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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

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

van Limburg Stirumstraat 38  
2201 JP  Noordwijk  071 3612661
www.beddenspecialist.nl/verkade “Hotel De Ossewa” 
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Hulp, begeleiding en zorg in 
uw vertrouwde omgeving?

 
www.groothoogwaak.nl
 071 - 368 88 88

Areen van der Plas & 
Dian Labrujère

Omdat een uitvaart meer is 
dan afscheid alleen...

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

Februari, de maand waarin wij merken dat het duidelijk 
langer licht is. Het lijkt daardoor of de dagen langer 
zijn…. Wat reageren mensen toch sterk op het licht…

Als wij toch langer licht hebben, betekent dat dat wij 
natuurlijk ook langer leuke of zinvolle (het liefst beide 
tegelijk) kunnen doen. Verderop in de Nieuwsbrief ziet u 
verschillende mogelijkheden en kunt u in uw agenda 
kijken of u daarvoor nog gaatjes tussen de vele afspraken 
ontdekt en mee kunt doen. Heeft u echter een agenda met 
veel lege gaatjes, of heeft u helemaal geen agenda, omdat 
u toch geen afspraken met iemand maakt, dan is dit de 
maand om toch eens de stoute schoenen aan te trekken en 
met ons erop  uit te gaan of samen in de Wieken te genie-
ten wat wij óók voor ú hebben georganiseerd. 

Heeft u de laatste dagen naar buiten gekeken of tijdens 
een wandeling om u heen gekeken? Het is langer licht, 
zoals ik schreef en dat betekent ook dat er weer bloemen 
te zien zijn. Natuurlijk een weelde aan krokussen en 
narcissen in de bermen en straks de tulpen op de velden. 

Wat zijn wij geluksvogels dat wij dat allemaal zo dichtbij 
hebben! Over vogels gesproken: als het gehoor nog scherp 
genoeg is, zijn ook de eerste enthousiaste vogelconcerten 
te beluisteren tijdens een wandeling, of zelfs als u bij mooi 
weer een raam open zet. Wordt u daar ook zo gelukkig 
van?

Het duurt nog wel even, maar kijkt u eens naar het pro-
gramma voor Koningsdag. Vorig jaar werd dat door de KBO 
voor het eerst georganiseerd en het was een groot succes. 
Wij willen daar een traditie van maken, maar niet steeds 
hetzelfde. Kijkt u maar wat nu uit het creatieve brein van 
Annie is gekomen en noteer alvast dat u dat niet wilt 
missen!

Beste mensen, laten wij er met elkaar een bruisend begin 
van het voorjaar van maken en ik zou het geweldig vinden 
als u met een idee zou komen om het nog feestelijker te 
maken. Ik kijk ernaar uit.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

Het achterblad van het ‘Zevenblad’, het nieuws 
magazine van parochie Sint Maarten, is doorgaans 
gericht aan onze jonge lezers. Daar viel me deze 
maand het volgende gedicht op:

Veertig dagen om te leren 
dat ontferming echt bestaat, 
dat we ons kunnen bekéren 
zonder eindeloos gepraat.

Ons ontfermen over anderen, 
ook al hebben ze misdaan, 
en ons eigen hart veranderen 
en wat milder zijn voortaan.

Vol ontferming durven geven 
en ver-geven aan elkaar, 
dat brengt vreugde in je leven; 
het barmhartige gebaar!

Dit lijkt me geschikt voor jong én oud. Juist omdat het 
begrip ‘ontferming’ ieder aangaat en voor elke mens een 
bijzondere betekenis kan hebben. En dóén wat gedicht 
wordt valt niet mee, ook als je oud bent. In deze 40dagen-
tijd, wanneer we ons voorbereiden op het boeiendste feest 
dat de Kerk kent – Pasen – is het een extra reden om er 
even bij stil te staan.

Ontferming is van waardevolle betekenis, omdat we door 
Jezus onze goddelijke Vader hebben leren kennen als een 
vergevende en barmhartige God. Hij ontfermt zich over 
ons, Hij maakt je vrij van het kwaad en biedt zodoende 
nieuwe kansen tot leven. Dát immers vieren we met Pasen, 
het feest van de Verrijzenis van Jezus.

Ontferming heeft een andere kant. Ook wij kunnen ons 
ontfermen over een ander: door aandacht te geven aan 
hem of haar, die het moeilijk heeft, die in de knel zit, die 
in de fout is gegaan.  

