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Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 
U wordt altijd geholpen door iemand 

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

voor advies en een kop ko�  e. 
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

betalen, sparen, alles. RegioBank heeft 
alles onder één dak.

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.

Ouddeken Assurantiën BV
Sint Jeroensweg 16
2201 NX Noordwijk
T 071-3621310
E info@nouddeken.nl
I www.nouddeken.nl

Profile Mooijekind | Schoolstraat 45 | Noordwijk aan Zee | 071 361 28 26
info@mooijkind-fietsen.nl

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

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

W O N E N  •  Z O R G  •  W E L Z I J N

Groot Hoogwaak 1
2202 TG Noordwijk aan Zee
info@groothoogwaak.nl
www.groothoogwaak.nl

We helpen Noordwijkers 
om met elkaar tevreden 
oud te worden.

Tja, wij leven weer in de donkere dagen van het jaar. 
Daar kunnen wij, als mensen, niets aan doen. Hoewel…. 
Tegenwoordig lossen wij dat op door een enorm aantal 
lichtjes om ons heen aan te steken; zoveel dat wij de 
sterren vaak niet meer kunnen zijn door al het kunstlicht 
om ons heen. Natuurlijk is dat aan de ene kant goed, want 
er zijn nogal wat mensen die somber worden van duister-
nis, maar aan de andere kant ontnemen onszelf daardoor 
het genot van het kijken naar de sterren. Het is alleen zo 
jammer dat de keuze van de een de voorkeur van de ander 
onmogelijk maakt. 

Dat is natuurlijk niet alleen op het gebied van licht, je kunt 
het op heel veel vlakken doortrekken: de een wil TV kijken, 
de ander niet. Als het huis groot genoeg is, is daar een 
oplossing voor en anders moet de een zich naar de ander 
schikken. Het is vaak de oorzaak van een wat geprikkelde 
stemming in huis. Juist in deze periode van het jaar worden 
wij er gelukkig op geattendeerd dat de wereld om meer 

dan ons individuele wensen draait, maar dat wij ons voor-
al ook om anderen moeten bekommeren. Hoewel dat 
misschien een te zwaar woord is, misschien is het beter om 
te zeggen dat wij moeten kijken hoe wij anderen gelukkig 
kunnen maken. Wij wensen elkaar dat toch ieder jaar weer 
toe, zowel tijdens de kerstdagen als bij de jaarwisseling. 
Gebruiken wij dan loze woorden, of bedoelen wij ook wat 
wij zeggen en doen wij zelf onze best om anderen gelukkig 
te maken? Laten wij ons dat allemaal eens afvragen en naar 
onszelf een eerlijk antwoord geven. Ik weet niet of u dan 
niet, net als ik, tot de slotsom komt dat het best een beetje 
beter kan. Hoewel het nog geen Nieuwjaar is, heb ik mij al 
voorgenomen om meer mijn best te doen om de mensen 
die ik tegenkom een beetje gelukkiger te maken. Nu nog 
de uitwerking…
Ik wil u, mede namens het bestuur, een heel gelukkig en zo 
gezond mogelijk 2018 toewensen.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

Vrede aan alle mensen

Net als vorig jaar kiezen ongetwijfeld enkele miljoe-
nen mensen om op kerstavond te kijken naar de tv 
kerstspecial ‘All you need is love’, waar mensen de 
kans krijgen om tegen elkaar te zeggen hoeveel ze 
van elkaar houden!  Ook zullen er enkele miljoenen 
mensen, misschien wel door slecht weer, naar een 
kerk gaan om de Eucharistie en het Woord van de 
Bijbel te vieren, waar ze horen: 
En vrede op aarde aan de mensen van goede wil?

Interessante uitdaging om je af te vragen wat er bij de
 kerst hoort. En hoe ver je daarin gaat. Allen vinden wel dat 
gezelligheid er bij hoort, fijn met elkaar thuis zijn, familie 
en vrienden ontmoeten; elkaar blij maken; ook aandacht 
voor hen die eenzaam zijn. En de tekst van de Beatles song 
‘All you need is love’ kan daarbij goede houvast bieden:
There’s nothing you can do that can’t be done. 
Nothing you can sing that can’t be sung. 
Nothing you can say but you can learn how to play the game. 
It’s easy. All you need is love, love. 
Love is all you need. 
Als christenen geloven we dat Kerstmis een dieper gaande 
boodschap heeft, een oproep die verder reikt: vrede aan de 
mensen van goede wil. 

