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“Dé seniorenwinkel in de Bollenstreek!”

Tegen inlevering van deze advertentie
ontvangt u 10% korting
(niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen)

... waar u aandacht, deskundig 
advies en uitstekende service 
krijgt en kunt kiezen uit een keur 
van kwaliteitsproducten, zoals:

• senioren- en hoog-laag-bedden
• groot assortiment rollators
• sta-op- en relaxstoelen
• scootmobielen
• telefoons voor senioren, slechthorenden 

en -zienden, met alarmfuncties etc.
• hulpmiddelen op het gebied van toilet, 

douche en bad, ergonomie en aan- en 
uitkleden

... en nog veel meer!
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De kracht van herhalen

Door herhalen leer je het beste. Wat werden de tafels 
van vermenigvuldigen door eindeloos herhalen er 
in gestampt! Om nooit meer te vergeten! Reclame 
boodschappen dringen tot ons door, omdat ze tel-
kens weer te horen of te zien zijn. In de Bijbel komen 
we het herhalen van teksten ook tegen. De dichter 
van psalm 136 bijvoorbeeld wilde de grote geloofs-
feiten aan zijn lezers voorhouden: de schepping van 
hemel en aarde, maar ook de uittocht uit Egypte met 
de tocht door de woestijn en de uiteindelijke belo-
ning: het nieuwe land, waar de Heer zal zorgen dat 
er voedsel is voor alles wat leeft. 

Psalm 136
1  Prijs de Heer, want Hij is goed –
 zijn liefde kent geen grenzen.
2 Prijs de God der Goden – 
 zijn liefde kent geen grenzen.
3 Prijs de Heer der heren – 
  zijn liefde kent geen grenzen…….
Zo gaat deze psalm verder, 26 verzen, om te eindigenals volgt:
24  die ons aan de greep van de vijand ontrukte – 
 zijn liefde kent geen grenzen –
25  Hij geeft voedsel aan alles wat leeft – 
 zijn liefde kent geen grenzen.
26  Prijs die God van de hemel, – 
 zijn liefde kent geen grenzen!
 
Met ingang van de Paaswake klinkt het woord ‘alle-
luja’ (= looft God) vele malen in de liturgie. We blij-
ven het steevast herhalen; we worden er aan herin-
nerd dat Pasen de kern en het hoogtepunt van ons 
geloof is. Eigenlijk wordt dat in de eerder genoem-
de psalm 136 achtereenvolgens bezongen. God 
heeft de wereld en zijn mensen doen ontstaan om 
geluk en heil te brengen, dat klinkt immers steeds 
weer door. Toch keerden de mensen zich met regel-
maat van God af, maar met standvastigheid bege-
leidde God ze vervolgens vanuit zijn trouwe liefde 
uit de duistere dagen van afkeren en tekort schie-
ten, naar nieuw land en nieuwe kansen. Dat wordt 
met Pasen aan ons voorgehouden. In de Paaswake 
wordt begonnen met de lezing over de schepping 
van de aarde, gevolgd door de geschiedenis van de 
uittocht uitEgypte en de doortocht door de Rode 
Zee, om uiteindelijk te horen hoe Jezus zijn leven 
gaf om door zijn Verrijzenis ons allen in het nieuwe 
licht van leven te brengen. Dat goede nieuws mag 
krachtig herhaald blijven worden.

Theo Blokland, pastoor 

Van de voorzitter

De vertrouwde KBO-Nieuwsbrief in een 
nieuw jasje en een ander formaat. Ingegeven 
door het feit dat de al jaren in gebruik zijnde 
omslagen opnieuw gedrukt moesten wor-
den en het bestuur van mening is dat het 
allemaal iets meer kleur mag hebben. Het zal 
even wennen zijn maar al snel zult u ontdek-
ken dat dit blad minimaal dezelfde informa-
tie bevat als voordien.

