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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/verkadew 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

Wij zijn alweer een flink eind gevorderd 
in ons jubileumjaar. Heeft u er ook zo 
van genoten, en gaat u de laatste 
periode, samen ons elkaar, er nog even 
mee door? Er staan nog een aantal 
leuke dingen op het programma!
3 september hebben wij het activitei-
tenseizoen geopend met een ouderen-
markt. Het was heel gezellig en uit alles 
bleek dat Annie weer de leiding had: 
aan alles was gedacht en de sfeer was 
ontspannen en gezellig. Wij konden ons 
op diverse terreinen laten voorlichten 
en wij konden bewonderen (en 

aanschaffen) datgene wat onze leden 
hadden gemaakt. Zowel als het gaat om 
handwerken, schilderen als fotografe-
ren. Geweldig dat ook dat nu eens aan 
iedereen getoond kon worden. Velen 
vonden het zo gezellig, dat zij gebruik 
maakten van de mogelijkheid om een 
gezonde lunch te gebruiken. 3 septem-
ber was dus een heel goede start van 
het seizoen, waarin wij met elkaar weer 
veel en enthousiast activiteiten met 
elkaar zullen gaan ondernemen. Het 
programma kent u, maar u weet 
inmiddels ook dat het heel goed 

mogelijk is, dat gaandeweg nog nieuwe 
ideeën worden gerealiseerd. Eén van 
die nieuwe ideeën is dat er voor de 
ouderenadviseur en Huba’s een 
WMO-academie wordt georganiseerd, 
waar zij bijgeschoold worden op die 
terreinen die zij nodig hebben om leden 
die zorgen of problemen hebben bij te 
staan en te helpen de goede weg te 
vinden om tot een bevredigende 
oplossing te komen.
U ziet het: 2016/2017 wordt weer een 
bruisend seizoen op alle terreinen.
Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

Maria en barmhartigheid
Maria en het jaar van barmhartig-
heid gaan uitstekend samen. Velen 
kennen ongetwijfeld nog de litanie 
van Maria, die reeks van aanroepin-
gen tot haar om dat telkens te laten 
volgen door ‘bid voor ons’. 
Verschillende aanroepingen hebben 
van doen met de relatie en houding 
van Maria tot de barmhartigheid: 
‘Moeder van de goddelijke genade’ / 
‘Moeder van goede raad’ / ‘Deur van 
de hemel’ / ‘Troosteres van de 
bedroefden’.

Barmhartigheid wordt uiteraard 
stelselmatig in verband gebracht met 
de zeven werken van barmhartigheid, 
zoals we die hebben leren kennen bij 
Matteüs. Jezus wijst ons ook op een 
andere wijze op een barmhartige 
houding, als je ziet dat de heersers van 
de volkeren met ijzeren vuist regeren 
en dat de groten misbruik maken van 
de macht over de mensen. Dát moet 
anders: wie onder u groot wil worden, 
moet dienaar van u zijn. Deze
barmhartige houding hoorden we 
eerder bij Maria; op bezoek bij haar 
oude nicht Elisabeth om haar van 
dienst te zijn bij de voorbereidingen 
van de geboorte van haar zoon 
Johannes, spreekt ze die prachtige en 
indrukwekkende woorden, die we 

samenvatten als het ‘Magnificat’:
Barmhartig is God ...
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 
en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
heersers stoot hij van hun troon 
en wie gering is geeft hij aanzien. 
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 
maar rijken stuurt hij weg met lege handen
Hier hoor je al de woorden die Jezus 
later als volwassen man heeft gespro-
ken, waar Hij aangeeft elkaars dienaar 
te zijn, waar Hij aangeeft dat je de 
arme en kwetsbare medemens 
overlaadt met eten als hij honger 
heeft, waar Hij aangeeft dat je niet 
hooghartig of gehaast met een boog 
om de moeilijkheden heen loopt, maar 
naar de gewonde mens aan de kant 
van de weg toegaat en hem verzorgt, 
zodat je de geringe en kleine mens 
aanzien geeft. Ja, Maria als moeder van 
de toekomstige icoon van barmhartig-
heid, zette zelf reeds de wereld op zijn 
kop. Zoon Jezus heeft het niet van een 
vreemde. Deze maand bidden we 
regelmatig het rozenhoedje, eren we 
Maria en vragen haar voorspraak. Dat 
ook wij die weg van barmhartigheid 
gaan. Dat ook wij durven kiezen voor 
een andere weg, dan doorgaans wordt 
verwacht. Dat wij niet de machtigen 
en sterken en bazen en heersers zijn, 
maar durven neerknielen om de kleine

