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Van Speijkstraat 2  •  2202 GK  Noordwijk
T  (071) 361 91 02  •   E  noordwijk@ouderenwinkel.nl

www.ouderenwinkel.nl/noordwijk

“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!

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
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Bedevaart 
Als je over ‘bedevaart’  begint, haken veel mensen af. 
Een bedevaart is saai, alsmaar naar de kerk en veel 
bidden; zo denken ze, misschien wel de meeste 
mensen. En dus doe ik daar dan maar liever niet aan 
mee. Heel jammer! 
Maar is een bedevaart saai? Betekent een bedevaart 
volop bidden en veel in de kerk zitten? 
Er zijn minstens twee redenen te noemen, waarom 
meegaan met een bedevaart heel waardevol en 
zelfs plezierig kan zijn. 
Eerst het waardevolle. Voor ons allen is het belang-
rijk om regelmatig geestelijk ‘bij te tanken’ om zo nu 
en dan tot je te laten binnen dringen waarmee je in 
je leven bezig bent. Je wilt het alledaagse proberen 
te doorbreken. Een tocht naar een bijzondere plaats, 
waar een inspirerende heilige wordt vereerd bijvoor-
beeld, of waar een opvallende gebeurtenis heeft 
plaats gevonden, kan daar behulpzaam bij zijn. Je 
hoort op die aparte plek de woorden uit de heilige 
Schrift, je viert met elkaar de sacramenten, heilige 

tekens van Gods aanwezigheid. Dat is de ‘bede’ in 
een bedevaart en dat kan een bedevaart waardevol 
maken. Er is ook een plezierige kant aan een bede-
vaart. Je ontmoet andere mensen, je trekt een dag 
of meerdere dagen op met mensen, die ook het 
saaie, daagse leven eens willen doorbreken, geraakt 
als ze willen worden door Gods nabijheid in mensen 
en gebeurtenissen. Mensen worden blij, dat ervaar 
je telkens bij zulke reizen. 
Gezelligheid en plezier en blijheid en ontspanning 
maken een bedevaart daarom ook tot een fijne en 
vreugdevolle reis. Een bedevaart geeft eigenlijk een 
extra accent aan je leven, dat je in principe elke dag 
leidt. Heel goed om soms bewust gemaakt te worden 
wat het betekent om ‘begeesterd’ te zijn door Gods 
Geest, zoals we vierden met Pinksteren. Om te besef-
fen als volgeling van Jezus onze weg te gaan. Dat is 
helemaal niet saai, maar uitdagend èn vreugdevol. 

Theo Blokland, pastoor 

Van de waarnemend voorzitter 

Geniet u ook zo van deze tijd van het jaar? Iedere 
dag lijkt het of de wereld zich vernieuwt, vooral als je 
langs de tuinen gaat en steeds weer iets ziet bloeien 
dat de dag daarvoor nog maar een knop was. 
Een praktisch mens zal dan direct zeggen dat niet 
alleen de gewenste bloemen zo snel groeien, maar 
vooral ook het onkruid. Tja, dat is waar, maar mooi 
onkruid mag toch ook wel gezien worden, lijkt mij. 
Mits het niet teveel wordt, want dan is er werk aan 
de winkel. 
Werk aan de winkel. Soms kan iemand het niet zelf 
en heeft hulp nodig. Dat kan in de tuin zijn, maar ook 
voor andere klusjes in en om het huis. Van die werk-
jes die een handige man of vrouw zelf even doet, 
maar waar iemand die niet meer zo handig is geen 
kans toe ziet. Bent u zo’n handig persoon en vindt u 
het leuk om zo nu en dan iemand even te helpen, 
wilt u zich dan alstublieft opgeven bij de receptie 
van Het Trefpunt? De laatste tijd waren een aantal 
van onze leden in de situatie dat zij graag geholpen 
wilden worden en toen bleek dat het aantal vrijwilli-
gers voor deze hand- en spandiensten erg klein was. 
Dus heeft u zin en tijd, alstublieft! 

