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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

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

w o n e n  •  z o r g  •  w e l z i j n

Woon-zorgcentrum 
Groot Hoogwaak
Groot Hoogwaak 1
2202 TG Noordwijk aan Zee
T 071 - 368 88 88
info@groothoogwaak.nl
www.groothoogwaak.nl
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Doortocht
Pasen stamt af van het joodse Pesach (in de 
christelijke liturgie Pascha), dat ‘overslaan’ 
betekent. Het herinnert aan de huizen van 
de Joden, die met het bloed van het offerlam 
waren bestreken en daardoor werden overge-
slagen bij het doden van de eerstgeborene. 
Zo dwongen ze toestemming van de farao af 
Egypte te verlaten (zie Exodus 12, 1-42).

Pasen wordt ook wel het feest van de ‘doortocht’ 
genoemd, vanwege de bevrijding van het Joodse 
volk uit Egypte, die echt een feit werd toen ze 
door de Dode zee trokken en veilig in het beloof-
de land kwamen. Terecht dat ze in dankbaarheid 
tot God zongen: Uw genade leidde het volk, dat U 
verlost hebt; uw kracht heeft het naar uw heilige 
plaats geleid (Ex. 15, 13).
Het offerlam en het water zijn ook in onze dagen 
belangrijke tekens bij Pasen. Zo schrijft Johannes 
in zijn evangelie: Daar is het lam van God, degene 
die de zonde van de wereld wegneemt (Joh. 1, 29). 
Een duidelijke verwijzing naar het bevrijdings-
feest van Israël. Het lam dat geofferd werd, maakt 
duidelijk dat de bevrijding gepaard gaat met 

lijden en zelfs dood. Door zijn sterven bevrijdt 
Jezus ons allen van de zonde.  We zijn door de doop 
in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus 
door de macht van de Vader uit de dood is opge-
wekt, een nieuw leven te leiden, schrijft Paulus 
aan de Romeinen (Rom. 6, 4).

Het verhaal van de tocht door de zee wordt in 
de paasnacht altijd gelezen, waarna het water 
wordt gezegend en alle aanwezigen worden 
besprenkeld, om te vieren dat we bevrijd zijn. 
We gingen door het water dat onze tekortkomin-
gen afspoelde, zodat we een nieuw leven kun-
nen leiden. Ondertussen wordt gezongen ‘Vidi 
aquam’: Ik heb water zien vloeien, ter rechterzijde 
de tempel uit, alleluja; en allen tot wie dit water 
gekomen is, zijn behouden en zullen zeggen, 
alleluja.
Het maken van het kruisteken met wijwater, als 
we de kerk binnenkomen en verlaten, is even-
eens het teken dat we behouden zijn, omdat we 
de doortocht blijven beleven, Jezus volgend, 
die ons van het oude naar het nieuwe en ware 
leven leidt.

Theo Blokland, pastoor 

Van de voorzitter
In de vorige Nieuwsbrief schreef ik al over het 
blijde gevoeld dat als vanzelf bij ons opkomt als 
het voorjaar wordt: de dagen worden langer, de 
vogels zingen, iedere dag zie je nieuwe bloemen 
bloeien en de mensen lijken plotseling ook 
minder somber te zijn. Dat is toch een cadeautje 
dat wij ieder jaar opnieuw in ontvangst kunnen 
nemen. Wij kunnen nu ook met een gerust hart 
zeggen, dat de mensen die minder gemakkelijk 
lopen, deze winter niet vaak binnen hebben 
moeten blijven, omdat de straten glad waren. 
Voor de schaatsers onder ons was het een 
teleurstellende winter….

Voorjaar dat is ook Pasen. Je kunt er niet omheen. 
Net als met Sinterklaas en Kerst wordt lang voor 
de Pasen al weken van tevoren al het snoepgoed 
en alle paasfrutsels al in de schappen gelegd. Het 
lijkt of al deze feestdagen nog alleen maar 

bestaan uit dat soort zaken. De pastoor zal u het 
echte paasfeest ongetwijfeld onder de aandacht 
brengen. Ik beperk mij er toe om te zeggen dat 
het goed is dat wij de kerkelijke feestdagen 
vieren en dat het goed is dat wij dat samen doen. 