en gekwetste en zieke en eenzame 
mens nabij te zijn; dat wij dienaar/
dienares durven zijn van de gewonde 
mens aan de kant van de weg, letterlijk 
gewond, maar veelal ook symbolisch 
gebruikt, in de betekenis van teleurge-
steld, van bedroefd, van verstoten, van 
niet begrepen, van alleen gelaten. 

Theo Blokland, pastoor

KBO 60 JAAR
Mededeling over het eindfeest in 
de Muze op 12 november 2016.

De aanvang is 14.00 uur. Het feest is 
uitsluitend bestemd voor KBO LEDEN 

en is geheel gratis. Vanaf maandag 
17 oktober kunt u aan de receptie in 
de Muze een entreebewijs afhalen. 
Vergeet niet uw KBO pasje mee te 

nemen. Per pas wordt één entreebe-
wijs verstrekt. Komt u met een rolstoel, 

meld dit dan bij het afhalen. Laat u 
niet weerhouden als u te laat bent 

voor een entreebewijs. De receptie zal 
uw naam noteren en misschien 

kunnen we bij evt. afmeldingen nog 
iets voor u betekenen.

De openingstijden van de Muze zijn:
Maandag t/m vrijdag van 

10.00 tot 16.00 uur. 
Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
U bent allen van harte welkom. 

Dit wordt een geweldige afsluiting 
van een jaar met allerlei festiviteiten.

                 Namens de feestcommissie,
 Annie, Ans en Hannie



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.

VOOR UW

GEZONDHEID
& GEMAK

OOK VOOR

VERHUUR
& UITLEEN

 

Terugblik seniorenmarkt op 3 september 2016.

Wat was er veel te beleven in Noordwijk op 3 sept. Daar 
hoorde ook de seniorenmarkt bij. Ondanks er te kiezen viel 
waren er veel bezoekers geweest die zaterdag in de 
Wieken. Het was een gezellige maar overzichtelijke drukte. 
Er werden veel vragen gesteld aan de standhouders. Dit 
kon zijn over gezondheid, veiligheid, creativiteit, maar ook 
waar de KBO voorstaat. Er hebben zich ongeveer 10 nieuwe 
leden gemeld. Trouwens de naam van de pop raden is 
niemand gelukt. Haar naam was SUSAN. We kunnen 
terugkijken op een geslaagde seniorenmarkt.
De KBO bedankt alle medewerkers voor deze geslaagde 
dag!

Isabelle Good Food.
Isabelle is gezondheidsconsulente. Zij was ook aanwezig op 
onze markt. Zij weet veel over voeding en gezondheid te 
vertellen. Zij wil daarom in januari 2017 een cursus geven 
over gezondheid en voeding. Deze cursus zal bestaan uit 
5 lessen van één uur. Heeft u interesse? Bel even An
 071-8881407.

