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Van oudsher en in bepaalde streken/
landen is het een goede gewoonte 
om bij gelegenheid van het nieuwe 
jaar het huis te laten zegenen. 

Dan wordt op de deurpost aan de 
ingang van ieders huis op Drie-
koningen het jaartal geschreven (met 
kalk/krijt) en daarbij de letters C+M+B. 

Het opschrift blijft volgens de traditie 
staan tot het feest van Pinksteren als 
uitdrukking van het christelijk geloof 
van de bewoners van het huis en als 
bescherming tegen de machten van 
het kwaad. In onze Sint Maarten 
parochie wordt de zegen over het huis 
en zijn bewoners ook aangeboden. Je 
kunt een gezegende kaart uit de kerk 
meenemen en door deze huiszegen 
bij de entree van het huis te plaatsen, 
breng je Gods zegen bij je thuis. 

En dat mag natuurlijk het hele jaar.

De huiszegen: 20 C+M+B 17 kent 
verschillende betekenissen.

C+M+B : 3 Wijzen Caspar + Melchior 
+ Balthasar
Deze letters worden in verband 
gebracht met de wijzen (koningen) 
uit het oosten: Caspar, Melchior en 
Balthasar. Op het feest van Drie-
koningen werd het huis gezegend.

C+M+B : Openbaring Cana Magi 
Baptisma 
De letters worden ook in verband 
gebracht met de drievoudige open-
baring van de Heer.  
Kerstmis is het feest van de geboorte 
van Jezus en daarmee de openbaring 
aan alle mensen. Deze openbaring van 

God wordt gevierd met Driekoningen, 
bij het feest van de Doop van de Heer 
en bij het eerste wonder van Christus 
in Kana. De letters verwijzen daarmee 
ook naar deze feesten: (1) bruiloft te 
Kana (Cana); (2) aanbidding van de 
Wijzen (Magi); (3) doop van de Heer in 
de Jordaan (Baptisma).

C+M+B : Zegentekst Christus 
Mansionem Benedicat 
Om deze betekenis gaat het vooral; 
deze drie letters zijn de beginletters 
van de zegentekst ‘Christus 
Mansionem Benedicat’, dit bete-
kent: ‘Christus zegene dit huis’.
In onze parochie is er de bede bij 
gevoegd: Ga met God en Hij zal met je 
zijn, jou nabij op al je wegen met zijn 
raad en troost en zegen (uit Liedboek 
416). Zo’n gezegend 2017 wens ik je 
van harte toe.

Theo Blokland, pastoor

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

Alweer 2017! Als ik dit schrijf, is de 
maand nog jong en snoepen wij 
nog die zaken op die wij weer teveel 
hebben gekocht voor de feestda-
gen. Heeft u dat ook? Het zijn maar 
een paar dagen, maar je bent altijd 
bedacht op onverwacht bezoek… 
Het eerste goede voornemen was 
dus al geboren: eind van dit jaar niet 
weer te veel kopen.

2017, een jaar waarin wij terug 
kunnen kijken op een heerlijk jubile-
umjaar. En het jaar waarin wij weer 
nieuwe dingen gaan organiseren, 
die nog niet helemaal hun beslag 
hebben, maar daar hoort u binnen-
kort over. Zo blijft iedere Nieuwsbrief 
spannend: wat heeft de activiteiten-
commissie nu weer verzonnen. 

Trouwens, gelukkig zijn er meer 
mensen die met goede ideeën komen 
die uitgevoerd gaan worden. U merkt 
het wel.

Ieder jaar is trouwens een uitdaging, 
niet alleen voor de activiteitencom-
missie en het bestuur, maar voor ons 
allemaal. Immers, iedere dag vraagt 
opnieuw om het nemen van beslissin-
gen waarbij je moet afwegen wat het 
verstandigst is. Dat kan gaan over 
kleine dingen als wat eten wij 
vandaag, maar ook belangrijker zaken 
vragen ons iedere dag opnieuw na te 
denken. In deze maand met de korte 
dagen, kan dat ook zijn: heb ik even 
tijd om die en die kennis even te 
bezoeken, want ik weet dat zij/hij de 
hele week alleen zit. Uit ervaring weet 

ik dat het gemakkelijk is om te 
denken “dat doe ik morgen wel”, maar 
ik weet ook dat ik dan de hele dag 
een schuldig gevoel heb. Het tweede 
goede voornemen van dit jaar is dan 
ook: direct zoiets doen.

