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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!



50+ Nieuwsbrief
De bond voor senioren

KBO Noordwijk

Eenendertigste jaargang nr. 4 • mei 2014

Halleluja stemming
Vast en zeker bent u wel eens in een ‘hallelujah stem-
ming’, zoals de uitdrukking luidt. Daarmee bedoelen 
we dat je in een jubelstemming bent, dat je een 
gevoel hebt van grote vreugde. Je voelt je zó goed, 
dat je van alles aankunt. 
Dat woord ‘hallelujah’ mogen we ongetwijfeld kop-
pelen aan het Latijnse en meer door ons gebruikte 
woord ‘alleluja’. Van oorsprong betekent dit ‘Loof de 
Heer’. Het hele jaar door, behalve in de veertigda-
gentijd, wordt met ‘alleluja’ in vieringen God lof toe-
gezongen of toegesproken. In de veertigdagentijd 
wordt het ‘alleluja’ achterwege gelaten, niet zozeer 
omdat er geen reden zou zijn om God te eren, maar 
we willen de uitbundigheid beperken, om vooral 
naar ons zelf te kijken, opdat wij beseffen hoe we in 
het leven staan en ons opnieuw tot God bekeren. 
Zodat er alle ruimte is om het Paasfeest te ervaren als 
een nieuwe geboorte uit onze tekortkomingen. 
Immers Jezus is gestorven om al onze zonden mee 
te begraven, om na drie dagen te verrijzen en daar-

mee al het oude achter ons te laten en in het nieu-
we licht de weg te gaan, die Jezus ons voorging.
Alle reden om in de Paasnacht weer vol vreugde 
‘alleluja’ te zingen, om God te loven en te danken 
voor dit hernieuwde leven, voor deze nieuwe kan-
sen. De Paastijd duurt maar liefst 50 dagen; bij het 
verschijnen van deze Nieuwsbrief zitten we er mid-
den in. Pasen is een ware bron om in een ‘hallelujah’ 
stemming te zijn; immers sinds zijn verrijzenis uit 
het graf, is er een levende Jezus in ons midden. 
Telkens opnieuw vieren we in de eucharistie deze 
bijzondere weldaad aan ons mensen. Er is alle reden 
om een gevoel van grote vreugde te hebben, want 
op het Pinksterfeest, waarmee de Paastijd eindigt 
– we vieren dat 8 juni – herdenken we het feit, dat 
die Geest die Jezus bezielde ook met ons is. Wanneer 
we daar helemaal van zijn doordrongen, dan kun-
nen we alles aan.  Terecht: ‘alleluja’. 

Theo Blokland, pastoor 

Van de waarnemend voorzitter 

Toen ik het bovenstaande las, begon ik te blozen. 

Ton is goed in het geven van complimenten! 

Maar hij vergeet te zeggen dat hij een geweldig 

voorzitter is geweest en dat ik hard moet werken 

om maar bij hem in de buurt te komen… 

Ik ben blij dat ik weer binnen de KBO kan werken 

en ik zal mij weer helemaal inzetten voor de 

leden van de KBO. Voor degenen die zich mij her-

inneren is dat geen nieuw geluid en voor dege-

nen voor wie ik nieuw ben, ik hoop dat ik u bin-

nenkort bij een van de bijeenkomsten zal treffen 

en dat ik van u kan horen wat u van de KBO 

Noordwijk vindt en wat wij voor u kunnen doen. 

U heeft in het stukje van Ton gelezen dat ik niet 

alleen in het bestuur van de KBO zit, maar daar-

door ook in diverse andere besturen. Steeds zal 

bij wat ik doe het welzijn van u voorop staan. Ik 

weet dat belofte schuld maakt, dus als ik het niet 

goed zou doen: belt u mij, mailen kan natuurlijk 

ook. 