Samen eten, samen koken
Het is misschien een rare opmerking, maar één ding snap ik 
niet! Hier in Noordwijk moeten er toch ook mannen zijn, die 
in gezelschap graag een warme gezonde hap willen eten? 
En bent u samen? Ook dat is prima.
Kom op mannen meld je aan bij An tel. 0718881407

Kerstconcert in Amsterdam?
Heeft u wel eens een kerstconcert bijgewoond in 
Amsterdam?  Ik wel en het was zo mooi!
Lekker met de bus van Beuk. Dus voor de deur in- en 
uitstappen en dan genieten van een groot orkest met 
prachtige kerstliederen. En dat bv. in het concertgebouw.
Hebt u interesse graag een mailtje: 
activiteiten@kbonoordwijk.nl  of bel  071-18881407

De eerste wandelingen voor de 2e helft van seizoen 
2016. Met Kees, René, Marga en ik hebben we weer 
mooie wandelingen uitgezocht. Elke 3e dinsdag van de 
maand vertrekken we om 8.45u of om 9 uur vanaf het 
Verkadeplein bij de St.Jeroenskerk 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. 

Di. 18 oktober`16. Groene Wissels nr.187. Zaandam-
Kogerveld: Zaans Groen. 11 km. 
Attentie: museumkaart meenemen indien mogelijk.
Dat groen komt U niet alleen tegen in de natuur rondom 
Zaandam en Zaandijk maar ook op de vele karakteristiek 
Zaanse huisjes en molens. Na een lange straat met oude 
en nieuwe industrie, door een park en langs een 
kolossale molen wandelt U over de Zaanse Schans en 
Zaans Museum ect. We vertrekken met auto om 9 uur 
vanaf het Verkadeplein naar Voorhout. Daar vertrekken 
we met trein om 9.21u met sprinter naar Heemstede-
Aerdenhout, daarna met Intercity naar Amsterdam-
Sloterdijk etc. 

Di.15 november `16. Groene Wissels. nr. 238 
Amsterdam- Amstel: Amstelland.17 km.
We wandelen langs de Amsteldijk, langs een park en 
Zorgvlied en na de enorme Rozenoordbrug het 
Amstelpark in, verder over vele slingerpaadjes, etc. etc. 
We vertrekken met auto om 9 uur vanaf het 
Verkadeplein bij de St.Jeroenskerk naar Voorhout. 
Vandaar om 9.21 u met sprinter naar Heemstede-
Aerdenhout etc.
Di. 20 december`16 is nog niet helemaal bekend.
Tot  ziens,  Ellen de Groot, 071-3612112 of 0642656757       

Wandelen met de KBO Activiteitenwetenswaardigheden 

Activiteitenprogramma 
Ouderenbonden Noordwijk 2016 - 2017

De gezamenlijke Noordwijkse ouderenbonden ANSV, KBO en PCOB, hun samenwer-

kingsverband het DBO en stichting WSN presenteren u hierbij het activiteitenprogram-

ma voor het seizoen 2016 – 2017. Deelname aan activiteiten is -onder voorwaarden- 

mogelijk voor iedereen, dus ook voor niet-leden. Naast de vele in dit overzicht 

genoemde activiteiten, wordt door de ouderenbonden ook op landelijk, provinciaal en 

lokaal niveau intensief gewerkt aan collectieve belangenbehartiging. Naarmate de 

zelfredzaamheid door de overheden steeds meer wordt nagestreefd, wordt belangen-

behartiging door o.a. de ouderenbonden steeds belangrijker ook op lokaal niveau 

door de overheveling van taken door de centrale overheid naar de gemeenten. Daar-

door is een breed gedragen ouderenorganisatie van groot belang en het lidmaatschap 

van een ouderenbond onontbeerlijk. Nog geen lid? Sluit u dan alsnog aan bij een van 

onderstaande lokale organisaties;

ANSV secr. Henriëtte van der Gugten 

e-mail: ansv.secretaris@gmail.com - tel. 071 – 88 848 84

KBO Noordwijk  Ledenadministratie: Herman (H.C.) Bogaards 

e-mail:  ledenadministratie@kbonoordwijk.nl - tel. 071 – 36 157 78

PCOB  dhr. L. Guijt, e-mail:  irlguijt@gmail.com - tel. 06 - 2037 0408

Kosten deelname en voor wie….

De genoemde prijzen in dit overzicht gelden voor leden van de Noordwijkse ouderenbon-

den en donateurs van stichting WSN. Tenzij anders aangegeven, betalen alle overige

deelnemers bovenop deze prijzen een toeslag van € 2,50 per keer dat men deelneemt. 