U ziet het, is heb een klein lijstje, 
maar de tweede zal mij nog meer 
moeite kosten dan de eerste. U heeft 
waarschijnlijk voor uzelf ook zoiets 
gemaakt. Zullen wij elkaar toewensen 
dat wij en alle mensen om ons heen 
in 2017 gelukkig zullen zijn en dat wij 
daar moeite voor zullen doen? Dan 
wordt de wereld een stukje beter.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

Huiszegen



www.ouderenwinkel.nl/noordwijk

Van Speijkstraat 2  •  2202 GK  Noordwijk
T  (071) 361 91 02  •  E  noordwijk@ouderenwinkel.nl
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Gelijktijdig met deze Nieuwsbrief ontvangt u de contributie-
nota voor het huidige jaar (2017). De contributie bedraagt 
evenals vorig jaar € 24, - per persoon.
Op uw contributienota is duidelijk vermeld of u een machti-
ging voor automatisch incasso heeft afgegeven of niet. 

Machtiging incasso
Heeft u machtiging afgegeven, dan ontvangt een nota 
(1 vel papier) met daarop de specificatie van het te betalen 
bedrag voor dit jaar. U ziet dan op uw nota in de regel 
waarop het ‘’Totaal te betalen” bedrag staat, naast 
‘Betaalwijze’ [ Machtiging Incasso ] staan.  
Verder naar beneden is uw IBAN bankrekeningnummer 
vermeld waarvan de incasso zal worden geïncasseerd. Als 
dit nog steeds uw bankrekeningnummer is, hoeft u verder 
niets te doen en zal het bedrag omstreeks de genoemde 
incassodatum worden geïncasseerd. Heeft u inmiddels een 
ander bankrekeningnummer gekregen, of is het nummer 
onjuist, neemt u dan a.u.b. even contact op met de penning-
meester. Het telefoonnummer vindt u onderaan de nota.

Géén machtiging
Leden die géén gebruik maken van automatisch incasso, 
dienen zelf hun bank opdracht te geven om de te betalen 
contributie over te maken naar KBO Noordwijk. U ziet dan 
op uw nota in de regel waarop het ‘’Totaal te betalen” 
bedrag staat, naast ‘Betaalwijze’ [ Géén machtiging ] staan.  
Vermeldt bij uw betaling alstublieft altijd het ‘Referentie 
nummer’ (Ref.:) uit het vet omlijnde vakje, zodat we uw 
betaling op juiste wijze kunnen afboeken. De uiterste 
betalingsdatum is 15 februari a.s.

De nota bestaat in dit geval uit 2 vellen papier. Naast de 
nota is er een machtigingsformulier bijgevoegd die u kunt 

Wij zijn  op zoek,
Wij, de leden van het seniorenkoor van de KBO, zijn op 
zoek naar nieuwe leden. In de laatste jaren is ons koor 
wat ingekrompen door dat er wegens de leeftijd toch 
wel wat moeten afhaken of overlijden.

Wij zijn enthousiaste zangers en zangeressen die een 
uur gezellig met elkaar zingen. Niet echt heel moeilijke 
muziek staat op ons repertoire maar wel vrolijke  
een- en meerstemmige muziek.

Wij zijn wel het seniorenkoor van de KBO maar men 
hoeft niet perse Katholiek te zijn om mee te zingen, 
iedereen is van harte welkom.

Wij repeteren op donderdagmiddag van twee tot drie 
uur in het parochiecentrum van de St. Jeroenkerk. 
De contributie is 25 euro voor het hele jaar.

Een paar keer per jaar treden we op in een verzorgings-
tehuis of een andere instelling in het kader van Fonds 
1818. Dat brengt enig financieel gewin en het geeft 
ook repetitie vreugde en spanning.

Graag nodigen we u uit om eens mee te komen en zingen 
op onze repetitiemiddag en zo te ervaren hoeveel plezier 
zingen in uw leven brengt.

Voel u welkom, wij kijken naar u uit. Wilt u meer inlichtin-
gen kunt u altijd  telefonisch of per e-mail met mij contact 
opnemen.