Als u dit blad ontvangt zijn de gemeente-
raadsverkiezingen achter de rug. Ik hoop dat 
u gebruik heeft gemaakt van uw recht om te 
stemmen. Dat is wel eens anders geweest 
want van 1917 tot 1970 was stemmen ver-
plicht, althans de kiezer was verplicht zich bij 
het stembureau te melden en het stembiljet 
in de stembus te deponeren. Uiteraard hoop 
ik dat alle raadsleden tijdens hun werk aan-
dacht geven aan de ouderen in onze 
Noordwijkse samenleving. Niet alle partijen 
hebben ouderen voldoende in het vizier, 
maar wat niet is kan komen. De volgende vier 
jaar gaan we het ervaren.

Onze Algemene Ledenvergadering is gehou-
den op maandag 17 maart jl. Het was een 
goed bezochte bijeenkomst, waarin het 
bestuur verantwoording aflegde over haar 
gevoerde beleid in 2013. Uit de verslagen 
blijkt dat de afdeling springlevend is, er vol-
doende activiteiten worden ontplooid, de 
belangenbehartiging niet uit het oog wordt 
verloren en dat de vereniging financieel 
gezond is. Na de vergadering traden het 
Senioren Salonorkest en ons eigen KBO koor 
gezamenlijk op, werd een muziekquiz gehou-
den en kwam de stemming er goed in. 

Dit was mijn laatste Algemene Ledenver-
gadering als voorzitter, zonder dat een opvol-
ger aan de vergadering kon worden voorge-
steld. Wie dat wordt weten we nog niet, maar 
uiteraard hoop ik dat er snel een naam 
bekend kan worden gemaakt. Ik dank u voor 
uw vertrouwen in de afgelopen zes jaar.

Ton Stuifbergen, voorzitter



De jaarlijkse dagreis met de bus: 
de ‘Bedevaart’ op 15 mei 

We bieden u het volgende programma.
Om 9:30 uur vertrek per bus naar Utrecht, waar na 
aankomst de koffie met iets lekkers wacht. 
Om 10:45 uur aanvang van de eucharistieviering in 
de Sint Augustinuskerk. 
Na de H. Mis rijden we door een stukje Utrecht naar 
zorgcentrum Bartholomeus, gevestigd in een 
gebouw dat van buiten ruim 600 jaar oud is. Binnen 
is het mooi en voldoet het aan al de eisen die aan 
een zorgcentrum mogen worden gesteld. Daar 
gaan we genieten van een heerlijke lunch. 
Vanaf 13:45 uur rijden we naar een mooi streekmu-
seum in Reeuwijk. Na alweer koffie met wat lekkers 
volgt een rondleiding die o.a. gaat over het ont-
staan van de Reeuwijkse plassen. In het museum 
zijn ook kleine winkeltjes, waarvan er één in gebruik 
is om snoepjes van vroeger te kopen. 
Om 15:45 uur vertrekken we uit Reeuwijk naar 
Bodegraven voor het borreluurtje. U kiest er zelf de 
twee ingrediënten op uw pannenkoek. Als u thuis 
komt heeft u dan al gegeten!  Alles in deze tijd 
wordt duurder. Omdat echter het bestuur van KBO-
Noordwijk bijdraagt in de kosten, kunnen wij u 
deze reis aanbieden voor € 42,50 per persoon.  
Wij hopen dat u mee gaat met deze dag. 
U kunt u aanmelden voor deze reis bij 
dhr. Jacques Berbée, 071 36 138 58 

Hieronder een klein stukje uit de brief van mevrouw Van Bohemen, gepubliceerd in de 
Nieuwsbrief van juni 2013, na deelname aan de dagreis naar Medemblik. 

‘Al met al was het een dag met een gouden randje ……… mooie mis met prachtig pianospel, mooie 
natuur, culturele geschiedenis en een prettige sfeer.  De inwendige mens werd ook niet vergeten. Mijn 
dank is groot aan de mensen die deze dag hebben mogelijk gemaakt. Ik raad alle KBO-leden aan om 
deze Bedevaart/ uitstapje zelf eens een keer mee te maken’ 
Hopelijk tot 15 mei!   