U leest in de kranten de laatste tijd veel alarmerende 
berichten over de vernieuwde WMO: alles wordt 
slechter en de ouderen worden aan hun lot overge-
laten. Kort gezegd komt het daar op neer. Ik denk 
dat dat erg overdreven is en dat zeker in Noordwijk 
er alles aan gedaan wordt om ieder dat te bieden 
wat iemand niet zelf kan (organiseren). Weest u 
ervan overtuigd dat ik en met mij heel veel mensen 
binnen de KBO er alles aan doen om de leefsituatie 
van onze leden (en daardoor natuurlijk ook voor de 
andere senioren) zo fijn mogelijk te houden. 
Wij weten allemaal dat wij met mindergeld eigenlijk 
meer moeten gaan doen. Maar wij zijn toch van de 
generatie die dat al eerder hebben geleerd? Ik ga 
ervan uit dat wat je ooit geleerd hebt, je altijd 
opnieuw kunt gebruiken, dat is het voordeel van 
ouder worden. Zodra wij concrete afspraken ken-
nen, laten wij u het zo snel mogelijk weten. 
Laten wij nu eerst gaan genieten van een hopelijk 
mooie zomer waarin u kunt genieten van alle moois 
om u heen. 

Baukje Mulder-Veenema, waarnemend voorzitter



Vrijwilligers bedankt! 

De zomervakanties komen langzaam maar zeker in 
beeld. Daarmee loopt ook het lopende activiteiten-
seizoen 2013 - 2014 op zín laatste benen. Een goed 
moment om even stil te staan bij de grote groep 
KBO-vrijwilligers (ongeveer 75 personen) die ook 
het afgelopen seizoen weer voor u hebben klaar 
gestaan op allerlei gebied. Allemaal mensen die zich 
belangeloos (en onbetaald) inzetten voor de leden 
van onze vereniging. Zichtbaar maar soms ook vrij-
wel onzichtbaar doen ze hun werk voor u. 
Het organiseren en begeleiden van de vele activitei-
ten, het bezorgen van Nestor Nieuwsbrief en atten-
ties bij jubilea en verjaardagen, het invullen van 
belastingformulieren, het werken als ouderenadvi-
seur. Maar ook het regelen en assisteren bij bijeen-
komsten, het drukken en vouwen van ons drukwerk, 
de ledenadministratie en de website van KBO 
Noordwijk. Het redactieteam van de Nieuwsbrief, 
het organiseren van de bedevaart en vakantieweek. 
De rayonhouders en de coördinatoren van de activi-
teiten, de bestuursleden en alle overige vrijwilligers 
die actief zijn voor onze vereniging. 
Vanaf deze plaats willen wij al deze vrijwilligers har-
telijk bedanken voor hun inzet van het afgelopen 
seizoen. We hopen dat we ook het volgend seizoen 
weer op hun medewerking kunnen rekenen. Zonder 
hun inzet zou de vereniging niet kunnen bestaan! 
Tot slot, ook vrijwilligers worden ouder en moeten 
op enig moment stoppen met hun werkzaamhe-
den. Reden waarom ook doorlopend nieuwe vrijwil-
ligers meer dan welkom zijn om deze lege plaatsen 
weer op te vullen. U kunt altijd even contact opne-
men met het secretariaat als u iets voor de KBO wilt 
doen, het adres staat achter in deze Nieuwsbrief. 

Jacques Berbée, penningmeester

Klussers gezocht 

U heeft in het stukje van de waarnemend voorzitter 
kunnen lezen dat de ouderenbonden dringend 
verlegen zitten om vrijwilligers die in en om het 
huis klusjes willen en kunnen doen. 
Er komen steeds meer aanvragen om kleine klusjes 
en het aantal vrijwilligers is op dit moment zeer 
beperkt zodat er vaak nee moet worden verkocht. 
Heeft u af en toe tijd en bent u een beetje handig, 
op wat voor gebied dan ook, geeft u op bij het 
Trefpunt en maak een oudere weer blij. 

