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Allen gelijk 
Net in de dagen dat ik deze bijdrage schrijf, 
luisterden we naar het evangelie van Matteüs 
over de gelijkenis van Jezus over de landeige-
naar, die arbeiders vraagt voor de oogst. Een 
aantal begint vroeg in de morgen, sommigen pas 
vlak voor het einde van de dag.
Die arbeiders slaan de spijker precies op zijn kop, 
als ze morrend het overeengekomen bedrag 
aanpakken, dat ze hebben verdiend: Dezen hier, 
die het laatst gekomen zijn, hebben maar één uur 
gewerkt en gij stelt ze gelijk met ons.
In onze dagen zouden de vakbonden meteen in 
actie komen: dit is oneerlijk! Zo menen we toch 
allemaal, of niet soms? Wat zeggen wij, wanneer 
asielzoekers op vele wijzen worden geholpen, 
voordat ze nog maar een werkende hand hebben 
uitgestoken? Velen menen toch ook dat vluchte-
lingen onredelijk worden voorgetrokken ten 
koste van ons, wanneer ze woonruimte wordt 
aangeboden, nadat ze meestal verschrikkelijke 
tijden in eigen land hebben moeten doorstaan. 
Ze zijn er nog maar net, hebben misschien nog 
helemaal niet gewerkt – ze mogen het meestal 
trouwens ook niet – en ze worden gelijk gesteld 

met ons, die de hitte van de dag hebben moeten 
dragen! 
Gelukkig voor deze mensen, gelukkig voor álle 
mensen, gelukkig voor ons, redeneert God 
anders. Want voor God speelt wel degelijk: gij 
stelt ze gelijk aan ons. Dat is nou precies waar het 
Jezus om ging. In zijn woorden en in zijn daden 
leefde Hij vanuit die gedachte. En zelfs zó, dat zij 
die te veel te lijden hadden van die ongelijkheid, 
die aan de kant werden geschoven, omdat ze 
ziek waren, of gehandicapt, of van een andere 
mening, of van een ander geloof, of uit een 
ander land, al die mensen die gebukt gingen 
onder ongelijkheid, trachtte Jezus er juist bij te 
halen, zodat allen gelijk mogen zijn aan ons.
Die weg dienen ook wij te gaan. Jezus leerde ons 
immers bidden tot God als Onze Vader. Vader van 
mensen die de hele dag hebben gewerkt; Vader 
van mensen, die wel willen werken, de hele dag 
hebben gezocht en gewacht, tientallen sollicita-
tiebrieven hebben verstuurd; van al deze men-
sen is Hij Onze Vader. Inderdaad, God stelt allen 
gelijk met ons.
Theo Blokland, pastoor 

Van de voorzitter
Tijdens de opening van het seizoen, na een mooie 
mis, hadden wij een korte ledenvergadering 
belegd, zoals u weet. Dat was nodig om Annie van 
Beelen en mij tot bestuursleden te kunnen benoe-
men. Zowel Annie als ik zijn blij dat u ons deze 
taak wilt toevertrouwen. Dank u wel.
De opening van het seizoen 2014/2015: het 
belooft een mooi seizoen te worden met veel 
activiteiten. U hebt, als het goed is, inmiddels 
het derde nummer van ‘Leef’ in de bus gekregen. 
Daarin is een overzicht van alle activiteiten 
opgenomen met vermelding van de eventuele 
kosten voor cursussen. Mocht u het blad niet 
hebben ontvangen: op de plaatsen waar de 
lokale bladen in de stellingen liggen ligt dan 
waarschijnlijk nog wel een ‘Leef’ en anders in de 
bibliotheek. 

Ik hoop dat u op deze manier goed geïnformeerd 
zult zijn. 