Baukje Mulder-Veenema

Van de vertrekkend voorzitter
In mijn vorige voorwoord moest ik helaas vermelden 
dat er (nog) geen naam bekend was van een nieuwe 
voorzitter. Ik ben dan ook blij dat die inmiddels wel 
gevonden is in de persoon van Baukje Mulder. Het is 
niet aan mij om te claimen een opvolger te hebben 
gevonden, maar geheel aan Baukje zelf die, na een 
paar intensieve jaren in de gemeenteraad van 
Noordwijk te hebben vertoefd, actief in de samenle-
ving wil blijven functioneren. Dat zij daarbij goede 
herinneringen koesterde aan haar voorzitterschap 
van de KBO Noordwijk is meegenomen. Dat zij mij 
daarmee een vrije aftocht biedt is fantastisch voor 
mij maar vooral voor onze vereniging die met Baukje 
een ervaren bestuurder binnenhaalt. Bovendien is zij 
niet alleen bereid de KBO te leiden maar ook zitting 
te nemen in de besturen van het DBO, WSN en de 
Raad voor Wonen Zorg en Welzijn. 
Ik hoef Baukjes kwaliteiten niet onder uw aandacht 
te brengen, velen van u kennen haar nog en dan 
geldt bovenal ‘Goede wijn behoeft geen krans’. 
Baukje, ik wens je heel veel succes, geniet weer van 
de vele activiteiten, belangenbehartiging en vooral 
van al die vrijwilligers die de KBO rijk is. 

Ton Stuifbergen, voorzitter



Het jaarlijks uitje van de KBO met de bus: 
De ‘Bedevaart’ op 15 mei 

Voor de late aanmelders: er is nog plaats dus aarzel 
niet en meld je aan bij de penningmeester of John 
Peeters. 

In de vorige nieuwsbrief stond een verkeerde 
vertrektijd, dit moet zijn voor de Maria ter Zeekerk 
8.30 uur en voor de St. Jeroenskerk 8.45 uur.

Nog even de hoogtepunten uit deze ‘Bedevaart’. 
We bieden u het volgende programma. 
•  Ontvangst met koffie en iets lekkers en de 
 eucharistieviering in de Sint Augustinuskerk. 
•  Daarna naar het zorgcentrum Bartholomeus voor 

een heerlijke lunch. 
•  De middag starten we in het streekmuseum 
 in Reeuwijk waar we ontvangen worden met 
 koffie of thee. Daarna naar Bodegraven voor 
 het borreluurtje en de heerlijke pannenkoek. 

Dit alles voor de prijs van € 42.50 per persoon. 
Hopelijk tot 15 mei! 

Spelmiddag:
 
Sinds kort zijn we gestart met indoor jeu de boules en sjoelen maar ook met andere spellen. 
De opkomst viel een beetje tegen maar door mond tot mond reclame zal dit zeker meer worden. 
30 mei is de laatste dag maar in september komen we terug. Ted van Maris bedankt voor je inzet. 
Misschien hebt u het gelezen of gehoord over de senioren vissteiger bij het oor aan de Beeklaan.
Nu nog een vergunning en ik hoop dat er eind mei gebouwd gaat worden en dit alles hebben we 
te danken aan het fonds 1818 en de Visfederatie Nederland, PRACHTIG! 

Annie van Beelen
Zie ook het activiteitenoverzicht op onze website:  www.kbonoordwijk.nl

Vakantieweek van 
26 juli – 2 augustus 2014 

Voor een paar personen hebben we nog een 
één/tweepersoonskamer beschikbaar dus 
aarzel niet en meld je bij mij aan. 
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 activiteitenprogramma, 

overdekt zwembad, infrarood sauna, 
fitnessruimte en dag en nacht bezetting 
van de receptie. 

•  Er is een leuk excursie programma, maar 
tevens kunt u kiezen voor een creatieve 
workshop of computerleergang. 

•  Ook kunt u er prachtig wandelen of fietsen, 
er zijn zo veel mogelijkheden. 

•  Dit zal zeker weer een heel fijne week 
worden van zaterdag tot zaterdag. 

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



Activiteiten wetenswaardigheden

Nog even en we gaan vakantie houden.

Voor Tai Chi is de laatste dag op maandag 26 mei 
en met een gemiddeld aantal van 30 deelnemers is 
dit zeer succesvol. Ik wens iedereen een fijne zomer 
toe en we zien elkaar weer in september. 

