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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

Voor het eerst in Nederland zijn ouderenadviseurs binnen de 
regio opgeleid. Vroeger moest iemand die ouderenadviseur 
wilde worden, elke keer naar Bergschenhoek reizen. Dat was met 
het openbaar vervoer praktisch onmogelijk en zeer tijdrovend. 
Immers ook met de auto moet men minstens een uur rekenen 
om daar te komen en meestal meer als het verkeer weer eens 
vaststaat op één van de snelwegen. Deze keer werden de 
cursusdagen in Hillegom gegeven en dat was een stuk prettiger.
Behalve de algemene kennis over de wet en regelgeving 
waarom wij allemaal te maken krijgen, werden ook deskundigen 
uit te regio bereid gevonden om te vertellen wat zij deden en 
waar rekening mee gehouden moet worden als iemand een 
aanvraag wil indienen, ondersteuning wil vragen etc. Op deze 
manier zijn onze ouderenadviseurs helemaal op de hoogte van 
zaken waar wij tegenaan kunnen lopen. Welke zaken zouden dat 
zoal kunnen zijn?
Eerst wordt samen met u gekeken wat u nodig heeft, zodat u 
helder voor ogen heeft wat u nodig heeft om weer goed te 
kunnen leven. Daarna wordt u aangegeven met wie u contact 
kunt opnemen om de aanvraag te doen. Als u het heel moeilijk 
vindt, helpen zij vanzelfsprekend, want het invullen van formu-
lieren is vaak behoorlijk lastig. Als er een “keukentafelgesprek” 
komt, kan de ouderenadviseur dat gesprek met u voorbereiden, 
zodat u niet onverwacht met vragen geconfronteerd wordt 
waarop u het antwoord eigenlijk niet weet. Desgewenst kunnen 
zij ook bij dat keukentafelgesprek aanwezig zijn, dat kan u 
mogelijk een wat prettiger gevoel geven omdat u dan niet alleen 
tegenover uw gesprekspartner zit.
Dit is natuurlijk heel in het kort wat een ouderenadviseur voor u 
kan doen. De komende tijd zullen er regelmatig stukjes komen, 
waardoor u mogelijk nog een beter beeld krijgt waarvoor u hen 
om hulp kunt vragen. 
Neem contact op als u ergens mee zit. Zij hebben de cursus niet 
gedaan om het certificaat in te lijsten, maar om u te helpen. Wij 
hopen dat u ze daartoe in staat stelt.

 

Onze nieuwe ouderenadviseurs
Terwijl ik dit stukje zit te schrijven, moet 
ik mijzelf steeds bij de les houden: het is 
14 februari en ik hoor de vogels zingen, ik 
zie de bollen bloeien en de knoppen van de 
struiken zo dik worden, dat zij elk moment 
kunnen openbarsten…Het lijkt 15 maart!

Door dit cadeautje van de natuur lijkt ook ons 
eigen leven weer op te bloeien, de spieren 
worden minder stram, het hoofd gaat omhoog, 
wij hebben weer zin om naar buiten te gaan.

Natuurlijk weten wij wel dat er nog een kille, natte 
periode kan komen, maar dat zien wij dan wel 
weer. Kijk eens om u heen of u iemand kunt bellen 
of samen een wandeling te maken, een stukje te 
fietsen of om samen een kopje koffie te drinken 
op een terras in de zon en uit de wind. Dat is een 
vakantie in het klein en heeft hetzelfde effect: 
je krijgt er extra energie van.

Als u dit leest, kan het zijn dat u denkt: “Zij heeft 
gemakkelijk praten, maar ik zit met een probleem 
waar ik niet uit kan komen en dat ik niet met 
iemand kan bespreken, want die weten het toch 
ook niet”. Kijk dan even achter in de Nieuwsbrief, 
wij hebben drie ouderenadviseurs die u waar-
schijnlijk wel op weg kunnen helpen. 
Hun telefoonnummers en email-adressen staan 
erbij, dus stel het niet uit en neem contact op, 
daardoor worden de dagen mogelijk weer lichter.

