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Onmogelijk?
Op de avond dat ik dit schrijf probeert Nederland te
winnen van Zweden om een kans te houden voor
deelname aan het komende WK voetbal. Niet alleen
moet Oranje winnen, dat moet met minstens 7 punten
verschil. Eigenlijk een onmogelijke opgave.

We helpen Noordwijkers
om met elkaar tevreden
oud te worden.
Groot Hoogwaak 1
2202 TG Noordwijk aan Zee
info@groothoogwaak.nl
www.groothoogwaak.nl

WONEN • ZORG • WELZIJN

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

Het adres voor de aankoop &
onderhoud van uw ﬁets en
natuurlijk ook uw E-bike
Bij u in de buurt

Zonder poespas

Wij brengen uw financiele vragen
terug tot begrijpelijke oplossingen en
gewoon goede producten.

Theo Blokland, pastoor

Van de voorzitter

Daarom kiest u voor
RegioBank

U bent bij ons geen rekeningnummer.
U wordt altijd geholpen door iemand
die u kent.

Inmiddels weten we dat het niet is gelukt. Het Nederlands
elftal doet volgend jaar niet mee. Het wás een onmogelijke
opgave. Hoe je er ook over denkt, het siert het elftal dat
ze hebben doorgezet om die wedstrijd tegen Zweden
zo goed mogelijk – met de beperkte mogelijkheden! –
te spelen. Zelfs met een positief resultaat.
Net als we zelf in eigen leven wel eens meemaken.
Soms staan we voor een onmogelijke opgave, lijkt het wel.
Je bent betrokken bij een ongeluk en voor de toekomst
ineens beperkt geraakt. Je hebt te maken met geweldige
pech of tegenslag in zakelijke activiteiten. Je verliest een
dierbare en moet alleen verder. Er zijn zoveel mogelijk-

heden, dat het flink tegen kan zitten. Hoe dan verder?
Het is een onmogelijke opgave, denk je.
Dan is het goed om te beseffen, dat in Gods ogen wij nooit
boven onze krachten zullen worden beproefd. In zijn brief
aan de christenen van Korinte schrijft Paulus deze bemoedigende woorden: God is trouw en zal niet toestaan dat u
boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de
beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan (1
Korintiërs 10, 13). De term ‘onmogelijk’ kwam bij Jezus dan
ook niet voor: Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij
God, want bij God is alles mogelijk (Markus 10, 27). Je moet
er in geloven, voegde Jezus er aan toe. We leven toe naar
het einde van het jaar. Wat in onze ogen onmogelijk lijkt,
waar we erg tegen op zien, toch maar niet uit de weg gaan
of met een bang hart naast je leggen. Geloof in God, bij
Hem is het mogelijk, Hij beproeft je niet boven je krachten.

Een complete bank

Een bank waar u terecht kunt voor
betalen, sparen, alles. RegioBank heeft
alles onder één dak.

Altijd binnenlopen

Bij ons kunt u altijd even binnenlopen
voor advies en een kop koffie.
U bent altijd welkom.

Meer
w
Kom laeten?
ngs
voor e of bel
afspra en
ak.

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

Wat een fijne ouderenmarkt hebben wij 7 oktober jl.
gehad, weet u nog? De start was nogal regenachtig,
maar gedurende de middag werd het zo nu en dan
droog en het was opvallend dat dan weer een toename
van het aantal bezoekers was waar te nemen. Daardoor
was het mogelijk dat wij met elkaar in gesprek konden
gaan, zonder dat er een rij mensen zich om je heen
stonden te verdringen. Het bestuur heeft heel waardevolle suggesties gekregen over wat wij nog meer
zouden kunnen organiseren. Heel veel dank daarvoor,
wij gaan daarmee aan het werk.
November, de maand dat het al aardig op winter gaat
lijken. De dagen worden duidelijk korter, als u deze
Nieuwsbrief ontvangt is het mogelijk al wintertijd en lijkt
het nog eerder donker te worden. De tijd van de kaarsjes
en gezellig met elkaar spelletjes doen, kaarten of alleen
maar praten…. als je kunt zeggen “met elkaar”. Als u dat
niet kunt zeggen, kijkt u dan eens om u heen of u niet
samen met iemand anders een avond door kunt brengen,
immers om nu steeds in je eentje naar de televisie te gaan
zitten kijken, daar wordt een mens niet vrolijk van.
Als bestuur zijn wij al druk aan te nadenken wat wij in de
decembermaand allemaal als leuke dingen kunnen
organiseren. Vanzelfsprekend hebben wij Sinterklaas en de
Kerstviering, maar er komt nog meer. Let u goed op de

