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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
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Hulp, begeleiding en zorg in 
uw vertrouwde omgeving?

 
www.groothoogwaak.nl
 071 - 368 88 88

Wat is het mooi in de lente en wat valt er elke dag 
opnieuw weer te genieten. Als ik dit schrijf, is het 
16 mei en eergisteren hoorde ik het hoge gepiep 
van de zwaluwen: voor mij het moment dat ik weet 
dat het nu echt voorjaar is. Bovendien weet ik dat 
er veel insecten zijn, want dat is het voedsel voor 
deze sierlijke vogels. 

Ieder voorjaar zijn ook wij druk bezig met het voorbereiden 
van de zomer en het seizoen dat daarop volgt. Voor de 
zomer hebben wij, samen met ANSV en WN voor wat meer 
activiteiten gezorgd. Kijkt u even of u daar met de planning 
van een eventuele vakantie rekening mee wilt houden. 
Gaat u niet tijdens de zomer weg, dan is het mogelijk om 
eventueel overal aan mee te doen. Wij hopen dat wij u op 
deze manier een mooie zomer kunnen bezorgen.
Over de samenwerking met de ouderenbonden van 
Noordwijkerhout en De Zilk zijn er ontwikkelingen, hoewel 
nog niet spectaculair: wij zijn op weg om in plaats van DBO 
een vereniging op te richten, waarbij ook zij lid zijn van het 
nieuwe DBO. Het gaat anders heten, maar de definitieve 
keuze is nog niet gemaakt. Dat betekent dat ook leden van 
de ouderenbonden van Noordwijkerhout en De Zilk in de 
toekomst kunnen deelnemen aan de “DBO”-activiteiten en 
wij aan die van hun. Wij gaan kijken of dat een verbreding 
van het aanbod zal kunnen zijn. 

Het gesprek met de wethouder, zonder de wethouder (hij 
was ziek naar huis gegaan), maar met twee ambtenaren is 
heel goed verlopen. Duidelijk kon worden gemaakt hoe de 
verschillende regelingen waren/zijn en hoe het mogelijk 
zou kunnen worden om als bonden door de gemeente op 
gelijke manier ondersteund te worden. Ook is gesproken 
over verschillende wensen inzake vervoer en ondersteu-
ning, bijvoorbeeld ter bestrijding van eenzaamheid. Al met 
al een gesprek waar wij met tevredenheid op terugkijken. 
Het is jammer dat de creatieve mensen onder ons niet 
gereageerd hebben met suggesties wat wij volgend 
seizoen zouden kunnen doen en wat (nog) niet op de 
agenda staat. Maar u weet, hoewel het nieuwe programma 
al zo’n beetje klaar ligt om naar de drukker te gaan, wij 
altijd wel een gaatje in de week vinden om iets nieuws op 
te nemen. U leest het goed: het programma ligt klaar om 
naar de drukker te gaan, bij de volgende Leef! zit weer het 
programma voor het komende seizoen. Dat betekent dat u 
er wel alert op moet zijn dat u dat blad in de bus krijgt. 
Wordt het niet bezorgd, kijk dan of u het kunt meenemen, 
bijvoorbeeld uit het gemeentehuis, of bij Foto Van 
Kampen. Het zou toch jammer zijn als u niet goed op de 
hoogte bent en mogelijk daardoor zaken te laat hoort!