Theo Blokland, pastoor

Ontferming



 

Vacatures
●  Redacteur (m/v) per direct
- Redacteur voor de opmaak 
 van onze Nieuwsbrief 
 (bekend met Desktop Publishing software)
-  Redacteur algemeen, voor de inhoud van de 

Nieuwsbrief (interviews, verslagen etc.).
Heeft u interesse of weet u misschien iemand die wij
zouden kunnen benaderen voor één van de 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. J.J. Groenewoud, tel. 071 88 927 08 
• 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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Singels, Plantsoen, Cronesteijnpark 16-jan. 2018 13,5 km
Vandaag begint onze wandeling bij de bushalte Beeklaan. 
Daar staan 13 enthousiaste personen ondanks de regen 
toch maar weer klaar voor de wandeling die René voor ons 
uitzette Buien radar belooft een enkel buitje en we starten 
de wandeling droog. Eerst koffie bij Stadscafé v.d. Werff en 
daarna lopen we over het terrein van het Volkenkunde 
museum met interessante uitgestalde voorwerpen en de 
jungle truck voor het museum.
Gaan langs de singel de Morspoort en de Rembrandtplaats, 
waar de molen De Put staat. . De universiteitscampus, de 
Hortus Botanicus met het prachtige park, De Rapenburg 
met zijn monumentale huizen, de singel, de Professoren-
wijk, de Lorentskade over de spoorweg en Rijn Schiekanaal 
het Cronensteijn park in. Zagen hazen, een witte reiger een 
kudde schapen, veel ganzen en een speciale eendensoort: 
dit waren smienten en de hoge struik, bloeiend met gele 
bloempjes, dat was een mahonia. Onze speciale natuurlief-
hebber Joke, heeft het voor ons opgezocht en zo houden 
we onze kennis der natuur op niveau. Aan de singel een 
aantal tjalken  en leuke oude huizen. Terug gaan we langs 
Roomburg en RijnSchiekanaal, zien we de monumentale 
watertoren bij de Wilhelminabrug aan de Hoge Rijndijk.
Verder gaat onze tocht langs Utrechts Jaagpad en 
Utrechtse  Veer. Bij de Heren singel langs de oude meelfa-
briek komen we bij de Zijlpoort. Daar zijn we precies op tijd 
gearriveerd voor de hagelbui bij restaurant Lot de Walvis 
aan de haven voor een heerlijk pittige soep. 
Op de weg terug de nieuwe parkeergarage Lammermarkt 
bekeken bij molen De Valk. Wat een hoge indrukwekkende 
ruimte tot een diepte van 22,5 m. Goed voor een feestje 
of concert. Wel weinig auto’s. Al met al toch nog 13,5 km 
gelopen en ondanks wat wind toch grotendeels droog 
met een waterig zonnetje. Het was een mooie wandeling 
en ik hoop er volgende keer weer bij te zijn.

Wimke Schrier

KBO wandeling Leiden

Word nu lid van Noordwijks grootste senioren 
vereniging en maak gebruik van het brede aanbod 
aan  activiteiten en diensten. Bovendien, gratis 
verstrekking van de Vuurtorenpas voor nog 
meer ledenvoordeel !

Voor meer informatie : 
Ledenadministratie KBO Noordwijk, 
dhr. H.C. Boogaards, 
p/a Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk 
Telefoon: 071 – 36 157 78   
e-mail: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl   
www.kbonoordwijk.nl 

KBO Noordwijk

 Wordt nu lid van Noordwijks grootste senioren vereniging en maak gebruik van het brede aanbod aan  
activiteiten en diensten. Bovendien, gratis verstrekking van de Vuurtorenpas voor nog meer ledenvoordeel ! 

Voor meer informatie : 
Ledenadministratie KBO Noordwijk, dhr. H.C. Boogaards, p/a Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk 

Telefoon: 071 – 36 157 78  ❖  e-mail: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl  ❖  www.kbonoordwijk.nl 
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KBO wandelingen 

Met Rene, Kees en Marga hebben we weer mooie wande-
lingen uitgezocht.
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. 20 maart `18.  KBO wandeling Utrecht – Zuilen: 
Slot Zuylen en Gagelbos 16 km.
Mooie wandeling eerst door Julianapark en dan via Zuilen 
langs weilanden en stukje bos naar prachtige Slot Zuylen 
etc. We starten ook weer vanaf het Verkadeplein bij de 
St. Jeroenskerk. Met auto naar Voorhout om 9.12u via Leiden 
naar Utrecht Centraal.

