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Afspraak
Wanneer we moeite hebben met gemaakte 
afspraken, dan zijn er op zijn minst twee 
mogelijkheden: je probeert nog eens goed 
helder te maken wat we precies bedoelen of 
we gaan in goed overleg bekijken wat er zo 
nodig aan veranderd moet worden, zodat 
we er weer volop achter kunnen staan.

Zorgvuldigheid bij het handhaven en naleven 
van regels en richtlijnen is zeker van belang 
wanneer het over waarden gaat die ons leven 
bepalen. Zo zijn in de katholieke kerk enkele 
weken geleden kerkleiders bijeen geweest in 
een synode, rond het thema: het gezin.  
Een geweldig belangrijk onderwerp, immers het 
gezin is de basis voor de groei en ontwikkeling 
van nieuw leven. Het is de hoeksteen, waar onze 
samenleving op steunt. Binnen een gezin vormt 
de huwelijksband en -trouw de bron. 
Ongetwijfeld goed om nog eens in herinnering 
te brengen wat de partners officieel verklaren 
wanneer ze een huwelijk aangaan:  
Het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw 
met elkaar een algehele levensgemeenschap 

vormen die uit haar natuurlijke aard gericht is 
op het welzijn van de echtgenoten en op het 
voortbrengen  en opvoeden van kinderen, is door 
Christus onze Heer tussen gedoopten verheven 
tot de waardigheid van sacrament. 
In onze huidige westerse samenleving hebben 
jammer genoeg veel mensen moeite met het 
huwelijk. Dat blijkt uit de cijfers: 1 van de 3 
huwelijken mislukt. Dat is bedroevend veel, als je 
het belang van dit verbond voor het leven goed 
beschouwd. Daarom heel belangrijk dat de kerk 
zich uitvoerig en diepgaand bezint op de 
betekenis en het belang van het huwelijk. Het is 
zó fundamenteel, dat je er alles aan doet om die 
zo veel omvattende afspraak levend en leefbaar 
te houden. Daar hebben de partners baat bij, 
maar ook de kinderen.
Mocht het ondanks alles toch mislukken, dan zal 
de kerk deze mensen niet verstoten of buiten 
sluiten. Juist hen die problemen hebben en in 
nood zijn, behoren de zorg van de kerk te mogen 
ervaren. Zodat er een weg naar geluk zal zijn.

Theo Blokland, pastoor 

Van de voorzitter
Het is nu echt najaar! Heeft u ook zo genoten 
van de prachtige herfstkleuren en de zomerse 
temperaturen tot en met de derde week van 
oktober? Dat kan ons niet meer worden 
afgenomen. Nu giert de wind om het huis, slaat 
de regen tegen de ruiten en zie je de mensen 
weggedoken in hun regenkleding over straat 
gaan. Het is toch wel dynamisch…. 
 
Voor ons ligt nu de tijd dat wij op moeten passen 
dat wij wel naar buiten gaan, want het is heel 
aanlokkelijk om in je stoel weggedoken maar 
binnen te blijven. Wij weten wel dat het beter 
voor ons is om elke dag – al is het maar even 
– buiten te zijn en een wandeling of een 
fietstochtje te maken. Ook als je iemand nodig 
hebt om dat met je samen te doen, is het voor 
beiden gezond.  
In dat geval: schroom niet om te vragen. Weet u, 
degene aan wie u het vraagt, heeft heel vaak een 

prettig gevoel dat hij/zij geholpen heeft. 
Een ander aspect van de herfst en de winter is 
natuurlijk ook dat het mogelijk wat stiller om u 
heen wordt, voor wat betreft bezoek. Kijkt u eens 
in het activiteitenoverzicht, misschien dat u het 
nu wel leuk lijkt om ergens aan deel te nemen, 
waar u eerder dacht dat u er geen tijd voor had. 
Alleen thuis zitten kan leuk zijn, maar samen met 
anderen iets doen maakt dat de gedachten even 
worden afgeleid en dat kan soms zeer welkom 
zijn.