Behalve alle prettige zaken waar wij ons de 
komende tijd mee bezig zullen houden, zijn er 
natuurlijk ook de grote onzekerheden die ons 
boven het hoof hangen. De WMO, zoals die na  
1 januari a.s. van kracht zal worden en alle on-
zekerheden die dat met zich meebrengt. Ik zou 
willen dat ik u al wat duidelijkheid zou kunnen 
verschaffen hoe het in Noordwijk voor u vorm zal 
krijgen, maar dat kan helaas nog niet. Zodra wij 
wat weten, dan zullen wij u dat natuurlijk zo snel 
mogelijk laten weten. 
De WMO gaat o.a. uit van ‘eigen kracht’. 
Daaronder wordt verstaan, dat het vanzelfspre-
kend is dat wij die dingen die wij zelf kunnen, 
ook zelf doen. Maar het betekent ook, dat wij 
zoveel mogelijk naar anderen moeten omzien. 
Voor velen is dat een iets andere kijk op de 
samenleving en voor anderen is dat iets wat zij 
altijd al hebben gedaan! Misschien zou u daar-
over de komende tijd eens kunnen nadenken. 
Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  



Nou in mijn geval wel erg ongelukkig. De laatste 
dag als voorzitter van de KBO Noordwijk, een extra 
ingelaste Algemene Ledenvergadering 
en alle ingrediënten om de middag te doen 
slagen. Een Eucharistieviering met het weliswaar 
wat kleine maar toch fijne KBO-koor, een korte 
vergadering en daarna een optreden van de 
enthousiaste ‘De Zeekanters’.  ‘s-Morgens voelde 
ik een behoorlijke verkoudheid opkomen die niet 
meer te remmen was, maar ja, om voor een ver-
koudheid weg te blijven. Je voelt je wat minder 
lekker maar verder gaat het leven gewoon door. 
Tot het moment dat een hevige bloedneus roet 
in het eten gooide. Kleding onder de vlekken en 
daarom een goed moment om Jacques Berbée 
te vragen mij te verontschuldigen. 
Na zes jaar voorzitterschap besloot ik al enige 
tijd geleden om terug te treden en was naarstig 
op zoek gegaan naar een opvolger. Dat viel echt 
niet mee en daarom was ik blij dat Baukje Mulder-
Veenema zich meldde. Veel bestuurlijke ervaring 
en enthousiasme als inzet. Beter hadden de KBO 
en ik het niet kunnen treffen. Dat was kort voor de 
Algemene Ledenvergadering van maart 2014 en 
te kort dag om haar kandidatuur in die vergade-
ring kenbaar te maken. Intussen werd in februari 
mijn kleinzoon Abe (nu 4 jaar) ernstig ziek, moest 
vaak naar het ziekenhuis om chemokuren en 

Hoe ongelukkig kun je je voelen
onderzoeken te ondergaan en om die reden 
namen mijn vrouw Cocky en ik veel oppaswerk op 
de jongste telg voor onze rekening. Baukje, hoe-
wel formeel nog geen bestuurslid, wilde mijn 
taken waarnemen en daar ben ik haar dankbaar 
voor. En juist op de middag waar ik het voorzitter-
schap, na een positieve stemming door de aanwe-
zige leden, aan haar kon overdragen, ging het mis 
met mijn gezondheid. 
Baukje en uiteraard ook de als bestuurslid gekozen 
Annie van Beelen: van harte gefeliciteerd. 
Ik wil vanaf deze plaats alle leden hartelijk danken 
voor het in mij gestelde vertrouwen de afgelopen 
zes jaar. Ook hartelijk dank aan alle vrijwilligers 
van de KBO, die het jaar in jaar uit mogelijk maken 
dat er een mooi pakket aan activiteiten wordt 
aangeboden. 
En met Abe? Hij is nog lang niet beter maar 
het gaat de goede kant op. Natuurlijk is het akelig 
om zo’n kind te zien spelen met een dik opgebla-
zen kaal hoofd en met een slangetje door z’n neus; 
maar de overlevingskansen zijn heel goed en 
gelukkig beseft een kind van vier jaar niet welke 
dodelijke lading er achter het woord Leukemie 
schuilt.

Hartelijke groet,
Ton Stuifbergen

in beide dienstencentra opgeladen worden in 
combinatie met uw normale bankpas (voorkeur) 
of met contant geld. 
Verliest u onverhoopt uw pas, dan dient u dit zo 
spoedig mogelijk te melden aan de administratie 
van het WSN (tel. 071-7114334). Men zal uw pas 
vervolgens blokkeren zodat deze niet meer 
gebruikt kan worden. Het saldo dat op het moment 
van blokkering op uw pas staat is niet weg,  maar 
zal naar uw eventueel nieuwe pas worden over-
gezet of op aanvraag uitbetaald worden.  
Het gebruik van de Vuurtorenpas is gekoppeld 
aan het lidmaatschap van een Noordwijkse 
ouderenbond (ANBO, KBO of PCOB) of het dona-
teurschap van stichting WSN. Beëindiging van 
uw lidmaatschap of donateurschap zal daarom 
ook het verdere gebruik van de Vuurtorenpas 
blokkeren. Een eventueel aanwezig saldo op 
uw pas zal in dergelijk situaties aan u worden 
gerestitueerd. 
Jacques Berbée