Baukje Mulder-Veenema, 
voorzitter 

Van de voorzitter

Ik ben blij 
dat je hier bent

KBO-wandeling
Wandeling De Zilk, buitenplaats Vogelenzang, Hillegom en 
Bennebroek van Marga di. 16 april `19. Vandaag starten we 
vanaf Verkadeplein met auto`s met 14 enthousiaste wande-
laars bij de ‘Mac Donalds’ Hillegom met koffie. Het is 14 graden 
de zon schijnt en er staat een zacht windje. Vanaf het industrie 
terrein lopen we de prachtige route. We zien bloeiende 
bollenvelden, tulpen en hyacinten en groene bermen met 
ontluikend groen, ooievaars bekjes met hun rond gevormde 
blaadjes en mooie paarse bloemetjes, de stervormige witte 
bloemen van de vogelmelk. Via het Kerkpad in Vogelenzang 
door het grasland gelopen, zagen we ook de eerste pinkster-
bloemen en een maartviooltje in het gras. We liepen langs de 
kerk van ‘Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming’ en zagen 
de pastor, die zo juist de kerkdeur dicht deed en vroegen om 
even een blik te werpen in deze kerk, een mooie neogotische 
kerk. De eerste steen gelegd op 2 sept. 1858 door Mgr. Van 
Vree, bisschop van Haarlem. De toren met de klokken is een 
geschenk geweest van de fam. Hendrik Verdegaal en zijn 
echtgenote Catharina van Hulst uit Vogelenzang. Verder is het 
een prachtige kerk. De grote klok is van 1664 en gegoten in de 

werkplaats van Pieter Hemony. De parochietuin was niet open 
voor publiek, maar de tuinman was er bezig en mochten onze 
lunch daar gebruiken. Onze natuurkenner wees ons op de 
eerste boerenzwaluw en er stond een bloem Frittura Uva 
Vulgis in volle bloei dat familie is van de kievitsbloem. In het 
Linnaesbos bewonderen we een grote treurbeuk met zijn 
karakteristieke kaboutersigaartjes, bloeiende maagdenpalm, 
zelfs primula’s en bosanemoontjes. Een citroenvlindertje had 
het daar naar zijn zin en een toom van 7 jonge eendjes zwom 
met moeder mee. Onderweg hebben we nog een aantal 
mooie bloemmozaieken gezien waaronder een 1e prijs 
gewonnen van een ooievaarspaar. Bij Bennebroek liepen we 
langs een tuin waarin een prive vliegtuigje stond met een luik 
open, klaar om te vertrekken. Bij het tuincentrum Oosteinde 
gebruiken we nog wat en daarna is het eindpunt weer bereikt. 
We hebben ruim 15 km gelopen. Bij de halte Bethlehemlaan 
op de bus gestapt terug naar ons beginpunt van de wande-
ling. Ik kijk terug op een fantastische wandeldag en hoop er 
volgende keer weer bij te zijn. 
Wimke Schrier



Maar het kwam er niet van of je wilde niet alleen reizen? 
Dan is een reis in een groep misschien het idee om deze 
reis eens te gaan maken! Alweer voor de 7e maal gaat Jos 
Westgeest met een groep streekgenoten naar Rome en wel 
van zaterdag 9 t/m donderdag 14 november a.s. Een 
prachtige tijd om in Rome te zijn met gemiddeld 20 
graden. Vanuit een centraal gelegen (klooster-) hotel krijg 
je een prachtige indruk van Rome in al zijn facetten: 
Vaticaanstad, het Forum Romanum, het Colosseum, Piazza 
Navona en de Trevifonteinen. Uniek is de dagexcursie naar 
Castel Gandolfo, het vroegere buitenverblijf van de paus, 
dat sinds kort voor bezoek is opengesteld. Vlakbij ons hotel 
ligt de Basiliek Maria Santa Maggiore, waar je op zondag-
morgen een viering kunt bijwonen. En uiteraard krijg je 
gelegenheid de paus te ontmoeten tijdens zijn wekelijkse 
audiëntie op het Sint Pietersplein. De reis naar Rome is per 
vliegtuig en de excursies in de stad worden te voet of met 
de touringcar uitgevoerd o.l.v. NL - gidsen. Ben je geïnte-
resseerd? Of heb je specifieke vragen? Op woensdag 26 
juni a.s. is er een informatieavond in Maria ter Zee (Palliam) 
in Noordwijk. Aanvang 20.00 uur.  
Voor aanmelding of meer informatie neem je contact op 
met Jos Westgeest: 06 53 62 20 51 of stuur een e-mail naar 
info@beleeftsamen.nl. Inschrijving is mogelijk t/m 31 
augustus a.s. De groep zal bestaan uit maximaal 20-24 
personen. 