Heeft u nog nagedacht wat u voor anderen zou 
kunnen doen? Misschien is dit wel het juiste 
jaargetijde om samen met anderen iets aan te 
pakken. Ik ben heel benieuwd op welke ideeën u 
gekomen bent. Laat u mij het alstublieft weten, 
misschien is het ook iets waar anderen wat aan 
hebben.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  



Kerstviering 
De kerstviering van de KBO vindt plaats op 22 
december in de Wieken en begint om 11.00 uur 
met een H. mis en zang van het KBO-koor. 
Vervolgens is er een lunch waar u zich voor 
moet aanmelden (prijs €  3,-- p.p.). Het middag-
programma wordt verzorgd door het alom 
bekende Kinder Kleijnkoor met een sprankelend 
muzikaal kerstoptreden. Het koor staat onder 
leiding van Chantal van der Klugt en Herma van 
Piekeren. In verband met de verwachte opkomst 
en het te bestellen aantal lunches is het nood-
zakelijk dat u zich inschrijft voor deelname. 
Toegang is uitsluitend voor KBO-leden. U kunt 
zich inschrijven via een aanmeldformulier dat 
verkrijgbaar is vanaf dinsdag 25 november a.s. 
bij de Wieken en het Trefpunt. Op dit formulier 
vindt u ook de overige informatie en de beta-
lingsmogelijkheid. Het ingevulde formulier kan 
ook weer in de KBO-postbus in de Wieken of 
het Trefpunt worden gedeponeerd. Na betaling 
ontvangt u een betalingsbewijs dat tevens uw 
toegangsbewijs is. Meldt u tijdig aan: vol is vol !! 
Telefonische informatie via Annie van Beelen, 
tel. 071 - 888 1407 (tussen 18:00 en 20:00 uur).

Fietsmaatjes Noordwijk
Samen lekker fietsen ook voor u. U heeft ze vast 
wel eens gezien: twee mensen naast elkaar op een 
blauwe duo-fiets, gezellig door Noordwijk aan het 
fietsen. Houdt u ook van fietsen maar gaat dat 
door omstandigheden niet? Dan kan Fietsmaatjes 
Noordwijk u hierbij helpen. Als gast gaat u samen 
met een vrijwilliger op stap. De vrijwilliger stuurt 
en trapt en u kunt in uw eigen tempo meefietsen 
als u dat wilt. Als u niets doet is ook prima, dan 
hoeft u alleen maar te genieten. Bijvoorbeeld door 
de duinen of door de bollenvelden rijden in het 
voorjaar. Een ritje langs de boulevards of door de 
Bronsgeest. Alles is mogelijk in de omgeving van 
Noordwijk. Vanaf 1 maart, toen wij begonnen, is er 
tot nu toe al een afstand afgelegd van 2800 kilome-
ter. Dat is net zo ver als van Noordwijk naar Athene! 

Doet u mee? 
Bel voor meer informatie naar P.C. Augustinus 
T: 071 3611829  of 06 12324168.Wij hebben ook 
een leuke website: fietsmaatjesnoordwijk.nl, 
daar vindt u nog meer informatie.
De eigen bijdrage is € 2,50 per tocht. 
Fietsmaatjes is een initiatief van de Katholieke 
Diaconie Noordwijk. 

Activiteiten-
wetenswaardigheden
Sinterklaasfeest
Ook dit jaar komt de Sint weer in de Wieken.
Op maandag 1 december om 14.00 uur komen 
de goede Sint en zijn Pieten.
Nadat de Sint alle mensen heeft toegesproken 
is er een gezellige bingo onder het genot van 
een drankje. We zien u graag !

DBO  - Yoga  
Naast de al eerder aangekondigde sessies zijn 
er 5 extra Yoga bijeenkomsten gepland in 
november en december. Voor de volgende 
bijeenkomsten kunt u zich nog inschrijven : 
4 x op dinsdag ( 4 nov., 18 nov., 25 nov., 2 dec.,) 
en 1 x op woensdag (10 dec.).  
Kosten voor leden van Noordwijkse ouderenbon-
den of WSN  € 37,50 en voor niet-leden €  50,00. 
Aanmelden bij Jacques Berbée, tel. 071–3613858  
of via kbo.penningmeester@gmail.com 

Bowlen 
Echtpaar Kleverlaan heeft aangegeven dat ze het 
volgende seizoen niet meer beschikbaar zijn voor 
het leiden van het bowlen. Wij zoeken mensen 
die van bowlen houden en tevens de leiding van 
deze activiteit over willen nemen. Aanmelden bij 
Annie van Beelen tel. 071 8881407.