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 

Alleenstaande heren 
Volgens mij kan het toch niet echt leuk zijn om 
altijd in je uppie te moeten eten. 
Op vrijdag 5 September willen we gaan starten 
met deze leuke activiteit. 
Om 10:30 uur beginnen we met koffie. Aansluitend 
gaan we de maaltijd voorbereiden onder het genot 
van een glaasje wijn, daarna eten we gezamenlijk 
en dat is wel zo gezellig. 
Dit alles gebeurt in de mooie keuken van de 
St. Jeroenskerk. 
De kosten worden met elkaar gedeeld. 
Om 13:30 uur gaat u weer naar huis. 

Interesse? Meldt u bij: 
Annie van Beelen  
T: 071 88 814 07 
E:activiteiten@kbonoordwijk.nl 

Nieuw project

Er zijn plannen om een moestuin op te starten, 
waarvan de opbrengst bestemd is voor de  voed-
selbank. Als alles meezit dan zal dat vast lukken. Ik 
ben daarom op zoek naar een gratis tuin en men-
sen die het fijn vinden om te tuinen en de groenten 
netjes af te leveren bij de voedselbank. Mevrouw 
van Zuilen van de voedselbank vond het een prach-
tig initiatief omdat er weinig verse groente wordt 
geschonken. Dus heeft u animo en wat ervaring ? 

Meldt u bij Annie van Beelen,  T:  071 88 814 07 of 
E: activiteiten@kbonoordwijk.nl 
Zie ook het activiteitenoverzicht en onze website: 
www.kbonoordwijk.nl

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 al deze wandelingen vertrek-
ken we 8:45 uur of om 9:00 uur vanaf de parkeer-
plaats 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. 
Dinsdag 17 juni NS-wandeling De Hollandse 
Biesbosch, (16 km ). De wandeling begint vanaf  
de stadsrand  van  Dordrecht-Zuid. We vertrekken  
om 8:45 uur met de auto naar Voorhout. Om 9:07 
uur naar Leiden-Dordrecht en vervolgens met de 
stadsbus naar Halte Slangenburg. 

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



Zomeractiviteiten 

Bloemschikken 
In de komende zomermaanden geeft me- 
vrouw Gerda De Groot een bloemschik- 
cursus, op de woensdagen 18 juni, 17 juli en 
20 augustus in de Wieken, zaal 2 en 3 om 
10:00 uur. 

Graag vooraf aanmelden op T: 0252 519467. 

Mevrouw De Groot zal u dan vertellen wat de 
kosten zijn en wat u zelf mee moet nemen. 

Wandelen 
Op de dinsdagen 17 juni, 15 juli en 19 augus-
tus kunt een wandeling maken o.l.v. Ellen de 
Groot.  Vertrek van het Verkadeplein in 
Noordwijk Binnen om 8:45 uur. 

Jeu de Boules 
Op de maandagen 7 juli en 4 augustus, vanaf 
14:00 uur, kunt u jeu de boules spelen in de 
tuin van het verzorgingshuis Jeroen om. 
Aanmelden bij Klaas Jongeneel via de secre-
taris van de KBO. 

iPad / Tablet 
Elke dinsdag vanaf 10:00 uur geeft de heer 
Paul Berkhout informatie over het gebruik 
van een Tablet. Deze inloop wordt gehouden 
in zaal 3 van het Trefpunt m.u.v. de weken 
van de zomersluiting. 

