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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

Hulp, begeleiding en zorg in 
uw vertrouwde omgeving?

 
www.groothoogwaak.nl
 071 - 368 88 88

De wandelingen voor het komend najaar 2018 zijn bekend.
Met Rene, Marga en Kees hebben we weer mooie wande-
lingen uitgezocht. Zoals gewoonlijk starten we op de 3e di. 
van de maand vanaf het Verkadeplein bij de St. Jeroens-
kerk. Met de auto naar Voorhout of met de bus vanuit 
Noordwijk.
 Di. 20 nov.`18. Wandeling Rene. Een mooie wandeling 
vanuit de stad Haarlem - landgoederen   Elswout - 
Heemstede Aerdenhout. 14 km. We verzamelen bij het 
Verkadeplein bij de St.Jeroenskerk en vertrekken om 8.45u 
met auto naar Voorhout en met de trein vanuit Voorhout 
om 9.16u naar Haarlem.
Di. 18 dec.`18. Wandeling Rene /Ellen. Groene Stads 
Wissels. Nr. 463. Alkmaar: Stadswal, Parken o.a. Vittoriapark, 
Kennemerpark, Molen van Piet ect, Kaasmarkt en het 
historische Waaggebouw en de vele gezellige nauwe 
straatjes etc. in de kerststijd.12 km. We vertrekken om 
8.45u met auto naar station Sassenheim, om 9.13 u vertrek 
met trein naar Alkmaar.
De eerste 4 wandelingen zijn nu bekend. Check even een 
paar dagen van te voren voor de juiste treintijden. De 
treintijden heb ik op 26 juli 2018 opgezocht. Kan misschien 
iets veranderd zijn. Check evt. de KBO-app.
Tot ziens en veel wandelplezier tot 18 september.
Ellen de Groot 06 426 56 757

KBO wandelingen 
Terwijl ik dit zit te schrijven, is het buiten meer dan 
20 graden en schijnt de zon. Gelukkig kan mijn raam 
open, anders had ik de moed niet kunnen verzamelen 
om aan het werk te gaan.

Over mooi weer gesproken, de 6e oktober, de dag dat wij 
met elkaar De Nationale Ouderendag vierden, was het 
weer ook geweldig. Mogelijk dat mede daardoor de 
stemming opperbest was. Ieder die daar aanwezig was, 
zal dat beamen. Tijdens die middag heb ik gevraagd om 
uw suggesties voor volgend jaar; ik heb er al een aantal 
ontvangen, maar ik denk dat er nog veel meer te verzin-
nen valt. Als u een leuk idee heeft, laat het ons weten: een 
briefje in een van de bussen in Het Trefpunt of De Wieken 
en u helpt ons om volgend jaar weer een bruisende 
middag voor alle ouderen van Noordwijk te organiseren. 
Tijdens de aankondiging van Crescendo kreeg ik een 
reflecterende shawl nadat ik had opgemerkt hoe goed 
dat zichtbaar was in het blauwe licht waarin het orkest zat 
te wachten op het moment dat zij konden gaan spelen. 
Dat bracht mij later op het idee dat het misschien voor alle 
dames, en waarom niet ook de heren, een goed plan zou 
zijn om voor de komende donkere dagen een reflecteren-
de shawl, button of iets dergelijks ’s avonds te dragen. 
Op sommige plaatsen is het toch wel wat donker en dan 
bent u tenminste goed zichtbaar. Het is zeker veiliger 
dan in donkere kleren de straat op te 
gaan in het donker. U zult elders in 
de Nieuwsbrief een oproep zien om 
mee te doen aan een onderzoek naar 
de mentale gezondheid van 55-plus-
sers. Het is een onderzoeksproject 
van de Universiteit Leiden en richt 
zich op het in kaart brengen en 
verbeteren van de mentale gezond-
heid van 55-plussers. Het lijkt ons 
een onderzoek waarvan wij daar op 
termijn profijt van kunnen hebben.
Als u deze Nieuwsbrief ontvangt, is het al (bijna) winter-
tijd. Die periode dat het lijkt of het van de ene op de 
andere dag donkerder wordt. Hopelijk is het voor de 
laatste keer dat wij dit gaan meemaken, want als het goed 
is wordt het in de toekomst steeds óf zomer- óf wintertijd.
In elk geval worden de dagen korter, de temperatuur 
wordt frisser en wij zullen ons meer binnen met activitei-
ten bezig gaan houden. Daarom is het wel handig als u 
nog even de activiteiten bekijkt en mogelijk ontdekt dat u 
samen met anderen nog leuke middagen kunt beleven! 