mededelingen in onze Nieuwsbrief. Maar misschien heeft u
nog een leuk idee wat wij in december, maar ook in januari
met elkaar kunnen doen. Wij horen dat graag van u.
Noordwijk profileert zich als sportplaats en ik kan gelukkig
zeggen, dat ook veel van onze leden dat waar maken.
Velen doen mee aan sportactiviteiten die worden georganiseerd door ons of door anderen. Prima! Op die manier
blijven wij zo lang mogelijk soepel en kunnen genieten van
de goede dingen van het leven. Bovendien tref je bij het
sporten mensen waarmee je bijna als vanzelf een praatje
maakt en vaak nog even iets gaat drinken. Fijn om te doen.
Een fijne novembermaand.
Baukje Mulder-Veenema, voorzitter

De Blauwe tram in Noordwijk

KBO wandelingen van september t/m december 2017
Met Rene, Kees en Marga hebben we weer mooie
wandelingen uitgezocht. De eerste wandeling in september
is toch op de 3e dinsdag i.p.v. 2e di. van september 2017.
We starten zoals gewoonlijk vanaf het Verkadeplein bij de
St.Jeroenskerk.
MET DE AUTO NAAR VOORHOUT OF MET DE BUS
VANUIT NOORDWIJK of v.d. Mortelstraat met bus.
Di. 21 nov.`17. Groene Wissels nr18 Delft: Delftse Hout,
Bieslandse Bos. 14 km.
Een mooie stadswandeling langs de oude stadsrand,
Delftse Hout en dan door het Bieslandse Bos naar de
Dobbeplas. Prachtige en voor de meeste mensen een
bekende wandeling. We vertrekken om 8.40 u vanaf het
Verkadeplein met auto naar Voorhout, dan om 9.12 u met
de trein naar Leiden, vervolgens met trein om 9.30 u naar
Delft. Aankomst 9.50 u in Delft.
Di. 19 dec.`17 NS.wandeling. Dordrecht. Eiland van
Dordrecht. Dordrechts Stadspolders – Dordrecht. 10 km.
We vertrekken vanaf het Verkadeplein om 8.40 u met de
auto naar Voorhout, dan met trein om 9.12 u naar Leiden,
dan om 9.30 u met trein naar Dordrecht, overstap Arriva

Dordrechtse Stadspolders. Mooie kerstwandeling.
Neem in ieder geval je museumkaart mee.
De eerste 4 wandelingen zijn nu bekend. Check even een
paar dagen van te voren de juiste treintijden. Afgelopen
jaar was er vanaf 11 dec. 2016 een nieuwe treintijdenregeling. De treintijden van dit moment 27 juli 2017
heb ik opgezocht.
Tot ziens, Ellen de Groot
Tel: 0642656757 of 0713612112