John Peeters en Dicky Boekel 

Vakantieweek van 26 juli – 
2 augustus 2014 

Het heeft wel even langer geduurd dit jaar. 
Het was echt zoeken waar we na zo`n leuke 
vakantie van vorig jaar naar toe zouden gaan. 
We hebben een mooie week uitgezocht voor 
een vakantie met pluspunten. 

Het hotel staat in de omgeving van Lage 
Vuursche en er wacht u: 
Een sfeervolle hotelkamer met tv, telefoon, 
bad/douche en toilet. Een restaurant met 
goede maaltijden en een 7 ha groot park met 
diverse terrassen. Een aantrekkelijk activitei-
tenprogramma, overdekt zwembad, infra-
rood sauna, fitnessruimte en dag en nacht 
bezetting van de receptie.

Er is een leuk excursie programma, maar 
tevens kunt u kiezen voor een creatieve work-
shop of computerleergang. 
Ook kunt u er prachtig wandelen of fietsen, 
er zijn zo veel mogelijkheden. Heel belangrijk 
is dat u zich snel aanmeld en wel voor 29 
maart omdat we een optie hebben op een 
aantal kamers. De kosten zullen niet hoger 
zijn dan vorig jaar. Dit zal zeker weer een heel 
fijne week worden van zaterdag tot zaterdag. 

Als u meer informatie wil of u wilt opgeven, 
bel even naar: 
Elly Zandwijk, Vogelaardreef 8, 
2204 AA, Noordwijk 
Tel. 0252-372622 
Email: zandwijk.m@12move.nl

Wacht niet te lang want vol is vol. 



Activiteiten wetenswaardigheden 

Golfclinic: 
Voor de golfclinic op 2 mei 15:00 uur zijn nog plaat-
sen vrij. 

Spelmiddag: 
Vanaf vrijdag 21 maart zijn de spelmiddagen 
gestart. 
Deze vinden plaats op vrijdag om de 14 dagen in 
de Wieken en de aanvang is 14:00 uur. 
Het is niet nodig u aan te melden.

Samen koken, samen eten: 
Vindt u het ook gezellig 1 keer in de 14 dagen met 
een groepje van 8 mensen gezamenlijk te koken en 
te eten? Op vrijdag zijn er nog wat plaatsen vrij. 
U mag ook een keertje komen proef-eten. 

Scootmobielers: 
Maandag 12 mei is er rit speciaal voor de scoot- 
mobielers. 
De rit/wandeling start voor deze ene keer aan de 
Duindamseslag op het parkeerterrein. 
Vanaf daar is de wandeling met Mart Gielen van 
ongeveer 3 kilometer.  Geniet van het voorjaar en 
de natuur. 

Aanmelden voor bovenstaande activiteiten bij  
Annie van Beelen  ‘ 071 88 81 407. 

Bowlen:
Bij de bowlinggroep in het bowlingcentrum te 
Noordwijk zijn nog een aantal plaatsen vrij. 
Dus schroom niet en bel Joppie ‘ 071 36 152 88.  

Zie ook het activiteitenoverzicht bij deze 
Nieuwsbrief en op de website  www.kbonoord-
wijk.nl 

Senioren en veiligheid 

Op vrijdagmiddag 14 maart jl. organiseerden 
de drie ouderenbonden een themamiddag 
‘senioren en veiligheid’ in samenwerking met 
de Noordwijkse politie. Dat vond plaats in ‘De 
Wieken’.  Slechts dertien belangstellenden 
bezochten de bijeenkomst maar dat weer-
hield de twee Noordwijkse wijkagenten, 
Mark Vermeulen en Peter van der Meer niet 
om een hoeveelheid tips te verstrekken waar-
mee senioren hun voordeel kunnen doen. 
Het voordeel van de kleine groep was dat 
iedereen rond dezelfde tafel kon zitten en er 
makkelijk interactie tussen de politiemensen 
en bezoekers kon ontstaan. 