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter

Jonw reisbureau aan hnis!
SOMETHINGBLUE@TRAVELCOMPANY.NL - 06 53 62 20 51

Graag komen wij bij je langs om je reis geheel naar
wens samen te stellen. Met persoonlijke aandacht!  

Ook als je op reis bent. Zonder extra kosten, 
maar wel de zekerheid van ANVR en SGR. 

Onbezorgd op reis gaan, daar zorgen wij voor! 
Ik ben blij 
dat je hier bent



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 
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Via onze vorige Nieuwsbrief kon u zich inschrijven voor 
een prachtig kerstconcert in het Concertgebouw in 
Amsterdam. Deze aankondiging heeft u met z’n allen 
bepaald niet gemist, want het aantal aanmeldingen is 
in een woord ‘overweldigend’. Op het moment van 
schrijven, met nog 1 week te gaan tot de sluitingsda-
tum, tikt de teller nagenoeg de 200 personen aan die 
zich hebben ingeschreven. Hoewel een aanzienlijke 
interesse zeker was voorzien, overtreft dit aantal toch 
zeker onze verwachtingen. Anderzijds moeten we ook 
realistisch zijn en kunnen we niet lukraak zomaar een 
dergelijk aantal plaatsen reserveren. Hopelijk zult u dat 
ook begrijpen.

Met de 60 plaatsen die we hebben kunnen bemachti-
gen, begrijpt u dat dit helaas voor veel inschrijvers een 
negatieve uitkomst gaat betekenen. Onze poging om 
nog een aantal extra kaarten te bemachtigen, was 
helaas tevergeefs. 

Het is duidelijk dat een grote groep dus niet mee zal 
kunnen gaan. Uiterlijk begin november a.s. hopen we 
iedereen te berichten wat de uitslag zal zijn van hun 
aanmelding, dat wil zeggen wel of niet mee, zodat u 
tijdig weet wat voor u de uitkomst is. Niettemin zijn we 
blij dat we toch met een grote bus vol aan dit concert 
kunnen deelnemen, ruim een verdubbeling van het 
aantal van vorig jaar.

Jacques Berbée

Ns-wandeling Delft- Zuid -Schiedam .
Met 19 enthousiaste wandelaars wandelen we vandaag 
vanaf Delft Zuid naar Schiedam.Het is prachtig weer, de 
zon schijnt er er staat een lekker windje.

Tot aan Schiedam is er geen horeca langs de route dus 
houden we onze koffiebreak bij een eerder station Delft 
Centrum. De wandeling begint vanaf Delft-Zuid. Via een 
loopbrug gaan we de eerste 10 kilometers door landelijk 
groen. Weilanden met koeien en een hek waar je over-
heen kunt klauteren of dat je open duwt en met het touw 
weer dicht doet, kanalen en sloten met rietkragen waar 
een reiger een stuk met ons mee vliegt, graspaden en 
parken. Treinen razen voorbij en de snelweg is in de 
buurt. Maar wat een weids uitzicht. Een torenvalk hangt 
stil in de lucht op zoek naar een prooi, veel paarden in de 
wei. Sommigen met een dek tegen de insecten of 
gevoelige huid. In het natuurgebied lopen we even een 

verkeerde kant op. Dat gebeurt vaker volgens een passe-
rende fietser. We houden onze lunch in het gras bij paal 69 
in midden Delfland terwijl een sloot wordt geschoond. Een 
van de wandelaars zit tegen een hek waar een pony kans 
ziet om zijn hoofd af te likken. 