Op verzoek dient u een bewijs van lidmaatschap te kunnen overleggen.

Inschrijvingen

Voor een aantal activiteiten is inschrijving noodzakelijk,

 deze activiteiten hebben een nummer en zijn herkenbaar aan:

Inschrijven kan via een inschrijfformulier, verkrijgbaar bij :

- de receptie van ‘het Trefpunt’, Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee

- de balie van ‘de Wieken’, Wassenaarsestraat 5 te Noordwijk Binnen

- via de website van de eigen ouderenbond

Actuele agenda, wijzigingen programma en aanvullende informatie

Dit overzicht is met zorg samengesteld, echter onvoorziene wijzigingen gedurende het 

seizoen zijn niet te voorkomen. Het overzicht bevat waar mogelijk de eerste datum in 

het seizoen als de activiteit start. Voor de meest actuele stand van zaken, adviseren wij u 

echter altijd de activiteiten-agenda’s te raadplegen die gepubliceerd worden in de maand-

bladen/Nieuwsbrief en op de websites van de ouderenbonden en stichting WSN. 

U kunt ook informeren bij de 2 dienstencentra (de Wieken en het Trefpunt).

Indeling categorieën

Advies en hulp

Bewegen

Computer

Creativiteit

Cultuur

Hobby

Informatief en overig

Koken

Modeshow

Muziek

Natuur

Reizen

Spel / Kaartspellen

Spel overig / ontspanning  *

Talen

Indeling categorieën:

Advies en hulp, pag. 98

Bewegen, pag. 98-100

Computer, pag. 101-102

Creativiteit, pag. 103-104

Cultuur, pag. 105

Hobby, pag. 105-106

Informatief en overig, pag. 106-107

Koken, pag. 107

Modeshow, pag. 107

Muziek, pag. 108

Therapie, pag 112

Adressen van locaties, pag. 112

Natuur, pag. 108

Reizen, pag. 108

Spel / Kaartspellen, pag. 109

Spel overig /ontspanning, pag. 110

Talen, pag. 112

Gemeenschappelijk actief 97

Beste mantelzorger,
Deze nieuwsbrief bevat 
informatie vanuit het 
Steunpunt Mantelzorg 
Noordwijk voor alle 
mantelzorgers en voor 
beroepskrachten die hen 
ondersteunen.

Mantelzorgpas 2016

U kunt de mantelzorgwaardering voor 2016 weer 
aanvragen. Bent u reeds in het bezit van een 
mantelzorgpas, dan krijgt u van de gemeente Noordwijk 
bericht over het opnieuw aanvragen van de waardering. 
U heeft de mogelijkheid voor het aanvragen hiervan 
tot 31 december 2016. Aanvraagformulieren zijn 
verkrijgbaar bij Het Trefpunt, De Wieken, Groot Hoogwaak, 
Jeroen en het Gemeentehuis. Kijk voor meer informatie 
op www.mantelzorgpas-noordwijk.nl.
Belangrijk om te weten voor het aanvragen van de 
Noordwijkse mantelzorgpas: de zorgvrager dient een 
inwoner te zijn van de gemeente Noordwijk. De 
mantelzorger waarvoor de waardering wordt aangevraagd 
mag wel buiten de gemeente wonen. Dit betekent dat 
Noordwijkse mantelzorgers die hun zorgvrager in een 
andere gemeente hebben wonen, de waardering dus via 
de desbetreffende gemeente dienen aan te vragen. Bij 
gemeente Teylingen, Lisse, Noordwijkerhout en Hillegom 
hanteren ze een andere deadline voor het aanvragen 
namelijk tot 1 november. Bij gemeente Katwijk is dit tot 
1 december 2016. 