Altijd al een keer naar Rome willen gaan?

Rijbewijskeuring
Indien uw rijbewijs verlengd moet worden in verband met 
het bereiken van de 75, 80 jarige leeftijd dan bestaat er 
voor de leden van de ouderenbonden de mogelijkheid om 
dit in het Trefpunt te doen. Haal eerst uw eigen verklaring 
op aan de balie van het gemeentehuis die u op moet 

sturen naar het CBR. Van het CBR krijgt u formulieren die u 
mee moet nemen naar de keuring. Met deze formulieren 
maakt u een afspraak met dr. Kamerling welke telefonisch 
bereikbaar is op 071 5728434. De kosten voor leden van de 
ouderenbond zijn € 22, 50. 

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. 

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

KBO wandelingen 
Zoals gewoonlijk starten we op de 3e di. 
van de maand vanaf het Verkadeplein bij 
de St. Jeroenskerk. Met de auto naar 
Voorhout of Sassenheim en ook met de 
bus vanuit Noordwijk en een enkele keer 
ook met auto vanaf het Verkadeplein 
naar het begin van de wandeling. 
Di.18 juni 2019. Wandeling van Ellen. 
Groene Wissels nr. 94 Gouda:
 De Krimpenerwaard. 16km. 
Ellen de Groot 0642656757



Activiteitenwetenswaardigheden 
Activiteiten 

Daniëlle, edelsmid en diamantzetter
Het duurt nog even, maar op vrijdag 28 juni om 14 uur 
komt Daniëlle bij ons langs in de Wieken om over haar 
werk als edelsmid te vertellen en om ons het een en ander 
over diamanten ( hoe ze gezet, hoe ze geslepen worden 
en hoe je kunt zien of het wel een echte diamant is) te 
leren. Het beloofd een leerzaam middagje te worden.
 

Samen koken en met allen gezellig eten 
Bent u ook opzoek naar een activiteit die u gezelligheid 
biedt, dan bent u bij dezen uitgenodigd om 1 keer proef te 
komen eten in de pastorie van St. Jeroen. Ervaar het 
gewoon een keer, want voor de financiën hoeft u het niet 
te laten.
Even een belletje naar An van Beelen en het is zo geregeld.
 
Vooruitblik
De volgende vakantieactiviteiten worden nu voorbereid 
en in de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.
-  Concert van het Vissersvrouwenkoor in juli
-  Bustocht door de Bollenstreek eind juli
-  Film over de visserij in Noordwijk en een visje eten en 

makreel mee naar huis in de Wieken in augustus
-  Bingo in het Trefpunt in augustus

Fietsen 
16 mei de tweede fietstocht was weer een gezellige tocht 
met 11 personen vertrokken we van af de Wieken richting 
Voorhout. Door de Elsgeesterpolder, waar nog een 
ooievaar zat te broeden, richting Rijnsburg door de 
nieuwe wijk waar nog heel veel mooie huizen worden 
gebouwd. Achter de CORPUS om richting Valkenburg en 
dan weer richting Katwijk naar de boulevard waar we bij 
Kattukszand een heerlijk bakje hebben genuttigd lekker in 
het zonnetje. Dan weer terug naar Noordwijk, pal tegen 
wind, door de duinen, dat was nog een hele trap maar 
rustig aan gefietst kwamen toch weer thuis. We hebben 
erg genoten.

De volgende fietstocht is 
richting Bennebroek en wel op 
13 juni. Ik hoop u dan weer te ontmoeten. 
Noteer ook de volgende tochten 18 juli-15 aug.-12 sept.
Noteer ze alvast in uw agenda of op de kalender. Laat me 
tegen die tijd even weten of u mee gaat, dan hoeven we 
bij de Wieken niet te wachten op u. Leo Zonneveld 071 
3615023 / 06 38393607 

Belangrijke tip van An en Janneko 
In de nieuwsbrief van de KBO staan allerlei gezellige
 maar ook leerzame uitjes die in de komende lente en 
zomer voorbij komen, dus kijk er naar uit.  En als u 
plannen hebt om bv. met  vriend of vriendin een uitje 
te boeken doe dat op 1 formulier zodat u bij elkaar in 
de bus zit.