Joke Koek Telefoon:  3610887 E-Mail: Joke.koek@ziggo.nl

gebruiken als u voortaan automatisch per incasso wilt betalen. 
Steeds meer leden kiezen voor deze optie omdat het makke-
lijk is en men zelf verder geen betaalactie meer hoeft te onder-
nemen. Voor zover uw (bank)gegevens bekend zijn bij de 
ledenadministratie, is het formulier reeds voor u ingevuld. 
Controleert u de juistheid van deze gegevens of wijzig ze zo 
nodig, vul de datum in en voorzie het van uw handtekening. 
Als u het formulier vervolgens tijdig (uiterlijk 15 februari a.s.) 
opstuurt naar de penningmeester (adres op het formulier) of 
deponeert in de KBO-brievenbus in De Wieken of Het Trefpunt 
dan kunt u nog dit jaar van deze service gebruik maken. Er is 
nog een kleine groep mensen die contant betalen. Naast het 
feit dat wij contant geld zoveel mogelijk proberen te voorko-
men omdat dit erg bewerkelijk is en wij onze rayonhouders 
om veiligheidsredenen zo weinig mogelijk met contant geld 
over straat willen laten lopen, willen we de optie nog wel 
bieden. Om genoemde redenen zouden we het echter 
waarderen als u in plaats van contante betaling in dat geval 
toch voor een machtiging voor automatische incasso zou 
willen kiezen.
Wilt u toch contant betalen, neemt u dan even contact op met 
uw rayonhouder om met hem/haar af te spreken wanneer u 
het geld aan hem/haar kunt afdragen. Het telefoonnummer 
van uw rayonhouder staat op de nota vermeld. 
Na afdracht van uw betaling door de rayonhouder aan de 
penningmeester ontvangt u (dus achteraf ) een bevestiging/
kwitantie voor de ontvangen contributiebetaling.

Vragen?
Indien u vragen heeft over de contributienota, kunt u altijd 
even contact met mij opnemen.  
Alvast bedankt voor uw medewerking in deze!

Jacques Berbée  (penningmeester)

Contributienota 2017

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 misschien iemand die wij zouden kunnen benaderen voor 
één van dembovengenoemde 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
●  Rayonhouders (m/v) [doorlopend]
Wij willen graag in contact komen met leden die op invalbasis en/of op vaste basis binnen een bepaald rayon het contact 
met onze leden in een vaste ‘eigen’ wijk willen onderhouden. De werkzaamheden omvatten o.a. de bezorging van de 
Nieuwsbrieven / Nestors en contributienota’s, presentjes met verjaardagen etc. Bezorging vindt plaats in Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Katwijk en Rijnsburg. De Nieuwsbrieven / Nestors worden 10 x per jaar op vaste datums verspreid. 
Signaleren van verhuizingen en (ernstige) ziektemeldingen van leden binnen het eigen rayon en melding hiervan aan
de ledenadministratie. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met:
•  dhr. Aad van der Meer (tel. 071- 36 143 56)  of Jacques Berbée  (071- 36 138 58)



Allereerst wens ik iedereen een heel gezond, gelukkig en 
succesvol 2017 toe!
De laatste maanden van 2016 waren er bij mij op kantoor 
relatief meer boedels (nalatenschappen) en testamenten 
dan in andere jaren, waar in december meestal de nadruk 
ligt op schenkingen en ondernemingsrecht. Opvallend was 
ook dat herhaaldelijk de legitieme portie naar boven kwam. 
Zowel bij boedels waar mensen al onterfd waren in het 
testament van erflater, als bij testamenten waarin mensen 
zich afvroegen of onterving van een kind een optie zou zijn. 
Met alle vragen, teleurstellingen en misverstanden van dien. 
Vandaar dat ik het deze maand eens over de legitieme portie 
wil hebben. De legitieme portie is het wettelijk deel waar 
kinderen uit de nalatenschappen van hun ouders minimaal 
recht op hebben. Tegenwoordig is dat altijd de helft van het 
versterferfdeel. Het versterferfdeel is dat wat je volgens de 
wet gehad zou hebben als er géén testament was. Niet alle 
landen kennen een legitieme portie. Bijvoobeeld Duitsland 
wel (Pflichtteil), maar Groot-Brittannië niet.
Een voorbeeld ter verduidelijking. De heer en mevrouw T 
hebben 2 kinderen K1 en K2. Met K1 is al jaren geen contact. 
De kinderen van K1, hun kleinkinderen, hebben ze nooit 
gezien. De heer en mevrouw T willen naast elkaar, K2 tot 
enig erfgenaam benoemen en dus K1 onterven. “Kan dat wel 
dan, onterven?” vragen sommigen zich af. Ja dat kan. In de 
letterlijke zin van het woord: K1 wordt geen erfgenaam, en 
zal dat ook niet worden als hij een beroep doet op zijn 
legitieme portie. Hij heeft nooit recht op spullen (huis, auto, 
meubelen enz.) maar heeft bij een beroep op zijn legitieme 
portie alleen een vordering in geld op de nalatenschap (de 
erfgenamen) ter grootte van de helft van zijn versterferfdeel. 
Echtpaar T is gehuwd in gemeenschap van goederen, en 