Samen koken, samen eten 
Wilt u ook een keertje komen proeven en 
meemaken hoe gezellig het is in de pastorie. 
Op donderdag zijn nog 2 plaatsen beschikbaar, 
dus heeft u interesse, aarzel niet en bel Annie. 

Spelmiddag 
Aangezien er te weinig animo is gaat deze 
activiteit helaas niet meer door.

Zie ook het activiteitenoverzicht en 
onze website www.kbonoordwijk.nl



Vandaag lopen we, een ongeveer twaalf 
kilometer lange wandeling met veel hekken 
en ‘Zuid Hollandse vlaaien’. De start is bij de 
Brasserie Meelfabriek aan de Zijlstroom waar 
we onze auto’s parkeren en met koffie begin-
nen. Er naast is een goed onderhouden groen-
tetuin met venkel, kool en verschillende 
kruiden zoals rozemarijn en salie (salie met 
warme melk is een prima slaapdrankje). Ook 
een kas met tomaatjes en grote en kleine 
komkommers. 

We gaan rechtsaf en nemen het eerste fietspad 
rechts. Passeren park ‘de Bloemerd’ met school-
tuinen waar enthousiaste kinderen poseren voor 
een foto. We lopen te genieten van de prachtige 
omgeving, de uitgestrekte polder met de scha-
pen en koeien en de boerderijen en het heerlijke 
weer. Zien een enorme berenklauw en kleurige 
vlinders. Hebben nog een korte pauze bij 
Brasserie Vennemeer waar een botter in de 
jachthaven ligt en tal van mooie plezierjachten. 
Binnen is een zuipschuit als bar ingericht. Piet 
vertelde dat dit een zestien kwadraat zeilboot is 
en een ontwerp is uit de twintiger jaren. We 
komen over het erf van boerderij ‘het Klaverblad’. 
De bewoner draagt een shirt met opschrift 
‘Oud Ade marathon 2014’. Hij was de organisator. 
We lopen dwars door de polder met koeien en 
schapen. De roosters waar we over lopen zijn 
voor sommigen lastig. Wil heeft te kleine voeten!  

We passeren de Kaagsociëteit en daar is een 
pontje waar we voor veertig cent overgezet 
worden naar knooppunt 34. Er komt een enorm 
motorjacht voorbij. Er liggen mooie woonarken. 
We zien rennende haasjes in de polder. Marga is 
hier geboren. Paardenkastanjes. Blaffende hon-
den bij boerderij ‘Tingeling’. Boeren zwaluwen. 
Veel kikkers. We boffen maar dat we toestem-
ming hebben van de eigenaren. Het is privé-
terrein. Komen bij Achtergat vaarsloot. De dijk 
loopt rond tot aan de weg. 

Lopen nu midden in een weiland. Klauteren over 
hekken en lopen over smalle planken. Boerderij 
‘Zeldenrust’ bereiken we via een smalle plank 
en hulpvaardige handen. Daar in een enorme 
schuur met uitzicht op de polder gezeten aan 
lange tafels gemaakt van kaasplanken en vuren-

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:
•  Dinsdag 18 november : NS-wandeling 

Landgoed Groeneveld. Baarn - Hilversum-
Noord, 15 km. Vertrek om 8:45uur vanaf het Verkadeplein, met auto naar Voorhout. Om 9:07 uur trein Leiden- Baarn. De wandeling  is eventueel ook  in te korten tot 11 km.

 Kasteel Groeneveld kan bezichtigd worden. •  Dinsdag. 16 december: NS-wandeling 
Amsterdam via Westerborkpad, 11 km. 
Vertrek om 9:00 uur vanaf het Verkadeplein bij St. Jeroenskerk. Met de auto naar 
Voorhout. Om 9:22 uur trein Haarlem – 
Amsterdam. 