Komen nu in Schiedam in het prinses Beatrix park. Daar is 
een openbaar toilet en een vriendelijke meneer die een 
extra deur open doet. Tot slot bezoeken we het Jenever 
museum. Erg interessant. Enorme ketels en maakproces-
sen, mout ontkiemde gerst en gist. Schiedam is er beroemd 
om, maar voor sommigen was het te veel. Gelukkig was er 
een heerlijk terras waar we een versnapering konden 
gebruiken. Het was weer een fantastische wandeldag. 
Hebben uiteindelijk 17,44 km gelopen. Ik ga volgende keer 
weer mee.

Wimke Schrier

Kerstconcert Amsterdam 
20 december 2018

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. 

 

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 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. 06 197 50 676 
• dhr. Jacques Berbée,
 tel. 071 - 36 138 58

KBO wandeling 18 sept.`18 Schiedam Jeneverstad



Activiteitenwetenswaardigheden 
Terugblik

De Eendracht
Omdat er zoveel aanmeldingen waren om met het 
zeilschip ‘de Eendracht’ te gaan varen zijn we ook een 
tweede keer geweest begin september. Het was wederom 
een geweldige dag alleen was de zon wat minder aanwe-
zig. Maar er werd weer zo goed voor ons gezorgd zoals de 
koffie, soep, lunchbuffet, fruit en drankjes. En dan natuur-
lijk de tocht door de Rotterdamse haven, geweldig. Dank 
aan het Nationaal Ouderen Fonds. Maar ik moet ook nog 
even denken aan de Rotterdamse chauffeur, deze heer liet 
ons ook nog even het centrum zien. We reden langs de 
Koopgoot, de Bijenkorf, de nieuwe Vroom, de Maastunnel 
en ook de beroemde Binnenweg waarvoor onze dank.

 

Opening seizoen 2018/2019.
Wat was het gezellig de opening van het seizoen. De KBO 
had totaal iets anders bedacht nl. Muzikaal Theater Thuis 
en ook nog genieten van een drankje en hapje.

 
Museumbus 
Met de bus naar Workum en Hindeloopen. Zoals je goed 
kon zien was de allernieuwste bus van de Kon. Beuk gearri-
veerd om 60 mensen naar Friesland te brengen en binnen 
2 uur waren we in Workum. Bij het uitstappen kreeg 
iedereen een lunchtasje aangeboden.
Wederom hadden we prachtig weer en door de zon 
werden we uitgenodigd om buiten op de terrassen koffie 
te drinken. Daarna kon je kiezen wat je aantrok in het 
dorpje Workum, maar velen brachten een bezoek aan het 
museum van Jopie Huisman. Maar er was ook gelegenheid 
om het dorpje te verkennen. Leuk toch, ieder zijn vrijheid.
Om 14.00 uur vertrokken we naar Hindeloopen. Een 
schattig dorpje met grote jachthavens en ook het museum 
was erg interessant. Een paar dames kochten aparte 

Hindelooper stofjes voor het quilten. Ook was er het eerste 
schaatsmuseum met onnoemelijk veel schaatsen in alle 
soorten en voor iedere winnaar van de Elfstedentocht een 
aparte vitrine.

Arie en ik hebben over de dijk gewandeld met een 
schitterend uitzicht. Aan het eind van de dijk stond een 
viskar met gebakken kibbeling. Zo lekker!!. De tijd ging 
snel voorbij want om 16.30 uur gingen we weer huis-
waarts en om 19.00 uur waren we weer in Noordwijk.
Wat een heerlijke dag.
   
Sinterklaas 
Het is wel vroeg in de tijd maar Sint heeft nu al laten weten 
dat hij het erg druk heeft in de maand december en vooral 
in Noordwijk. Daarom viert Sint met zijn pieten het in de 
Wieken op 6 december om 14.00 uur. Het is maar dat u het 
weet.     