Dat omvat alles wat ‘all you need is love’ propageert en laat 
zien. Tegelijk biedt Jezus, wiens geboorte we vieren, leven 
aan, dat sterker is dan tegenslag, eenzaamheid, moeten 
vluchten voor een overheerser, verdriet om gemis. Dat is 
de boodschap die we mogen horen in de kerk. We beleven 
dat Kerstmis méér is dan een gezellige avond, dan in het 
openbaar menselijke relaties herstellen e.d. 
Vrede aan de mensen van goede wil is onze totale levens-
instelling, vredebrenger ben je, niet alleen op Kerstavond, 
maar alle dagen. 
Die liefde voor elkaar is ‘all you need’. 
Zalig Kerstmis en vrede in 2018.

Theo Blokland, pastoor



 VacaturesWandeling van Delft, Delftse Hout en 
Bieslandse Bos, dinsdag 21 november 2017

Vandaag gaan we met 16 enthousiaste wandelaars op stap 
naar Delft. Het is een traject dat we al eerder liepen in 2015. 
De weersvoorspelling is niet gunstig maar we houden het 
droog en in de middag waait er een stevige wind. Het 
splinter nieuwe station is nu alweer twee jaar oud. De koffie 
stop is op Oude Delft bij het Stadskoffij-huis. Er is veel oud 
Delfts blauw te zien. Zelfs op het toilet een prachtig delfts 
blauwe spiegel versierd met alle mogelijke delfts blauwe 
voorwerpen, klompjes, kopjes, bordjes en scherven. Erg leuk 
om te bekijken. Het centrum is ook de moeite waard met zijn 
o.a. statige patriciershuizen, grachten, mooie gevels en de 
scheve kerktoren. Daarna vervolgen we onze tocht naar de 
landelijke omgeving, daar was het even zoeken naar de 
juiste route. Onze weg gaat langs water, een stukje bos, aan 
de rechter zijde een plas, ‘de Grote Plas’, een recreatieplas, 
een blauw infopaneel, een Hazenpad en een grinderigpad 
een bruggetje, een dammetje, langs een weiland. Verder 
komen we langs de Dobbeplas en een Heemtuin. Na 15 km 
komen we in het centrum op de Grote Markt met de Nieuwe 
Kerk, de toren is met 108,75m na de Domtoren in Utrecht de 
hoogste kerktoren van Nederland. De kerk is verder bekend 
vanwege het praalgraf van Willem van Oranje en de grafkel-
der van Oranje-Nassau. Na deze gezellige wandeling nog 
even een pauze op een van de vele terrasjes en daarna vòòr 
16u. de trein naar Voorhout. Einde van een mooie afwisse-
lende stads- en natuurwandeling.
Hoop er volgende keer weer bij te zijn.

Wimke Schrier 

●  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 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

●  Rayonhouders (m/v) [doorlopend]
Wij willen graag in contact komen met leden die op inval-
basis 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 contribu-
tienota’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. J.J. Groenewoud, tel. 071 88 927 08 
• dhr. Jacques Berbée, tel. 071 - 36 138 58

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

Het nieuwe jaar komt in een rap tempo naderbij. 
Daarmee komt ook de contributienota voor 2018 
weer in het vizier. Alvorens deze nota’s kunnen worden 
aangemaakt, moet eerst de uitslag van de Buiten-
gewone Algemene Ledenvergadering op 3 januari 
worden afgewacht. De uitnodiging hiervoor heeft u 
enkele weken geleden ontvangen en staat ook elders 
in deze Nieuwsbrief afgedrukt.
De contributienota voor 2018 zal tezamen met de 
volgende Nieuwsbrief in de 3e week van januari bij u 
op de mat vallen. 

