Sportief Wandelen’. 
Elke donderdagmorgen van 10.45 uur tot ongeveer 
12.00 uur. (Ongeveer 6 km.) We verzamelen op het 
Vuurtorenplein. Deelname is gratis.
 
Informatie bij: Maria Berbee  06 37240047

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 wandeling. We vertrekken om 8.40 u vanaf het 
Verkadeplein met auto naar Voorhout, dan om 9.12u met 
de trein naar Leiden, vervolgens met trein om 9.30u naar 
Delft. Aankomst 9.50u in Delft.
Di. 19 dec.`17 NS.wandeling. Dordrecht. Eiland van 
Dordrecht. Dordrechts Stadspolders – Dordrecht. 10km.
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 treintijdenrege-
ling. De treintijden van dit moment 27 juli 2017 heb ik 
opgezocht.

Tot ziens, Ellen de Groot
Tel: 0642656757 of 0713612112

KBO wandelingen van september t/m december 2017

Sportief wandelen

VERSLAG VAN DE VAKANTIEREIS

Riviercruise over de 
Rijn naar Mainz

Maandagochtend vroeg uit de veren. Om 6.15u vertrok 
de bus van Beuk naar Arnhem, waar onze boot ’de 
Statendam’ klaar lag.

Daar werden we met 30 mensen van de KBO Noordwijk 
ingescheept. Een pracht boot, waar in totaal 168 vakantie 
mensen meevaarden.

We hadden allemaal prachtige hutten en een mooi 
buitendek met bar en zwembad en nog een binnendek, 
waar we allemaal koffie of thee geserveerd kregen. ’s 
Avonds vonden daar ook allerlei evenementen plaats.
We hebben geboft met het weer en konden de hele week 
buiten zitten en zo het prachtige landschap aan ons voorbij 
laten gaan. Er werden zelfs gymlessen gegeven. ’s Middags 
konden we van boord om met een bus steden en stadjes te 
bezoeken, o.a. Krefeld,  Andernach,  Keulen, Rudesheim, 
Heidelberg en Mainz.

Dan was er weer een heerlijk diner. Het personeel was 
ontzettend aardig en behulpzaam. En niet te vergeten onze 
medereizigers, waaronder Annie met haar man en Hannie, 
onze secretaris, met haar man. We hebben veel plezier met 
elkaar gehad.

Zondag 6 augustus waren we weer thuis. Het was een 
gezellige en drukke reis.

Met dank aan Annie en Arie van Beelen voor de goede 
organisatie.
Waar zullen we volgend jaar weer naar toe varen?

Corrie Kroon

Nieuws van de boekenclub

Na de vakantie gaan we van start met het boek met het  
“Gisèle” van Susan Smit (van geboorte een Noordwijkse).
Op woensdag 18 oktober mogen wij ons verheugen op de 
komst van Felix Weber pseudoniem voor Gauke Andriesse 
die dit jaar voor de tweede maal de Gouden Strop  heeft 
gewonnen. Hij komt om met ons te discussiëren en te 
vertellen over zijn boek. Daarna zullen we het boek  “De 
ontheemde” van Amin Maalouf bespreken. Zo krijgen jullie 
enig idee wat we als boekenclub lezen en behandelen.
Janneko 

Oproep vakantie 2018
 Zoals u hebt kunnen lezen hebben we dit jaar een 
prachtige vaar vakantie gehad en er is genoten!
Maar nu komt er toch een vraag: Wilt u aangeven wat 
uw keuze zou zijn:
1 week varen of toch liever 1 week in een hotel 
(dus met een bus) met excursies.
Graag uw reactie via de mail: 
anvanbeelen@casema.nl hiervoor mijn dank.   
Annie van Beelen 

René Hellemans
Het is hartverwarmend dat zoveel mensen via briefjes, 
kaarten en bloemetjes hun betrokkenheid met mij/ons 
hebben getoond. Dit heeft ons gesteund in deze moeilijke 
tijd. Heel veel dank hiervoor! Helaas is mijn gezondheidstoe-
stand niet veel verbeterd en is het wachten op een plaats in 
het verpleeghuis. Nogmaals dank en hartelijke groet, 
Namens René,  Frieda Hellemans-Tobback



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

do 14:00 5 2

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 18 15

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

do 14:00 19 16

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 20 17

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken

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

 Huidverzorging - Workshop
     KBO  v  De Wieken

vr 14:00 27 24

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

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

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken

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

 Natuurclub "Samen eropuit"  (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 6