Tot ziens, Ellen de Groot
Tel: 0642656757 of 0713612112

De Dag van de Ziekenzalving 
op donderdag 8 maart 2018 
Een dag van ontmoeting, bezinning, warmte, kerkelijke 
viering en verwend worden in het zorgcentrum Jeroen.
Zou u het sacrament van de ziekenzalving willen 
ontvangen? U bent van harte uitgenodigd, of weet u 
iemand in uw omgeving die dit ook graag zou willen 
meemaken? Wij horen/zien het graag, 
voor vervoer kan worden gezorgd. 
Namens het pastoraal team en de 
werkgroep, voor info en aanmelden:
Marga van Went, tel.: 0651021554, 
mail: margavanwent@hotmail.com



Activiteitenwetenswaardigheden 

KBO vakantie 25 juni 2018 
Ook dit jaar gaan we varen en wel met de ‘Carmen de Luxe’. 
Deze boot is vorig jaar compleet gerenoveerd en er is nu 
rekening gehouden met de senioren zodat ook zij met 
rollator en of rolstoel deze aan boord mogen gebruiken en 
dit is een grote vooruitgang en daarom moest ik heel 
vroeg de opties aanvragen. Dit jaar doen we een rondje 
Nederland met o.a. Hoorn en Enkhuizen, Texel, Lemmer, 
Lelystad, Haarlem en terug in Amsterdam. Heeft u interesse? 
Neem dan even contact op met An tel. 8881407.

Foto’s Oud Noordwijk
In samenwerking met het Genootschap Oud Noordwijk en 
de KBO is er een tentoonstelling in de Wieken met foto’s 
met oud Noordwijkers en nostalgische plekjes van vroeger 
in Noordwijk. Vanaf dinsdag 24 april kunt u deze bekijken 
en eventueel de vragenlijst invullen en hopen dat veel 
Noordwijkers ons kunnen vertellen wie of waar dit is. 
Eind mei of begin juni wordt tijdens een bijeenkomst de 
winnaar bekend gemaakt met de meeste goede antwoor-
den. Houd hiervoor de aankondiging in een van volgende 
nieuwsbrief in de gaten.

Kleinschalig eten in de Wieken 
Op donderdag1 februari om 10.30 uur in de Wieken is 
er gestart met ‘Samen koken Samen eten’. Dit is het 
vervolg van ruim 3 jaar succesvol koken in de Pastorie 
van St. Jeroen. Op deze eerste bijeenkomst waren er 3 
heren en 5 dames om gezamenlijk met elkaar te eten. 
Iedereen werd welkom geheten met een kop koffie 
(gratis). Aansluitend werd het eten klaar gemaakt en 
tussendoor drinken we een drankje (niet gratis). Eva en 
Anna hadden erg hun best gedaan om een smakelijke 
winterse maaltijd voor te schotelen. Nou het was een 
enorm succes met heerlijke soep met balletjes, hutspot 
met een bal gehakt en aansluitend een toetje met 
slagroom. Na het diner zijn de gemaakte kosten volgens 
de inkooprekening afgerekend. Deze activiteit wordt 
om de 14 dagen geleid door Eva Huisman en Anna Pont 
waarbij de volgende is op donderdag 1 maart. Komt u 
ook? Even een belletje naar An. Dat zou gezellig zijn!
           
Museumbezoek
We gaan weer een museum bezoeken. 
Het is dit keer het West Fries museum in Hoorn en wel 
op vrijdag 16 maart met vertrek om 10.00 uur. Het 
vertrekpunt is weer op het marktplein t/o het politiebu-
reau en we gaan weer huiswaarts om 16.00 uur. De prijs 
voor de bus is € 17, - en indien u geen lid bent betaald u 
€ 5, - extra voor de bus. Als u in het bezit bent van een 
museumpasje dan boft u want dan zijn er geen extra 
kosten voor de entree van het museum voor de ande-
ren is de toegangsprijs € 9, - en 65+ € 7,50. Indien u 
meegaat naar Hoorn dan kunt voor 28 februari o.v.v. 
museum Hoorn € 17, - per persoon overmaken naar 
de penningmeester met natuurlijk u adres en lidmaat-
schapnummer (voor overboekgegevens zie achter in 
de nieuwsbrief ). Geeft u even een belletje als u meegaat 
naar An van Beelen.    