Contributienota 2018 KBO wandelingen  
Met Rene, Kees en Marga hebben we weer mooie wande-
lingen uitgezocht. 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. 19 dec.`17 NS.wandeling. Dordrecht. Eiland van 
Dordrecht. Dordrechts Stadspolders – Dordrecht. 10km.
We vertrekken vanaf het Verkadeplein om 8.40u met de 
auto naar Voorhout, dan met trein om 9.12u naar Leiden, 
dan om 9.30 met trein naar Dordrecht, overstap Arriva 
Dordrechtse Stadspolders. Mooie kerstwandeling. 
Neem in ieder geval je museumkaart mee.
Di 16 jan’18 De 1e wandeling in 2018.
Vertrek om 8.45 u vanaf het Verkadeplein bij de 
St. Jeroenskerk. We  wandelen  naar de bushalte 
Boekerslootlaan (Beeklaan benzinestation).
Precieze tijd weet ik nog niet. 11 dec. gaat nieuwe reistijd 
in. Vandaar uit gaan we naar Leiden station met bus. 
Wandeling in Leiden Centrum  Singels, Groenesteeg  
Cronesteyn en landelijke Omgeving 15 km. Wandeling 
van René. Een gezellige wandeling dichtbij huis.

Tot ziens, Ellen de Groot Tel: 06 426 56 757 of 071 36 121 12

Word nu lid van Noordwijks grootste senioren 
vereniging en maak gebruik van het brede aanbod 
aan  activiteiten en diensten. Bovendien, gratis 
verstrekking van de Vuurtorenpas voor nog 
meer ledenvoordeel !

Voor meer informatie : 
Ledenadministratie KBO Noordwijk, 
dhr. H.C. Boogaards, 
p/a Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk 
Telefoon: 071 – 36 157 78   
e-mail: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl   
www.kbonoordwijk.nl 

KBO Noordwijk

 Wordt nu lid van Noordwijks grootste senioren vereniging en maak gebruik van het brede aanbod aan  
activiteiten en diensten. Bovendien, gratis verstrekking van de Vuurtorenpas voor nog meer ledenvoordeel ! 

Voor meer informatie : 
Ledenadministratie KBO Noordwijk, dhr. H.C. Boogaards, p/a Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk 

Telefoon: 071 – 36 157 78  ❖  e-mail: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl  ❖  www.kbonoordwijk.nl 
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Kerstfeest in de Wieken.
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 Kerstdienst met het Jeroenskoor wordt 
geleid door diaken Prins. 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. Na de lunch is er een 
optreden van ‘Het Noordwijkerhouts Seniorenkoor’. 
Beleef met ons deze kerstviering mee.
Tot ziens An.

Dagje Klaverjassen
In het nieuwe jaar gaan we op 13 januari weer een dagje 
klaverjassen. We starten om 10.30 uur met koffie en om 
11.00 uur gaan we 2 potjes klaverjassen. Aansluitend 
drinken we een drankje en komt de lunch. In de middag 
gaan we vervolgens weer klaverjassen (3 potjes).
De gastvrouwen verzorgen koffie/thee en de eventuele 
drankjes. En dan is er natuurlijk de prijsuitreiking. De 
kosten zijn € 3.50 ( graag gepast) en deze kunt u voldoen 
bij An van Beelen in de zaal. U kunt zich opgeven bij de 
heer J. Groenewoud tel 8892708 en bij de heer J. van 
Leeuwen tel. 3613156.Verder wens ik u veel kaartplezier, 
An van Beelen.

Activiteitenwetenswaardigheden 

De Diaconieën van de Katholieke 
Kerk en de Protestantse Kerk in 
Noordwijk hebben in 2015 bij de 
gemeente Noordwijk aandacht 
gevraagd voor de schuldenproblema-
tiek in Noordwijk. Het gemeentebe-
stuur was zelf bezig met een nota 
over het Armoedebeleid in Noordwijk 
die in 2016 werd vastgesteld. Dit heeft 
er toe geleid dat de gemeente geld 
heeft vrijgemaakt voor de opleiding 
van SchuldHulpMaatjes. SchuldHulp-
Maatje is een initiatief van de kerken 

in Nederland. Vrijwilligers van 
SchuldHulpMaatje bieden hulp aan 
mensen die te maken hebben met 
(dreigende) schulden. Om een 
vicieuze cirkel van schulden te 
voorkomen, richten zij zich voor de 
langere termijn ook op zelfredzaam-
heid en bewust financieel gedrag, 
waarbij mensen leren zelf regie te 
nemen over hun financiële situatie. 
Om gebruik te kunnen maken van de 
opleidingen en informatie van de 
landelijke organisatie moest er een 