U doet toch ook mee?
Wij gaan in deze tijd weer meer naar buiten, 
wij ruimen de dikke jassen op en pakken de 
‘tussendoor’-jas uit de kast. Velen gaan een s
tukje wandelen, anderen gaan er liever op de 
fiets op uit. Maakt u ook wel eens een afspraak 
met iemand anders om dat samen te doen?
Wij hebben wandelclubjes binnen onze KBO. 
Het verwondert mij eigenlijk dat wij geen 
fietsclub(je) hebben. Kan iemand mij vertellen 
wat daar de oorzaak van is? 
Beste mensen, ik wens jullie een zalig Paasfeest.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  



www.ouderenwinkel.nl/noordwijk

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

Betrouwbaarheid, persoonlijke aandacht
en een keur aan kwaliteitsproducten.
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Stekkenmarkt
Nu het voorjaar weer in zicht is krijgen we altijd 
weer kriebels om de tuin, terras of balkon weer 
op te fleuren met nieuwe plantjes. Bent u in het 
bezit van een tuin en heeft u plantjes of stekjes 
over dan wil de KBO bij voldoende aanbod 
omstreeks half mei een stekkenmarkt 
organiseren in de Wieken.Meldt u zich dan aan 
bij Annie van Beelen tel 071 8881407.

Kennismaken met de tennissport
Nu het voorjaar aanbreekt en zon langer aan de 
hemel staat, wil men meer naar buiten en 
sporten. Welnu hier is de kans om heerlijk te 
recreëren en te bewegen met de tennissport op 
de Geversbaan aan de Gooweg. Marco Huurman 
geeft u de kans om met deze sport kennis te 
maken. De prijs is € 22,50 en u krijgt hiervoor:
• Ontvangst met koffie / thee met wat lekkers
• Uitleg over de spelregels
• Daarna met de tennisleraar aan de slag
• En na afloop een drankje en wordt er 
geëvalueerd en hoe de ervaring was

• U dient wel zelf uw sportschoenen mee te 
nemen.

In de volgende nieuwsbrief wordt de datum 
bekendgemaakt en u kunt zich opgeven bij 
Annie van Beelen tel 071 8881407.
 
Eten in de pastorie
Ook zijn er weer wat plaatsen vrij om eens in de 
14 dagen te komen eten in de gezellige 
verbouwde pastorie van St.Jeroen.
Wilt u informatie? Bel even naar Annie van 
Beelen Tel 071 8881407.
 Ook mannen zijn natuurlijk van harte welkom. 
       
Musical
Muziektheater ‘Duin en Bollenstreek’ nodigt u uit 
voor de dans en muziek voorstelling ‘The Grand 
Tour’. Dit theater is gevestigd in Hillegom. 
Datum: zaterdag 2 mei s’middags
Vervoer: u wordt opgehaald per bus
Kosten: vervoer, koffie/thee en drankje €22,50
Tot 15 april opgeven bij Annie van Beelen 
tel 071 8881407

Activiteitenwetens-
waardigheden



Uitnodiging 
voor de Algemene 
Ledenvergadering
Het bestuur van KBO Noordwijk nodigt u 
hierbij van harte uit voor de Algemene 
Ledenvergadering.