Jubileum activiteiten
September/oktober 2016
We hebben nog in petto voor u het bezoek aan Estec op 
6 oktober en een gedeelte van de historische wandeling 
door dhr Verkade. Maar daar moeten we nog een datum 
voor afspreken met de heer Verkade.
En dan het eindfeest in de Muze op 12 november.
Feestcommissie Annie, Ans en Hannie

Kijk voor het hele 
Activiteitenprogramma 
achterin het magazine 
WSN-Leef! nr. 10-2016

50 jaar getrouwd
Wie kent niet van vroeger het tuincentrum van Peschier!
Mijn ouders zijn afgelopen 21 september 50 jaar 
getrouwd. Mijn vader is een echte Noordwijkbinder, 
geboren in de Molenstraat en mijn moeder komt uit 
Noordwijkerhout.  In 1962 startte mijn vader met het 
allereerste tuincentrum in de Bollenstreek. Deze was in 
de Zeestraat nadat eerst de tramrails verwijderd was en 
de naam was ‘Bloemisterij Peschier’  naderhand 
veranderd in ‘Tuincentrum Peschier’. Dit duurde tot 
1976 want toen ging huize Jeroen uitbreiden. Ze 
verhuisden toen naar de van Panhuysstraat tot 1998. 
Ook heeft hij 30 jaar op de markt gestaan. Mijn moeder 
is 23 jaar geleden zeer ernstig ziek geweest en voor de 
hemelpoort gestaan, maar niet binnen gelaten. Nu 
wonen mijn ouders aan de Clusiusweg 48 en ze zijn nog 
elke dag bezig met bloemen en planten en volgens 
mijn vader zijn ze al meer dan 25 jaar lid van de KBO.

Petra Peschier



Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Oktober '16 November '16
 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 6 3

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 19 16

 Bowlen   (Bowlingcentrum)
     KBO  v   v Panhuysstraat

do 14:00 20 17

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 21 18

 Handwerken en Quilten 
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22,29

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

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

Jubileum - Bezoek aan Space Expo
     KBO  v met na afloop hapje en drankje

do 14:00 6

Feestmiddag ter afsluiting jubileumjaar
     KBO  v  De Muze

za 14:00 12

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

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

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

do 14:00 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken

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

 Natuurclub "Samen erop uit"   
     KBO  v   Northgohal (parkeerplein)

ma 14:00 7

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Reizen > Bedevaart
     KBO  v   Oudenbosch

wo 8:00 5

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 4, 18 1, 15, 29

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 5, 19 2, 16, 30

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen do 10:30 6, 20 3, 17

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 7, 21 4, 18

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 18 15

Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Oktober '16 November '16
 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 8, 22 12, 26

 Bingo / Damesbingo
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 10 14

 Bridgecursus voor Beginners
     DBO    Het Trefpunt

wo 10:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Oktober '16 November '16

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 7, 14, 21, 
28(in de Wieken) 4, 11, 18, 25

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Computercursus "Windows 10"
     DBO     Het Trefpunt

wo 10:00

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22,29

 Frans, conversatie I
     DBO     De Wieken

di 10:00 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken

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

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

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

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 8, 29 12, 26

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22,29

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 3, 24 7, 21

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 10, 31 14, 28

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 18 15

 Modeshow - van der Klooster Mode
     DBO     De Wieken

za 11:00 5 start verkoop 
13:00 uur

 Optreden - Zeemanskoor " Overal "
      DBO    Het Trefpunt

za 14:00 22

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 9:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

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

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Omgaan met Tablets 
     DBO      De Wieken

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

 Computer/laptop cursus
     DBO      De Wieken

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

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

do 10:00 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:45 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 14:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Yoga
    DBO    Het Trefpunt ma 14:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

Start in overleg
 Bij voldoende belangstelling



Vacatures
●  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.).