lokale organisatie onder de naam 
Stichting Hulp In Noordwijk worden 
opgericht die lid is geworden van 
de Vereniging SchuldHulpMaatje 
Nederland. Op woensdag 25 oktober 
jl. zijn de eerste certificaten aan vier 
Schuld-HulpMaatjes uit Noordwijk 
uitgereikt aan Jan Bemer, Jan Mesker, 
Hanneke Passchier en Monika 
Knijnenburg-Kalker. 
De certificaten werden uitgereikt 
door respectievelijk wethouder 
Dennis Salman, pastor Theo Blokland, 
dominee Simon Dingemanse en Bram 
Hoek van de landelijke vereniging 
SchuldHulpMaatje. Deze gebeurtenis 
markeerde de officiële start in 
Noordwijk van dit landelijk succes-
volle project. De overhandiging van 
de certificaten vond plaats in de 
Duinzaal van de Maria ter Zee kerk. 
Op dit moment zijn de gecertificeerde 
SchuldHulpMaatjes volop bezig met 
de daadwerkelijke begeleiding van 
mensen. De kerken van Noordwijk 
en de gemeente Noordwijk hopen 
hiermee een bijdrage te leveren aan 
het verminderen van de schulden-
problematiek in de gemeente.

Mooi resultaat 
Maria ter Zee veiling
De Maria ter Zee Veiling van vrijdag 3 november heeft het 
mooie resultaat van € 20.400 opgeleverd. De veiling werd 
bezocht door 75 kooplustige mensen, zowel uit de kring 
van parochianen als uit de kring van Palliam. Er werd grif 
geboden op een totaal van 450 artikelen.
 
Het was een geanimeerde avond met vanaf het begin af 
aan in een goede sfeer, waardoor de veilingmeesters Theo 
en Henk van Werkhoven dat grote aantal artikelen in een 
vlot tempo konden verkopen. De leden van M25 fungeer-
den opnieuw met veel enthousiasme als zogenaamde 
opstekers. Het veiling comité COZONA dankt alle schenkers 
én kopers voor hun bijdrage aan dit mooie resultaat en 
hoopt volgend jaar opnieuw op hun medewerking te 
mogen rekenen. De opbrengst zal worden besteed aan de 
noodzakelijke renovatie van het dak van de Maria ter Zee 
kerk.

Repair Café
Afgelopen week sprak ik een dame bij de bijeenkomst 
van Samen voor Vrede. Ik vertelde haar over het ‘Repair 
Café’ en hoe wij oude en kapotte spulletjes kosteloos 
repareren. Hier had zij nog niet eerder van gehoord. 
Steeds meer mensen weten ons te vinden maar ik hoor 
toch nog met enige regelmaat dat het concept nieuw 
is. Iedere derde zaterdag van de maand komt een 
groep vrijwilligers bij elkaar om gratis kapotte spul-
letjes te repareren. Wij zien hier veel oudere buurtbe-
woners langskomen met oude spullen die stuk zijn 
maar te dierbaar om weg te gooien. Er kleven vaak 
herinneringen aan van een overleden partner of ouder. 
Terwijl de vrijwilligers met de spulletjes aan de slag 
gaat nodigen wij de mensen uit aan de bar voor een 
drankje en een praatje met de andere gasten. Het team 
van het ‘Repair Café’ wil zo graag een steentje bijdra-
gen aan maatschappelijke samenhang, het milieu en 
de portemonnee. 
Het adres is: 
Schietvereniging ‘Blijf voor ’t Land’, 
Johanna van Hoornstraat 8, Noordwijk.
Met vriendelijke groet, Susan Quaars.

Rijbewijskeuring
Stichting MediPartners Nederland is verhuisd en het 
nieuwe adres is:
Dorpskantoor de Burgt (naast de grote kerk)
Burgemeester Koomansplein 1 (2e verd) 
2231 DA Rijnsburg. 

Voor afspraken 071-5728434  (Geen wachttijden)  
Onze nieuwe accomodaties zijn.
Rijnsburg, Nieuw vennep, Noordwijk,Culemborg.
 

SchuldHulpMaatje Noordwijk

Bridgedrive 
Voor de tweedemaal organiseren we een Bridgedrive en 
wel op zaterdag 17 februari 2018 in de Wieken aanvang 
10.30 uur. We starten met koffie/thee en daarna vangt de 
drive aan. De kbo verzorgt de koffie/thee en de lunch. De 
kosten zijn € 7, - per koppel en af te dragen bij aankomst in 
de zaal (graag met gepast geld betalen).  Opgeven bij Lies 
de Meij onder vermelding van speelsterkte;
Email; ec.demeij@ziggo.nl of tel. 0713611019 / 
0625466605. 
Graag tot ziens An van Beelen. 
 