Zomer-Bingo 
Op de donderdagen 5 juni, 3 juli en 21 augustus, 
om 14:00 uur, in zaal 1+2 in de Wieken en 
op 5 augustus, om 19:30 uur, in zaal 1+2 in het 
Trefpunt o.l.v. Joke Raabe. 
Op de donderdagen 19 juni, 17 juli en 31 juli, om 
14:00 uur, in zaal 1+2 in het Trefpunt o.l.v. Aad 
Passchier.



Aan hem was de eer gegund om de japon te maken 
die koningin Juliana bij de inhuldiging in septem-
ber 1948 droeg. De opdracht werd uitgevoerd in de 
toren van het kasteel, omdat deze helemaal kon 
worden afgesloten. Zo werd het nieuwsgierige 
pottenkijkers onmogelijk gemaakt om stiekem 
door het sleutelgat te kijken. Tegenwoordig doet 
het kasteel dienst als ontvangcentrum voor het 
bedrijfsleven. Verder liepen we langs Kasteel Oud 
Wassenaar en via de Landgoederen route naar 
landgoed de Horsten, (voor vijftig eurocent mocht 
je op het terrein) waar we de prachtig in bloei 
staande Seringenberg bedwongen. De Horsten 
bestaat uit drie landgoederen, Raaphorst, Ter Horst 
en Eikenhorst. Op het laatste woont de koning met 
zijn gezin. We zagen daar een verkeersbord ver-
groeid in een boom. De lunch gebruikten we bij de 
Prinsessentuin bij de Pauw, het gemeentehuis van 
Wassenaar, waar we op afstand van elkaar op de 
bankjes van het lekkere weer genoten. Enkele deel-
nemers deden gymnastische oefeningen. We wil-
den de drukke straat oversteken maar er bleek een 
tunnel te zijn. We hebben bij tuincentrum ‘De 
Duinrand’ nog wat gedronken en mochten daar 
gratis een plantje meenemen. Ik vond het een 
mooie wandeling en hoop er volgende keer zeker 
weer bij te zijn. 

Wimke Schrier

Het was een erg mooie leuke verrassende wande-
ling die begon vanaf het CS in Den Haag. 

Wij, een gezelschap van zeventien enthousiaste 
oudere jongeren lieten het centrum met de enor-
me hoogbouw al gauw achter ons en verdwenen 
in het Haagse Bos, ook wel de groene long 
genoemd. Door het zorgvuldige beheer door 
Staatsbosbeheer nog steeds een aantrekkelijk 
groengebied met een gevarieerde flora. We zagen 
aan het begin een bordje met de tekst: ‘maak 
Wassenaar niet bekakt’, een aanwijzing voor hon-
deneigenaars! Het Automuseum Louwman pas-
seerden we aan de achterzijde. Op die route lag 
ook een grafsteentje ter nagedachtenis aan Babij, 
een belangrijke bij voor de imkerij. We liepen eerst 
een uur naar het Van der Valk-hotel, waar we een 
break hielden met uitstekend gebak en erg lekkere 
koffie. Onderweg omarmden we met vier perso-
nen een enorme boom. Verder langs Huis ten 
Bosch, residentie van onze vorige  koningin. Door 
landgoed Reigersbergen, waar vroeger een 17e 
eeuwse boerderij was die zijn naam ontleende aan 
de jonge reigers die er gevangen werden om ver-
volgens in de provisiekast van de eigenaar te ver-
dwijnen. Door park Marlot naar Kasteel Wittenberg, 
dat in de 19e eeuw met sloopmateriaal van diverse 
historische panden werd gebouwd. In 1948 nam 
couturier Edwin Dolder zijn intrek in het kasteel. 

Verslag van de NS- wandeling De Horsten op 15 april, afstand 16 km



Golfclinic (verslag)  
Vrijdag 2 mei was het zover. Wat was het koud, maar we werden 
vriendelijk ontvangen met koffie en cake. Daarna werd er uitleg 
gegeven over de houding en hoe je moet slaan. En u gelooft het 
of niet maar wat is het verschrikkelijk moeilijk om een balletje 
ver weg te slaan. Het is mij niet eens gelukt om de bal 40 meter 
ver te krijgen. De deelnemers hadden wel plezier in het golfen 
en bij sommigen lukte het wel. Daarna is er gezellig nagepraat 
onder het genot van een kopje koffie of een glaasje wijn. Wij 
wensen de 7 deelnemers die doorgaan veel golfplezier. 