Seniorendag in oude Jeroen   
Met seniorendag hoop je altijd op droog weer maar de
regen was wel van de partij, dus er was geen grote
drukte in de morgen. Gelukkig werd het s’middags
droog en de senioren kwamen naar de kerk en het
werd gezellig druk. Op de markt was een grote variatie
aan info en er was ook iets te doen, zoals een voetmassage, sjoelen maar ook Tai Chi. Ook de aangeboden
hapjes hadden gretig aftrek. De bonden kunnen terug
kijken op een geslaagde seniorendag.
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Op vrijdag 17 november a.s. zal Jan Willem Oosting op
een boeiende wijze u meenemen op de Blauwe tram die
75 jaar lang in Noordwijk heeft gereden. Hij zal dit doen
in De Wieken, Wassenaarsestraat 5. Aanvang is om 14.00
uur. Tijdens deze “tram-rit” neemt hij u aan de hand van
foto’s en ander verzameld materiaal mee om u een beeld
geven hoe dat toen was en hoe het nu is. Hierbij wordt op
een mooie manier duidelijk hoe ingrijpend Noordwijk hier
en daar is veranderd. En waar er nu nog steeds in het
huidige straatbeeld te zien is dat er in het verleden een
tram heeft gereden. Een mooi voorbeeld is de vorm van de
leilinden in de Voorstraat. En herkent u de tramhalte daar
nog? Het is er nog steeds. Jan Willem Oosting, werkte o.a.
bij de Nederlandse Spoorwegen en is een ware treinen
liefhebber. Hij heeft een zeer uitgebreide kennis van
treinen en ook van de Blauwe Tram.
De gezamenlijke ouderenbonden nodigen u van harte uit
om deze interessante “tram-rit” mee te maken. In de pauze
wordt u door ons getrakteerd op een kopje koffie, thee of
een glaasje fris.
Tot vrijdag 17 november in De Wieken om 14.00 uur.

De Gerarduskalender 2018:
elke dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem,
is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een
spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het
motto: “elke dag een beetje spirit!” Op de achterkant
staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels, en informatie over verschillende onderwerpen. De spreuk op de voorkant geven u aan het begin
van de dag een positief gevoel. De kalender is bedoeld
om elke dag goed te kunnen beginnen.De kalender
wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door
een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers
rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender
komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster
Wittem worden georganiseerd. (zie ook op internet:
www.kloosterwittem.nl). De kalender kost € 7,00 en is
te bestellen bij:
Marian van Bohemen, Zeewinde 9, 2201 SN Noordwijk,
tel. 0713617236

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 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
● 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. Voor meer informatie
hierover kunt u contact opnemen met:
• dhr. Aad van der Meer, tel. 071 - 36 143 56 of
• dhr. Jacques Berbée, tel. 071 - 36 138 58

Wilt u zomerfit blijven?
In de zomer zijn wij allemaal meer in beweging dan in de
regenachtige, koude dagen van de herfst en de winter. Om
toch in een goede conditie te blijven, kunt u overwegen
om eens een cursus van 8 weken te gaan doen. Dat is een
overzichtelijke tijd en u merkt dat het helpt.
Azzuro Wellness heeft een cursus Vitaal in Balans. In die
cursus wordt u wegwijs gemaakt in spierversterkende- en
balansoefeningen en wordt ook aandacht besteed aan
conditietraining. Zoals genoemd, krijgt u 8 weken:
• Begeleiding door een sportcoach ( u kunt zich daardoor
veilig voelen)
• Intake en samengesteld trainingsplan
• Eventueel persoonlijk voedingsadvies
• Wekelijkse coachmomenten
• Inclusief onbeperkt gebruik van alle faciliteiten
De kosten zijn 190,00 Euro, maar als u aanvullend verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid, krijgt u 75% vergoed
Geen verdere verplichting wat betreft lidmaatschap
U kunt desgewenst direct starten
Dus als u het wel eens een maand of twee wilt meemaken,
is dit lijkt ons wel een goede manier om langer fit te blijven
(of te worden).

Activiteiten
Activiteit, organisatie & locatie
Bingo
KBO v De Wieken
Bloemschikken
KBO v De Wieken
Bowlen (All American Bowling)
KBO v Langelaan 2,
Noordwijkerhout
Fotografie
KBO v De Wieken
Handwerken en Quilten
KBO v De Wieken
Huidverzorging - Workshop
KBO v De Wieken
Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
KBO v WZC Jeroen
Kaarten maken
KBO v PC Jeroen
Kerstviering
KBO v De Wieken
Kerstviering voor eenzame mensen
KBO v De Wieken
Klaverjassen
KBO v De Wieken
Natuurclub "Samen eropuit"
(parkeerplein)
KBOWalking
v Northgohal
Nordic
Club
KBO v Duinweg (Malotepad)
Reizen > Dagtocht met rolstoelbus
KBO v Intratuin Ter Aar
Reizen > Kerstconcert
KBO v Concertgebouw Amsterdam
Samen Koken, Samen Eten
KBO v PC Jeroen
Samen Koken, Samen Eten
KBO v PC Jeroen
Samen Koken, Samen Eten
KBO v PC Jeroen
Samen Koken, Samen Eten
KBO v PC Jeroen
Schilderen & Tekenen
KBO v De Wieken
Sint Nicolaasviering + Bingo
KBO v De Wieken
Sportief Wandelen
KBO v Vuurtorenplein
Tai Chi
KBO v De Wieken
Wandelen
KBO v Verkadeplein