KBO vakantie 25 juni 2018
Ook dit jaar gaan we varen en wel met de ‘Carmen de Luxe’. 
Deze boot is vorig jaar compleet gerenoveerd en er is nu 
rekening gehouden met de senioren zodat ook zij met 
rollator en of rolstoel deze aan boord mogen gebruiken 
en dit is een grote vooruitgang en daarom moest ik heel 
vroeg de opties aanvragen. Dit jaar doen we een rondje 
Nederland met o.a. Hoorn en Enkhuizen, Texel, Lemmer, 
Lelystad, Haarlem en terug in Amsterdam. 
Heeft u interesse? Neem dan even contact op met An 
tel. 8881407.



Activiteit, organisatie & locatie dag aanvang December '17 Januari '18
 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 1 11

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 20 17

 Bowlen   (All American Bowling)
     KBO  v   Langelaan 2, Noordwijkerhout

do 14:00 21 18

 Buitengewone Algemene Leden Vergadering
     KBO  v   De Wieken wo 10:00 3

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 15 19

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 5, 12, 19 2, 9, 16, 23, 30

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 4, 11, 18  15, 22, 29

 Kerstviering
     KBO  v   De Wieken

ma 11:00 18

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 4, 11, 
18 (Trefpunt) 8, 15, 22, 29

 Klaverjasdrive
     KBO  v  De Wieken

za 10:30 13

 Natuurclub "Samen eropuit"  (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 8

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 6, 13, 20 3, 10, 17, 24, 31

 Reizen > Dagtocht
     KBO  v   Museum bezoek

19 Kerstconcert in 
Concertgeb. A'dam

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

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

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen do 10:30 - 4, 18

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 - 5, 19

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 8, 15, 22, 29

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 19 16

Activiteit, organisatie & locatie dag aanvang December '17 Januari '18
 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 2, 16 13, 27

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag aanvang December '17 Januari '18

Activiteiten

 Bingo / Damesbingo
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 11 8

 Bingo " Nieuwjaars-bingo "
     DBO     Het Trefunt

do 13:15 4

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 6, 13, 20 3, 10, 17, 24, 31

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 1, 8, 15, 
22(Kerstdrive) 5, 12, 19, 26

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 4, 11, 18 8, 15, 22, 29

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 5, 12, 19 2, 9, 16, 23, 30

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt

di 10:00 12 9

 Frans, conversatie I
     DBO     De Wieken

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

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken

vr 10:00 1, 8, 15, 22 5, 12, 19, 26

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 2, 16 13, 27

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 5, 12, 19 2, 9, 16, 23, 30

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 15, 22

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 15, 29

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 19 16

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 8, 22 12, 26

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 9:30 4, 11 8, 15, 22, 29

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 4, 11 8, 15, 22, 29

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 5 9, 16, 23, 30

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 19:30 9, 16, 23, 30

 Omgaan met Tablets 
     DBO      De Wieken

vr 10:00 1, 8, 15, 22

 Computer/laptop cursus
     DBO      De Wieken

vr 11:00 1, 8, 15, 22

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 9:00 6, 13, 20 3, 10, 17, 24, 31

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 15:30 6, 13, 20 3, 10, 17, 24, 31

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 14:30 6, 13, 20 3, 10, 17, 24, 31

18 (gastspreker + 
Kerstborrel, groep 

I en II 
gezamenlijk)