De Vuurtorenpas kan nog steeds besteld worden. 
KBO-leden kunnen deze pas éénmalig gratis 
aanvragen. Begin oktober is er weer een bestel-
ronde afgesloten. Passen, besteld tot eind 
september jl., worden ongeveer half oktober 
geleverd en zijn dan af te halen in het Trefpunt.  
KBO-aanvraagformulieren voor de Vuurtorenpas 
zijn verkrijgbaar in het Trefpunt en de Wieken, 
of te downloaden op de website 
www.kbonoordwijk.nl/aanvragen.html 
Afhankelijk van het aantal nieuwe aanvragen, 
zal de huidige nieuwe bestelronde waarschijnlijk 
eind november worden afgesloten. 
Alleen in het Trefpunt en de Wieken kunt u met 
de Vuurtorenpas betalen. U ontvangt daar een 
aantrekkelijke korting op de consumptieprijzen. 
Na ontvangst van de pas dient u deze vóór 
gebruik eerst op te laden (minimumbedrag € 5,-) 
om er mee te kunnen betalen. Het spreekt voor 
zich dat het saldo toereikend moet zijn om met 
de Vuurtorenpas te kunnen betalen. De pas kan 

Vuurtorenpas, bestellen, afhalen en ermee betalen…..



We verzamelen met twintig personen bij station 
Voorhout en gaan via Haarlem naar Spaarn-
woude. Daar is een koffie pauze bij Ikea: een 
enorm woonwarenhuis, waar letterlijk van alles 
te koop lijkt. Zelfs rollators om je dienblad te 
vervoeren. 

Deze wandeling die Ellen uit het Leidsch Dagblad 
heeft gehaald, gaat over de Lievenvelde route. 
We komen langs verzonken veenweidegebied, 
oude kerkpaden, dijkjes, forten van de stelling 
van Amsterdam en molens. We zien uitgestrekte 
groene weiden en een kolonie lepelaars, erg 
indrukwekkend en ook veel ganzen, een veld 
witte meeuwen, zwaluwen en veel vliegtuigen. 
We zitten hier dan ook op de aanvliegroute van 
Schiphol. Bij molen de Veer staat een pruimen-
boom met erg lekkere pruimen! Er staat een 
karakteristieke boerderij (langhuistype) en ook 
een kerkje, dat gewijd is aan de beschermheilige 
van wandelende pelgrims. Het is ook een officiële 
stempelplaats voor pelgrims op weg naar 
Santiago de Compostella. In Spaarnwoude 
begint het te regenen. We schuilen bij een kerk, 
deze is jammer genoeg alleen ‘zondags geopend. 
Gaan verder en vinden een zeer gastvrij buurt-
huis ‘Het centrum’ waar we onze meegebrachte 
lunch gebruiken en erg lekkere koffie en thee 
geserveerd werd. Er waren boekenkasten waar 
je boeken uit kon halen als je er een voor in de 
plaats terug zette en er was een bibliotheek. 
Op een school bord stond:

In dit huis hebben we plezier,
Maken we fouten, worden we boos,
Beginnen we op nieuw, zeggen we sorry, 
vergeven we,
Geven we knuffels, horen we bij elkaar
en hebben we lief.

Doordat Ik dit opschreef en Lenie er een foto 
van maakte raakten we de groep kwijt. 
Gelukkig kwam na een telefoontje alles goed. 
Bij het fort ‘Penningsveer’ troffen we een enthou-
siaste vrijwilliger die het een en ander vertelde 
over de waterlinie. De ‘Amsterdamse Waterlinie’ 
is in zijn geheel vanwege de unieke, universele 
waarde geplaatst op de wereld erfgoedlijst van 
Unesco. Het fort wordt als slaapplaats en logeer-
adres gebruikt voor jeugd uit de Amsterdamse 
Jordaan. Bij de ingang van het fort staat een 
roeiboot gevuld met prachtige rode perkplanten 
en ernaast een pruimenboom Reine Claude. 
We lopen door een losloopgebied, langs een 
veerplas, hier loopt het dood, lopen stukje terug. 