dag

November '17

tijd

December '17

do

14:00 2

1 Sinterklaas
Bingo

wo

10:00 15

20

do

14:00 16

21

vr

14:00 17

15

di

14:00 7, 14, 21, 28

5, 12, 19

vr

14:00 24

do

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

7, 14, 21

ma

13:30 6, 13, 20, 27

4, 11, 18

ma

11:00

18

zo

16:30

24 zie elders in de
NB

ma

13:30 6, 13, 20, 27

4, 11,
18 (Trefpunt)

ma

14:00 6

wo

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

6, 13, 20

18 zie elders in

za

de NB

19 zie elders in de

di

NB

di

10:30 14, 28

-

wo

10:30 1, 15, 29

-

do

10:30 2, 16, 30

-

vr

10:30 3, 17

-

do

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

7, 14, 21

vr

14:00

1

do

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

7, 14, 21

ma

10:45 6, 13, 20, 27

di

8:45

21 Delftse Hout,
Bieslandse Bos

19 Dordrecht

Activiteiten
Activiteit, organisatie & locatie
Biljarten & Sociëteit
DBO  Het Trefpunt
Bingo / Damesbingo
DBO v De Wieken
Bridgecursus voor Beginners
DBO  Het Trefpunt
Bridge " Oudt Noortwijck "
DBO  Het Trefpunt

dag

tijd

November '17

December '17

za

13:00 11, 25

2, 16

ma

20:00 13

11

wo

10:00 1, 8, 15, 22, 29

6, 13

vr

13:30 3, 10, 17, 24

1, 8, 15,
22 (Kerstdrive)

KBO wandeling
Woerden Oudewater
13 km. Di. 19 sept.2017

Vandaag lopen we, 23 enthousiaste
deelnemers, een gedeelte van een langeafstand- wandeling Floris V pad. Vanaf
Voorhout gaan we met de trein naar ons
vertrekpunt Woerden. Dit is een verrassend
mooi stadje met een gracht. Oorspronkelijk
een garnizoensstad met een arsenaal en
een defensie eiland met kazerne en
wasserij. Ooit was dit het middelpunt van
de regio met een kaas- en koeienmarkt. Het
arsenaal is prachtig gerestaureerd en de
nieuwbouw appartementen zijn in de oude
stijl van de wasserij gebouwd. Na de
koffiebreak in het arsenaal vervolgen we
onze wandeling langs de Korte Linschoten
die overging in de Lange Linschoten zo
heet dit water. Tussen deze waterwegen
lopen wij over het schapendijkje door dit
mooie natuurgebied. We zien twee vissers
in een varend bootje. Ze vangen snoek en
brasem die ze weer terug zetten. Mooie
weilanden. Weids uitzicht. Huisjes met rode
luiken en we komen langs een landgoed
met groot hek genaamd Linschoten. Dit
was jaren in eigen beheer maar nu van een
stichting genoemd naar kleinzoon van een
sigarenfabrikant Gerlachus.
Lange Linschoten 53 was onze volgende
pauze. Een theetuin De Kwakel, altijd tijd
voor een bakkie. Bij de ingang een nep klok
met schoteltjes als cijfers en twee vorken als
wijzers. Heel de tuin was versierd met bonte
glasblaaskunst. Zonnen, dieren, kikkers,
uilen, vogeltjes, kelken, lampjes. Zelfs in de
bomen hangen bollen, pegels, glazen
tomaten, bloemen. Deze kunst komt uit
Duitsland tegen de Tsjechische grens. De
eigenaar was er niet maar we mochten toch
binnen in de tuin. Flessen limonade
kwamen op tafel en we bewonderden de
appelbomen met rode en groene appels die
sommige ook plukten. De toiletten waren in
heksen en kabouter steil, erg leuk om te
zien. We vervolgen onze tocht naar
Oudewater en we genieten nog van een
heerlijk ijsje. Zien nog een duiker te water
gaan compleet met gordel en zuurstof. We
hebben in alle opzichten van een prachtige
dag genoten. Heerlijk weer en toch weer
14 km gewandeld.
Hoop er volgende keer weer bij te zijn.
Wimke Schrier