Ellen de Groot, 
T: 071-3612112 of 06 42656757

Wandelen met 
de KBO, 2e helft 
seizoen 2014 

hout genieten we van onze lunch. Er staat een 
weikuip en melkbussen met een theems. Ellen 
vertelde dat dit een soort zeef was voor de 
melkbussen. 

We naderen het eindpunt en bij de Zijldijk zijn 
we weer bij het begin. Ik kijk terug op een mooie 
heerlijke zonnige dag. Hoop er de volgende keer 
weer bij te zijn. 

Wimke Schrier  

Verslag wandeling ‘Boterhuispolder’ op 16 september



Vacatures 
KBO-Noordwijk zoekt nog vrijwilligers voor de volgende functies. 
Secretaris  (m/v) (per 1-1-2015)  
Onze secretaris Hannie Jongeneel heeft aangegeven om persoonlijke redenen haar functie per 
1 januari a.s. te beëindigen. Wij komen graag in contact met iemand die haar werkzaamheden als 
secretaris wil voortzetten. 
Notulist(e) (per direct)
Het bestuur is ook op zoek naar een notulist(e) voor het notuleren tijdens de bestuursvergaderingen. 
Rayonhouders  (m/v) (doorlopend)
Rayonhouders verzorgen het contact met onze leden in een vaste ‘eigen’ wijk. Dit omvat o.a. de bezorging
van de Nieuwsbrieven en contributienota’s, presentjes met verjaardagen en jubilea etc. Bezorging vindt
plaats in Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk en Rijnsburg. 
Redacteur  (m/v)
- Redacteur voor de opmaak van onze Nieuwsbrief (bekend met Desktop Publishing software)
- Redacteur algemeen, voor de inhoud van de Nieuwsbrief (interviews, verslagen etc.)
Heeft u interesse of heeft u misschien een tip wie wij zouden kunnen benaderen voor één van 
bovengenoemde functies, neemt u dan contact op met het secretariaat   
mevrouw Hannie Jongeneel, tel. 071 – 3624230 of per e-mail:  secretaris@kbonoordwijk.nl 

Afgelopen jaar zijn we opgeschrikt door ver-
schillende vliegrampen. In sommige gevallen 
kwamen hele gezinnen om. Het leed voor de 
nabestaanden is onbeschrijflijk. Des te meer is 
het dan van belang dat de overledenen hun 
wensen (testamentair) goed vastgelegd hebben, 
zodat de nabestaanden - naast de rouwverwer-
king - niet ook nog geconfronteerd worden met 
onduidelijke en/of onaangename financiële 
perikelen, die om een oplossing vragen. 
Waar moet u zoal aan denken? Als u tegelijk met 
uw echtgeno(o)t(e) en kinderen overlijdt, en er 
zijn geen kleinkinderen, dan erven uw eigen 
familieleden (broers, zusters, neven en nichten) 
uw nalatenschap, op de wijze en voor de delen 
als door de wet bepaald voor erfopvolging ‘bij 
versterf’, dat wil zeggen ‘zonder testament’. 
Als u niet alle familieleden wilt laten erven maar 
bepaalde, of u wilt de breukdelen wijzigen, dan 
moet u dat bij testament regelen. Eveneens als u 
liever goede doelen wilt benoemen, bijvoorbeeld 
omdat uw familieleden al voldoende verzorgd 
zijn. Wilt u legaten maken van geldbedragen? 
Of legaten van de gehele (ongespecificeerde) 
inboedel? Ook dan zult u een testament moeten 
maken. 
Heeft u eraan gedacht dat schoonfamilie nooit 
vanzelf erft? Stel dat één van de schoonkinderen 
thuisblijft. Moet dit schoonkind dan niet (iets) 
erven nu het zijn/haar partner, kinderen en hele 
schoonfamilie heeft verloren? En vindt u het 