heeft een huis met overwaarde van € 100.000 en € 50.000 
op de bank. Als de heer T komt te overlijden, is de helft 
(€ 75.000) van zijn vrouw omdat ze in gemeenschap van 
goederen gehuwd zijn, en de andere helft (€ 75.000) de 
nalatenschap. In deze nalatenschap zijn volgens de wet 
gerechtigd zijn echtgenote en 2 kinderen, ieder voor 1/3 
gedeelte ofwel € 25.000. Als K1 bij testament is onterfd, en 
hij doet een beroep op zijn legitieme portie, heeft hij dus 
een vordering van € 12.500 op zijn moeder en K2, de andere 
erfgenamen. K1 heeft niets te maken met de verdeling van 
de nalatenschap en ook een verklaring van erfrecht kan 
zonder zijn medewerking opgesteld worden. Hij is immers 
geen erfgenaam. Het is verstandig om in het testament de 
opeisbaarheid van de legitieme portie uit te stellen tot na 
het overlijden van de langstlevende ouder. Als het de bedoe-
ling is dat de kleinkinderen ook niet erven, moeten ook die 
uitgesloten worden anders komen ze bij plaatsvervulling op. 
Overigens hebben kleinkinderen die bij plaatsvervulling 
voor hun overleden ouder in de nalatenschap van hun 
grootouders opkomen, dezelfde rechten ter zake van de 
legitieme portie als hun ouder.
“Heb je dan altijd recht op de legitieme portie?” Niet altijd, 
als je onwaardig bent niet. Maar onwaardig word je alleen 
als je veroordeeld bent wegens een zwaar misdrijf jegens 
je ouders (moord of poging daartoe of vervalsing van het 
testament). Dat komt gelukkig weinig voor.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Cadeau voor trouw lidmaatschap: Wandelen met de KBO Wandeling Den Haag 
Voor zover er een huwelijksdatum bij de ledenadministra-
tie bekend was, was er tot en met 2016 een regeling voor 
huwelijksjubilea van leden (25-40-50 enz. jaar getrouwd). 
Men kreeg dan een attentie namens de KBO. Naast het feit 
dat dit soms voor ongewenste verrassingen zorgde (bijv. 
als 1 van partners lid is en de andere partner inmiddels 
overleden/gescheiden is etc.) en dit niet bij de ledenadmi-
nistratie bekend was. Dit veroorzaakte soms vervelende 
situaties. Met ingang van 2017 willen we daarom trouwe 
leden die al jarenlang lid zijn van de KBO Noordwijk, 
verrassen met een attentie. Zo komt eenieder aan de beurt 
als hij/zij het beoogde aantal jaren lid is. Omdat deze groep 
veel groter is, willen we proberen er meer maatwerk van te 
maken door een cadeaubon te schenken die in veel 
winkels/bedrijven is te besteden. Daardoor kan eenieder 
zijn eigen cadeau bepalen. Het bedrag dat we hiervoor 
uittrekken per persoon is € 7,50. Het huidige ijkmoment 
bedraagt 25+ jaren lidmaatschap.

20 december stapten 22 deelnemers in de Q-liner naar 
Den Haag. Onderweg genoten we van de berijpte velden 
en de overvliegende ganzen. Op het Centraal Station stond 
Rob Schleuderman ons al op te wachten. Hij had voor ons 
een mooie route uitgestippeld.

We liepen langs het gebouw van de Tweede Kamer en het 
Binnenhof naar de Passage. In het midden stond een fraai 
opgetuigde metershoge kerstboom. Bij het Goude Hooft, de 
oudste herberg van Den Haag, streken we neer op het min of 
meer verwarmde terras. De meesten van ons genoten van de 
koffie speciaal. Een kop koffie naar keuze met drie zalige 
lekkernijen. Ook de warme appeltaart ging er in als de 
spreekwoordelijke koek.
Terug langs de Gevangenpoort en het Binnenhof naar het 
Lange Voorhout met het beroemde Hotel des Indes. Langs 
statige ambassadegebouwen en monumentale paardenkastan-
jes naar het Vredespaleis. We trokken de Scheveningse Bosjes 
in. De Halsbandparkieten schetterden erop los en de grond lag 
bezaaid met herfstbladeren met een zilveren randje door de 
vorst. Dicht bij Madurodam staken we de drukke weg over. 
Aan de overkant kwamen we eerst langs het Indië Monument. 
Er voor lag een zee van fraaie bloemstukken. Via een heuveltje 
op en af kwamen we bij het tweede monument ter nagedach-
tenis van het Englandspiel. In het Westeinderpark aten we in 
het zonnetje op de picknickbankjes onze meegebrachte 
boterhammen op. De schommels nodigden sommigen uit om 
weer even kind te zijn. 
We liepen langs het prachtig aangelegde rosarium dat zeker 
de moeite waard is om in de zomer, als de rozen bloeien, 
nogmaals te bezoeken.
Daarna kwam de boulevard van Scheveningen, ons einddoel, al 
gauw in zicht. We konden daar voor het museum Beelden aan 
Zee, de groep Gulliver en de Lilliputters heel goed bekijken. In 
de zomerse drukte ontgaat je dan de vele grappige details. 
Natuurlijk deden we ook even de gerenoveerde Pier.
We sloten de wandeling af met een drankje in de strandtent 
La Gallicea. Met de bus terug naar het station, waar we met de 
Q-liner naar Noordwijk vertrokken. Onderweg zakte in het 
westen een bloedrode zon in de zee, terwijl in het oosten de 
mist kwam opzetten. Even voor het echt donker werd, waren 
we weer thuis. Ook deze wandeling was een cadeautje. 