Een deelnemer

Uitnodiging en/of uitdaging 
De redactie van de 50+ Nieuwsbrief is op zoek naar 
mooie (eigen) gedichten en interessante korte ver-
halen die u zou willen delen met onze leden. Dit 
kunnen mooie en bijzondere herinneringen en 
ervaringen zijn uit uw naaste omgeving, over men-
sen, gebeurtenissen of bijvoorbeeld wetenswaar-
digheden uit de regio Noordwijk die veel indruk op 
u hebben gemaakt uit het heden of verleden. 
We dagen u graag uit om uw bijdragen in te sturen. 

Wat zijn in het kort de spelregels voor uw inzending: 

•  Maximaal 2.000 woorden tekst 
•  Onderwerpen: niets uitgesloten, maar niet kwet-

send naar andere mensen 
•  De redactie zal zo nodig de tekst redigeren
•  In voorkomend geval is feitelijke onderbouwing 

door feitenrelaas vereist 
•  U garandeert dat de bij een tekst vermelde auteur 

het werk heeft geschreven en toestemming voor 
eventuele plaatsing heeft gegeven  

•  De redactie beslist over de uiteindelijke plaatsing 
van een inzending  

• Moment van plaatsing is afhankelijk van de be- 
schikbare ruimte in de  Nieuwsbrief

•  Meerdere inzendingen mogelijk 
•  De mooiste inzendingen zullen worden gehono-

reerd met een boekenbon 

Uw inzending kunt u bij voorkeur digitaal verstu-
ren naar redactie@kbonoordwijk.nl met vermel-
ding: ‘Korte verhalen en poëzie’

Nadat uw inzending is ontvangen en beoordeeld 
zullen wij u verder over de plaatsing informeren. 

Interview met de scheidende actviteiten-hulp 
en de nieuwe activiteiten-coordinator 

Arie Caspers heeft 14 jaar geholpen bij allerlei 
activiteiten. Hij is nu 80 jaar en vindt het genoeg. 
Hij zette altijd stoelen en tafels klaar en hielp de 
zaal versieren. Lunches klaarmaken, stukjes in de 
Nieuwsbrief maken. Met het sinterklaasfeest 
maakte Arie rijmen. Het is teveel om op te noe-
men. Af en toe kreeg hij ook hulp van zijn vrouw 
Fia. Hij deed het altijd met plezier en laat het nu 
aan jongere ouderen over met wellicht ook nieu-
we ideeën. Arie blijft nog wel rayonhouder en 
Annie van Beelen, onze nieuwe activiteitencoör-
dinator, kan af en toe nog wel een beroep op 
hem doen. Zij gaf hem een prachtige bos bloe-
men als dank voor de vele werkzaamheden. 

Met Annie van Beelen hebben we een prima 
opvolgster van Leo Zonneveld gevonden. Zij 
bruist van de ideeën. Ze heeft o.a. een cursus Tai 
Chi gestart. Deze bewegingsleer is een enorm 
succes zoals ook het  ‘Samen koken - samen eten’ 
in het parochiehuis. Deze beide activiteiten heb-
ben veel leden op de been gebracht. Ook heeft 
Annie de aanleg van een vissteiger aan de rand 
van het Vinkenveld bevorderd. Nu wil ze mensen 
vinden die groenten voor de voedselbank willen 
telen. Zij wil daartoe weer een beroep doen op 
fonds 1818. Ook een spelmiddag organiseren op 
de woensdagmiddag brengt veel werk met zich 
mee, maar zij kan dit doen omdat haar man thuis 
alles goed laat verlopen. Bravo beiden. 