Wijnworkshop 
De wijnworkshop is op vrijdag 6 april om 14.00 uur in 
de Wieken.
Met hapjes en daarbij geselecteerde wijnen kunt u het 
verschil proeven tussen het hapje en de wijn. De kosten 
voor deze middag zijn € 5, -.
Wij hopen dat het een gezellige middag gaat worden.
U kunt zich opgeven bij An.

MODESHOW met een LENTE LUNCH
Wanneer? Op zaterdag 14 april aanvang 11.00 uur in de 
Wieken met een gratis kopje thee / koffie. Het is al bijna 
traditie geworden, een vlotte gezellige modeshow plus 
een kleine gratis loterij met in de pauze een overheer-
lijke lentelunch voor € 2,50. Bij aankoop van kleding 
van de Firma Klooster ontvangt u de € 2,50 weer terug. 
Wilt u ook mee genieten van de lunch? Dan graag een 
telefoontje naar An.

KONINGSDAG VRIJDAG 27 APRIL 
Vorig jaar hebben we voor het eerst Koningsdag 
gevierd in de Wieken en dit was een heel gezellige 
middag, dus voor herhaling vatbaar.
Aanvang: 14.00 uur met een gratis kopje koffie / thee. 
Er is een optreden van Geen Gehoor. Er wordt een hapje 
geserveerd en daarna is er een KONINGSVERHALEN 
BINGO en u krijgt allemaal 1 plankje gratis. En als u er 
zin in heeft kunt u mee doen met de polonaise en een 
voetje van de vloer doen. Als laatste is er een leuke 
loterij. Al met al is het leuk om langs te komen. 
Ps. Bent u in het bezit van een oranje muts of zoiets? 
Zet hem op!
 
Make-up workshop
Onze laatste Make-up workshop is op 4 mei om 14.00 
uur in de Wieken.
We kunnen dan nog leren hoe we er op z’n mooist uit 
kunnen zien en Jeannette helpt ons daarbij. En ICI PARIS 
levert weer de producten. De kosten zijn € 3, -.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij An.

Voor deze activiteiten 

kunt u contact 

opnemen met An van 

Beelen  071 8881407 

(liefst tussen 18.00 

en 19.00 uur). 

In De Wieken op dinsdagmiddag bestaat naast het 
handwerken ook de mogelijkheid om te quilten. De 
samenstelling van de quiltgroep is wisselend, dames die 
meestal handwerken maken soms een (tijdelijke) overstap 
naar de quilten om een werkstuk te maken en daarna weer 
verder te gaan met handwerken. Binnen de groep kan dat. 
Daarnaast zijn er ook deelnemer die alleen maar quilten.
 
Er wordt gewerkt met aanwezige stoffen, die we veelal 
gekregen hebben van mensen die hun kasten opruimen, 
en zo nu en dan zit daar ook een naaimachine bij! Er zijn nu 
4 naaimachines; sommige deelnemers nemen hun eigen 
machine mee. Werken met eigen meegebrachte stoffen 
kan natuurlijk ook. Patroonideeën komen uit tijdschriften, 
Pinterest of anderszin. Diverse materialen als snijmat, 
snijmes, scharen, spelden en naalden, garen etc. zijn 
aanwezig.
 
De groep quilters bestaat uit geroutineerde quiltsters of 
dames (waar blijven de heren?) die het quilten willen leren 
en waarbij de techniek geheel of gedeeltelijk nieuw is.
Voor nieuwe quiltsters is er de mogelijkheid om via een 
aantal te maken blokken verschillende technieken te leren, 
zowel het aan elkaar zetten van stukken stof tot een 
patroon als het doorquilten op de machine. 

Het kleed links bestaat uit 9 blokken meet ongeveer 
105 bij 105 cm. Blokken kunnen ook verwerkt worden tot 
kussenhoezen.
Rechts is een quiltfguur te zien dat los uit de hand op de 
machine vervaardigd is.
 
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
Wie deze techniek nieuw leven wil in blazen of wil leren 
is van harte welkom op 
dinsdagmiddag in 
De Wieken van 
2 tot 4 uur.

Heeft u/ heb je vragen 
bel dan even met 
Fem Brouwer 
0615113450.

Quilten
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leren, zowel het aan elkaar zetten van stukken stof tot 
een patroon als het doorquilten op de machine.  