Samen koken, samen eten:
Ook het samen koken en eten gaat er even tussen 
uit en de laatste keer is op 26, 27, 28 en 29 mei. De 
bezetting was geweldig en wat was toch altijd 
gezellig en lekker. 

Namens iedereen wil ik bij deze pastoor Blokland 
hartelijk danken voor het gebruik van de prachtige 
keuken in de pastorie. 

Scootmobielers: 
Maandag 12 mei is er rit speciaal voor de scootmo-
bielers. 
De rit/wandeling start voor deze ene keer aan de 
Duindamseslag op het parkeerterrein. 
Ze gaan een tocht maken in de duinen, onder lei-
ding van Mart Gielen, en maken gebruik van het 
schelpenpad dat speciaal hiervoor is aangelegd. 
Geniet van het voorjaar en de natuur. 
We hopen dat Mart voor het volgende seizoen ook 
beschikbaar is? 

Aanmelden voor alle bovenstaande activiteiten bij 
Annie van Beelen ‘ 071 8881407.

Wandelen met de KBO,
seizoen 2013-2014 

Beste wandelaars, 

Van bijna alle voorgaande wandelingen is 
er een fotoverslag op onze website 
www.kbonoordwijk.nl te vinden. 
Voor deze wandelingen, op de derde dinsdag 
in de maand, vertrekken we om 8:45 uur of 
om 9:00 uur vanaf de parkeerplaats bij de St. 
Jeroenskerk ( Verkadeplein ) met de auto naar 
station Voorhout .  Daar nemen we dan de 
trein naar het vertrekpunt van de wandeling. 
Voor de zekerheid: LET OP  DE JUISTE TIJD 
VAN VERTREK bij iedere wandeling. 

di. 20  mei: NS-wandeling De Nieuwe 
Hollandse Waterlinie bij Utrecht. Lopen door 
de Lage Landen ( 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 
voor de trein naar Leiden om 9:07 uur. 
Vervolgens Leiden-Utrecht CS. 

di. 17 juni: NS-wandeling De Hollandse 
Biesbosch (16 km ). De wandeling begint 
vanaf  de stadsrand van Dordrecht-Zuid.  
Eerst nog met stadsbus naar Halte 
Slangenburg. 
We vertrekken  om 8:45 uur vanaf het 
Verkadeplein met de auto naar Voorhout 
voor de trein naar Leiden om 9:07 uur. 
Vervolgens Leiden-Dordrecht. 

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



Rechtdoor Groot Haesebroekseweg oversteken en  
nog een keer naar de Stoeplaan. Via mooie wegen 
komen we in park Rust en Vreugd waar het indruk-
wekkende kasteel Oud Wassenaar staat.  Gebouwd 
tussen 1876 en 1879 en in ieder geval bewoond 
door een ooievaar die zetelt op het puntje van het 
dak. Een rode loper lag op het bordes maar moest 
wel nodig worden gestofzuigd. Hiernaast  apparte-
menten in kasteelvorm, sjiek en  bombastisch. In 
ieder geval prijzig. Langs het water via een hekje, 
dat gelukkkig open was, naar de laan van 
Hoogwolde.  Daar is Landgoed Wiltzanck waarlangs 
je het verkeer van de N44 voorbij hoort razen. Over 
de van Ommerenlaan met prachtige appartemen-
ten op het oude Menken-terrein. Van daar kwamen 
we via Park de Pauw weer terug bij het beginpunt. 
Onderweg op het bospad struikelde Willemien en 
maakte een harde val. Gelukkig stond ze gelijk 
weer op en kon ze met een schaafplek op haar knie 
weer mee lopen. 
In de Schulpwei praatten we met een aantal nog 
even na. Het ging over bijnamen in Noordwijk. ‘De 
kikker’, dat was de groenteman. Een klant wilde een 
kropje sla en vroeg: “Er zitten toch geen kikkertjes 
in?”. “Nee hoor, we maken er geen poppenkast van”. 
De klant werd boos want ze voelde zich aangespro-
ken. ‘Poppenkast’ was haar familie-scheldnaam. 
Nog een uitspraak: “Wij zijn geen senioren. Wij zijn 
de jeugd van gisteren”. 
Ik heb genoten van deze hele mooie dag.