De laatste jaren staan de onderwerpen 
woninginbraak, woningovervallen en bab-
beltrucs weer volop in de belangstelling. Als 
u alle berichten in de media volgt en naar de 
soms aangedikte verhalen van buren en ken-
nissen luistert, dan krijgt u al gauw de indruk 
dat het erg onveilig is in Noordwijk. Dat valt 
echter mee. Er worden maatregelen geno-
men om de veiligheid in Noordwijk te vergro-
ten maar toch blijven senioren zich soms 
onveilig voelen. 

Daarom volop tips deze middag over onder  
andere: 
• Voorkomen van inbraak door goed hang 

en sluitwerk, verlichting, etc. 
• Onbekenden aan de deur, doe nooit 

zomaar open, kijk eerst wie er is. 
• Veiligheid op straat, maak het zakkenrollers 

en dieven lastig. 

Ook is duidelijk dat het hebben van sociale  
contacten in de wijk erg belangrijk is.  



Jaarrekening 2013 - KBO Noordwijk

KBO Noordwijk heeft het boekjaar 2013 met een voordelig saldo afgesloten.
De verantwoording van de jaarstukken is behandeld tijdens de behoorlijk bezochte Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van 17 maart jl. in de Wieken.
Daarbij is -onder voorbehoud- besloten de contributie voor 2015 te handhaven op € 22,50 per persoon. 
Op verzoek is het verkorte financiële jaarverslag voor leden ter inzage.

Jacques Berbée (penningmeester)

di. 20  mei  NS- wandeling ‘De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie’ bij Utrecht. 
Lopen door de Lage Landen, uit het AD. (15 Km). 
De wandeling begint net buiten de stad Utrecht bij 
Fort aan de Klop. We vertrekken om 8:45 uur vanaf 
het Verkadeplein met de auto naar Voorhout. Om 
9:07 uur   de trein naar Leiden, overstappen naar 
Utrecht Centraal. 
di. 17 juni  NS-wandeling ‘’De Hollandse Biesbosch’, 
(16 km ).
Het begin van de wandeling is vanaf  de stadsrand  
van  Dordrecht-Zuid.  Eerst nog met stadsbus naar 
Halte Slangenburg. 
We vertrekken  om 8:45 uur met de auto naar  
Voorhout. Om 9:07 uur naar Leiden – Dordrecht. 

Inlichtingen bij: 
Ellen de Groot: 071 36 121 12  of 06 426 567 57 

Wandelen met de KBO 

Beste wandelaars, 
Van bijna alle voorgaande wandelingen is er een 
fotoverslag op onze website www.kbonoordwijk.nl 
te vinden. 
Voor al deze wandelingen vertrekken we 8:45 uur 
of om 9:00 uur vanaf de parkeerplaats bij de St.  
Jeroenskerk ( Verkadeplein ) om met de auto naar 
station Voorhout te rijden en daar de trein te  
nemen. LET OP  DE  JUISTE  TIJD  VAN  VERTREK bij 
iedere wandeling. 
 
di. 15 april  NS-wandeling  ‘De Horsten’, (16 km).  
Den Haag Centraal, via Haagse Bos, Huis ten Bosch, 
landgoed Reigersbergen, Oud Wassenaar, De 
Horsten, Seringenberg, etc.  We vertrekken om 9:00 
uur vanaf het Verkadeplein naar de bushalte 
Voorstraat op de Herenweg. 



1. Afhalen

Er is lang op gewacht, maar met ingang van 26 
maart 2014 zal gestart worden met de uitgifte van 
de aangevraagde Vuurtorenpas van stichting WSN. 
Op vertoon van uw KBO-ledenpas of ander geldig 
legitimatiebewijs, kunt u de Vuurtorenpas dagelijks 
afhalen bij “het Trefpunt”, Schoolstraat 2 te 
Noordwijk aan Zee. Legitimatie is noodzakelijk om 
te voorkomen dat uw pas ten onrechte aan iemand 
anders wordt uitgegeven.

De openingstijden van “het Trefpunt” voor het 
afhalen van passen zijn van 9.00-12.00 en 14.00-
16.00 uur op werkdagen.