 
In De Wieken op dinsdagmiddag bestaat naast het handwerken ook de mogelijkheid om te      
quilten.  De samenstelling van de quiltgroep is wisselend, dames die meestal handwerken maken 
soms een (tijdelijke) overstap naar de quilten om een werkstuk te maken en daarna weer verder 
te gaan met handwerken. Binnen de groep kan dat. Daarnaast zijn er ook deelnemer die alleen 
maar quilten. 
 
Er wordt gewerkt met aanwezige stoffen, die we veelal gekregen hebben van mensen die hun 
kasten opruimen, en zo nu en dan zit daar ook een naaimachine bij! Er zijn nu 4 naaimachines; 
sommige deelnemers nemen hun eigen machine mee. Werken met eigen meegebrachte stoffen 
kan natuurlijk ook. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Patroonideeën komen uit tijdschriften, Pinterest of anderszins. 

 
 
 
 
Het kleed rechts be-
staat uit  
9 blokken meet onge-
veer 105 bij 105 cm. 
Blokken kunnen ook 
verwerkt worden tot 
kussenhoezen. 
 
Links is een quiltfguur 
te zien dat los uit de 
hand op de machine vervaardigd is. 
 
 

 
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! 
Wie deze techniek nieuw leven wil in blazen of wil leren is van harte welkom op dinsdagmiddag 
in De Wieken van 2 tot 4 uur. 
Heeft u/ heb je vragen bel dan even met Fem Brouwer 0615113450. 

Diverse materialen als snijmat, snijmes, scharen, spel-
den en naalden, garen etc. zijn aanwezig. 
 
De groep quilters bestaat uit geroutineerde quiltsters 
of dames (waar blijven de heren?) die het quilten wil-
len leren en waarbij de techniek geheel of gedeeltelijk 
nieuw is. 
Voor nieuwe quiltsters is er de mogelijkheid om via een 
aantal te maken blokken verschillende technieken te 
leren, zowel het aan elkaar zetten van stukken stof tot 
een patroon als het doorquilten op de machine.  



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Maart '18 April '18
 Algemene Jaarvergadering
     KBO  v   De Wieken

ma 14:00 23

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 1 5

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 21 18

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

do 14:00 15 19

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 16 20

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

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

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 5, 12, 19, 26 9, 16, 23, 30

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 5, 12, 19, 26 9, 16, 30

 Klaverjassen 
     KBO  v   Het Trefpunt

ma 13:30 23

 Konings(mid)dag
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 27

 Natuurclub "Samen eropuit"  (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 5

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Reizen > Museum bezoek
     KBO  v   West Fries Museum Hoorn

vr 10:00 16

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 13. 27 10, 24

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 14, 28 11, 25

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   De Wieken do 10:30 1, 15, 29 12, 26

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

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

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

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

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

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 20
Utrecht - Zuilen 17

 Wijnproeverij
     KBO  v  De Wieken

vr 14:00 6

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Maart '18 April '18
 Bijeenkomst "Keuzes in de laatste 
     levensjaren, wat kan en wat mag ?"
     DBO    Het Trefpunt

do 14:00 22 - Zie elders in 
de Nieuwsbrief

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Maart '18 April '18

Activiteiten

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 10, 24 14, 28

 Bingo / Damesbingo
     DBO      De Wieken

ma 20:00 12 9

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 18, 25

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 1, 8, 15, 22, 29

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 2, 9, 16, 23, 
30(Paasdrive) 6, 13, 20, 27

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 12, 19, 26 9, 16, 23, 30

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Fotografie
     DBO     Het Trefpunt

di 10:00 13 10

 Frans, conversatie I
     DBO     De Wieken

di 10:00 6, 13

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken

vr 10:00 2, 9, 16

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 10, 24 14, 28

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 12, 26

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 19, 26

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 20 17

 Modeshow  > H & A Mode
     DBO     Het Trefpunt

za 10:00 3

 Modeshow > van der Klooster Mode
     DBO     De Wieken

za 11:00 14

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 9, 23 6, 20

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 9:30 5, 12, 19, 26 9, 16

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 5, 12, 19, 26 9, 16, 23, 30

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 9:00 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 15:30 7, 14, 28 4, 11, 18, 25 

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 14:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 