Graag tot ziens, 
Wimke Schrier

Wassenaar is in de race om wandelgemeente van 
het jaar te worden. De wandeling van 15 km start bij 
Huize Pauw, waar het college van B en W zetelt en 
de gemeenteraad vergadert, aan de Raadhuislaan,  
parkeren is gratis. Wij, een gezellig groepje van zes-
tien oude jongeren, lopen eerst naar de achterkant 
van het gebouw. Via park richting centrum gaan we 
bij de Lange Kerkdam linksaf, langs grote herenhui-
zen uit de jaren dertig, bij kruising recht door naar 
de winkelstraat de Langstraat, de kerk aan onze 
rechterkant en bij Alleman een mooie koninklijke 
chocoladewinkel met schwung en in paasstem-
ming, hebben we heerlijk opgestoken. Gesterkt 
lopen we tot aan de Storm van ’s-Gravezandeweg, 
Duinrell aan de overkant, hier rechts en dan door 
rustige straten tot de Jagerslaan. We zien prachtige 
villa’s. Hoezo crisis? De meest exclusieve bouwstij-
len met indrukwekkende tuinen. Een hele tuin vol 
Helleborussen (Winterrozen), echt schitterend. In 
de Beukenlaan een ligusterheg met dwars er door 
een roze bloesemboom in bloei. Via de Duinvoetlaan 
gaan we de Meijendelseweg op, wat een hoogte, zo 
naar het duingebied. Zandpaden en wandelroute 
van drie km en daar gaat het even mis want er mist 
een paaltje. Na enig zoeken en lopen wordt het 
gevonden, door onze begeleiders Arie en Kees, 
afgeknakt lag het langs de route. We lopen op zand-
paden, heuveltjes, langs watertjes en langs grote 
bomen grillig gevormd en uitnodigend om in te 
klimmen en op te zitten. Onder het uitzichtpunt op 
een bankje en op de trap gebruikten we onze lunch. 
Het was fris maar gelukkig droog. We gaan nu terug 
over Meijendelseweg. 

Verslag wandeling met KBO in Wassenaar op 18 maart



Vuurtorenpas

TTJM Steenvoorden

Lid nr. 017896543

Sluitingsdatum nieuwe aanvragen

De eerstvolgende sluitingsdata voor het aan-
vragen van een Vuurtorenpas zijn vrijdag 9 mei 
en vrijdag 30 mei. 
Met ingang van 1 juli krijgt u in de Wieken en 
het Trefpunt alleen nog korting als u een 
Vuurtorenpas heeft, zo niet dan gelden de vaste 
(hogere) tarieven! 
Heeft u nog geen Vuurtorenpas aangevraagd, 
stel het dan niet langer uit en vraag ‘m nu aan! 

Afhalen Vuurtorenpas

Nog niet alle bestelde Vuurtorenpassen zijn afgehaald. Loop even binnen bij de receptie van het Trefpunt 
om uw bestelde pas af te halen (verkrijgbaar op vertoon van uw KBO-pas of geldig legitimatiebewijs) of 
informeer wanneer uw pas in de Wieken kan worden afgehaald. De receptie is geopend op werkdagen 
van 9:00 – 12:00 en van 14:00 – 16:00 uur. 
tel. (071 711 4334. 

Jacques Berbée

ComputerClub: Gmail 
Het DBO, Drie Bonden voor Ouderen, organiseert 
op 12 mei  weer een themaochtend met wetens-
waardigheden over computers. Deze bijeenkomst 
zal plaatsvinden in het Trefpunt aan de Schoolstraat 
2, aanvang 10.00 uur. De toegang bedraagt €  2,50 
en is inclusief een gratis kopje koffie of thee in de 
pauze.
Gmail is een e-maildienst  waarmee u per internet 
berichten, foto’s etc. kunt versturen, met daaraan 
gekoppeld een bijzonder grote (gratis) opslagca-
paciteit. Hierdoor is voor de gebruikers van Gmail 
desgewenst een enorm archief op termijn beschik-
baar. De gratis opslagcapaciteit bedraagt maar liefst 
15 GB, goed voor vele duizenden berichten, pagi-
na’s tekst en/of bijvoorbeeld  foto’s enz. Er zijn nu 
zelfs programma’s op het internet te vinden, die de 
gebruiker de mogelijkheid geven om het als een 
virtuele schijf te gebruiken. Met de zoektechnolo-
gie van Google verwerkt in Gmail kan de gebruiker 
snel alle berichten in dit archief terugvinden. 
Leer meer over het gebruik en de mogelijkheden 
met dit (gratis) e-mailprogramma!