                          
 

Opties voor nieuwe 
activiteiten 2019 in de Wieken

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

Activiteiten voor jonge senioren en ouderen mogen ook.
 
 1   Wijnproeverij in de Wieken maar in de avond 
 2   Klaverjas/bridgeavonden in de Wieken 
 3   Spelavonden o.a. rummicub, darten, jokeren enz. 
 in de Wieken 
 4  Avond over de visserij plus dat er buiten vis gerookt 

wordt (Wieken) 
 5  Op 1 zaterdag 3 lezingen in de Wieken
      Aanvang 10.30 uur met koffie 
      Start  11.00  - 12.00 uur de Notaris 
      Pauze; De KBO zorgt voor een soepje met broodje.
     13.00 -14.00 uur veiligheid en preventie 
     14.00 uur drankje of thee 
     14.30 -15.30 over met Pensioen en dan !!!
 7  Glas bewerken (Tiffany)
 8   Koffietafel in de Wieken 
 9   Biljarten  / darten
10  Make-up 8 maal
11  Vissen voor senioren onder begeleiding van de 
 visclub Noordwijk 
12  Koningsdag / playbackshow van senioren en 
 verhalenbingo (Wieken)
13  Klassiek concert in de Wieken 
 14 Voorlichting over sieraden en zelf maken  Nieuw
Interesse en mede organiseren?  Laat het weten door 
te bellen met Annie.
Interesse en mede organiseren? Laat het weten 
door te bellen met An van Beelen 071 8881407 
(liefst tussen 18.00 en 19.00 uur).  

KLACHTENFORMULIER
WMO Voorzieningen
Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer.

Naam: 

Adres: 

Postcode:      Woonplaats:       Telefoonnr.: 
 

Huishoudelijke hulp Organisatie:

Klacht:

Hulpmiddelen:

Klacht:

 

Vervoer/ pasnummer:

Handtekening:          Datum:  

Het is belangrijk om uw klachten te melden, doet u dit a.u.b. zo snel mogelijk.
Via het DBO (Drie Bonden Overleg) wordt er contact opgenomen met de Gemeente 
of de betrokken instanties. Op die manier kunnen we in elk geval zorgen dat de klachten op de juiste plaats 
besproken worden en problemen signaleren.

Dit formulier kunt u in een van de DBO-brievenbussen deponeren in de hal van De Wieken en Het Trefpunt! 
Voegt u indien nodig de beschrijving van uw klacht op meer papier toe, bij elkaar in gesloten enveloppe. ✁



Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Juni '19 Juli '19
 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 6 zomerbingo
zie DBO

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 19

 Fietsen
     KBO  v   De Wieken

do 13:00 13 18

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 21

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 4, 11, 18, 25 2, 9, 16

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

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

 Lezing door Edelsmid en Diamantzetter
     KBO  v  De Wieken

vr 14:00 28

 Museumbus
     KBO  v   Museum "De zwarte Tulp"

vr 13:00 14

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

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

 Reizen > Dagtocht
     KBO  v   dagje Scheveningen

ma 10:00 15

 Reizen > Vakantie-week
     KBO  v   varen naar de Moezel, Dld

7

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 6, 13, 20, 27 4, 11, 18

 Sjoelen
     KBO  v   De Wieken

di 14:00 4, 11, 18, 25 2, 9, 16 

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 18

Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Juni '19 Juli '19
 Bingo " Zomer-bingo " 
     DBO     Het Trefpunt

do 14:00 20 18

 Bingo " Zomer-bingo "
     DBO     De Wieken

do 14:00 4

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

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

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

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

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt

di 10:00 11

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:15 6, 13, 20, 27 4

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:30 4, 11, 18, 25 2, 9, 16

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 11

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Juni '19 Juli '19

Activiteiten

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 14, 28 12

 Schilderen/Aquarelleren, zomercursus
     DBO     Het Trefpunt

di 14:00 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Sport & Spel voor 55+
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 6, 13, 20, 27