terecht dat de kinderen van uw vóóroverleden 
broer bij plaatsvervulling opkomen en dus erven, 
of gunt u het liever aan uw schoonzuster?
Weet iemand wat uw begrafenis- of crematie-
wensen zijn? Is er een executeur benoemd om 
één en ander te regelen? Als u een bedrijf heeft, 
waarvan u de bestuurder bent, is het dan duide-
lijk wie bestuurder moet worden, eventueel 
ad interim, om alle lopende zaken op te lossen?
Heeft u een overzicht (voor nabestaanden) 
bij welke banken uw rekeningen lopen? 
Weet iemand buiten uw gezin waar de inlog-
namen en wachtwoorden gevonden kunnen 
worden van de websites waar u accounts heeft 
lopen? Heeft er iemand een sleutel van uw huis?
Al met al dingen om over na te denken, zeker als 
u wel eens met het hele gezin op reis gaat, of als 
u maar met z’n tweetjes bent, zonder kinderen 
en kleinkinderen. Deze en méér zaken regelt u 
bij de notaris. Voor informatie of een persoonlijk 
advies kunt u altijd terecht.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere



‘Het verhaal over de laatste dagen van Jezus. 
Dat verhaal staat! 
Een nieuwe benadering in tekst, regie en 
muziek. 
Verrassend, boeiend en meeslepend’. 
Toeschouwers worden ‘mee-belevers’. 

De toeschouwers aan de 20de editie van de 
Passiespelen - van 10 mei t/m 13 september 2015 
in Tegelen - staat een spectaculair schouwspel te 
wachten. De Unie KBO wil alle afdelingen daar-
van samen laten meegenieten en heeft met de 
Passiespelen Tegelen een groepsarrangement 
samengesteld voor een dagje uit: een dag 
waarbij een waardevol theatergebeuren én 
gezelligheid voorop staan en waarbij u deel-
genoot wordt van het eeuwenoud verhaal, u 
zo vertrouwd. 
 
Speciaal voor alle KBO-afdelingen zal dit plaats-
vinden op zondag 31 mei 2015.  
Sommigen van u hebben ongetwijfeld al ooit 
eens één (of zelfs meerdere) uitvoeringen van 
het Tegelse Passiespel bezocht. Telkens waren 
deze zeer verschillend van karakter: variërend 
van traditioneel klassiek tot modern. Het stich-

Met uw KBO-afdeling naar de Passiespelen Tegelen 2015

tingsbestuur van de Passiespelen is daarom heel 
erg verheugd u in 2015 wederom een onvergete-
lijk en spectaculair theaterstuk aan te bieden: 
‘Lente in Galilea. Een Passiespel’ van de Vlaamse 
auteur Patrick Lateur. Regisseur Cees Rullens:  
‘Het blijft een opdracht om het eeuwenoude 
verhaal als nieuw te benaderen. Je wederom 
verbazen, verwonderen, verdiepen’. De voorstel-
lingen vinden plaats in openluchttheater ‘De 
Doolhof’ met 2700 geheel ’overdekte’ zitplaatsen 
en in een overweldigend decor.

Passiespelen 2015: 
AANGRIJPEND BOEIEND MEESLEPEND 
De afdeling Noordwijk vraagt zich af of u belang-
stelling heeft voor dit spel, dat slechts eens in de 
vijf jaar worden opgevoerd. Als u belangstelling 
heeft om met ons mee te gaan, laat het dan zo 
snel mogelijk weten. De totaalkosten worden in 
een volgende nieuwsbrief bekend gemaakt en 
zullen o.a. afhankelijk zijn van de belangstelling. 
De reis duurt ongeveer 2,5 uur enkele reis. 
De voorstelling duurt drie uur, inclusief pauze. 
Aanmelden: bel Ton Stuifbergen 071-3616408 
of 06-29067527 tussen 17:00 en 18:00 uur,  
of  mail naar tonstuifbergen@hotmail.com  

De Gerarduskalender, uitgebracht door het 
Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke 
dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of 
aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag 
een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisse-
lend moppen, gedichten, bezinningsteksten, 
puzzels en informatie over verschillende onder-
werpen. De kalender is bedoeld om elke dag 
goed te kunnen beginnen. 