Indien u wilt navragen of uw Vuurtorenpas beschik-
baar is, kunt u eventueel telefonisch contact opne-
men met de receptie van “het Trefpunt” (telefoon 
071-711 4334), waarbij het noodzakelijk is dat u uw 
KBO-lidmaatschap nummer(s) aan de receptio-
nist(e) kunt opgeven, zodat ze kunnen controleren 
of uw pas ook echt aanwezig is.

2. Opwaarderen met bonus

Om uw Vuurtorenpas eenvoudig en snel te kunnen 
opwaarderen, zijn er speciale “opwaardeer-dagen”. 
Tijdens deze dagen kunt u uw pas opwaarderen en 
ontvangt u een introductie-bonus van stichting 
WSN.
Indien u € 5,-- op uw pas zet ontvangt u in werke-
lijkheid € 5,50. Waardeert u € 10,-- op, dan ontvangt 
u € 11,--. Deze bonus geldt alleen op onderstaande 
data en locatie :
•  Dinsdag 1 april tussen 11.00 en 13.00 uur, 
 Locatie  “de Wieken”
•   Woensdag 2 april tussen 9.30 en 13.00 uur, 
 Locatie “de Wieken”
•   Dinsdag 8 april tussen 9.30 en 13.00 uur, 
 Locatie  “het Trefpunt”

Opwaarderen kan vanaf € 5,-- tot € 50,--. Uw tegoed 
op de Vuurtorenpas blijft onbeperkt geldig en 
mocht u om bepaalde redenen geen gebruik meer 
(kunnen) maken van uw Vuurtorenpas dan kunt u 
door inlevering van de pas het resterende tegoed 
op uw rekening terugontvangen.

Om het opwaarderen zo soepel mogelijk te laten 
verlopen voor de vrijwillige WSN-barmedewerkers 
en ervoor te zorgen dat u niet lang hoeft te wach-
ten voor het opwaarderen tijdens cursussen en bij-
eenkomsten willen wij u uitnodigen om vooral op 
een van deze drie data uw pas te komen opwaar-
deren. Maak dus a.u.b. gebruik van deze speciale 
“opwaardeer-dagen”!

Buiten deze speciale dagen kunt u vervolgens 
gedurende de openingstijden van de dienstencen-
tra, dagelijks uw pas aan de bar opwaarderen (maar 
dan zonder bonus).

Heeft u als KBO-lid nog geen Vuurtorenpas aan- 
gevraagd, vraag ‘m dan alsnog aan via KBO-aan-
vraagformulieren die verkrijgbaar zijn in de Wieken 
en het Trefpunt en waar u ze ook kunt inleveren of 
per post opsturen naar de penningmeester. Op 
vertoon van uw Vuurtorenpas ontvangt u een aan-
zienlijke korting op uw consumpties in de
dienstencentra van stichting WSN.

Jacques Berbée (penningmeester)

Vuurtorenpas afhalen en 
opwaarderen

TTJM Steenvoorden
Lid nr. 017896543



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd April '14 Mei '14
 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 3 1

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 16 21

 Bowlen   (Bowling)
     KBO  v   v Panhuysstraat

do 14:00 17 16

 Darten
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 18 16

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 18 16

 Golfen  -  Golf Centrum Noordwijk
     KBO  v    van Berckelweg

vr 15:00 2

 Jeu de Boules + Sjoelen
     KBO  v   De Wieken

vr 14.00 4,18 2, 16, 30

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 7, 14, 28 5, 12, 19, 26

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

do 13:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 7, 14, 28 5, 12, 19, 26

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

ma 10:30 14, 28 12, 26

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

di 10:30 1,15,29 13, 27

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

wo 10:30 2,16,30 14, 28

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

do 10:30 3,17 1, 15, 29

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

vr 10:30 4, 18 2, 16, 30

 Natuurclubje   (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 12
(+ scootmobiel)

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Mallotenpad)

wo 13:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

 Reizen > Bedevaart - 
                 St.Augustinuskerk Utrecht
     KBO  v   zie aankondiging

 do 8:30 15

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 11:00 7, 14, 28 5, 12, 19, 26

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 15 20

Activiteiten

KBO Nieuwsbrief april 2014



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd April '14 Mei '14
 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