Activiteiten
Activiteit, organisatie & locatie
Bridge " Oudt Noortwijck "
DBO  De Wieken
Bridge " Oudt Noortwijck "
DBO  De Wieken
Computerclub " Inloop "
DBO  Het Trefpunt
Country-line-dancing
DBO  De Wieken
Fotografie
DBO v Het Trefpunt
Frans, conversatie I
DBO  De Wieken
Frans, conversatie II
DBO  De Wieken
GALM (Groninger Actief Leven Model )
DBO  Gymzaal Stijntjesduin
Gymnastiek
DBO  Het Trefpunt
Klaverjassen - za
DBO  Het Trefpunt
Klaverjassen competitie - di
DBO  De Wieken
Kunstgeschiedenis, groep I
DBO  Het Trefpunt
Kunstgeschiedenis, groep II
DBO  Het Trefpunt
Lezing - De Blauwe Tram
PCOB/ DBO  De Wieken
Literaire Leeskring
DBO  De Wieken
Samen eten op vrijdag
DBO  De Wieken
Schilderen / Aquarelleren
DBO  De Wieken
Schilderen/Aquarelleren
DBO  De Wieken
Schilderen/Aquarelleren
DBO  Het Trefpunt
Omgaan met Tablets
DBO  De Wieken
Computer/laptop cursus
DBO  De Wieken
Tafeltennis
DBO  Achter Maria ter Zee kerk
Volksdansen
DBO  Het Trefpunt
Wandelvoetbal
DBO  Voetbalclub SJC

dag

tijd

November '17

December '17

wo

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

6, 13, 20

do

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

7, 14, 21

ma

9:30 6, 13, 20, 27

4, 11, 18

di

19:30 7, 14, 21, 28

5, 12, 19

di

10:00 14

12

di

10:00 7, 14, 21, 28

5, 12, 19

vr

10:00 3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22

do

19:00 2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21

do

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

7, 14, 21

za

13:30 11, 25

2, 16

di

13:45 7, 14, 21, 28

5, 12, 19

ma

14:00 6, 20

ma

14:00 13, 27

vr

14:00 17

di

10:00 21

19

vr

12:00 10, 24

8, 22

ma

9:30 6, 13, 20, 27

4, 11

ma

13:30 6, 13, 20, 27

4

di

13:30 7, 14, 21, 28

5

vr

10:00 3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22

vr

11:00 3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22

wo

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

6, 13, 20

wo

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

6, 13, 20

wo

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

6, 13, 20

Oproep vakantie 2018
Zoals u hebt kunnen lezen hebben we dit jaar een prachtige
vaarvakantie gehad en er is genoten!! Maar nu komt er
toch een vraag: Wilt u aangeven wat uw keuze zou zijn?:
1 week varen of toch liever
1 week in een hotel (dus met een bus) met excursies.
Graag uw reactie via de mail: anvanbeelen@casema.nl
hiervoor mijn dank, Annie van Beelen

18 (gastspreker +
Kerstborrel,
groep I en II
gezamenlijk)