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:30 5, 12, 19, 26

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 13:30 5, 12, 19, 26

Zomersluiting 2019
De Wieken van maandag 22 juli t/m zondag 11 augustus 

Het Trefpunt van maandag 12 augustus t/m zondag 1 september

 

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. 06 197 50 676 
• dhr. Jacques Berbée, tel. 071 - 36 138 58

Zomersluiting 2019
 

De Wieken van maandag 22 juli t/m zondag 11 augustus  
Het Trefpunt van maandag 12 augustus t/m zondag 1 september 

  



PuzzelKBO-PCOB zet zich in voor hogere vaccinatiegraad 
volwassenen

Oplossing puzzel inleveren in envelop met tekst buitenkant ‘puzzel’ in de hal van de Wieken of het Trefpunt in de KBO  postbus. 
Uiterste inleverdatum is woensdag 12 juni. De prijs is een VVV bon van € 10, - welke bekend wordt gemaakt in de volgende nieuws-
brief. De oplossing van de puzzel is: ’fietskampeerder‘ en de winnaar van de VVV bon is Mevr. C.M. Heemskerk, Jeroenspark1 k305. 
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KBO-PCOB zet zich in voor hogere vaccinatiegraad volwassenen 
( belangenbehartiging, uitgelicht april/mei 2019 ) 

In Nederland is er momenteel veel discussie over de vaccinatie van kinderen en jongeren, maar ook 
de aandacht voor vaccinatie van volwassenen mag volgens seniorenorganisatie KBO-PCOB niet 
verloren gaan. De helft van alle vaccins in Nederland wordt namelijk aan volwassenen gegeven, 
zoals de griepprik, de pneumokokkenprik tegen longontsteking en de prik tegen gordelroos.  

De vaccinatiegraad onder volwassenen daalt 
echter zorgwekkend en dat vraagt om 
actie. Daarom heeft KBO-PCOB  – lid van de 
Vaccinatiealliantie – het initiatief genomen 
om, samen met het ministerie van VWS, de 
Nederlandse Influenza Stichting en een aantal 
andere organisaties, te bewaken dat er 
voldoende aandacht blijft voor vaccinatie van 
volwassenen. Het doel is zelfs met alle 
betrokken organisaties binnen en buiten de 
zorg een plan te maken hoe de 
vaccinatiegraad te laten stijgen. 

De cijfers spreken voor zich  
Voor risicogroepen is de vaccinatiegraad tegen griep de afgelopen jaren gedaald van 77% naar 50%. 
Vorig jaar waren er 900.000 griepgevallen, resulterend in opnamestops bij de helft van alle 
ziekenhuizen. Honderdduizenden mensen liepen onnodig risico. De 18 weken durende 
griepepidemie in de winter van 2017-2018 leidde tot 9.500 sterfgevallen. Ook de 
pneumokokkenvaccinatie tegen longontsteking staat op de planning, maar is zeker nog geen feit. 
Een snelle introductie wordt belemmerd door discussies over budgetten en uitvoering. Voor KBO-
PCOB is de deelname aan de Vaccinatiealliantie mede ingegeven door deze urgentie. 

Extra stappen nodig  
KBO-PCOB is van mening dat vaccineren van kwetsbare groepen hoog op de agenda moet staan. 
Met name voor volwassenen met een verminderend immuunsysteem, zoals senioren en (ex-) 
kankerpatiënten kan de griepprik en vaccinatie tegen pneumokokken een levensgroot verschil 
maken. Maar ook de vaccinatie onder zorgprofessionals is een belangrijk onderwerp. Effectieve, 
eigentijdse voorlichting, een doortastender beleid en het delen van kennis en inzichten zijn nodig. 