In de estate-planning gaat het erom vermogen naar de 
volgende generatie over te hevelen op een fiscaal zo gunstig 
mogelijke manier. Let op uw huwelijksvoorwaarden, zorg dat 
de testamenten goed in elkaar zitten en doe schenkingen. 
Dat zijn de hoofdregels. Daarbij wordt naar mijn mening het 
te behalen voordeel bij het vermaken van legaten aan klein-
kinderen onderschat. 
Wat zijn legaten? Legaten zijn eigenlijk schenkingen bij 
overlijden. Je maakt legaten van geldbedragen uitsluitend bij 
testament. De mensen die een legaat krijgen  worden geen 
erfgenaam maar krijgen een specifiek bedrag of voorwerp 
uit de nalatenschap. De legaten worden uitbetaald vóór de 
erfgenamen uitbetaald worden.
Ieder kleinkind kan bij overlijden van één grootouder € 20.371 
belastingvrij ontvangen. Bij een echtpaar geldt dus dat er 
€ 40.742 per kleinkind belastingvrij doorgeschoven kan worden!
Voordelen: een aanzienlijke belastingbesparing, en tijdens het 
leven van de grootouders raken ze geen vermogen kwijt. De 
legaten zijn opeisbaar als de erfdelen van de kinderen opeisbaar 
zijn dus in principe pas bij overlijden van de laatste grootouder.
Aandachtspunten: sommige echtparen kunnen nog niet 
overzien hoeveel kleinkinderen er zullen komen, met andere 
woorden de gezinnen van hun kinderen zijn nog niet com-
pleet. Met héél grote vermogens zou dat niet zo’n probleem 
zijn; er zou hoe dan ook genoeg zijn om iedereen (ook de 
kinderen) van uit te betalen. Bent u daar niet zeker van zou u 
kunnen wachten tot de gezinnen wel compleet zijn en er geen 

kleinkinderen meer bijkomen. Veel gehoorde opmerking: 
“maar wat als we interen op ons vermogen? Dan krijgen de 
kleinkinderen hun legaten en blijft er voor onze kinderen niets 
over! “ Ook dat is te ondervangen, door in het testament 
(bijvoorbeeld) op te nemen dat de legaten van de kleinkinde-
ren nooit méér mogen zijn dan de erfdelen van de kinderen.
Andere opmerking: “Maar onze zoon heeft 3 kinderen en onze 
dochter maar één, is het dan wel eerlijk?” Op dit gebied doen 
twee opvattingen de ronde: 1) de legaten komen ten laste van 
het kind, ouder van het betreffende kleinkind, en dan krijgt 
ieder gezin hetzelfde of 2) de legaten komen ten laste van de 
nalatenschap zodat ieder kind ook hetzelfde krijgt. De laatste 
optie heeft tot gevolg dat het gezin van de zoon bevoordeeld 
wordt ten opzichte van de dochter. Zijn de kleinkinderen niet 
te jong om goed met zo’n legaat om te gaan? De legaten van 
de kleinkinderen kunnen onder bewind van uw eigen kind, 
ouder van dat kleinkind, geplaatst worden tot de kleinkinde-
ren bijvoorbeeld 25 jaar. In de tussentijd moet uw kind het 
legaat van zijn/haar kind aanwenden voor de kosten van 
levensonderhoud, huisvesting, opleiding en studie van de 
kleinkinderen.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment 
dat u dat nodig heeft’. Dag en nacht bereikbaar 06 23954021
Wij hebben ook een unieke uitvaartwinkel in de Van Limburg Stirumstraat 6A, Noordwijk 
welke open is van woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: 

www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

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

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment 

IVO
U I T V V E R Z O R G I N GI T V A A R T

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment 
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Puzzel
De oplossing van de puzzel kunt 
u in een envelope met daarop 
geschreven ‘puzzel’ inleveren in 
de hal van de Wieken of het 
Trefpunt in de KBO postbus. 
Uiterste inleverdatum is 
woensdag 14 maart. 

De prijs is een VVV bon van € 10, - 
welke bekent wordt gemaakt 
in de volgende nieuwsbrief. 

De oplossing van de 1e puzzel is: 
‘winterpostelein’ en de winnaar 
van de VVV bon is:
 Dhr. P.A.D. van de Berg, 
Vuurtorenplein 47 
te Noordwijk.