Nel Nooijen 

Beste wandelaars KBO  2e helft van seizoen 2016/2017.
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. 17 jan.`17.  Wandeling door stedelijk hout. Gezien in 
Zuid-Hollands Landschap. 15 km.
De natuur is nooit ver weg. Ook stedelijke gebieden 
zitten vaak vol plukken groen, waar je aangenaam kunt 
wandelen. Langs de stadsrand van Leiden, waar land-
goederen, wandelbossen, kastelen, natte polders en 
zelfs een romantische ruïne een groen lint vormen.
Deze keer gaan we met de auto naar VVV Warmond, 
Gemeentehaven 3.
Vertrek 9 uur vanaf Verkade plein met auto.

Di. 21 febr.`17.  Wandeling Rijpwetering en omgeving 
( Kaag en Braasem) 15 km. 
Wandeling van Marga Salman.
We vertrekken vanaf het Verkadeplein om 8.45 u met de 
auto naar Voorhout en daarna met trein van 9.07u naar 
Leiden Centraal. Daarna met de bus 56 ri. Leimuiden 
naar Rijpwetering bushalte Paardebrug.  We laten ons 
nu verrassen door Marga.

Di. 21 maart `17. Ns-Wandeling Utrechtse Heuvelrug 
14 km. Start Ns-Driebergen-Zeist –Maarn.
Bijzonder: afwisseling tussen bos, heide en zandverstui-
vingen. Deze wandeling voert langs de charmante 
“Koepel van Stoop”op het landgoed Den Treek. 
Markering v.d. route tot Austerlitz met wit-rode tekens 
met NS logo.
We vertrekken vanaf het Verkadeplein bij de St.
Jeroenskerk om 8.45 u met de auto naar Voorhout 
,daarna met trein om 9.07 u naar Leiden ri. Utrecht, 
in Utrecht-Centraal overstap naar Driebergen-Zeist.

Di.19 april `17. Wandeling Leerdam - Beesd16km. 
Wandelen langs rivieren. Uit www.stroomwaarts.net
De bloesemroute. De rivier de Linge is te omschrijven 
als schilderachtig.Vooral het traject tussen Leerdam en 
Beesd is een mooie meanderend rivierenlandschap. 
Neem daarbij de oude en karakteristieke dorpjes als 
Acquoy en Rumpt en je begrijpt waarom wandelen 
langs rivieren zo mooi is.

Tot  ziens,  Ellen de Groot, 071-3612112 of 0642656757   

Het eerste jaar -dus 2017- moeten we om deze omzetting 
eerlijk te laten verlopen en dus de leden die al meer dan 
25 jaar lid zijn ook verrassen. Een inhaalrace dus. Je zou 
denken ’25 jaar lid zijn dat is nogal wat’. Wij mogen ons 
echter verheugen op het feit dat onze leden bijzonder 
trouw zijn en het lidmaatschap dan ook bijzonder waarde-
ren. Een lid is inmiddels zelfs 35 jaar lid. Zoals het er nu naar 
uitziet komen bijna 200 personen in aanmerking voor deze 
cadeaubon dit jaar. Om het bedrag enigszins leuk te maken 
is deze combinatie van jaren lidmaatschap en bedrag per 
persoon op deze wijze tot stand gekomen. 
25 jaar in deze vorm is tenslotte ook zeker een echt 
jubileum. Zoals het er nu naar uitziet zullen deze cadeau-
bonnen door de penningmeester worden verstrekt in een 
gesloten enveloppe en eens per einde kwartaal tezamen 
met de Nieuwsbrief/Nestor worden bezorgd. 

Jacques Berbée  (penningmeester)
 



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Februari '17 Maart '17
 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 2 2

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 15 15

 Bowlen   (Bowlingcentrum)
     KBO  v   v Panhuysstraat

do 14:00 16 16

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 17 17

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 2, 9, 16, 23 2, 9, 16, 23, 30

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

do 14:00 2, 9, 16, 23 2, 9, 16, 23, 30

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27

 Natuurclub "Samen eropuit"  (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 6

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22, 29

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 14, 28 14, 28

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 1, 15 1, 15, 29

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen do 10:30 2, 16 2, 16, 30

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 3, 17 3, 17, 31

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 2, 9, 16, 23 2, 9, 16, 23, 30

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 2, 9, 16, 23 2, 9, 16, 23, 30