Ideeën omzetten in concrete maatregelen 
In overleg zullen ervaringen, expertise en ideeën omgezet worden in effectieve maatregelen en 
concrete acties om de vaccinatiegraad onder volwassenen te laten stijgen. Aan dit overleg nemen 
naast KBO-PCOB, het ministerie van VWS en de Nederlandse Influenza Stichting ook 
patiëntenverenigingen en andere seniorenorganisaties deel. De beroepsverenigingen van 
zorgverleners roepen we op om ook aan tafel te komen: huisartsen, medisch specialisten, 
verpleegkundigen, verzorgenden en bedrijfsartsen. Maar ook de werkgevers- en 
werknemersorganisaties. Op deze manier kan expertise worden gebundeld om zodoende de 
vaccinatiegraad onder volwassenen te laten stijgen. Zodat een vaccinatie het verschil kan maken 
tussen kwetsbaar of niet kwetsbaar zijn. 

VWS-staatsecretaris Paul Blokhuis ondersteunt onze inzet.  
Kijk hiervoor op internet naar ‘n video met hem over dit onderwerp :  https://youtu.be/GzPKeirYHYs 



Een maand geleden komt de heer E. van Veelen op bezoek. 
Zijn zus is overleden. Zij was bijna 90, alleenstaand en had 
geen kinderen. Het Centraal Testamenten Register wijst uit 
dat zij ook geen testament gemaakt heeft. Dat houdt in dat 
haar broers en zusters en de kinderen van haar eventueel 
vóóroverleden broers en zusters, erven. Ik vraag de heer 
Van Veelen of hij het trouwboekje van zijn ouders nog 
heeft. Dat moest hij gaan zoeken. Ik vroeg of er nog meer 
broers of zussen zijn, naast hemzelf. Tot mijn schrik zei hij: 
“ik ben de jongste van het gezin, en ik was het achttiende 
kind. Van de 18 kinderen zijn er benevens mijn zus 14 
kinderen overleden. 4 gezinnen zijn naar Australië verhuisd 
en daar waren ook gezinnen bij met 13 kinderen”. Nadat de 
heer Van Veelen met hulp van zijn echtgenote en dochter 
de hele stamboom in kaart gebracht heeft, blijken er 75 
erfgenamen te zijn, waarvan bijna de helft in Australië. Er is 
€ 40.000 over na betaling van de begrafenis. Inmiddels heb 
ik een genealoog ingeschakeld die met name de verervin-
gen in Australië gaat uitzoeken. Een groot deel van de 
nalatenschap gaat helaas op deze manier op aan de kosten 
van erfgenamenonderzoek.

Realiseert u zich dat als u géén kinderen en geen relatie 
heeft, maar wel vermogen, het zeer raadzaam is een 
testament te maken, zodat u zelf de erfgenamen (met wie 
u het meest contact heeft) kunt kiezen. Uw familie is altijd 
complexer dan u denkt. Als u geen broers en zussen heeft, 
erven namelijk alle neven en nichten van vaders- en 
moederskant. Dat kan ook een omvangrijke club worden. 
Hebt u niet veel broers en zussen maar zijn er wel naar het 
buitenland vertrokken (en daar overleden): ook problema-
tisch. Iemand vóóroverleden met achterlating van minder-
jarige afstammelingen: de Kantonrechter moet worden 
ingeschakeld. Kortom: zelf besluiten wie van u moeten 
erven, blijft de beste oplossing!

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

IN MEMORIAM

 
 
   

Mevr. W.J. van der Straeten 
Groot Hoogwaak 143     89  jaar

Dhr.  H.G.A.M. Heemskerk 
Rozenburg 19     72 jaar

Mevr. J. Plug 
Hendrik Vinkhof 4    68 jaar

Mevr. A.P. van Kampen-Geerlings 
De la Bassecour Caanstraat 9    95 jaar

Dhr. C.J.I. Kortekaas  
Overbeek 73     78 jaar

Mevr. A.J.F. Boelen-de Winter 
Emmaweg 28    78 jaar

 
Dagje Scheveningen   ( KBO  UITjes-bus ) 

KBO Noordwijk organiseert tijdens de zomermaanden ook dit jaar weer enkele leuke dagtochten. 
Op 15 juli a.s. gaan we in samenwerking met het nationaal Ouderenfonds een bezoek brengen 
aan het strand van Scheveningen. 