Beste Wandelaars,

Kees, Maartje, Marga en ik hebben weer een gevarieerd wandelprogramma uitgezocht voor de 2e helft van 2014.
We wandelen elke 3e dinsdag van de maand en vertrekken zoals gewoonlijk om 9 uur of wanneer het wat verder weg is om 8.45uur vanaf het Verkadeplein bij de St. Jeroenskerk om met de auto (bijdrage 1euro) naar station Voorhout te rijden en daar de trein te nemen. LET OP DE JUISTE TIJD VAN VERTREK BIJ IEDERE WANDELING. 

De volgende wandelingen zijn:

Di. 21 oktober: NS- wandeling. ‘De Utrechtse Heuvelrug’, 14 km. Driebergen-Zeist naar Maarn. Let op: Vertrek om 8.45 uur vanaf Verkadeplein bij St. Jeroenskerk, met auto naar Voorhout. Om 9.07 uur Voorhout – Driebergen-Zeist.
 
 Ellen de Groot, 071-3612112 of 06 42656757 

Wandelen met de KBO, 2e helft seizoen 2014 

Komen langs een enorme adventure survival 
baan met voor ons te hoge klimrekken. Daar 
zien we de zendmast naast De Ikea en we zijn 
weer bij het beginpunt.

Ik kijk terug op een mooie wandeling en hoop
 er volgende keer weer bij te zijn. 

Wimke Schrier 

Verslag van de wandeling ‘Verliefd op Spaarnwoude’, augustus 2014

Zie ook het activiteitenoverzicht en de 
kalender op de website van de 
www.kbonoordwijk.nl



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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Notaris mevr. C. Kruis-Sweere (Themadag) - Trefpunt 16 oktober
Donderdag 16 oktober vanaf 14.00 uur verzorgt notaris Kruis-Sweere op uitnodiging van de 
gezamenlijke ouderenbonden in ‘t Trefpunt een interessante informatiemiddag over o.a.: 

Het Levenstestament 
Wijzigingen in de AWBZ en de gevolgen hiervan voor (toekomstige) gebruikers.
Actuele onderwerpen waarin het nodige staat te gebeuren en waarbij het verstandig is om tijdig 
maatregelen te nemen indien dit voor u van belang kan zijn of worden.   
Laat u informeren, het kan u zomaar heel wat geld schelen en helpen onnodige zorgen (voor u of 
uw nabestaanden) te voorkomen! Ook eerder door u genomen maatregelen op dit gebied moeten 
misschien worden herzien en aangepast aan de laatste ontwikkelingen. 



Modeshow 
in ’t Trefpunt op 29 oktober
H & A Mode presenteert op woensdag 29 
oktober a.s. een leuke modeshow met haar 
nieuwste collectie, aanvang om 10.00 uur. 
H & A Mode is al jaren actief in de mode en 
dan speciaal voor de modebewuste senioren. 
Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt uw garderobe 
met mooie mode tegen een aantrekkelijke 
prijs aanvullen.

Vanaf 23 oktober starten we met de tweede serie 
van 5 lessen Yoga. Deze serie vindt plaats in de
Wieken. Onderstaand vindt u de informatie 
hierover van de instructrice, de datums en prijzen 
en hoe u zich aan kunt melden.

Yoga (HATHA-YOGA) in de Wieken
YOGA is voor iedereen, het maakt niet uit 
welke leeftijd, welke fysieke conditie of welk 
geloof iemand heeft. Yoga beoefenen heeft 
een positieve uitwerking op geest en lichaam, 
op alle fysieke, psychologische en spirituele 
aspecten van de mens.
Staande, zittende en liggende oefeningen 
komen wisselend aan bod.

Elke les wordt afgerond met een ontspannings-
oefening.
De Yoga lessen zijn geschikt voor beginners 
alsook voor deelnemers die eerder Yoga hebben 
gedaan. De lessen worden aangepast aan de 
mogelijkheden van de deelnemers.