Deze vindt plaats op :
Datum: maandag 30 maart 2015
Locatie: De Wieken, Wassenaarsestraat 5 
in Noordwijk-Binnen
Aanvang: 14.00 uur

AGENDA
1 Opening en vaststelling van de agenda
2  Mededelingen
3  Vaststelling notulen vorige vergadering
4 Mutatie bestuur  

aftredend (op eigen verzoek) secretaris mevr. 
J.L.M. Jongeneel-Vermeij

5  Ingekomen stukken
6 Jaarverslag 2014

 Korte pauze (koffie/thee)

7 Financieel jaarverslag
 a. Jaarrekening 2014
 b. Verslag Kascontrolecommissie en 
 benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
 c. Decharge van het bestuur
 d. Begroting 2016
  e. Vaststelling contributie 2016
8 Rondvraag
9 Sluiting Algemene Ledenvergadering

•  Aansluitend; Na het officiële gedeelte van 
deze middag is er tijd voor wat een wat 
luchtiger programma onderhet genot van 
een drankje:

•  Informatie reizen, o.a.: 
inzake riviercruise IJsselmeer & Texel (4 t/m 
11 juli 2015) 
Passiespelen Tegelen (31 mei 2015)

•  Optreden Klederdrachtgroep Katwijk 
Show van Katwijkse klederdrachten. U zult 
zien dat die toch weer heel anders zijn dan 
de Noordwijkse. Ook is er een demonstratie 
van ‘netten boeten’.

Graag tot dan !

Bedankje 
Ik wil graag iedereen bedanken voor de 
bezoekjes, kaarten en telefoontjes na mijn 
tijdelijke opname in Groot Hoogwaak.
Ben inmiddels op mijn nieuwe adres: 
Elly Zandwijk
Salvatorhof 30 2211 SR Noordwijkerhout  
tel 0252-372622
    Elly Zandwijk

Modeshow & High Tea,  11 april   De Wieken
Op zaterdag 11 april is er weer een leuke 
modeshow die zal worden gepresenteerd door 
de firma ‘van der Klooster Modepresentaties’. 
Zij zullen daarbij de nieuwste modellen aan u 
showen van hun uitgebreide collectie. 
 Deze keer is gekozen voor een iets andere opzet 
van dit gebeuren door de toevoeging van een 
leuke High Tea direct na de modeshow. In 
verband met de inkoop voor de High Tea is het 
noodzakelijk dat u zich bij Annie van Beelen 
aanmeldt (tel. 071 – 88 81 407), dit kan tot 
uiterlijk 10 april 12.00 uur. De kosten voor deze 
High Tea zijn slechts €  2,50 per persoon en 
deelname hieraan is niet verplicht.

Programma ( toegang is gratis )
12.45 uur    zaal open
13.00 uur    Modeshow
14.00 uur    High Tea met aansluitend Verkoop
16.15 uur    Afsluiting

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



Na de zomervakantie en na Kerst pieken de 
echtscheidingsaanvragen. Het was de laatste 
druppel of het zijn de voornemens in het nieuwe 
jaar dan eindelijk schoon schip te maken. Als 
mensen gaan scheiden, realiseren ze zich vaak niet 
dat één en ander ook consequenties kan hebben 
voor het erven. 

Zolang de echtscheidingsprocedure loopt, de 
rechter de echtscheiding nog niet heeft 
uitgesproken en de beschikking nog niet bij de 
gemeente is ingeschreven, bent u als gehuwden 
nog steeds elkaars erfgenamen. Mocht iemand 
tijdens de procedure overlijden, is nog steeds de 
aanstaande ex-echtgeno(o)t(e) degene die van 
u zal erven (al dan niet tezamen met eventuele 
kinderen).Middels een testament kan de 
aanstaande ex uitgesloten worden als erfgenaam. 
Let op: als u in gemeenschap van goederen 
gehuwd bent, gaat de helft van het totale 
vermogen sowieso naar de aanstaande ex. U kunt 
alleen over uw eigen helft – de nalatenschap 
– beschikken. Als u de aanstaande ex uitsluit, 
erven ofwel uw kinderen ofwel – als u geen 
kinderen heeft – uw ouders, broers en zusters. Als 
u toch een testament maakt om de aanstaande ex 
uit te sluiten, is het ook verstandig om een aantal 
extra bepalingen op te nemen. Ook al zou u 
aanstaande ex (mede) het gezag over uw 
minderjarige kinderen krijgen, u kunt het 
financiële beheer over de erfdelen van het kind 
(bewind) neerleggen bij iemand anders totdat uw 

kinderen bijvoorbeeld 25 jaar zijn, zodat ook na 
hun minderjarigheid doch tijdens hun studietijd 
iemand voor hen het geld blijft beheren. Hierbij 
kunt u tevens bepalen dat de aanstaande ex wordt 
uitgesloten van het ouderlijk vruchtgenot, zodat 
hij/zij de rente over de erfdelen van uw kinderen 
niet kan incasseren. De rente gaat dan naar de 
kinderen zelf. 