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

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

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

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen do 10:30 5, 19 2, 16, 30

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 6, 20 3, 17

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 17 Het Twiske bij 
Oostzaan

21 Delftse Hout, 
Bieslandse Bos

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

za 13:00 14, 28 11, 25

 Bingo / Damesbingo
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 9 13

 Bridgecursus voor Beginners
     DBO    Het Trefpunt

wo 10:00 start bij voldoende belangstelling

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23. 30

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 6, 13, 20,
 27 (Wieken ) 3, 10, 17, 24

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Oktober '17 November '17

Activiteiten

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

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

 Computercursus "Windows 10"
     DBO     Het Trefpunt

do 13:30 5, 12, 19, 26

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Fotografie
     DBO  v   Het Trefpunt

di 10:00 10 14

 Frans, conversatie I
     DBO     De Wieken

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

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken

vr 10:00 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 14, 28 11, 25

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

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

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 2, 23 6, 20

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 9, 30 13, 27

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 18 21

 Modeshow > van der Klooster Mode
     DBO     De Wieken

za 11:00 28

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 13, 27 10, 24

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

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

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

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

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

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

 Omgaan met Tablets 
     DBO      De Wieken

vr 10:00 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Computer/laptop cursus
     DBO      De Wieken

vr 11:00 6, 13, 30, 27 3, 10, 17, 24

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 10:00 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:45 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 14:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29



 

Afgelopen maand bezochten maar liefst zes stellen mijn 
kantoor voor het opmaken van huwelijksvoorwaarden vóór 
het huwelijk. Daarbij kwamen verschillende issues bij 
meerdere stellen ter sprake. Daarom deze maand een 
kleine uitdieping van deze (belangrijke) punten. Er schijnen 
veel mensen te denken dat het maken van huwelijksvoor-
waarden per 1 januari 2018 niet meer nodig is. Dit is in de 
politieke media zo nu en dan ook gesuggereerd. Dit is 
allerminst het geval. Iedereen die na die datum trouwt, 
heeft het regime van de beperkte gemeenschap, in plaats 
van de algehele gemeenschap van goederen, die geldt 
voor alle huwelijken (zonder) huwelijksvoorwaarden die 
vóór 1 januari 2018 gesloten zijn. Beperkt in de zin dat de 
huwelijksaanbrengsten, erfenissen en schenkingen buiten 
de gemeenschap van goederen blijven. Dat betekent dat 
mensen die tijdens het huwelijk met een eigen bedrijf 
willen beginnen of mensen met kinderen uit eerdere 
relaties wel degelijk huwelijksvoorwaarden zullen moeten 
maken om niet voor onaangename verrassingen te komen 
staan. Zonder huwelijksvoorwaarden moet na echtscheid-
ing (ouderdoms)pensioen worden verrekend. Dit kan in 
huwelijksvoorwaarden worden uitgesloten. Wilt u om 
fiscale redenen bij overlijden toch afrekenen alsof er een 
gemeenschap van goederen was? Geen probleem, er kan 
in de huwelijksvoorwaarden een finaal verrekenbeding 
worden opgenomen.     
Wilt u na 1 januari 2018 toch de algehele gemeenschap 
van goederen? Bijvoorbeeld om allerlei bewijsproblemen 
in geval van echtscheiding te voorkomen? Ook dat kan in 
huwelijksvoorwaarden worden vastgelegd. Twee van de 
zes stellen zijn huwelijken tussen een Nederlander en een 

buitenlandse vrouw. Het is van belang dat beide aanstaan-
de echtelieden de huwelijksvoorwaarden volledig begri-
jpen. Er moet dus voor de buitenlandse dames een 
vertaling in de moedertaal gemaakt worden van de 
huwelijksvoorwaarden. Voor niet zo’n gangbare talen is het 
soms moeilijk een vertaler te vinden. Zorg dus dat u ruim 
voor het huwelijk één en ander in gang zet! Als de buiten-
landse dame zelf de akte wil tekenen, moet er een tolk bij 
het passeren van de akte aanwezig zijn. Zodat deze vragen 
van de betreffende dame aan mij, en mijn vragen aan de 
toekomstige bruid, kan vertalen. Indien de buitenlandse 
dame niet zelf de akte komt tekenen moet er een volmacht 
in de moedertaal gemaakt worden, die alle bepalingen van 
de huwelijksvoorwaarden bevat. Zodat ze goed weet 
waarvoor ze tekent. De handtekening moet ook in het 
buitenland ten overstaan van een notaris of een andere 
autoriteit die bevoegd is tot legalisatie van handtekenin-
gen, getekend worden, zodat de handtekening nimmer 
ontkend kan worden. De aanstaande bruidegom kan dan 
alléén de akte komen tekenen. Namens de vrouw tekent 
een medewerker van mijn kantoor. Een huwelijk in het 
buitenland is in Nederland geldig als het in de gemeente 
Den Haag wordt geregistreerd. 