Kerst in de Wieken
Vrijdag 21 december aanvang 11.00 uur. Zoals u weet 
heeft Pastoor Th. Blokland andere taken (erbij) op zich 
genomen. Ja, alles veranderd ook de KBO moet zich hierin 
aanpassen. Maar er is een oplossing en we hopen toch dat 
u in groten getale op21 december naar de Wieken komt 
om toch op een andere manier Kerst met ons te vieren. 
Aanvang; 
11.00 uur koffie met iets lekkers 
11.30 uur Kerstverhaal voorgelezen door    
Margreet van de Burg
11.45 uur glaasje bowl  of advocaat 
12.15 uur Kerst High  Tea  
13.30 uur optreden van het geweldige    
Noordwijkse koor Dune  & Forest 
Voor deelname aan dit Kerstfeest is de prijs 5 euro. Wel 
even aanmelden bij An van Beelen want ook hier geldt  
VOL=VOL.
 
Kerstdiner voor alleengaande. 
Ook dit jaar is er een Kerstdiner voor alleengaande en U 
bent welkom op zondag 23 december aanvang 14.00 uur. 
De kosten zijn 5 euro en met zijn allen is het knus.
Wilt u meedoen dan graag aanmelden bij An van Beelen. 
 
Samen koken samen eten.
We zijn weer gestart met het koken in de pastorie. Erg 
gezellig en er zijn nog 3 plaatsen vrij, meldt u zich even 
aan. 

Voor bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen 
met An van Beelen 071 8881407 (liefst tussen 18.00 en 
19.00 uur). 

Activiteiten voor jonge senioren en ouderen mogen ook.
 
 1   Wijnproeverij in de Wieken maar in de avond 
 2   Klaverjas/bridgeavonden in de Wieken 
 3   Spelavonden o.a. rummicub, darten, jokeren enz. in de 

Wieken 
 4  Avond over de visserij plus dat er buiten vis gerookt 

wordt (Wieken) 
 5   Op 1 zaterdag 3 lezingen in de Wieken
      Aanvang10.30 uur met koffie 
      Start  11.00  - 12.00 uur de Notaris 
      Pauze; De KBO zorgt voor een soepje met broodje.
     13.00 -14.00 uur veiligheid en preventie 
     14.00 uur drankje of thee 
     14.30 -15.30 over met Pensioen en dan !!!

 7  Glas bewerken (Tiffany)
 8   Koffietafel in de Wieken 
 9   Biljarten  / darten
10  Make-up 8 maal
11  Vissen voor senioren onder begeleiding van de visclub 

Noordwijk 
12  Koningsdag / playbackshow van senioren en 
 verhalenbingo (Wieken)
13  Klassiek concert in de Wieken 
 14 Voorlichting over sieraden en zelf maken  Nieuw
Interesse en mede organiseren?  Laat het weten door te 
bellen met Annie.
Voor bovenstaande activiteiten kunt u contact 
opnemen met An van Beelen 071 8881407 
(liefst tussen 18.00 en 19.00 uur). 

 Opties voor nieuwe activiteiten 2018/2019 in de Wieken

Onderzoek mentale gezondheid 
van 55-plussers
Beste meneer/mevrouw,
Op dit moment is er een groot onderzoeksproject bezig 
dat zich richt op het onderzoeken en verbeteren van de 
mentale gezondheid van 55-plussers. Dit onderzoek 
wordt uitgevoerd vanuit de afdeling Klinische 
Psychologie van de Universiteit Leiden. Met het invullen 
van de vragenlijst kunt u aan dit onderzoek een 
bijdrage leveren. De vragenlijst richt zich specifiek op 
de relatie tussen stressvolle levensgebeurtenissen en 
mentale gezondheid onder 55-plussers. De vragenlijst 
kan worden geopend en ingevuld vanachter uw eigen 
computer, tablet of eventueel telefoon en neemt 
ongeveer 15 minuten in beslag.
Ga naar www.leidenuniv.eu.qualtrics.com voor de 
vragenlijst. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact 
met ons opnemen op h.c.van.kleinwee@umail.leiden-
univ.nl.
Alvast hartelijk bedankt voor het invullen van de 
vragenlijst!
Met vriendelijke groet, Het onderzoeksteam
Universiteit Leiden, afdeling Klinische Psychologie

Rijbewijskeuring
Indien uw rijbewijs verlengd moet worden in verband met 
het bereiken van de 75, 80 jarige leeftijd dan bestaat er voor 
de leden van de ouderenbonden de mogelijkheid om dit in 
het Trefpunt te doen. Haal eerst uw eigen verklaring op aan 
de balie van het gemeentehuis. Met deze door uw gedeelte-
lijk ingevulde verklaring maakt u een afspraak met dr. 
Kamerling welke telefonisch bereikbaar is op 071 5728434. 
De kosten voor leden van de ouderenbond zijn € 20, -. 