Dhr. Aad van der Meer gestopt als
vrijwilliger voor KBO Noordwijk
Begin oktober is er helaas een breuk
ontstaan in de jarenlange relatie die de heer
Aad van der Meer had met KBO Noordwijk.
De heer van der Meer was tot dat moment
als vrijwilliger actief als belastinginvuller en
ouderenadviseur voor de leden van onze
vereniging. Daarnaast trad hij op als
coördinator van de KBO-rayonhouders,
de vrijwilligersgroep binnen de KBO die
de verspreiding van de Nieuwsbrief en
de Nestor/WijSr, verjaardag attenties, de
speculaas actie etc. etc. verzorgt. Ook
buiten deze functies kon men altijd een
beroep op hem doen. In dit opzicht
bedanken wij de heer van der Meer in alle
opzichten voor zijn bewezen diensten en
zijn inzet. We hadden een afscheid graag
op een andere wijze gezien, maar in de
huidige situatie lijkt dat onmogelijk te zijn.
Reden van deze breuk is een meningsverschil omtrent een gepland uitje voor alle
vrijwilligers van de KBO in november.
Door deze controverse is er helaas ook
onrust ontstaan bij de rayonhouders die
door de heer van der Meer inmiddels
meerdere keren persoonlijk zijn benaderd
met zijn berichten aan het bestuur (en
leden) en zijn visie over dit geschil. Hierdoor
was het bestuur genoodzaakt om hierin
stelling te nemen en de zaak toe te lichten
richting de rayonhouders, wat helaas weer
een nieuwe reactie van de heer van Meer
veroorzaakte.
Teneinde deze zaak niet verder te laten
escaleren en alle betrokken personen niet
ten onrechte en/of onnodig te beschadigen
zal het bestuur zich vooralsnog zoveel als
mogelijk, terughoudend opstellen. Op
moment van schrijven van dit bericht is dit
de situatie.
Het bestuur heeft inmiddels de heer Ton
Stuifbergen (oud-voorzitter) benaderd en
bereid gevonden om als contactpersoon
op te treden tussen het bestuur en de
rayonhouders. Mede hierdoor hopen we
voor alle betrokkenen een vertrouwenspersoon te hebben gevonden die wellicht kan
bijdragen om de zaak niet verder te laten
escaleren en de rust binnen de geledingen
te helpen herstellen.
Wij betreuren deze situatie buitengewoon,
en zullen met respect voor elkaar proberen
tot een goede oplossing te komen.
Bestuur KBO Noordwijk

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Activiteitenwetenswaardigheden

Met de ouderendag in zicht, ben ik mij aan het voorbereiden op de 50+ informatiemarkt die de drie ouderenbonden in Noordwijk: ANSV, KBO en PCOB, zaterdag 7 oktober
organiseren in de Oude Jeroenskerk. Ik sta met een
kraampje met brochures op deze markt en kan ook ter
plekke vragen beantwoorden van de bezoekers. Op het
moment dat u deze column onder ogen krijgt is het al
verder in oktober, en is alles alweer achter de rug.
Misschien heb ik u wel gesproken op de informatiemarkt of
hebt u brochures meegenomen. Mocht u de informatiemarkt gemist hebben, maak ik u erop attent dat u bij mij
op kantoor te allen tijde vrijblijvend informatie kunt
inwinnen over alle mogelijke notariële onderwerpen, en
eventueel ook brochures kunt ophalen. Het levenstestament is nog steeds het meest ‘hot’ item dat mijn cliënten
momenteel bezighoudt. Ik merk dat er nog steeds veel
verwarring is over het verschil tussen testamenten en
levenstestamenten.
Een testament is voor ná overlijden (er staan erfgenamen in, en een uitsluitingsclausule, en een executeursbenoeming enz.).
Een levenstestament is voor de situatie dat u nog in
leven bent, maar niet in staat om uw (vermogensrechtelijke
en persoonlijk-medische) belangen waar te nemen.
Bijvoorbeeld als u dement geworden bent, of u ligt in coma
of u bent op een andere manier wilsonbekwaam geworden.
Wat staat er dan in het levenstestament? Volmachten, voor

Modeshow van de Firma Klooster in de Wieken
met lunch.