Ook kan een executeur benoemd worden, zodat 
bij te nemen beslissingen in de nalatenschap de 
aanstaande ex niet namens de kinderen die hij/zij 
als ouder vertegenwoordigd, allerlei beslissingen 
ter zake van de nalatenschap kan ophouden of 
frustreren. Behalve het opnemen van een 
uitsluitingsclausule – inhoudende dat wat uw 
kinderen erven altijd privé van hen zal blijven, 
en niet in enige gemeenschap van goederen zal 
vallen – is het ook wenselijk om aan een 
tweetrapsmaking te denken. Als uw kinderen van 
u geërfd hebben, en de kinderen komen later te 
overlijden, zonder dat ze zelf kinderen hebben 
of een testament gemaakt hebben, zullen ze uw 
aanstaande ex (zijnde nog steeds hun vader/
moeder) als erfgenaam achterlaten. Zo komt 
u vermogen via uw kinderen alsnog bij uw ex 
terecht. Om dit te voorkomen kunt u in een 
tweetrapsmaking bepalen dat al hetgeen uw 
kinderen erven en ze komen zonder eigen 
afstammelingen te overlijden, naar uw andere 
kinderen of hun afstammelingen gaat. Zo blijft 
de erfenis altijd binnen de kring van uw eigen 
bloedverwanten. Hierover goed nadenken in het 
heetst van een scheiding is misschien moeilijk 
maar toch wel heel belangrijk. Voor informatie en/
of het opmaken van een testament kunt u altijd 
op korte termijn 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



Na een gezellig wandeljaar van 2014 beginnen 
we aan 2015!
Met Maartje, Kees en Marga hebben we mooie 
wandelingen uitgezocht. Voor al deze 
wandelingen vertrekken we om 8.45 u vanaf de 
parkeerplaats bij het Verkadeplein bij de St. 
Jeroenskerk met de auto naar station Voorhout. 

DIT SEIZOEN VERTREKKEN WE STEEDS OM
8.45 u MET AUTO NAAR VOORHOUT.

Di. 21 april. Ns-wandeling Boonervlietroute. 
Vlaardingen -West - Maassluis. 15 km. Vertrek ook 
weer om 8.45u vanaf het Verkadeplein. Met auto 
naar Voorhout, daarna met trein naar Leiden 
- Dordrecht. In Schiedam overstappen naar 
Vlaardingen. We wandelen in de Randstad 
midden door de Hollandse polders naar het 
historische stadje Maassluis en o.a. over een 
landbouwweggetje naar het recreatieparkgebied 
Krabbeplas.

Di .19 mei.  ANWB route.  Reeuwijkse Plassen 
gebied. 12 km. Vertrek om 8.45 vanaf het 
Verkadeplein. Met auto naar Voorhout, daarna 
met trein naar Leiden ri Den Haag, overstap ri .
Utrecht naar Gouda. Vandaar met bus 178 naar 
Halte Oude Reeuwijkse weg. Alvorens te 
wandelen genieten we eerst van een heerlijk kop 
koffie met iets lekkers zoals dat bij elke 
wandeling een goed begin is om te starten.
Di. 16 juni.  Alphen aan de Rijn: Het Groene Hart. 
Groene Wissels. 15 km.
Vertrek om 8.45u vanaf het Verkadeplein. Met 
auto naar Voorhout, daarna met trein naar Leiden 
en vervolgens trein ri. Utrecht en bij Alphen a.d. 
Rijn uitstappen. We wandelen door het gezellige 
centrum en een stuk langs de Oude Rijn en het 
oude Raadhuis en door Park Rijnzate en 
vervolgens door het boerenlandschap etc. 
Inlichtingen bij Ellen de Groot 071-3612112 of 
0642656757 