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 21 21

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Februari '17 Maart '17
 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 11, 25 11, 25

 Bingo / Damesbingo
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 13 13

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22, 29

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Februari '17 Maart '17

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 2, 9, 16, 23 2, 9, 16, 23, 30

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 24, 31

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

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

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

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 2, 9, 16, 23 2, 9, 16, 23, 30

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 11, 25 11, 25

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 2, 9, 16, 23 2, 9, 16, 23, 30

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 13 6, 20, 27(excursie)

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 6, 20 13, 20, 
27(excursie)

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 21 21

 Modeshow
     DBO     Het Trefpunt

za 10:00 11

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 9:30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 9:00 1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22, 29

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:45 1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22, 29

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 14:30 1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22, 29

Door de gezamenlijke ouderbonden in Noordwijk t.w. KBO 
- PCOB - ANSV wordt een belastingservice verleend. 
Doelgroep is ouderen met een inkomen tot € 35.000 voor 
alleenstaanden en € 50.000 voor een echtpaar en/of 
samenwonenden. Deze service wordt verricht door een 
aantal vrijwilligers die hiervoor zijn opgeleid en kennis 
hebben vergaard. Doordat het aantal vrijwilligers wat is 
afgenomen zijn we op zoek naar mensen M/V die wat met 
cijfertjes en regeltjes hebben. Doel is om opgeleid te 
worden tot zelfstandig invuller van aangiften inkomstenbe-

lasting en aanvragen toeslagen. De aspirant invullers worden 
begeleid door ervaren invullers om uiteindelijk zelfstandig 
aan de slag te kunnen.

Iets voor u – jou? Wij informeren u graag. 
Informatie kan worden ingewonnen bij de commissie 
Belastinginvullers van de gezamenlijke ouderenbonden t.w.:
de heer Ike   071 361 23 70
de heer Van der Hoeven  06 536 32 160
de heer Hamburger  071 361 99 54

Ouderenbonden Noordwijk



Korting op de Vuurtorenpas in onze centra: 
“De Wieken” en “Het Trefpunt”.
Onze leveranciers hebben voor 2017 een aantal prijsver-
hogingen aangekondigd. Om de standaard consumptie-
prijzen in onze centra op een acceptabel niveau te houden 
is besloten om 
per 1 februari 2017 het huidige kortingspercentage, bij 
betaling met de Vuurtorenpas, te verlagen met 5%. Dit 
betekent dat de standaard consumptieprijzen in 2017 
niet verhoogd worden en dat het kortingspercentage, 
bij betaling met de Vuurtorenprijs, 20% wordt.
Met ingang van 1 februari 2017 kunt u de Vuurtorenpas 
ook buiten onze centra: “De Wieken” en “Het Trefpunt” 
gebruiken.
Met de HEMA en met slager Knijnenburg is overeen-
gekomen dat houders van de Vuurtorenpas 
10% korting krijgen op vertoon van hun Vuurtorenpasje. 
Dit is een mooie meevaller in deze dure tijd.
Bij de HEMA is de korting geldig in de horeca en op 
afgeprijsde artikelen. Alleen niet geldig op: fotoservice, 
fotoboeken, 3D printen, gordijnmaakservice, HEMA 
telecomproducten, ontwerp-het-zelfartikelen (inclusief 
fiets), fietsen, de online gebakservice, cadeaukaarten, 
de koffiekaart, de ijskaart en lekker weg.
Ook bij Zwembad BinnenZee zijn er voordelen voor 
Vuurtorenpashouders:
Tijdens WSN zwemmen op de dinsdagochtend is er 
50 cent korting op koffie en thee.

Wordt er 10% korting gegeven op het ontbijtje, dat 
iedere 1e dinsdag van de maand vanaf 09.00uur wordt 
aangeboden.
5% korting op het abonnement
50% korting op het inschrijfgeld voor klanten 
van BinnenZee 
Adressen ondernemers:
HEMA, Hoofdstraat 41,
Slager Knijnenburg, Sint Jeroensweg 6
Zwembad BinnenZee, Nieuwe Zeeweg 165
We zullen proberen om bij nog meer ondernemers in 
Noordwijk korting voor Vuurtorenpashouders te krijgen. 
U hoort daar nog over. Maar: “Als er één schaap over de 
dam is volgen er meer”, en………. we hebben er al drie!

Manager WSN, Jos de Haas

Sint Nicolaas
2 december was het Sinterklaas feest. Samen met onze 
Sint Jan en twee senioren pieten Ted en Rietje. We hebben 
bingo gespeeld onder de leiding van Joke en Ruud Raabe. 
Mevr. v.d. Berg speelde Sinterklaasliedjes.
Er waren leuke prijzen te winnen en dat alles gebeurde 
onder het genot van een drankje en hapje.