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier 
samengesteld door een uitgebreide redactie van 
personeel en vrijwilligers rondom Klooster 
Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten 
goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster 
Wittem worden georganiseerd. 
Verdere informatie kunt u vinden op de 
website www.gerarduskalender.nl
Voor het kalenderschild van 2015 heeft u de 
keuze uit twee mogelijkheden, want zowel de 
voorzijde als de achterzijde zijn bedrukt. 
De voorzijde is een werk van Paul van Mil. 
Op de achterzijde staat een sfeervolle natuur-
foto, genomen bij de geboorteplaats van 
Gerardus, Muro Lucano in Zuid-Italië. U kunt 
deze kalender, prijs € 6,60 afhalen bij Marian van 
Bohemen-Meijer, Zeewinde 9,  T: 071 3617236  
E:  mchristian@ziggo.nl. Indien u niet in staat 
bent om de kalender zelf op te komen halen dan 
kom ik hem bij u brengen. 

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit! 



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd November '14 December '14

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 6

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 19 17

 Bowlen   (Bowling)
     KBO  v   v Panhuysstraat

do 14:00 20 18

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 21 19

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

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

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 3, 10, 17, 24

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

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

 Kerstviering
     KBO  v   De Wieken

ma 11:00 22

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   Het Trefpunt

ma 13:30 1, 22

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 3, 10, 17, 24 8, 15, 29

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

di 10:30 11, 25 9

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

wo 10:30 12, 26 10

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

do 10:30 13, 27 11

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

vr 10:30 14, 28 12

 Natuurclubje   (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 3

 Nordic Walking " Beginners "
     KBO  v   Duinweg (Mallotenpad)

do 13:30 27 (winterwandeling)

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Mallotenpad)

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

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

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

 Sint Nicolaasviering
     KBO  v   De Wieken

ma 14:00 1

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 11:00 3, 10, 17, 24

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 18 16

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd November '14 December '14
 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 1, 15, 29 13, 20

 Bridgecursus voor Beginners
     DBO    Het Trefpunt

wo 10:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

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

Activiteiten

Activiteiten

Zie info in deze 
Nieuwsbrief 



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd November '14 December '14

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

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

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 6, 13, 20, 27 4, 11, 18

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 10, 17, 24 8, 15, 22

 Computerclub " Thema-dag "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 3 1

 Computerclub  "I-Pad & MacBook gebruik" 
     DBO      Het Trefpunt

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

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 4, 11, 18,25 2, 9, 16, 23

 Bingo / Damesonderonsje
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 10 8

 Frans, conversatie I
     DBO     De Wieken

di 10:00 4, 11, 18, 25 2, 9, 16,

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken

vr 10:00 7, 14, 21, 28 5, 12, 19

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 6, 13, 20, 27 4, 11, 18

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 6, 13, 20, 27 4, 11

 Handwerken - (KBO)
     DBO     De Wieken

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

 Handwerken -  (ANBO)
     DBO     Het Trefpunt

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

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 1, 15, 29 13, 20

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 4, 11, 18,25 2, 9, 16, 23

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

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

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

vr 9:30 14, 28 12

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

vr 9:30 7, 21 5, 19

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 9:30 3, 10, 17, 24 1

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 3, 10, 17, 24 8, 15

 Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

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

 Reizen > Dagtocht
     DBO  v   Antwerpen incl. Kerstdiner

di 16

 Senioren Salon Orkest
     DBO     De Wieken

vr 10:00 7, 14, 21, 28 5 , 12, 

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 10:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17

 Themadag  -  Wijnproeverij
     DBO     Trefpunt

do 14:00 20

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:45 5, 12, 19, 26 3, 10, 17

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     Het Trefpunt

di 10:00 4, 18, 25 2 + woensdag 10

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     De Wieken

do 10:00 6, 13, 27



Volgende Nieuwsbrieven 

Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
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. D.A. Schaap  
Groothoogwaak 216  
94 jaar 

Dhr. G.W. Aten  
Voorstraat  99   
78 jaar aat 19  
92 jaar

Dat zij mogen rusten in vrede 



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
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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

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

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