de financiële zaken én voor de medische zaken, wensen ten
aanzien van huis (mag het verkocht worden?), inboedel
(mogen de kinderen de spullen naar eigen inzicht verdelen?), huisdieren (wie gaat ze verzorgen?) en schenkingen
(mogen ze wel of niet doorlopen?). Verder kan er een
behandelverbod en een euthanasieverklaring worden
opgenomen indien u dat wenst. Als u zo lang mogelijk in
leven wilt blijven, kunt u een euthanasieverbod opnemen en
uw levenswens kenbaar maken. Uiteraard is de ‘ouderwetse’
algehele volmacht ook nog steeds mogelijk. Als u geen
prijsstelt op (medische) wilsverklaringen en een medische
volmacht ook niet nodig vindt, kunt u volstaan met een
algehele volmacht voor de vermogensrechtelijke zaken.
Nota bene: er zijn twee handelingen die uw gevolmachtigden nooit namens u kunnen verrichten, ook al hebben ze
een algehele volmacht van u of een levenstestament waarin
algehele volmachten zijn opgenomen, te we en:
1. het maken of wijzigen van uw testament; en
2. schulderkenningen uit vrijgevigheid, ofwel
“schenkingen op papier”.

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

IVO
VONNE
U

I

T

V

A

A

R

T

V

R

Z

Kerstfeest in de Wieken is altijd heel bijzonder. Ik kan het
niet uitleggen maar misschien heeft u dat ook wel, de sfeer
en uitkijken naar kerst. Maar deze datum moet u even
noteren en dat is op maandag 18 december aanvang 11.00
uur. De gezongen Kerstmis wordt opgedragen door een
pastor. Daarna is er koffiedrinken en wilt u een lunch even
een berichtje of telefoontje naar Joke Raabe tel. 3615288
en de kosten zijn € 2,50. En s’middags is er nog een mooi
optreden. Wie? Dat is nog een verrassing. Tot ziens An.

De kaarten voor het Amsterdams koor op 20 december in
Huis ter Duin zijn voortaan af te halen tijdens de kantoortijden bij dhr. Henk van Dijk in de Wieken. An
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Sint en de Pieten plus Bingo.
Voor je het weet zitten we weer in december en dan is Sint
ook weer in het land. Sint en zijn gevolg komen dus ook
naar de Wieken en wel op 1 december om 14.00 uur. Na het
verwelkomen van de Sint en zijn gevolg krijgt u allemaal
koffie /thee met speculaas. Sint zal de bingo begeleiden
zodat alles goed verloopt. U bent natuurlijk van harte
welkom en alvast een prettige middag, An

Met de bus naar ter Aar.

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment
dat u dat nodig heeft’. Dag en nacht bereikbaar 06 23954021
Wij hebben ook een unieke uitvaartwinkel in de Van Limburg Stirumstraat 6A, Noordwijk
welke open is van woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie:
www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

Wederom is het dit jaar ook weer gelukt om gratis kaarten
te krijgen voor het prachtige kerstconcert. Dit mooie en
exclusieve concert gaat gebeuren op dinsdag 19 december
in de middag. Alleen moet u zelf de bus betalen nl. € 15, uit en thuis. Geef even een belletje als u een liefhebber bent
van klassiek en kerstmuziek, An.

Kerstfeest in de Wieken.

Entreekaarten voor Huis ter Duin.

CLEMENS
E

Zaterdag 28 oktober om 11 uur start de modeshow en de
Firma Klooster komt met een verrassende modeshow met
de nieuwe modekleuren. Dus kom gezellig langs en wilt u
ook mee lunchen dan zijn de kosten € 2.50, maar het leuke
hiervan is dat bij aankoop van een kledingstuk krijgt u de
lunch vergoed. Maar wel even Annie bellen zodat zij weet
hoeveel lunches er klaar gemaakt moeten worden.
Opgeven voor de lunch kan tot uiterlijk 26 oktober.
We zien u graag op zaterdag 28 oktober aanvang 11.00 uur.

Kerstconcert in het concertgebouw te Amsterdam.