De Gerarduskalender: 
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 kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen begin-
nen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en 
informatie op de achterkant geven u aan het begin van de 
dag een positief gevoel. 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 Gerarduskalender kost € 7,25.

Marian van Bohemen, 
Zeewinde 9, 
Noordwijk.
tel.: 071 36 172 36
PS voor mensen die
minder mobiel zijn 
wil ik de kalender 
ook bezorgen!



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd November '18 December '18

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 1 Sinterklaasbingo
 6 december

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 21 19

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

do 14:00 22 27

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 16 21

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 6, 13, 20, 27 4, 11, 18

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17

 Kerstviering
     KBO  v   De Wieken

vr 11:00 21

 Kerstviering voor eenzame mensen
     KBO  v   De Wieken zo 15:00 23 zie elders in de NB

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 7, 14, 21, 28 5, 12, 19

 Reizen > Kerstconcert
     KBO v   Concertgebouw Amsterdam do 20 zie NB oktober

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 13, 27

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

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

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

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20

 Sint Nicolaasviering + Bingo
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 6

 Sjoelen
     KBO  v   De Wieken

di 14:00 6, 13, 20, 27 4, 11, 18

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 5, 12, 19, 26

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 20 18

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd November '18 December '18

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 10, 24 8, 22

 Bingo / Damesbingo
     DBO      De Wieken

ma 20:00 12 10

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd November '18 December '18

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 7, 14, 21, 28 5, 12, 19

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 
21 Kerstdrive 13:00 u

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17

 Computercursus "Windows 10"
     DBO     Het Trefpunt

wo 20:00 7, 14, 21

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt

di 10:00 13 11

 Frans, conversatie 
     DBO     De Wieken

vr 10:00 2, 9, 16, 23, 30 7, 14

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:15 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 10, 24 8, 22

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 5, 19 3, 17 gastspreker

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 12, 19 10, 17 gastspreker

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 20 18

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 9, 23 7

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 5, 12, 19, 26 3, 10

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 6, 13, 20, 27 4, 11

 Sport & Spel voor 55+
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20

 Tablet cursus
     DBO      De Wieken

vr 10:00 2, 9, 16, 23, 30 7, 14

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 9:00 7, 14, 21, 28 5 12, 19

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 15:30 7, 14, 28 5, 12, 19

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 13:30 7, 14, 21, 28 5, 12, 19



Puzzel

Oplossing puzzel inleveren in envelop met tekst buitenkant ‘puzzel’ in de hal van de Wieken of het Trefpunt in de KBO  
postbus. Uiterste inleverdatum is woensdag 28 november. De prijs is een VVV bon van € 10, - welke bekend wordt 
gemaakt in de volgende nieuwsbrief.
Doordat de bovenste 3 regels ontbraken kon de puzzel niet opgelost worden van oktober en is er ook geen winnaar. 
Excuses hiervoor.
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Ivonne Clemens Uitvaartverzorging en Uitvaartwinkel | www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

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

‘Wij nemen uw zorg uit 
handen op het moment 
dat u dat nodig heeft’. 

Dag en nacht bereikbaar 
06 23954021

Ivonne Clemens
Walter Steenvoorden

Maria ter Zee Veiling
Het dak van de Maria ter Zee kerk is nodig aan vervanging 
toe. Dat weten we al een paar jaar en is er is al behoorlijk 
wat geld voor ingezameld, maar nog niet voldoende! De 
kerk en de zaal voldoen prima, maar we moeten wel “droge 
voeten houden”. Op een enkele plek in de kerk houden we 
het al niet meer droog. Daarvoor wordt ook dit jaar weer de 
Maria ter Zee Veiling georganiseerd, waarmee de 
dakrenovatie weer een stap dichterbij komt!
De ‘Maria ter Zee’ is kerk en centrum waar de eucharistie 
gevierd wordt en ook allerlei andere bijzondere liturgische 
vieringen worden gehouden. Maar waar ook plaats is voor 
bezinning, het opdoen van inspiratie, het voeren van een 
gesprek en het elkaar ontmoeten in allerlei vormen onder 
de vlag van Palliam.  Iedereen, parochianen en 
belangstellenden, die de Maria ter Zee kerk een warm hart 
toedraagt wordt van harte uitgenodigd om mee te werken 
aan deze Maria ter Zee Veiling.