Wandelen met de KBO, 1e helft seizoen 2015

KBO-wandeling februari Delftse Hout en Bieslandse Bos 14 km 

Met 18 personen verzamelden we ons weer voor 
een mooie tocht door Delft langs de oude 
stadsrand en dan het Delftse Hout in. Wat een 
verrassend leuke stad met zijn statige patriciërs 
huizen, grachten, mooie gevels en een scheve 
kerktoren, de Oude Kerk, en op de Grote Markt de 
Nieuwe Kerk.
We streken neer in een leuk tentje waar we een 
klomp kregen om daarmee bij de buren te 
toiletteren. Daar was een prachtige toiletruimte 
die was versierd met alle mogelijke delfts blauwe 
voorwerpen zoals klompjes, kopjes, bordjes en 
scherven. In de winkel kon je ook nog in 
klederdracht op de foto.
Loek heeft vandaag de leiding omdat Ellen 
geblesseerd is. Beterschap Ellen!
We genieten van de bloeiende mooi gele 
hazelaar, de vele sneeuwklokjes, de krokusjes, 
hele velden en pollen in een groene waas. Het 
voorjaar komt in zicht. Een fazanten hen, een 
reiger, een aalscholver, Egyptische ganzen. Achter 
de IKEA een kikker info punt met een enorme 
houten kikker. Onderweg zien we vlechtwerken 
van wilgentakken. Vroeger werden daar bezems 
van gemaakt. Ook zien we een wilgenknotter aan 
het werk. 

We lunchen op bankjes en bij een brug met 
uitzicht over de polder en in de verte de nieuwe 
kerk. Zien molshopen, rietkragen, houtsnippers 
en het centrum is op twee kilometer afstand.
Terug in het centrum op een terras tegenover het 
oude stadhuis genoten we van het mooie weer 
en een carnavalsoptocht. 
Het middeleeuwse stadhuis is in 1618 afgebrand. 
Hendrick de Keyser kreeg opdracht om het 
stadhuis te herbouwen. Dit is in 1620 
gereedgekomen als een mooi gebouw in 
renaissancestijl.
Ik kijk terug op een prachtige zonnige dag en 
hoop er de volgende keer zeker weer bij te zijn.
Wimke Schrier
 



Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd April '15 Mei '15
 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 2 7

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 15 20

 Bowlen   (Bowling)
     KBO  v   v Panhuysstraat

do 14:00 16 21

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 17 15

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

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

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 13, 20 4, 11, 18

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

do 14:00 2, 9, 16, 23, 30 7, 21, 28

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 13, 20 4, 11, 18

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

di 10:30 14, 28 12, 26

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

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

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

do 10:30 2, 16, 30 28

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

vr 10:30 17 1, 15, 29

 Natuurclubje   (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 11
(+ scootmobiel)

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

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

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 2, 9, 16, 23, 30 7, 21, 28

 Reizen > Passiespelen in Tegelen
     KBO  v   vertrek Northgohal

zo 10:00 31

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 19.15 2, 9, 16, 23, 30 7, 21, 28

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 11:00 13, 20 4, 11, 18

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 21 19

Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd April '15 Mei '15
 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 11, 25 9, 23

 Bridgecursus voor Beginners
     DBO    Het Trefpunt

wo 10:00 1, 8

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30
3, 10, 24
17 (Paasdrive, 
aanvang13:00 uur)

1

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

vr 13:30 8, 15, 22, 29

Activiteiten

Activiteiten



Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd April '15 Mei '15

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 1, 8, 15, 22

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 29 6, 13, 20, 27

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 2, 9, 16

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 13, 20 11, 18

 Computerclub " Thema-dag "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 4

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

di 10:00 7, 14, 21, 28 12, 19, 26

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 7, 14, 21, 28 12, 19, 26

 Bingo / Damesonderonsje
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 13 11