Wat moeten we zonder vrijwilligers.



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

 Bingo

     KBO  �    De Wieken

do 14:00 5

 Bloemschikken

     KBO  �    De Wieken

wo 10:00 18

 Schilderen & Tekenen

     KBO  �   De Wieken

do 14:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17

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

 Bloemschikken

     DBO  �   De Wieken

wo 10:00 18 17

 Computer " inloop " / i-Pad leren gebruiken

     DBO   �   Het Trefpunt

di 10:00 3, 10, 7, 24 1, 8, 15, 22, 29

 Bingo " Zomer-bingo " 

     DBO  �   Het Trefpunt

do 14:00 19 17, 31

 Bingo " Zomer-bingo "

     DBO  �   De Wieken

do 14:00 5 3

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop

     DBO  �  Het Trefpunt

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

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop

     DBO  �  De Wieken

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

 Bridge " Oud Noortwijck "   Vrije inloop

     DBO  �   Het Trefpunt

wo 13:30 23, 30

 Computerclub " Inloop "

     DBO  �   Het Trefpunt

ma 9:30 2, 16, 23, 30

 Gymnastiek

     DBO  �   Het Trefpunt

do 10:30 5, 12, 19, 26

 Handwerken

     DBO  �   De Wieken

di 13:30 3, 10, 17, 24

 Handwerken

     DBO  �   Het Trefpunt

di 13:30 3, 10, 17, 24

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)

     DBO  �  WZC Jeroen

ma 14:00 7

 Korte verhalen schrijven

     DBO  �   Het Trefpunt

ma 14:00 2

 Senioren Salon Orkest

     DBO  �   De Wieken

vr 10:00 6, 13, 20, 27

 Volksdansen

     DBO  �  Het Trefpunt

wo 14:45 4, 11, 18 (25)

 Wandelen

     DBO  �  Verkadeplein

di 8:45 17 15

Attentie : Zomersluiting gebouwen Trefpunt & de Wieken

Activiteiten

Activiteiten

� De Wieken is gesloten van 21 juli t/m 10 augustus 2014

� Het Trefpunt is gesloten van 11 t/m 31 augustus 2014

KBO Nieuwsbrief juni-juli 2014



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 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. M.J.Th. (Riet) Augustinus-
de Groot 
Bonnikeplein 171 
84 jaar 

Dhr. J.P. van Schaik
Abraham van Royenstraat 11
72 jaar

Dhr. N.P. van Bohemen
van Panhuysstraat 62
61 jaar

Mevr. J.J.M. Sluijs-Kortekaas
Gerberahof 14
74 jaar

Rectificatie (leeftijd):
Dhr. P. Wijnands
van Leeuwenstraat 3
80 jaar

               
 
Dat zij mogen 
rusten in vrede 



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

071 364 6006 •  w w w.barbaranoordwijk .nl
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G  N O O R D W I J K

Omdat een uitvaart meer
   is dan afscheid alleen...
Uw uitvaartleiders:
Annemarie Hazenoot &
Areen van der Plas

Dag & nacht bereikbaar:
071 364 6006

Een betaalbaar adres voor uw:
receptie, verjaardag, condoleance etc.

Fam. Geerlings
Duinweg 7
2202 RA Noordwijk
t. 071 3612139
www.ossewa.nl

• Actief

• Veelzijdig

• Gratis tijdschrift Nestor

• Gratis Noordwijkse Vuurtorenpas

• Lidmaatschap €  22,50 per jaar

Beijaert 60, 2202 PR Noordwijk
Telefoon: 071-3624230
E-mail: secretaris@kbonoordwijk.nl
Internet: www.kbonoordwijk.nl

van Limburg Stirumstraat 38  2201 JP  Noordwijk  071 3612661
www.beddenspecialist.nl/verkade

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

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

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
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