 

Help mee om de Maria ter Zee in stand te houden! 
Draag een (financieel) steentje bij op vrijdag 
9 november 2018. Bovendien bent u ook verzekerd 
van een gezellige avond!
Om 19.30 uur gaat de zaal open en om 20.00 uur 
start de veiling. 

Als u niet in staat of in de gelegenheid bent persoonlijk bij 
de Veiling aanwezig te zijn, kunt u leden van de commissie 
opdracht geven een bedrag te besteden aan een of meer 
van de aangeboden artikelen. Een lijst van deze artikelen is 
te vinden op de website https://parochiesintmaarten.nl. 

Op de website vindt u ook de e-mailadressen en 
telefoonnummers van de commissieleden!



Grenzeloos genieten op een cruisevakantie
Cruisen is voor iedereen! Wie ooit in slaap werd gewiegd door 
de deining van de zee, wil nooit meer anders. Steeds als je 
wakker word ben je weer in een andere wereld beland. En aan 
boord is het net een drijvend all inclusive resort. Wat wil je nog 
meer? En elke cruise is weer anders…. Kom maandag 19 
november a.s. informatie en inspiratie opdoen en ontdek wat 
een cruisevakantie allemaal te bieden heeft. Samen met Cruise 
Travel vertellen wij jullie alles over het reizen met een cruise-
schip. Welke type schepen er zijn en naar welke bestemmin-
gen je allemaal kunt varen. En uiteraard ook hoe je jezelf op 
een cruisevakantie kunt voorbereiden. De infoavond vindt 
plaats in “De Beweegschool” in Noordwijk en begint om 20.00 
uur. Toegang is vrij maar meld je wel even aan via de mail 
somethingblue@travelcompany.nl.  Natuurlijk kan je ook even 
bellen: 06 536 220 51. Wij kijken er naar uit jullie te begroeten! 

Something Blue Travel – Jos & Petra Westgeest
En weet je nog …  op 29 oktober a.s. kun je je laten informe-
ren over Campervakanties – zelfde plaats, zelfde tijd.  

De regeling van de legitieme portie blijft ieders gemoede-
ren bezighouden. Op 31 juli jl. deed het Hof Amsterdam 
uitspraak in een hoger beroep dat ingesteld was door een 
erfgenaam wiens zus onterfd was door hun moeder 
(Notamail 5 oktober 2018 nummer 235). De zus had een 
beroep gedaan op haar legitieme portie. De erfgenaam 
vond (onder meer) dat de beperking van hun moeder in 
haar vrijheid een testament op te maken, een inbreuk was 
op de rechten van de mens, onder verwijzing naar het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 1 
Eerste Protocol EVRM).
Het Hof heeft het hoger beroep van de erfgenaam verwor-
pen. Volgens het Hof is de wetgever bij de handhaving van 
de legitieme portie uitgegaan van de volgende grondslagen:
-  de overtuiging dat aan kinderen een deel van de nalaten-

schap van hun ouders toekomt;                    
-  door de preventieve werking van de legitieme worden 

veel familiemoeilijkheden voorkomen;           
-  de bescherming van kinderen tegen bevoordeling van 

een willekeurige derde, maar ook van het ene kind boven 
het andere. Reden waarom de wetgever de ongewenste 
gevolgen van het subjectieve oordeel van de erflater, dat 
soms sterk beïnvloed kan worden door emoties van 
tijdelijke aard, tot op zekere hoogte behoort te beperken 
door het handhaven van een aanspraak van de kinderen 
op een breukdeel van de waarde van de nalatenschap;