Programma 

11.00 uur  Aankomst/ontvangst Scheveningen, 
       in Strandclub WIJ. 
11.15 uur  Welkomstwoord door Nationaal    
     Ouderenfonds met een kopje koffie/thee en gebak.  
11.45 uur  Vrije tijd: in de zon op het terras kijken naar de zee, of een wandeling naar de zee        
      over het strand, al dan niet met hulp. 
12.45 uur  Lunch in Strandclub WIJ met Live muziek 
13.30 uur  Vrije tijd 
14.30 uur  Vertrek 

 U kunt gratis gebruik maken van onze strandrolstoelen en wij zorgen voor voldoende vrijwilligers die 
 u (waar nodig) kunnen helpen. Onze vrijwilligers zijn echter geen getrainde zorgspecialisten. 

Uitsluitend leden kunnen zeer voordelig aan deze dagtocht deelnemen doordat KBO Noordwijk 
een groot deel van de vervoerskosten voor haar rekening neemt.  
De (verlengde) inschrijving via inlevering van onderstaand volledig en duidelijk ingevuld 
inschrijfformulier sluit uiterlijk op 10 juni 2019. Maximaal aantal deelnemers 60 personen, dus 
‘vol is vol’. 
Na de sluitingsdatum krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of uw deelname kan/zal doorgaan en 
zo ja, de eventuele nota !!  
Wilt u samen met een partner, vriend of vriendin gaan, geeft u zich dan samen via 1 formulier op !! 

Dagtocht “Dagje Scheveningen” naar Scheveningen op maandag 15 juli 2019 ; 
Deelname en kosten : uitsluitend voor leden KBO-Noordwijk   €  16,00 p.p.,   
Inclusief ; Busvervoer Noordwijk-Scheveningen v.v. + Programma zoals hierboven omschreven. 
Vertrekpunt Noordwijk; opstappen Johanna v.d. Hoornstraat  ( P / voormalig marktplein ), 
vertrek uit Noordwijk 10:15 uur     (verzamelen 10:00 uur),  
vertrek uit Scheveningen naar Noordwijk ± 14:45 uur. 

----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  ------------------------------------ 

“ Dagje Scheveningen ”  te Scheveningen Maandag  15 juli 2019 
Deelnemer(s) : KBO - Lid nr. 1  =   5390……… KBO - Lid nr. 2  =   5390………  

Naam  1 : Dhr./Mevr. 

Adres  :  Postcode : 

Woonplaats :  E-mail : 

Telefoon : Mob.tel.:                                     

Naam  2 : Dhr./Mevr. 

Adres  :  Postcode : 

Woonplaats :  E-mail : 

Telefoon : Mob.tel.:                                     
Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in !! 

De (verlengde) aanmelding / inschrijving sluit op 10 juni 2019. 
Deze strook kunt u deponeren in de KBO-postbus (in de hal) van zowel De Wieken als Het Trefpunt,  

of per post naar : KBO Noordwijk, p/a Willem Alexanderpark 10, 2202 XW Noordwijk 
 

 
Dagje Scheveningen   ( KBO  UITjes-bus ) 

KBO Noordwijk organiseert tijdens de zomermaanden ook dit jaar weer enkele leuke dagtochten. 
Op 15 juli a.s. gaan we in samenwerking met het nationaal Ouderenfonds een bezoek brengen 
aan het strand van Scheveningen. 

Programma 

11.00 uur  Aankomst/ontvangst Scheveningen, 
       in Strandclub WIJ. 
11.15 uur  Welkomstwoord door Nationaal    
     Ouderenfonds met een kopje koffie/thee en gebak.  
11.45 uur  Vrije tijd: in de zon op het terras kijken naar de zee, of een wandeling naar de zee        
      over het strand, al dan niet met hulp. 
12.45 uur  Lunch in Strandclub WIJ met Live muziek 
13.30 uur  Vrije tijd 
14.30 uur  Vertrek 

 U kunt gratis gebruik maken van onze strandrolstoelen en wij zorgen voor voldoende vrijwilligers die 
 u (waar nodig) kunnen helpen. Onze vrijwilligers zijn echter geen getrainde zorgspecialisten. 