Instructrice: mevr. Jutta Olbrich (1963)
Vanaf 2002 beoefent ze Yoga en is meerdere 
malen naar Thailand geweest om daar lessen 
te volgen. Sinds 2011 is ze verbonden aan de 
Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte in
Bilthoven. Naast de basisopleiding heeft ze zich 
verdiept in de modules Anatomie & Fysiologie,
Yoga Filosofie, Yoga & Meditatie, Ayurvedische 
Beginselen en volgt nu het specialisatiejaar 
Yoga voor verschillende doelgroepen.

Aanmelden en les-informatie:
Ter kennismaking zijn er 5 lessen (1 uur per les) 
gepland volgens onderstaand schema;
De Wieken Do 23 okt, Do 30 okt, Do 6 nov, 
Do 13 nov en Do 27 nov 2014.
(De eerste serie van 5 lessen loopt al in 
het Trefpunt – zie de activiteitenagenda).
Aanvang van de lessen is om 10.00 uur. 
De kosten voor deelname zijn € 37,50 per 
persoon per serie van 5 lessen voor leden van 
de Noordwijkse ouderenbonden en/of donateurs 
van stichting WSN. Voor overige deelnemers 
bedragen de kosten € 50,-- per serie. Meer 
informatie ontvangt u na aanmelding.

Aanmelden: uiterlijk vòòr 15 oktober a.s. bij
dhr. Jacques Berbée  071 – 36 138 58 of e-mail: 
penningmeester@kbonoordwijk.nl

Afhankelijk van de interesse voor deze 2 
series komt er vanaf januari 2015 een vervolg!

Yoga voor ouderen



Org. Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Oktober '14 November '14

KBO

 Bingo

     KBO  �    De Wieken

do 14:00 2 6, 27

KBO

 Bloemschikken

     KBO  �    De Wieken

wo 10:00 15 19

KBO

 Bowlen   (Bowling)

     KBO  �   v Panhuysstraat

do 14:00 16 20

KBO

 Fotografie

     KBO  �   De Wieken

vr 14:00 17 21

KBO
 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)

     KBO  �   WZC Jeroen

do 13:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

KBO

 Kaarten maken

     KBO  �   PC Jeroen

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

KBO

 KBO-koor repetitie

     KBO  �   PC Jeroen

do 13:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

KBO

 Klaverjassen & Jokeren

     KBO  �   De Wieken

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

KBO

 Koken "Onder de pannen"

     KBO  �   PC Jeroen

di 10:30 14, 28 11, 25

KBO

 Koken "Onder de pannen"

     KBO  �   PC Jeroen

wo 10:30 1, 15, 29 12, 26

KBO

 Koken "Onder de pannen"

     KBO  �   PC Jeroen

do 10:30 2, 16, 30 13, 27

KBO

 Koken "Onder de pannen"

     KBO  �   PC Jeroen

vr 10:30 3, 17, 31 14, 28

KBO

 Natuurclubje   (parkeerplein)

     KBO  �   Northgohal 

ma 14:00 3

KBO

 Nordic Walking " Beginners "

     KBO  �   Duinweg (Mallotenpad)

do 13:30 9, 16, 23, 30 27 (winterwandeling)

KBO

 Nordic Walking Club

     KBO  �  Duinweg (Mallotenpad)

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

KBO

 Schilderen & Tekenen

     KBO  �   De Wieken

do 14:00 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

KBO
 Spelmiddag - Triominos, Sjoelen, Jokeren etc.

     KBO  �   De Wieken

wo 14:00 8, 22 12, 26

KBO

 Tai Chi

     KBO  �   De Wieken

ma 11:00 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

KBO

 Wandelen

     KBO  �   Verkadeplein

di 8:45 21 18

Org. Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Oktober '14 November '14

DBO

 Biljarten & Sociëteit

     DBO  �   Het Trefpunt

za 13:00 11, 25 1, 15, 29

DBO

 Bridgecursus voor Beginners

     DBO  �  Het Trefpunt

wo 10:00 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

DBO

 Bridge " Oudt Noortwijck " 

     DBO  �   Het Trefpunt

vr 13:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

DBO

 Bridge " Oudt Noortwijck "

     DBO  �   De Wieken

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

DBO

 Bridge " Oudt Noortwijck "

     DBO  �   De Wieken

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

Activiteiten

Activiteiten
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Org. Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Oktober '14 November '14

Activiteiten

DBO

 Computerclub " Inloop "

     DBO  �   Het Trefpunt

ma 9:30 13, 20, 27 10, 17, 24

DBO

 Computerclub " Thema-dag "