Ome Jan is een zonderling. Een einzelgänger, zo eentje die 
zijn eigen weg gaat en niemand nodig heeft. Hij ruikt niet 
zo fris en hij zou best vaker in bad mogen of schone kleren 
aantrekken. Een bezoekje aan de kapper zou ook geen 
kwaad kunnen. Maar ome Jan is een verstokte vrijgezel 
die zich om dat soort bijzaken nooit heeft bekommerd, 
en nu hij oud is al helemaal niet meer. Ome Jan woont 
zijn hele leven op de boerderij van zijn ouders. Als mens 
is hij misschien niet helemaal tot zijn recht gekomen, als 
ondernemer heeft hij het goed gedaan. Hij heeft zijn 
boerenbedrijf tot grote bloei gebracht en in de loop der 
jaren veel grond verworven. Je zou het niet aan hem 
zeggen, maar ome Jan is stinkend rijk. Zijn boerderij en 
landerijen zijn miljoenen waard. Dat weten zijn neefjes en 
nichtjes. Daarom trotseren ze zijn vreemde gewoonten, zijn 
rommelige huis, zijn indringende lijflucht en zijn onfrisse 
uiterlijk en dartelen om hem heen. Je zou bijna denken 
dat ze dol zijn op die gekke, lieve, ouwe oom. Maar ome 
Jan mag dan wat vreemd zijn, gek is hij zeker niet. Hij 
weet waarom ze hem opzoeken en wat ze van hem willen. 
Op een dag vraagt hij ze rechtstreeks: “Komen jullie voor 
de erfenis of niet?”. “We komen voor de koffie” luidt het 
antwoord. Het antwoord bevestigt ome Jan in zijn ver-
moeden, en hij maakt zijn testament op. Als ome Jan 
overlijdt, nodig ik de nabestaanden uit. Een tiental neven 
en nichten verzamelt zich verwachtingsvol aan mijn 

passeertafel. Ik schenk koffie. “Dit,” zeg ik, “is de erfenis die 
uw oom u heeft nagelaten.” De familie valt stil en kijkt me 
niet-begrijpend aan. Ik leg hun uit dat ome Jan hen als 
erfenis ieder één kopje koffie heeft toebedeeld. Het is 
zijn postume wraak. Dat van die koffie had hem enorm 
gestoken, vertelde hij me. Hij had gehoopt dat ze voor hém 
kwamen. Nu liet ome Jan zijn geld na aan goede doelen. 
Verslagen druipen de neven en nichten af. De koffie komt 
niet ten laste van de nalatenschap. Die krijgen ze van mij. 
Uit: Het geheim van de notaris, door Johan Nebbeling
Op 1 januari 2018 ben ik 15 jaar notaris in Noordwijk. De 
eerste 15 cliënten (een echtpaar geldt als één cliënt) die in 
2018 testamenten laten passeren, ontvangen kosteloos 
een exemplaar van het boeiende boekje “Het geheim van 
de notaris”, met veel anekdotes uit de notariële praktijk.
Ik wens u gezellige Kerstdagen toe en een gelukkig, 
gezond en succesvol 2018!

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

‘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

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

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment 

IVO
U I T V V E R Z O R G I N GI T V A A R T

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment 

U I T V

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment 

 

 

Correspondentie adres : Secretariaat KBO Noordwijk, p/a  Beijaert 60, 2202 PR  Noordwijk 
Kijk voor de actuele telefoonnummers : achterin de KBO 50+ Nieuwsbrief. 

 
 
Noordwijk, 29 november 2017 
 

 
 
 
 
 

Uitnodiging voor de  
Buitengewone Algemene Leden Vergadering 

 
 
Het bestuur van KBO Noordwijk nodigt u hierbij van harte uit voor een Buitengewone Algemene 
Leden Vergadering (BALV). Deze vindt plaats op : 
 

Datum :     woensdag 3  januar i  2018  
Locatie :    De Wieken,  Wassenaarsestraat  5  in Noordwi jk-Binnen  
Aanvang :  10.00 uur  

 
 

AGENDA 
 

1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda. 

2. Mededelingen. 

3. Voorstel verlaging contributie 2018 voor 2e lid onder 1 adresnummer (toelichting). 
 

De contributie voor het KBO lidmaatschap is voor alle leden thans gelijk, momenteel €  24,- 
per persoon per jaar. Het bestuur stelt de BALV voor om de contributie voor elk 2e lid op 
hetzelfde adres -met ingang van 1 januari 2018 j.l.- te verlagen van €  24,- naar €  20,- per 
persoon per jaar. Reden hiervoor is de aantrekkelijkheid van een 2e lidmaatschap voor 
nieuwe leden te vergroten en om deze voor bestaande 2e leden te behouden. 
De contributie voor 1e leden op een adres blijft ongewijzigd, te weten €  24,- per persoon. 
 

4. Stemming betreffende het voorstel inzake de aanpassing van de contributie voor 2018. 

5. Vaststelling contributie 2018. 

6. Sluiting Buitengewone Algemene Leden Vergadering. 

 
Graag tot dan ! 