Horizontaal
1 Beven 6 als in de winter 12 onbehaard 14 kustwind 15 inhoudsmaat (afk.) 17 klein gewicht (afk.) 18 waterdier 20 klein 
riviertje 21 goud (symbool) 22 stofrijke wind uit de pampa 25 iedere keer 28 Bijbels figuur 29 amfoor 31 valse draai in een 
kabel 32 grammofoonplaat (afk.) 33 uitroep 35 ongezellig en onaangenaam 36 Kenia (afk.) 37 onderofficier (afk.) 38 behaaglijk 
en vertrouwd 40 stromende dampkringlucht 42 meisjesnaam 43 warme wind 44 voorzetsel 46 droog en onaangenaam koud 
48 klein rond teken 51 dwarsmast 53 IJsland (afk.) 54 deel van een schoen 56 maanstand (afk.) 57 dominee (afk.) 58 schrijfstof 
60 Spaans gedichtje 62 toiletartikel 64 zeer hard waaien 66 zinsbegoocheling 68 persoonlijk voornaamwoord 69 onder andere 
(afk.) 70 liefkozing 72 ziekenhuisafdeling (afk.) 73 lichamelijk gehandicapte (afk.) 74 het trekken naar een andere verre plaats 
76 dameskledingstuk 78 lap waarop men leert stoppen 79 prikslee.

Verticaal
1 Geglazuurd gebakje 2 persoonlijk voornaamwoord 3 papieren lamp 4 niet hoge 5 oude lengtemaat 7 inkomsten belasting 
(afk.) 8 Frans kerstliedje 9 kracht uitoefenen in de richting waarheen het moet bewegen 10 en anderen (afk.) 11 deel van een 
servies 13 vogelproduct 16 verlichtingsarmatuur 18 bestekonderdeel 19 niet bewegend 21 in het jaar 23 titel (afk.) 24 geloof 
(afk.) 26 wassende maan (afk.) 27 legsel 30 voetbalschop 34 verrotte plantenresten 36 keldertemperatuur 38 schip 39 Engelse 
aanspreektitel 40 vuile kleding 41 flesafsluiting 45 beetje koud 47 kreet 49 egoïsme 50 vorstverschijnsel 52 vierkanten zuil 
54 plaats waar men thuis hoort 55 samengesteld bloemige plant 57 plaats in Gelderland 59 knock-out (afk.) 60 Europees 
veiligheidskenmerk 61 gezamenlijke hoeveelheid 63 boom 65 brievenpost 67 meisjesnaam 71 oudste stad 74 Roemenië (afk.) 
75 bridgeterm (afk.) 76 Bismut (symbool) 77 Angola (afk.).



Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering 

Het bestuur van KBO Noordwijk nodigt u hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. 
Deze vindt plaats op : 

Datum :     maandag 23 apri l  2018  
Locatie :    De Wieken,  Wassenaarsestraat  5  in Noordwi jk-Binnen  
Aanvang :  14.00 uur  

AGENDA 

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen

3. Vaststelling notulen vorige vergadering

4. Ingekomen stukken

5. Jaarverslag 2017

Korte pauze (koffie/thee) 

6. Financieel jaarverslag

a. Jaarrekening 2017

b. Verslag Kascontrolecommissie en benoeming nieuwe Kascontrolecommissie

c. Decharge van het bestuur

d. Begroting 2019

e. Vaststelling contributie 2019

7. Rondvraag

8. Sluiting Algemene Ledenvergadering

Aansluitend; 
na het officiële gedeelte van deze middag is er tijd voor wat een wat luchtiger programma 
onder het genot van een drankje : 

 Opening / presentatie van de fotoprijsvraag over Oud Noordwijk waarbij
personen & locatie geraden moeten worden van een serie historische foto’s.
De foto’s zullen vervolgens nog enige tijd in de Wieken worden tentoongesteld.
Na afloop van de tentoonstelling is er voor degene met de meeste goede antwoorden 
een leuke prijs. Meer over deze tentoonstelling; zie voorin de Nieuwsbrief. 

Graag tot dan ! 

 

  

  

 
Uitnodiging bijeenkomst 
Keuzes in de laatste levensjaren, wat kan en wat mag?! 
Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord organiseert in samenwerking met het Drie Bonden 
Overleg (DBO) op donderdag 22 maart 2018 een thema- en discussiemiddag voor alle 
geïnteresseerden (ouderen, familieleden, mantelzorgers), die meer informatie wensen over 
dilemma’s en vragen rondom de laatste levensjaren. Welke medische mogelijkheden zijn er? 
Welke keuzes kun je maken als je zorgbehoevend wordt? Wel/niet reanimeren? Weten mijn 
familieleden wat mijn wensen zijn als ik, bijvoorbeeld, een infarct krijg? Wie van mijn naasten 
gaat voor mij beslissen als dat nodig blijkt? Wat mag, wat kan?  
In de maatschappij worden hierover tal van discussies gevoerd. Het Ouderenberaad vraagt 
ervaringsdeskundigen en medische professionals ieder vanuit de eigen deskundigheid op diverse 
discussiepunten in te gaan.  
 