Heeft u interesse of weet u misschie
iemand die wij zouden kunnen
benaderen voor één van de boven-
genoemde 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

WMO: Tips voor het ‘keukentafelgesprek’ bij de gemeente

Om professionele hulp aan te kunnen vragen bij de 
gemeente krijgt u een keukentafelgesprek (officieel heet 
het ‘onderzoek’). Het doel van het gesprek is om te bekij-
ken welke ondersteuning nodig is. Hoe gaat u als mantel-
zorger zo’n gesprek goed voorbereid aan? Als mantelzor-
ger bent u volwaardige partner in de zorg. En meer dan 
dat: de band die u heeft met degene voor wie u zorgt, de 
verhalen en het verleden dat u met elkaar deelt is uniek. 
Geen zorgprofessional die dat kan overnemen, geen 
Wmo-medewerker die dat kan negeren. Daarom bent u in 
gesprekken als mantelzorger een volwaardige gespreks-
partner naast de zorgvrager. Hieronder tips om dit gesprek 
goed voor te bereiden:

1. Bereidt u voor: Bedenk voor het gesprek waar u zelf als 
mantelzorger mee geholpen zou zijn. Praat er eventueel 
vooraf over met iemand uit uw familie- of vriendenkring of 
een KBO ouderenadviseur. 
2. Schrijf op: Schrijf voor het gesprek op wat u belangrijk 
vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets. 
3. Neem iemand mee naar het gesprek: Neem iemand 
mee die ervaring heeft met dit soort gesprekken, hiermee 
staat u er niet alleen voor. De KBO ouderenadviseur staat u 
bij.
4. Geef een reëel beeld: Geef in het gesprek een reëel 
beeld: wat kost u veel energie, waar maakt u zich zorgen 
om, waar zou u hulp bij willen?
5. Stel vragen: Vraag wat de gemeente voor u kan doen. 
Welke ondersteuning is er? Is er iets niet helemaal duide-
lijk? Blijf doorvragen! 
6. Vraag om eigen gesprek: Het kan moeilijk zijn om in de 
aanwezigheid van de zorgvrager aan te geven waar u zelf 
behoefte aan heeft of wat u lastig vindt in de zorgsituatie. 
Vraag dan om een eigen gesprek. 
7. Op eigen wijze zorgen: Laat er voldoende aandacht 
zijn voor het dagelijks leven van u als mantelzorger en zorg 
dat daarmee voldoende rekening wordt gehouden. 

Daarbij mag u ook uw wens om met vakantie te gaan 
(respijtzorg) aan de orde stellen. 
8. Vraag om een verslag: U heeft recht op een schrifte-
lijk verslag van het gesprek. Zo kunt u nakijken of de 
situatie goed in beeld is gebracht en wat de gemaakte 
afspraken zijn. 
9. Spreek evaluatiemomenten af: Het keukentafelge-
sprek is een momentopname. De situatie kan verande-
ren of het mantelzorgen kan u zwaarder vallen dan u 
had gedacht. Spreek daarom evaluatiemomenten af. 
10. Meer informatie op www.Mezzo.nl: Wilt u nog 
meer tips over het keukentafelgesprek, kijk op mezzo.nl 
onder de tab “voor mantelzorgers”, daar treft u nog meer 
informatie aan om u goed voor te bereiden.
 
Steunpunt Mantelzorg Noordwijk
Wassenaarsestraat 5, 2201 RD Noordwijk.
Telefoonnummer: 071-8200295/ 06-55456779
e-mail: mantelzorgsteunpunt@welzijnnoordwijk.nl  
www.mantelzorgnoordwijk.nl

Sinds een paar maanden hebben we een nieuwe KNB-
brochure, genaamd “Waar zeg ik JA tegen?”. Het is de 
tegenhanger van “Wie geeft u het vertrouwen?”, welke 
brochure over het maken van levenstestamenten gaat, 
waar je allemaal aan moet denken en wie je het 
vertrouwen geeft om namens jou te handelen als je zelf 
daartoe niet meer in staat bent door geestelijke of 
lichamelijke oorzaken. Het is goed dat er ook informatie is 
die de andere kant belicht, namelijk de kant van de 
gemachtigde, degene die het vertrouwen krijgt, veelal een 
kind van de ouders. In de brochure “Waar zeg ik JA tegen” 
zijn taken en verantwoordelijkheden van de 
gevolmachtigden in een levenstestament omschreven.
Wat niet in de brochure staat, zijn de rechtshandelingen 
die de gevolmachtigden niet namens de volmachtgevers 
(ouder(s)) kunnen doen. Het zijn er twee:         
                                                                          