 
Aan de leden van  

KBO Noordwijk 



kunnen ook de kans op vallen en het bezeren van een 
gewricht of breken van een bot verkleinen. Sociaal contact 
vinden we belangrijk bij De Beweegschool. Aan de grote 
tafel kunt u met andere mensen in contact komen om 
vervolgens samen een stukje te gaan fietsen of wandelen. 
Of gewoon lekker met een kopje koffie een tijdschrift lezen 
of boeken doorbladeren over oud-Noordwijk. 
Onze doelgroep is heel breed; jongeren, ouderen en/of 
mensen met een beperking. Ook voor mensen met 
(beginnende) dementie hebben wij een bijzondere manier 
van sporten bedacht. Bij De Beweegschool kan gefietst 
worden door foto’s van oud-Noordwijk die rustig voorbij 
komen. Zowel de routes als de foto’s brengen herinnerin-
gen en verhalen van vroeger naar boven. Ook voor familie 
en vrienden blijken de beelden en foto’s op het scherm een 
waardevol communicatiemiddel.

Bent u onzeker over wat u aankunt of heeft u een fysieke 
klacht? De Beweegschool heeft sinds kort een mooie 
samenwerking met de fysiotherapie van de Jeroen/
Marente. Loop gerust even binnen en maak hier vrijblij-
vend gebruik van!
De Beweegschool heeft, naast de trap aan de voorzijde, 
aan de zijde van Hoek’s Vis een vlakke opgang en is dus 
voor iedereen goed toegankelijk.
 

De Beweegschool is gelegen op een prachtige locatie in 
het centrum van Noordwijk-Binnen. In de Beweegschool 
kunt u sporten/bewegen in uw eigen tempo, zonder harde 
muziek en omkleden is niet nodig. Door middel van een 
grote filmprojectie op de wand, beleeft u heerlijke fiets- 
of wandeltochten met keuze uit verschillende routes door 
steden of natuur. Het leuke van het fietsen bij De Beweeg-
school is dat u op een gewone fiets zit die vaststaat aan de 
grond. Op deze manier is de beleving optimaal. 
U verbetert op een prettige manier uw conditie, concentra-
tie en reactievermogen. Naast wandelen en fietsen hebben 
wij ook een schaatssimulator, krachtapparaat, balance-
board, een snelle fiets en een Wii-sport (bowlen, tennissen 
en golfen) . Uiteraard begeleiden we iedereen bij het 
gebruik van de apparaten. 
Juist voor ouderen is het erg belangrijk om te blijven 
bewegen zodat uw spieren niet stijf worden. Bewegen 
heeft invloed op ieders lichamelijke en geestelijke gezond-
heid. Wie elke dag minstens een half uur (matig) intensief 
beweegt, voelt zich prettiger. Ook kan meer bewegen 
voor ouderen de kans op vallen met de helft verkleinen. 
Senioren in goede gezondheid, zelfs op hoge leeftijd, 
kunnen door regelmatige fysieke activiteiten en even-
wichtsoefeningen op deze manier hun gezondheid 
verbeteren. Evenwichts- en spierversterkende oefeningen 

Bij De Beweegschool 
kunt u sporten/bewegen in uw eigen tempo!

IN MEMORIAM

Dhr.  L.H.W. van der Zalm  
van Konijnenburgstraat 73    73 jaar

Mevr. H.T.M. Vogelezang-de Jeu 
OranjeNassaustraat 45    74 jaar

Dhr. D.C. van Houten 
Zuiderkruis 62 Katwijk    63 jaar

Dhr. R.C.G. Hellemans 
Koningin Astrid Blvd 16    82 jaar

Dhr. J. van der Niet 
Boerenburgerweg 4    78 jaar

Mevr. C.G. Meeuwenoord  
De la Bassecour Caanstraat 75    86 jaar

Dhr. J.W.M Wijnands 
Zonnekant 79     84 jaar

Dhr. W.A.M. Faase 
van Panhuysstraat 76    88 jaar

Dhr. J.P. van Beelen   
Heilige Geestweg 36-A    89 jaar
  
    

 
Dat zij mogen rusten in vrede 



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl

                     Nummer        uiterste inleverdatum:
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

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  
 
 
 

Areen van der Plas & 
Annemarie Hazenoot

Omdat een uitvaart meer is 
dan afscheid alleen...

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

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:  Dhr. J.J. Groenewoud      071 88 927 08
 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