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

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 2, 9, 16, 23 7, 14, 21, 28

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 14, 28 12, 19, 26

 Computerclub " Thema-dag "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 7 5

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

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

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

 Handwerken
     DBO     De Wieken

di 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Handwerken
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 12, 26 10, 24

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

 Korte verhalen schrijven
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 7 5

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

vr 9:30 11, 25
 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

vr 9:30
 
4, 18

 
2

 Leeskring 1
     DBO     De Wieken

wo 10:30 23

 Leeskring 2
     DBO     De Wieken

do 10:30 24

 Modeshow
     DBO     Het Trefpunt
      >  A & A Mode

wo 10:00 7

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 9:30 7, 14, 28

 Schilderen
     DBO     De Wieken

ma 13:30 7, 14, 28

 Schilderen  - (Inloop)
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Senioren Salon Orkest
     DBO     De Wieken

vr 10:00 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:45 2, 9, 16, 23 7, 14, 21, 28

Activiteiten

KBO Nieuwsbrief april 2014



Volgende Nieuwsbrieven 

Kopij inleveren bij: 

John Peeters, Wigboldstraat 10, 
2203 BV Noordwijk 
 071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
 
mei 5 16 april 
juni 6 21 mei 
juli/augustus 7 25 juni 
september 8 20 augustus 
oktober 9 24 september 
november 10 22 oktober 
december 11 26 november 

Vorige Nieuwsbrieven 
kunt u vinden op onze website 
www.kbonoordwijk.nl

Samenstelling KBO-bestuur 

A.N. Stuifbergen voorzitter    
 071 36 164 08  
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
Mw. J.L.M. Jongeneel  secretaris     
 071 36 242 30
 Beijaert 60, 2202 PR 
 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
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 

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
Mw. C. Hanegraaf  OB E: c.hanegraaf@online.nl    
  071 36 117 98 
C. van Dam B E: c.van.dam@casema.nl     
  071 36 113 18
Mw. F. van den Ende  B E: froukjevdende@gmail.com   
  06 475 124 72
R.C.G. Hellemans  OB E: helle217@planet.nl    
  071 36 206 28
J.P.M. Verkade  B E: verkadej@xs4all.nl    
  06 532 69 321
J.F.M. van der Hoeven  B E: hansvanderh@casema.nl    
  06 536 32 160

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
Rayonhouders:  A.C.M. van der Meer  071 36 143 56 
 E: rayonhouders@kbonoordwijk.nl
Activiteiten: Mw. A. van Beelen   071 88 814 07   
 E: activiteiten@kbonoordwijk.nl 
Reizen:  Mw. E.A.M. Zandwijk 0252 37 26 22
 E: reizen@kbonoordwijk.nl
Redactie: P.J.L.J. Peeters 071 36 103 71
 E: redactie@kbonoordwijk.nl  
Webmaster: A.J. De Kremer 071 36 146 08  
 E: webmaster@kbonoordwijk.nl

IN MEMORIAM

Mevr. N. Dijkstra 
Herenweg 33  
83 jaar 

Dhr. F. A. Trommelen 
De La Bassecour Caanstraat 15 
95 jaar 

Dhr. P. Wijnands  
van Leeuwenstraat 3  
85 jaar 

Dhr. B. G. ter Laak  
Wilhelminastraat 53 
82 jaar  

Dhr. P.C. (Piet) Romijn 
Bonnikeplein 153  
81 jaar  
          
Dat zij mogen rusten in vrede 



Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht beschikbaar)
www.IvonneClemensUitvaartverzorging.nl

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

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

Omdat een uitvaart    meer is dan 
      afscheid alleen...

Dag & nacht bereikbaar: 

Uw uitvaartleiders: 
Annemarie Hazenoot, 
Areen van der Plas & 
Els Görtemöller

071 364 6006  •  www.barbaranoordwijk.nl

UITVAARTVERZORGING NOORDWIJK

V. Limburg-Sturumstraat 38
2201 JP Noordwijk

www.beddenspecialist.nl/verkade



KBO Noordwijk