     DBO  �   Het Trefpunt

ma 9:30 6 3

DBO

 Computerclub  "I-Pad & MacBook gebruik" 

     DBO   �   Het Trefpunt

di 10:00 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

DBO

 Computercursus "Basis-gebruik"

     DBO  �   Het Trefpunt

wo 9:30 1, 8

DBO

 Country-line-dancing

     DBO  �   De Wieken

di 19:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18,25

DBO

 Bingo / Damesonderonsje

     DBO  �    De Wieken

ma 20:00 13 10

DBO

 Frans, conversatie I

     DBO  �   De Wieken

di 10:00 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

DBO

 Frans, conversatie II

     DBO  �   De Wieken

vr 10:00 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

DBO

 GALM (Groninger Actief Leven Model )

     DBO  �   Gymzaal Stijntjesduin

do 19:00 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

DBO

 Gymnastiek

     DBO  �   Het Trefpunt

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

DBO

 Handwerken - (KBO)

     DBO  �   De Wieken

di 14:00 7, 14, 21, 28 4, 11, 18,25

DBO

 Handwerken -  (ANBO)

     DBO  �   Het Trefpunt

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

DBO

 Klaverjassen - za

     DBO  �   Het Trefpunt

za 13:30 11, 25 1, 15, 29

DBO

 Klaverjassen competitie - di

     DBO  �   De Wieken

di 13:45 7, 14, 21, 28 4, 11, 18,25

DBO

 Klaverjassen competitie - do

     DBO  �   De Wieken

do 13:45 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

DBO

 Kunstgeschiedenis, groep I

     DBO  �   Het Trefpunt

ma 9:30 10, 31 14, 28

DBO

 Kunstgeschiedenis, groep II

     DBO  �   Het Trefpunt

ma 9:30 17 7, 21

DBO
 Modeshow  > H & A Mode

     DBO  �   Het Trefpunt      

wo 10:00 29

DBO

 Schilderen / Aquarelleren

     DBO  �   De Wieken

ma 9:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

DBO

 Schilderen/Aquarelleren

     DBO  �   De Wieken

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

DBO

 Aquarelleren

     DBO  �   Het Trefpunt

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

DBO

 Senioren Salon Orkest

     DBO  �   De Wieken

vr 10:00 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

DBO

 Tafeltennis

     DBO  �   Achter Maria ter Zee kerk

wo 10:00 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

DBO

 Themadag - Notaris C. Kruis-Sweere

     DBO  �   Het Trefpunt

     * Levenstestament en AWBZ *

do 14:00 16

DBO

 Volksdansen

     DBO  �   Het Trefpunt

wo 14:45 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

DBO

 Yoga (Hatha-Yoga)

     DBO  �   Het Trefpunt

di 10:00 7, 14, 21

DBO

 Yoga (Hatha-Yoga)

     DBO  �   De Wieken

do 10:00 23, 30 6, 13, 27
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Volgende Nieuwsbrieven 

Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
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 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 
Mw. A. van Beelen  E: activiteiten@kbonoordwijk.nl     
 071 88 814 07

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
Mevr. F. van den Ende B E: f.ende@Ziggo.nl
  06 475 12 472

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

Dhr. A. Broeders  
Groothoogwaak 146  
92 jaar

Mevr. C.G. Petrovics-Parlevliet  
Jeroenspark 1 k126  
87 jaar

Mevr E.M. Van Delft-Ruijgrok  
Dobbelmannduin 9 
86 jaar

Mevr. K.M. Bom-Bosland 
Offemweg 20 
89 jaar

Mevr. M.A, Heemskerk-Mink  
Schiestraat 19  
92 jaar

Dat zij mogen rusten in vrede 
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Omdat een uitvaart meer
is dan afscheid alleen...

Uw uitvaartleiders:
Annemarie Hazenoot &
Areen van der Plas

Dag & nacht bereikbaar:
071 364 6006

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
telefoon 071 3612139

www.ossewa.nl

• Actief • Gratis tijdschrift Nestor • Gratis 
Noordwijkse Vuurtorenpas • Lidmaat-

schap €  22,50 per jaar • Veelzijdig

Beijaert 60, 2202 PR Noordwijk Tel. 071-3624230
secretaris@kbonoordwijk.nl - www.kbonoordwijk.nl

Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

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