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 2, 9, 16, 23, 30 7, 21, 28

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 21, 28

 Handwerken - (KBO)
     DBO     De Wieken

di 14:00 7, 14, 21, 28 12, 19, 26

 Handwerken -  (ANBO)
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 7, 14, 21, 28 12, 19, 26

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 11, 25 9, 23

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 7, 14, 21, 28 12, 19, 26

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 2, 9, 16, 23, 30 7, 21, 28

 Modeshow
     DBO     De Wieken
     >  van der Klooster Mode

za 13:00 11

 Modeshow
     DBO     Het Trefpunt
      >  H & A Mode

wo 10:00 6

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 9:30 13

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 13, 20

 Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 7, 14

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 10:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:45 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     Het Trefpunt

di 10:00 7

Op 5 mei - Bevrijdingsdag - zijn De Wieken en Het Trefpunt gesloten

Zie info in deze 
Nieuwsbrief 



Voor de riviercruise zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Bij deze goed verzorgde cruise zijn 
alle maaltijden aan boord inbegrepen. U vaart op 
een zeer comfortabel modern schip terwijl het 
mooie steeds wisselende landschap aan u voorbij 
trekt. Onderweg is er gelegenheid voor uitstapjes 
aan de wal. Het schip heeft 3 passagiersdekken; 
hoofddek (met hutten), salondek (restaurant en 
service) en een groot zonnedek. Plaats van 
vertrek en aankomst is Arnhem.

Faciliteiten aan boord: receptie met
boordwinkeltje • restaurant • bar • panoramasalon
met leeshoek • deels overdekt zonnedek met 
(ligstoelen • personenlift naar het zonnedek en
naar een deel van de hutten op het hoofddek.
-  Gratis WiFi: in de salon, in Nederland en 

Duitsland.
-  het schip is rookvrij, er mag alleen op 
 het zonnedek gerookt worden

-  airconditioning in de salon en in het restaurant
-  aan boord wordt gebruik gemaakt van een 

drankenkaart voor aankoop van uw dranken. 
 U kunt deze drankenkaart aan boord kopen 

voor € 19,50 per kaart. Hiermee worden uw 
drankjes, bijvoorbeeld aan de bar, steeds 
verrekend. U kunt aan boord contant betalen, 
creditcard- en pinbetaling is ook mogelijk.

Hutten: elke hut beschikt over een kluisje, 
televisie, telefoon met wekservice, schrijftafeltje, 
voldoende kastruimte, wastafel, föhn en een 
badkamer met douche en toilet. In de badkamer 
zijn geen handgrepen aanwezig. Alle hutten 
hebben grote ramen, waarvan het bovenste 
gedeelte open kan.

Meer informatie & aanmelden :  
Mw. Annie van Beelen, 071 – 888 1407 of 
per e-mail;  activiteiten@kbonoordwijk.nl 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus richting 
Passiespelen in Tegelen (L.). Deze beroemde 
spelen worden slechts één keer in de vijf jaar 
gehouden en op 31 mei 2015 in het bijzonder 
voor de leden van de KBO.  

De prijs voor de reis is € 80, -per persoon. 
In dit bedrag zijn inbegrepen: 
vervoer Noordwijk - Tegelen v.v.
koffie met een broodje bij aankomst
entree (dankzij Unie KBO gereduceerd tot € 30, -)
koffie met vlaai in de pauze
eenvoudig diner na afloop
 
Het vertrek is omstreeks 10.00 uur s’ morgens 
en vermoedelijke aankomst in Noordwijk om 
22.00 uur.

U kunt zich nog opgeven door dit te melden 
bij Ton Stuifbergen, telefoon 06-29067527, per 
e-mail tonstuifbergen@hotmail.com of door 
overmaken van € 80, - p.p. onder vermelding: 
Passiespelen  
naar bankrekening NL23 INGB 0003 644 769 
t.n.v. KBO Noordwijk. Uiteraard zolang er 
nog plaats is in de bus en in het theater.
 