Kerstfeest
19 december vierden we het kerstfeest. De H. Mis werd 
opgedragen door pastoor Theo Blokland met medewer-
king van mevr. Margreet v.d. Burg als lectrice en het KBO 
Koor. Er werd een lunch geserveerd en verder nog een 
drankje en een hapje. Na de lunch trad het vrouwenkoor 
“Geen Gehoor” op. Het geheel was gezellig.
Hannie Jongeneel secr.

Vakantie
Mag ik even uw aandacht?
Het is erg vroeg in de tijd maar toch is het zoeken naar 
een mooie riviercruise al gestart!
Een mooie reis over de Rijn is natuurlijk schitterend en dat 
voor ongeveer 7 a 8 dagen in augustus. Lijkt het u ook de 
moeite waard? Meldt u zich dan even aan, graag voor de 
31 januari. Het is natuurlijk van belang hoeveel leden er 
mee willen varen. Bij voldoende deelname kan de reis 
doorgaan en aanmelden bij An, zie onder

Museumbus
In 2016 is de K.B.O. gestart om een aantal keren per jaar 
een museum te bezoeken.
Het was een groot succes en daarom gaan we ook dit 
jaar weer op stap met de Firma Beuk. In het voorjaar gaan 
we naar De Hermitage in Amsterdam maar ook zijn er 
plannen om naar Den Bosch te gaan. Natuurlijk gaan we 
dan o.a. naar Jeronimus Bosch.
Het Louwman automuseum. Dit is extra interessant voor 
de mannen maar ook voor de vrouwen.
Ook interesse? Een belletje naar An, zie onder.
 
Voor bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen 
met An van Beelen 071 8881407 (liefst tussen 18.00 en 
19.00 uur).

SPORTIEF WANDELEN. 
Begin het nieuwe jaar goed en ga mee wandelen en een 
gezellige groep. We verzamelen elke donderdagmorgen 
om 10.45 uur op het vuurtorenplein en wandelen tot 
ongeveer 12.00 uur. ( 6 km) We lopen op het strand in de 
duinen of op straat. 
Deelname is gratis. 
Informatie bij Maria Berbee 06 36240047

 ActiviteitenwetenswaardighedenInformatie voor Vuurtorenpashouders   
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‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment dat u dat nodig heeft’

DAG EN NACHT BEREIKBAAR 06 23 95 40 21

Wij hebben ook een unieke uitvaartwinkel in de Van Limburg Stirumstraat 6A in Noordwijk welke open is van woensdag 
t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

Profiteer van onze jarenlange ervaring en advies op maat! www.verfspecialistlassooy.nl

Fijne feestdagen
en een gelukkig 

nieuwjaar!

Ook voor al uw glasreparaties

Voor- en achternaam
Lid nr. 1234567890



De Kerstpakkettenactie 
december 2016

De diaconieën van de Protestantse Kerk Noordwijk en de 
Parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee hebben in 2016 
opnieuw een Kerstpakkettenactie georganiseerd. 
Bij de voorbereidingen is besloten een onderscheid te 
maken tussen ontvangers die juist wat extra aandacht 
nodig hebben tijdens de kerstperiode en ontvangers die 
ook een materiële behoefte hebben.
  
We hebben aan de vertrouwenspersonen gevraagd om 
aan te geven welke mensen in aanmerking komen voor 
een kerstpakket en welke mensen beter een kerstattentie 
zouden kunnen ontvangen. 

Noordwijk – Onder dit motto organiseert: “Beleef ‘t Samen” 
reizen voor senioren. Initiatiefnemer is Jos Westgeest (58):  
“Onder senioren (55+) is er behoefte om gezamenlijk te 
reizen. Gelijke interesses, het prettig vinden om in gezel-
schap te reizen of onvoldoende reiservaring kunnen 
hiervan de reden zijn Voor alleengaanden kan het “samen 
beleven” zelfs een cadeautje zijn.”
Rome is een bestemming die bij veel senioren op het 
verlanglijstje staat. De sympathieke Paus Franciscus draagt 
hier zeker aan bij. In aansluiting op twee reizen naar Rome 
in oktober en november jl, organiseert “Beleef ’t Samen” 
wederom een vijfdaagse reis. En wel in de week voor Pasen, 
voor Rome de mooiste week van het jaar: van zaterdag 
8 t/m woensdag 12 april 2017. Tijdens deze reis krijgt u 
o.l.v. professionele gidsen een prachtige indruk van Rome 
in al zijn facetten:   Vaticaanstad,   het Forum Romanum en 
het Colosseum,  Trastevere en Antiek Rome met de Piazza 
Navona en de Trevifonteinen.  Ook bezoeken wij de 
beroemde basilieken Paulus buiten de Muren en de Sint 
Jan van Lateranen. Op zondagmorgen is er een viering in 
de Friezenkerk met aansluitend de pauselijke zegen op het 
Pietersplein. En als afsluiting van de reis staat er – onder 
voorbehoud - een audiëntie bij de paus op het programma. 
Tijdens het verblijf in Rome wordt er overnacht in het Hotel 
“Madri Pie”,  een voormalig klooster op loopafstand van het 
Sint-Pietersplein. De avondmaaltijden vinden plaats in een 
centraal gelegen (familie-) restaurant op loopafstand van 
het hotel. In de vijfdaagse reis zijn inbegrepen: vliegreis, 
4 hotelovernachtingen met ontbijt, diners en lunches 
en alle genoemde excursies. De totale reissom bedraagt 