1)  een gevolmachtigde kan niet het testament van de 

volmachtgever wijzigen. Een testament moet altijd 
worden gemaakt of gewijzigd door de betrokkene zelf. 
Dit kan nooit op volmacht, nooit door een curator, 
mentor, bewindvoerder of wie dan ook. Dat wil zeggen 
dat iemand die de gevolgen van zijn/haar 
handtekeningen geestelijk niet meer kan overzien, géén 
testamenten meer kan maken of wijzigen; en                                                                                                                                              

2)  een gevolmachtigde kan géén schenkingen ‘op papier’ 
doen, ofwel notariële akten tekenen waarin de 
volmachtgevers (ouders) bedragen uit vrijgevigheid 
schuldig erkennen aan bijvoorbeeld de kinderen.                                                                                                                                        

Dit laatste punt weten veel mensen niet. Voor de 
schenkingen op papier geldt het vormvereiste van 
testamenten: je moet het persoonlijk aangaan. Dus u kunt 
als schenkers ook geen volmacht geven aan medewerkers 
van een notariskantoor! U moet er persoonlijk voor 
tekenen. Is dat niet gebeurd, is de schenking niet geldig, en 
zal de fiscus ook geen aftrek in Box 3 toestaan. De brochure 
“Waar zeg ik JA tegen” en diverse andere brochures zijn 
gratis af te halen op ons kantoor of te lezen op onze 
website www.notariskruissweere.nl onder de link 
brochures en de link KNB.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht bereikbaar)

 
Ivonne Clemens uitvaartverzorging en winkel
Van Limburg Stirumstraat 6a
2201 JN Noordwijk

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



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 

John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
Nummer  uiterste inleverdatum:
November   9  12 oktober
December  10  23 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 wnd
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl
 071 36 242 30
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
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 OB E: froukjevdende@gmail.com
  06 475 12 472
Mw.W.C.E. van Leeuwen B E: wcevanleeuwen@ziggo.nl  
  071 36 161 63
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. van den Burg    
 E: webmaster@kbonoordwijk.nl

Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap

Contributie Per 1 januari 2016 bedraagt de contributie voor 
het lidmaatschap € 24,00 per persoon per jaar.
Duur van het lidmaatschap De minimale duur van het KBO 
Noordwijk-lidmaatschap is tenminste één volledig kalender-
jaar. Het lidmaatschap wordt daarna jaarlijks automatisch 
verlengd met een jaar.
Lidmaatschap opzeggen De opzeggingstermijn is mini-
maal één maand voor het einde van enig jaar (dus vòòr 
1 december) en dient schriftelijk te geschieden aan de 
ledenadministratie. Het actuele adres van de KBO Noordwijk 
ledenadministratie vindt u altijd achterin de Nieuwsbrief en 
op de website www.kbonoordwijk.nl

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 € 24,- 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  
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Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen…

Ziek? 
U vindt het fijn als iemand u een bezoekje brengt? 
Al enige tijd hadden wij niemand die – op verzoek – een 
zieke KBO-er wilde bezoeken. Wij zijn blij dat: Mevrouw 
J.G. Lindhout  (tel. 071 8885409) deze taak op zich wil 
nemen. Wij heten haar van harte welkom in de groep 
vrijwilligers. Als u zelf of een van uw naasten is ziek en 
verlangt naar bezoek, belt u dan even naar mevrouw 
Lindhout. Zij maakt dan met u een afspraak. 

Mevr. J.J. van Rossum  
van der Vliststraat 5  Rijnsburg    72 jaar

Mevr. T.H.C. Philippo-Uphoff  
Palaceplein 7    76 jaar
 

 Dat zij mogen           rusten in vrede 