Riviercruise rond IJsselmeer & Texel  (4 t/m 11 juli)

PASSIESPELEN 31 mei 2015



Vacatures

● Secretaris (m/v) – vacant per 1-1-2015 
Onze secretaris mw. Hannie Jongeneel heeft haar 
functie per 1 januari jl. beëindigd. Wij komen graag 
in contact met iemand die haar werkzaamheden als 
secretaris wil overnemen.

● Notulist(e) per direct 
Het bestuur is ook op zoek naar een notulist(e) 
voor het notuleren tijdens bestuursvergaderingen.

● Redacteur (m/v) per direct 
- Redacteur voor de opmaak van onze Nieuwsbrief 
(bekend met Desktop Publishing software) 
- Redacteur algemeen, voor de inhoud van de 
Nieuwsbrief (interviews, verslagen etc.).

● Webmaster (plaatsvervangend) per direct 
Ter ondersteuning van onze huidige webmaster. 
Bij onvoorziene omstandigheden als back-up, maar 
ook om gezamenlijk de huidige website te onder-
houden en waar mogelijk nieuwe technologie toe 
te voegen.

● Project activiteit - KBO 60 jarig Jubileum (2016) 
In 2016 bestaat KBO Noordwijk 60 jaar. Ter gelegen-
heid daarvan is de vereniging op zoek naar enkele 
enthousiaste vrijwilligers die een clubje gaan 
vormen om Jubileumactiviteiten te bedenken en 
voor te bereiden.

Heeft u interesse of weet u misschien iemand die 
wij zouden kunnen benaderen voor één van de 
bovengenoemde vacatures, neemt u dan a.u.b. 
even contact op met:
Mevr. Baukje Mulder-Veenema (voorzitter) 
tel. 071 – 36 466 46
Dhr. Jacques Berbée (penningmeester)  
tel. 071 – 36 138 58

Theatervoorstelling Zeeërs en Binders 
in de vorm van een revue

Op initiatief van WSN bereidt ZEEPaanZEE een 
theatervoorstelling voor over Zeeërs en 
Binders. Martine Zeeman en tekstschrijver Erik 
Went bewerken mooie verhalen, gekke 
gebruiken, rituelen, liedjes van vroeger en nu, 
die kenmerkend zijn voor Noordwijk tot een 
revue met een lach en een traan over het leven 
in Noordwijk, toen en nu. De spelers en 
muzikanten in dit theaterstuk zijn Noordwijkse 
amateurs die inmiddels al druk aan het 
repeteren zijn. Om de spelersgroep kennis te 
laten maken met de wereld van professionele 
acteurs is laatst een bezoek gebracht aan de 
Koninklijke Schouwburg in Den Haag waar het 
stuk “Annie MG op Soestdijk” werd opgevoerd 
door bekende actrices als Annette Malherbe, 
Ria Eimers, Trudy de Jong en Saskia Temmink. 
Het leuke en leerzame aan dit stuk was dat er 
een toneelstuk in een toneelstuk werd 
opgevoerd: koningin Juliana had destijds haar 
eigen toneelclubje dat een paar keer per jaar 
een stuk instudeerde in de setting van het 
paleis Soestdijk. Zo was de spelersgroep 
getuige van repetities van soms hilarische 
scènes en regie aanwijzingen gemengd met 
allerlei ontwikkelingen in het echte leven op 
Soestdijk

Op de foto de spelersgroep met in hun midden 
de actrices Annette Malherbe, Ria Eimers, Trudy 
de Jong en Saskia Temmink. 
De revue zal worden opgevoerd op zondag 26 
april om 14.30u en om 19.30u en op 
Koningsdag 27 april om 14.30u in Theater De 
Muze. Kaarten a  € 15 zijn vanaf 1 maart te 
bestellen bij De Muze aan de kassa of via 
internet www.demuzenoordwijk.nl . 
Vuurtorenpashouders krijgen 25% korting en 
betalen € 11,25.