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Mei '14 Juni '14

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 1 5

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 21

 Bowlen   (Bowling)
     KBO  v   v Panhuysstraat

do 14:00 16

 Darten
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 16

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 16

 Golfen  -  Golf Centrum Noordwijk
     KBO  v    van Berckelweg

vr 15:00 2

 Jeu de Boules + Sjoelen (Indoor)
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 16, 30

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

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

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 5, 12, 19, 26

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

do 13:30 1, 8, 15, 22

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 5, 12, 19, 26

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

di 10:30 13, 27

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

wo 10:30 14, 28

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

do 10:30 1, 15, 29

 Natuurclubje   (parkeerplein)
     KBO  v   Duindamse Slag

ma 14:00 12
(+ scootmobiel)

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Mallotenpad)

wo 13:30 7, 14, 21, 28

 Reizen > Bedevaart
                St.Augustinuskerk Utrecht

do 8:30 15

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

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

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 11:00 5, 12, 19, 26

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 20

Activiteiten

KBO Nieuwsbrief mei-juni 2014



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Mei '14 Juni '14

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     De Wieken
    > ( *  uitgezonderd feestdagen)

ma, wo, 
do, vr

di

9:00
13:00

ma t/m vr
( * zie opmerking)

ma t/m vr
( * zie opmerking)

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 10, 24 14, 28

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt
     > ( *  uitgezonderd feestdagen)

ma, di, wo, 
do, vr 9:00 ma t/m vr

( * zie opmerking)
ma t/m vr
( * zie opmerking)

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 2, 9, 16, 23, 30 vrije inloop
6, 13, 20, 27

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

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

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 1, 8, 15, 22

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 5, 19, 26 2, 16, 23, 30

 Computerclub " Thema-dag "
     DBO     Het Trefpunt
   > onderwerp: G-mail

ma 9:30 12

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 6, 13, 20, 27

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

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

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

 Handwerken
     DBO     De Wieken

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

 Handwerken
     DBO     Het Trefpunt

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

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 10, 24

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 6, 13, 20, 27

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 1, 8, 15, 22

 Korte verhalen schrijven
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 5 2

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

vr 9:30
2, 16 (Lakenhal 
aanvang rondleiding 
14.00 uur)

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

vr 14:00 9 (Lakenhal)

 Modeshow
     DBO     Het Trefpunt
      >  A & A Mode

wo 10:00 7

 Schilderen/Aquarelleren  - (Inloop)
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 6, 13, 20, 27

 Senioren Salon Orkest
     DBO     De Wieken

vr 10:00 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:45 7, 14, 21, 28 4, 11, 18 (25)

Activiteiten

KBO Nieuwsbrief mei-juni 2014



Volgende Nieuwsbrieven 

Kopij inleveren bij: 

John Peeters, Wigboldstraat 10, 
2203 BV Noordwijk 
 071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
 
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 

Mw. B. Mulder-Veenema waarnemend voorzitter    
 071 36 466 46 
 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
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. S.Y. Bicker-Keij  
Akkerwinde 12        
63 jaar

Dhr. J.L.M. Dijkman   
Koningin Astrid Blvd 47    
86 jaar

Dhr. W.J.C. de Ridder   
Zeewinde 57       
79 jaar

Mevr. A.C.A. Putman-van Eeden   
Dobbelmannduin 8   
95 jaar

Dhr. G.G.M. Weijers   
Dr. Hadriaan van Neslaan 4   
67 jaar

Mevr. M.M. Langeveld-van Schie  
Jeroenspark 1 k203   
90 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