-  het voorkomen dat door afschaffing van de legitieme 
portie de gevallen toenemen waarin het testament wordt 
aangetast op grond van het ontbreken van verstandelijke 
vermogens;

-  de bescherming van oudere kwetsbare personen doordat 
de legitieme portie een grens stelt aan de mogelijkheden 
van beïnvloeding door een derde ten behoeve van 
zichzelf;

-  het bevorderen van een gelijke behandeling van de eigen 
kinderen, en

- (deels) bescherming van de gemeenschap door te 
voorkomen dat een kind dat is onterfd omdat het een 
nietsnut is en op andermans zak leeft, van gemeen-
schapsgelden leeft.

Het Hof leidt hieruit af dat de regeling van de legitieme 
portie ertoe strekt het algemeen belang te dienen. De 
doelstellingen van de legitieme portie dienen als zwaar-
wegend te worden aangemerkt. Met het oog daarop heeft 
de wetgever het nodig geacht om een inbreuk te maken 
op het recht van een erflater om bij testament over zijn 
nalatenschap te beschikken. In casu brengt de inbreuk 
met zich dat de erflaatster zonder enige beperking heeft 
kunnen beschikken over haar vermogen en dat de legiti-
maris een vordering heeft op de erfgenaam die is beperkt 
tot 1/4e deel van de waarde van de nalatenschap.
Vragen over de legitieme portie of andere (erfrechtelijke) 
zaken? Naast de doordeweekse openingstijden is mijn 
kantoor ook op zaterdag 3 november a.s. van 10.00 – 14.00 
uur geopend voor korte vragen. Graag wel vóóraf een 
afspraak maken.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
KLACHTENFORMULIER
WMO Voorzieningen
Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer.

Naam: 

Adres: 

Postcode:      Woonplaats:       Telefoonnr.: 
 

Huishoudelijke hulp Organisatie:

Klacht:

Hulpmiddelen:

Klacht:

 

Vervoer/ pasnummer:

Handtekening:          Datum:  

Het is belangrijk om uw klachten te melden, doet u dit a.u.b. zo snel mogelijk.
Via het DBO (Drie Bonden Overleg) wordt er contact opgenomen met de Gemeente 
of de betrokken instanties. Op die manier kunnen we in elk geval zorgen dat de klachten op de juiste plaats 
besproken worden en problemen signaleren.

Dit formulier kunt u in een van de DBO-brievenbussen deponeren in de hal van De Wieken en Het Trefpunt! 
Voegt u indien nodig de beschrijving van uw klacht op meer papier toe, bij elkaar in gesloten enveloppe. ✁



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  28 november
2019
Febtuari  2  16 januari
Maart  3  13 februari
April  4  13 maart
Mei  5  17 april
Juni 6  15 mei
Vorige Nieuwsbrieven 
Van dit jaar en van vorig jaar kunt u vinden op onze 
website www.kbonoordwijk.nl

Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie Per 1 januari 2018 bedraagt de contributie voor 
het lidmaatschap € 24,00 per persoon en voor elk volgende 
lid op hetzelfde adres € 20,00 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

• 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

Areen van der Plas & 
Dian Labrujère

Omdat een uitvaart meer is 
dan afscheid alleen...

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

Samenstelling KBO-bestuur 

Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
vacant Secretaris
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl
J.M.J. Berbée  penningmeester   
 071 36 138 58 
 Ibannummer: NL23INGB000 3644769  
 t.n.v. KBO Noordwijk 
 E: penningmeester@kbonoordwijk.nl
 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      06 197 50 676
 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

IN MEMORIAM

 
Dat zij mogen rusten in vrede 

Mevr. A. van Rossum-Lelieveld 
Groot Hoogwaak 36      78 jaar

Dhr. H.C.J. van Bourgondiën 
Stakman Bossestraat 24      87 jaar

Mevr. A.I.M. Knijnenburg-
van Abswoude
Groot Hoogwaak 1 k106      88 jaar

Dhr. F.H. van Nimwegen 
Schelpenhoek 9      89 jaar

Mevr. C.E. Oostermeijer-Driessen 
Stakman Bossestraat 38      76 jaar  