 
Daarnaast hebben we ook gevraagd om aan te geven 
of het gezinnen met kinderen betreft.  
Een aantal vertrouwenspersonen heeft daar goed op 
gereageerd. 

Toen de aanmeldingen binnen kwamen, bleek dat de 
kerstattentie meer werd voorgesteld dan wij hadden 
gedacht. Uiteindelijk betrof dat 76 stuks van de voordrach-
ten. Voor een kerstpakket werden 136 mensen voorgedra-
gen, waarvan 36 gezinnen met kinderen. Totaal dus 212 
aanmeldingen, terwijl we uitgegaan waren van een totaal 
van 175. Wellicht dat de introductie van een kerstattentie 
tot meer aanmeldingen heeft geleid.

Uiteindelijk hebben we 76 kerstattenties en 143 kerstpak-
ketten samengesteld. Een totaal van 219 stuks. De kerst-
attenties hebben allemaal een bestemming gekregen. 
De gezinnen met kinderen ontvingen ook een kindertasje. 
Voor het inpakken van de pakketten en de bezorging 
konden we wederom rekenen op een flink aantal mede-
werkers, waaronder ook nieuwe vrijwilligers.
Van de kerstpakketten konden een klein aantal niet 
worden bezorgd omdat we de mensen drie maal niet thuis 
troffen. De voedingsmiddelen uit deze 6 pakketten zijn 
naar de Voedselbank gebracht.
 
Voor het financieren van de Kerstpakkettenactie ontvingen 
we veel giften, waarvoor we de gevers hartelijk willen 
danken. 

Samengevat kunnen we terugkijken op een geslaagde 
kerstpakkettenactie. 
Namens de diaconieën van de Protestantse Kerk Noordwijk 
en de Parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee. 

Johan Oosting en Leo Salman, 31 december 2016

Dhr. W.J. van der Hulst 
Jacob Juchstraat 26     85 jaar

Mevr. J.M.M. van der Vlugt-van 
Eijken 
Willem Alexanderpark 19      73 jaar

Dhr. J.Brederode 
leydtwech 6     83 jaar

Mevr. P.A. Pleij-van Egmond 
van Panhuysstraat 39     93 jaar

Mevr. M.C. van Went-
van Bourgondiën
Emmaweg 37      90 jaar

Mevr. A.E.Mink-van Zuidam 
Abr. Rademakerstraat 36     85 jaar

 Dat zij mogen           rusten in vrede 

Samen beleef je meer dan alleen

€995. Exclusief toeslag 1 persoonskamer (€80) en reis-
verzekeringen. De reis wordt georganiseerd in samen-
werking met DrieTour uit Woerden. 
Bent u geïnteresseerd om mee te gaan? Of wilt u meer 
informatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met 
Jos Westgeest (M 06 53 62 20 51) of stuur een e-mail naar 
info@beleeftsamen.nl. Meer informatie kunt u ook vinden 
op de website www.beleeftsamen.nl.  Hier kunt u zich ook 
inschrijven voor de reis. Voorafgaand aan de reis wordt er 
een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd.         

IN MEMORIAM



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
Februari/maart  2  8 februari
Maart/april  3  8 maart
Mei  4  12 april

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
Mw. J.Peen-Giezen a.i. E: algemeen@kbonoordwijk.nl     
 071 36 146 11

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.F.M. van der Hoeven  B E: hansvanderh@casema.nl    
  06 536 32 160
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. A. van Beelen   071 88 814 07   
 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

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  
 
 
 

T 071 - 36 46 006
dag en nacht bereikbaar
barbaranoordwijk.nl 

Areen van der Plas & 
Annemarie Hazenoot

Omdat een
uitvaart

meer is dan
afscheid
alleen...

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 kalenderjaar. Het lidmaatschap 
wordt daarna jaarlijks automatisch verlengd met een jaar.
Lidmaatschap opzeggen
De opzeggingstermijn is minimaal 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

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. 