Aanleiding
Het bestuur van de Stichting WSN vroeg zich af hoe 
ICT voor de Noordwijkse senioren kan worden ingezet 
bij het vergroten van de zelfredzaamheid, het 
bevorderen van de participatie en het doorbreken 
van het isolement van aan huis gebonden senioren.
Om antwoord op die vraag te krijgen heeft zij eind 
vorig jaar een aantal vrijwilligers benaderd. Er is een 
plan gemaakt en een projectgroep geïnstalleerd. De 
projectgroep is samengesteld uit een afvaardiging 
van de Ouderenbonden en ICT-ers die hun sporen in 
dat vakgebied hebben verdiend. De projectgroep 
staat te popelen om aan de slag te gaan. Naast de 
inventarisatie van hard- en software wil ze in kaart 
brengen (vragenlijst) waar senioren op ICT-gebied 
behoefte aan hebben en wat er op dit gebied al 
beschikbaar is. Ze wil zeker niet opnieuw het wiel 
uitvinden.

Tablets
Dat klink allemaal mooi maar wat hebben we eraan 
zult u zich misschien afvragen. Als uit het onderzoek 
blijkt dat er inderdaad behoefte is aan ICT-onder-
steuning dan zal er een proef worden gestart. In 
beide centra (de Wieken en het Trefpunt) en bij een 
aantal aan huis gebonden senioren zullen tablets 
(Android/Windows/iPads) ter beschikking worden 

gesteld. Deze senioren zullen intensief worden 
begeleid bij het gebruik maken van de mogelijk-
heden, van de tablet. Denk daarbij aan het opzetten 
van onderlinge contacten, e-mailberichtjes maken, 
bestellen van boodschappen en medicijnen, gebruik 
maken van Skype / Facetime (telefoongesprek met 
beeld) enz. Verwacht wordt dat de beschikbaarheid 
van glasvezel een belangrijke impuls zal geven aan 
het aanbieden van nieuwe ICT-mogelijkheden. 

Oproep: bent u, of kent u iemand die hiervoor in 
aanmerking komt?
De projectgroep doet een oproep aan de Noordwijkse 
gemeenschap om haar te helpen bij het in kaart 
brengen van de ICT-behoefte van senioren. Graag 
ontvangen wij die informatie op ons e-mailadres. 
Daarnaast zijn aanmeldingen om onze vragenlijst in 
te vullen zeer welkom. Uiteraard kunt u zich (laten) 
aanmelden bij de receptie van ‘Het Trefpunt’ of de 
administratie van ‘De Wieken’. 

Aanvullende informatie is te vinden op 
www.stichtingwsn.nl/ 
Projectgroep WSN – ICT voor Senioren
Een activiteit van Welzijn Senioren Noordwijk
E.A.M. (Ed) Beuk (Coördinator)
E-mail: ICTvoorSenioren@StichtingWSN.nl

Welzijn Senioren Noordwijk (WSN) 
installeert Projectgroep ICT voor senioren van Noordwijk 

Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht bereikbaar)

 
Ivonne Clemens uitvaartwinkel
Van Limburg Stirumstraat 6a
2201 JN Noordwijk

Open: woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
Webwinkel: www.ivonneclemensuitvaartverzorging.nl

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





Volgende Nieuwsbrieven 

Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
Mei     4 15 april
Juni   5 13 mei
Juli   6 17 juni
Augustus /September 7 29 juli

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

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

IN MEMORIAM

Mevr. N. van der Wiel-Plug  
Groot hoogwaak 120  88 jaar 
 

Dat zij mogen rusten in vrede 



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

Goohorstlaan 31  Noordwijk  Tel.071 36 157 78
ledenadministratie@kbonoordwijk.nl
www.kbonoordwijk.nl

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

T 071 - 36 46 006 dag en nacht bereikbaar | www.barbaranoordwijk.nl | Annemarie Hazenoot & Areen van der Plas

Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen…

HIER KAN UW 
ADVERTENTIE

STAAN



KBO Noordwijk