Na afloop van het inhoudelijk programma is het mogelijk om met de aanwezige deskundigen 
door te praten.  

De middag is kosteloos. We hebben graag dat u zich tevoren aanmeldt, maar dat is niet 
noodzakelijk. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan: Ouderenberaad@lumc.nl of te 
bellen naar 071-5268489.  
 
Heeft u van te voren al enkele vragen die u graag aan het forum zou willen stellen, dan kunt u 
deze doorgeven bij uw aanmelding.  

De middag wordt georganiseerd in het Trefpunt, Schoolstraat 2, 2202 HJ Noordwijk 
tussen 14.00 uur en 17.00 uur.  
 
Het programma: 

14:00 uur  Inloop, koffie/thee  

14:15 uur  Opening door middagvoorzitter  

14:30 uur Inleiding mevr. Dr. D.P. Touwen, docent medische ethiek en recht 
in het LUMC, over keuzes en wettelijke (on)mogelijkheden in de laatste 
levensjaren.   

15:15 uur Pauze  

15:30 uur Forum van deskundigen (60 min) met medewerking van: 
een plaatselijke huisarts, een klinisch geriater van de Alrijne Zorggroep, 
een vrijwilliger namens NVVE, de docent medische ethiek en recht, 
alsmede een deskundige op gebied van wilsverklaringen. Het forum zal 
worden bevraagd door de dagvoorzitter.   

16:30 uur  Sluiting als open einde: Tot 17:00 uur gelegenheid om aan te sluiten bij 
anderen die over het thema willen doorpraten.  
Deze middag bent u van harte welkom. Wij hopen op een ruime opkomst 
en een waardige gedachtewisseling! 

  



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

                     Nummer        uiterste inleverdatum:
April 3   14 maart
Mei  4   11 april
Juni  5   16 mei
Juli 6   13 juni
Vorige Nieuwsbrieven kunt u vinden op onze 
website www.kbonoordwijk.nl

Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie Per 1 januari 2018 bedraagt de contributie voor 
het lidmaatschap € 24,00 per persoon en voor elk volgende 
lid op hetzelfde adres € 20,00 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

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

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

van Limburg Stirumstraat 38  
2201 JP  Noordwijk  071 3612661
www.beddenspecialist.nl/verkade “Hotel De Ossewa” 

 
Een betaalbaar adres voor Uw: 
       Receptie  
       Verjaardag  
       Condoleance etc.  
                                                              
 
 
                                                            Fam Geerlings 
                                                            Duinweg 7  
                                                            2202 RA  Noordwijk 
                                                            !  071 3612139  
                                                            www.ossewa.nl  
 
 
 

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

Hulp, begeleiding en zorg in 
uw vertrouwde omgeving?

 
www.groothoogwaak.nl
 071 - 368 88 88

Areen van der Plas & 
Dian Labrujère

Omdat een uitvaart meer is 
dan afscheid alleen...

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. 

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 Noordwijk 
Het Trefpunt  Schoolstraat 2  071 71 143 34 
De Wieken  Wassenaarsestraat 5a   071 71 143 34
WMO
Lokaal Loket  Voorstraat 42  071 36 176 00 

Ouderen- en/of Belasting-adviseurs
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:  Dhr. J.J. Groenewoud      071 88 927 08
 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

IN MEMORIAM

 Dat zij mogen             rusten in vrede 

Dhr.  F.A.M. van de Berg Graaf 
Albrechtstraat 1      73 jaar

Mevr. J.E. Verdegaal-van Eeden  
Jeroenspark 1 k059     100  jaar

Dhr. F. Passchier 
Graaf Florislaan46 Rijnsburg      83 jaar

Mevr. C.P. van den Berg-Kol 
Piet Heinstraat 40       85 jaar
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•  Uitnodiging bijeenkomst   
 ‘Levenseinde’ 
•  Puzzel

•  Quilten

•  Uitnodiging Algemene 
 Leden Vergadering