Wij gaan deze keer naar Intratuin in ter Aar en de datum is
zaterdag 18 november met vertrek om 10.30 uur en
thuiskomst is ongeveer 16.30 uur. Deze keer is er een
rolstoelbus voor de kerstmarkt in Ter Aar. Een prachtige
overdekte Kerstmarkt met het dorp “Boskoop” in de winter
in miniatuur. Er is ook een leuk terras binnen voor een
hapje of een kopje koffie of thee. In de bus zijn 12 rolstoelplaatsen plus 20 zitplaatsen en de prijs hiervoor is € 15,
- p.p. uit en thuis. De opstapplaats is bij de afgebroken
Northgosporthal (de markt), dus interesse? Even melden
bij An. Als u geen lid bent en u wilt toch mee dan is er een
meerprijs € 5, - p.p., alvast veel plezier, An

Workshop huidverzorging
De eerste workshop “Huidverzorging” zit er op. Een erg
geslaagde en gezellige middag.
Jeannette van Beelen heeft ons veel geleerd en laten zien
dat met weinig moeite een goed resultaat kan worden
bereikt. Tot slot van onze eerste workshop kregen we
allemaal een tasje mee met een tijdschrift wat monstertjes
en een cadeaubon van “ICI PARIS”.
Zij hebben de producten die we mochten gebruiken ook
geleverd.
Heel veel dank aan “ICI PARIS”.
Annie en Janneko
Deze workshops bestaan uit 3 middagen in de Wieken
waarvan de eerste is geweest en de kosten per keer € 2,50.
Deze middagen worden gegeven door Jeannette van
Beelen (schoonheid specialiste).
Vrijdagmiddag 27 oktober aanvang 14.00 uur
• Cursus uiterlijke verzorging
• Mini beauty behandeling (iedereen zelf doen)
• Make up
Vrijdag 24 november aanvang 14.00 uur
• Make up en nagels (voor iedereen)
Elk lid is van harte welkom en zeker de jonge senioren.
Jeannette, Janneko en Annie.
Voor bovenstaande activiteiten kunt u contact
opnemen met An van Beelen 071 8881407
(liefst tussen 18.00 en 19.00 uur).

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

Volgende Nieuwsbrieven
Kopij inleveren bij:
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
Nummer
uiterste inleverdatum:
December 10		
29 november
2018
Januari
1		
10 januari
Februari
2		
7 februari
April
3		
14 maart
Mei
4		
11 april
Vorige Nieuwsbrieven kunt u vinden op onze
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.

IN MEMORIAM
Dhr. J.A.M. Jongen		
De Krom 11 Katwijk

77 jaar

Mevr. P.C. van der Voort-van Beelen
Hoorneslaan 655 Katwijk

82 jaar

Mevr. A.C.A. Zonneveld-van der Zalm
Groeneveld 11

78 jaar

Dat zij mogen
rusten in vrede

Samenstelling KBO-bestuur
Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter				
071 36 466 46
E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
Mw. J.L.M. Jongeneel
Secretaris
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
E: algemeen@kbonoordwijk.nl
071 36 146 11
Welzijn Noordwijk
Het Trefpunt
Schoolstraat 2
071 71 143 34
De Wieken
Wassenaarsestraat 5a 071 71 143 34
WMO
Lokaal Loket
Voorstraat 42
071 36 176 00

Ouderen- en/of Belasting-adviseurs
C. van Dam
B E: c.van.dam@casema.nl 		
		 071 36 113 18
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:
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

Areen van der Plas &
Annemarie Hazenoot

Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen...

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

“Hotel De Ossewa”
barbaranoordwijk.nl

Een betaalbaar adres voor Uw:
Receptie
Een betaalbaar adres voor uw:
• Actief • Gratis tijdschrift Nestor • Gratis
Verjaardag
receptie, verjaardag,
Noordwijkse Vuurtorenpas • Lidmaatcondoleance
etc.
schap € 24,- per jaar • Veelzijdig
Condoleance etc.
Goohorstlaan 31 Noordwijk Tel.071 36 157 78
ledenadministratie@kbonoordwijk.nl
www.kbonoordwijk.nl

Fam. Geerlings
Duinweg 7, 2202 RA Noordwijk
telefoon 071 3612139

www.ossewa.nl

Fam Geerlings
Duinweg 7
2202 RA Noordwijk
! 071 3612139
www.ossewa.nl