Uitsluitend leden kunnen zeer voordelig aan deze dagtocht deelnemen doordat KBO Noordwijk 
een groot deel van de vervoerskosten voor haar rekening neemt.  
De inschrijving via inlevering van onderstaand volledig en duidelijk ingevuld inschrijfformulier 
sluit uiterlijk op 24 mei 2019. Maximaal aantal deelnemers 60 personen, dus ‘vol is vol’. 
Na de sluitingsdatum krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of uw deelname kan/zal doorgaan en 
zo ja, de eventuele nota !!  
Wilt u samen met een partner, vriend of vriendin gaan, geeft u zich dan samen via 1 formulier op !! 

Dagtocht “Dagje Scheveningen” naar Scheveningen op maandag 15 juli 2019 ; 
Deelname en kosten : uitsluitend voor leden KBO-Noordwijk   €  16,00 p.p.,   
Inclusief ; Busvervoer Noordwijk-Scheveningen v.v. + Programma zoals hierboven omschreven. 
Vertrekpunt Noordwijk; opstappen Johanna v.d. Hoornstraat  ( P / voormalig marktplein ), 
vertrek uit Noordwijk 10:15 uur     (verzamelen 10:00 uur),  
vertrek uit Scheveningen naar Noordwijk ± 14:45 uur. 

----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  ------------------------------------ 

“ Dagje Scheveningen ”  te Scheveningen Maandag  15 juli 2019 
Deelnemer(s) : KBO - Lid nr. 1  =   5390……… KBO - Lid nr. 2  =   5390………  

Naam  1 : Dhr./Mevr. 

Adres  :  Postcode : 

Woonplaats :  E-mail : 

Telefoon : Mob.tel.:                                     

Naam  2 : Dhr./Mevr. 

Adres  :  Postcode : 

Woonplaats :  E-mail : 

Telefoon : Mob.tel.:                                     
Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in !! 

De  aanmelding / inschrijving sluit op 24 mei 2019. 
Deze strook kunt u deponeren in de KBO-postbus (in de hal) van zowel De Wieken als Het Trefpunt,  

of per post naar : KBO Noordwijk, p/a Willem Alexanderpark 10, 2202 XW Noordwijk 
 

Dagje Scheveningen (KBO UITjes-bus)



Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie 
Per 1 januari 2019 bedraagt de contributie voor het lidmaat-
schap € 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 kalenderjaar. Het lidmaatschap 
wordt daarna jaarlijks automatisch verlengd met een jaar.

Lidmaatschap opzeggen 
De opzeggingstermijn is minimaal 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

Samenstelling KBO-bestuur 

Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
vacant Secretaris
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl
J.M.J. Berbée  penningmeester   
 071 36 138 58 
 Ibannummer: NL23INGB000 3644769  
 t.n.v. KBO Noordwijk 
 E: penningmeester@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
Sociaal Domein (WMO)
Lokaal Loket  Voorstraat 42  071 36 176 00 

Ouderen- en/of Belasting-adviseurs
Lilian Blom-Witlox O E: lilianblom@gmail.com
  06 39624600
Wil van Leeuwen O  E: wcevanleeuwen@ziggo.nl
  071 3616163
Janneko Peen-Giezen  O  E: algemeen@kbonoordwijk.nl
  071 3614611 
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
Adviesraad Sociaal Domein (WMO)
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      06 197 50 676
 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

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

                              Nummer            uiterste inleverdatum:

Juli/Augustus  7/8   12 juni
September  9   14 augustus 
Oktober  10   11 september
November  11   16 oktober
December  12   20 november

Vorige Nieuwsbrieven 
Van dit jaar en van vorig jaar kunt u vinden op onze 
website www.kbonoordwijk.nl

Areen van der Plas 

Omdat een uitvaart meer is 
dan afscheid alleen...

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

 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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