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
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INFORMATIE 
MARKT  50+ 
WANNEER 
Za  7 oktober 2017 
12:00 - 17:00 uur 

WAAR 
Oude Jeroenskerk  
Voorstraat 44 
Noordwijk-Binnen 
 
 

Waarom 
I.v.m. Nationale Ouderendag organiseren de gezamenlijke 
Noordwijkse ouderenbonden (DBO) in een sfeervolle om-
geving een laagdrempelige informatiemarkt met een 
breed aanbod aan onderwerpen.  
Wij nodigen u graag uit om dit evenement te bezoeken en 
kennis te maken met tal  van instanties en aanbieders die 
u graag informeren over hun diensten, activiteiten en an-
dere zaken die wellicht voor u interessant zijn.   
Natuurlijk is er ook gelegenheid om onder het genot  van 
een kopje koffie of een drankje even bij te praten op het 
binnen terras.  
Graag tot dan !  

 

EVENEMENT 
VOOR 50+ 
 
 

ORGANISATOR 
 

 
TOEGANG 
GRATIS 
 
 

INFORMATIE 
OVER O.A. 
 

•  Overheid 
•  Bewegen & Sport 
•  Veiligheid  
•  Zorg & Diensten 
•  Hobbies 
•  Wonen 
•  Recht 
•  Mobiliteit 
•  Activiteiten 
•  Cursussen 
•  Geldzaken 
•  Hulpmiddelen 
•  Maaltijden 
•  Bibliotheek 
•  Uitvaart 
•  50+ Clubs 
•  Welzijn 
•  Cultuur 
 

 



hoeveel lunches er klaar gemaakt moeten worden. 
Opgeven voor de lunch kan tot uiterlijk 26 oktober. 
We zien u graag op zaterdag 28 oktober aanvang 11.00 uur. 
                                
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 specialis-
te). 
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. 

 

)   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 

De opening van het nieuwe seizoen was een goede 
start.
Om 11.00 uur kwamen de eerste mensen binnnen en 
werden ontvangen met koffie of thee. De Firma Ter Laak 
kregen veel vragen over het aanpassen van het toilet 
en/of het douche gebeuren. Ook de Firma Mooyekind uit 
Noordwijk was er met veel e.Bikes en na uitleg was het 
mogelijk de fietsen buiten uit te proberen en daar werd 
veel gebruik van gemaakt. Tot slot was het bedrijf  ‘Het 
Mannetje’ uit Haarlem aanwezig met aangepaste rijwielen 
(driewielers) met ondersteuning, maar ook loopfietsen en 
steps voor volwassenen. En er was uiteraard ook een KBO 
stand waar alle informatie over wat de KBO doet in 
Noordwijk. En voor het innerlijke van de mens waren er 
soepen en broodjes te verkrijgen. Al met al een geslaagde 
dag.
An

Modeshow van de Firma Klooster in de 
Wieken met lunch
Zaterdag 28 oktober om 11 uur start de modeshow en de 
Firma Klooster komt met een verrassende modeshow met 
de nieuwe modekleuren. Dus kom gezellig langs en wilt u 
ook mee lunchen dan zijn de kosten € 2.50, maar het leuke 
hiervan is dat bij aankoop van een kledingstuk krijgt u de 
lunch vergoed. Maar wel even Annie bellen zodat zij weet 

Activiteitenwetenswaardigheden 

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



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl

                     Nummer        uiterste inleverdatum:
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. M.T.A. Peeters 
Groot Hoogwaak 1 k103    90 jaar

Dhr. Th.P. Smit 
Egmonderstraat 10   85 jaar

Dhr. A.M.J. Weterings 
Oude Zeeweg 78-G 79 jaar

Dhr. E.P.H.Langendijk 
Hoofdstraat 1-C     87 jaar

Dhr. W.J. van Beelen 
Zoutmanstraat 40     72 jaar

Dhr. W.C. Verweij 
Thijs van der Lindenstraat 40     79 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