Wij zijn natuurlijk, zoals ieder jaar, alweer aan het 
nadenken wat wij volgend jaar – en dichterbij in 
de tijd – in de zomermaanden zouden kunnen 
organiseren, opdat u nog meer dan nu leuke 
dagen samen met anderen kunt doorbrengen. 
Ongetwijfeld heeft u wel ideeën, maar denkt u dat 
dat toch niet kan. Laat het ons weten (Annie kent 
u toch allemaal?) en wij gaan kijken of het echt 
niet kan of dat het juist een briljant idee is waar 
ook anderen van kunnen genieten. Wij zijn 
immers samen KBO en samen komen wij tot de 
beste ideeën.

Op naar het voorjaar! 

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter

Ik ben blij 
dat je hier bent



Vacature Secretaris (m/v)
Het afgelopen jaar is onze secretaris na haar jarenlange inzet, wegens persoonlijke omstandigheden gestopt 
met haar werkzaamheden voor onze vereniging. Om deze lege positie in het dagelijks bestuur weer te bezetten, 
roepen wij kandidaten op voor de invulling van deze belangrijke functie binnen het bestuur.  
De functie is per direct beschikbaar.

De werkzaamheden omvatten o.a.:  
- het uitvoeren van alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden,  
- het voeren van besprekingen met instanties en personen, 
 de secretaris is lid van het dagelijks bestuur en maakt deel uit van het bestuur, 
- de verantwoordelijkheid voor de interne en externe correspondentie van de vereniging, 
- het bewaken en actualiseren van de statuten en het huishoudelijk reglement, 
- het eventueel vervangen van de voorzitter etc. etc.

Gezochte vaardigheden o.a.: 
- bij voorkeur enige bestuurlijke ervaring, leidinggevende capaciteiten en besluitvaardigheid, 
- maatschappelijke betrokkenheid en in teamverband kunnen functioneren, 
 communicatieve vaardigheid, flexibele instelling en stressbestendigheid, 
 voldoende kennis van computerprogramma’s als o.a. Word, Excel, Outlook etc.

Heeft u interesse of kunt u ons in contact brengen met iemand die wellicht beschikbaar is voor deze functie, 
neemt u dan a.u.b. even contact op met de voorzitter mw. Baukje Mulder-Veenema (tel. 071 – 36 466 46) 
of met de penningmeester dhr. Jacques Berbée (tel. 071 – 36 138 58) of stuur een e-mail aan deze personen. 
De e-mailadressen vindt u achterin de Nieuwsbrief onder het kopje “ Samenstelling KBO-bestuur ”.

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. 

  

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering  
  
  
Het bestuur van KBO Noordwijk nodigt u hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. 
Deze vindt plaats op :  
  

Datum :     vrijdag 26 april 2019  
Locatie :    De Wieken, Wassenaarsestraat 5 in Noordwijk-Binnen  
Aanvang :  14.00 uur  

  
 

  
AGENDA  

  
1. Opening en vaststelling van de agenda  

2. Mededelingen  

3. Vaststelling notulen vorige vergadering  

4. Ingekomen stukken  

5. Jaarverslag 2018  

   Korte pauze (koffie/thee)  
  

6. Financieel jaarverslag  

a. Jaarrekening 2018  

b. Verslag Kascontrolecommissie en benoeming nieuwe Kascontrolecommissie  

c. Decharge van het bestuur  

d. Begroting 2019  

e. Vaststelling contributie 2020  

7. Rondvraag  

8. Sluiting Algemene Ledenvergadering  

  
Aansluitend;  na het officiële gedeelte van deze middag is er tijd voor wat een wat 
luchtiger programma onder het genot van een hapje en een drankje. 
  

 Dit gedeelte zal in elk geval opgeluisterd worden door een optreden van  
 Zeemanskoor “ De Noordwijkers ” 
 
 
Graag tot dan ! 



Activiteitenwetenswaardigheden Bedevaart 13 mei 2019 

Terugblik

Klaverjas drive in de Wieken
Rond10.30 uur kwamen 60 deelnemers zich aanmelden 
voor een dagje te klaverjassen. Eerst een kopje koffie en 
dan werden er 2 potjes gekaart. Aansluitend werd er een 
glaasje gedronken en om 12.30 uur werd de lunch 
uitgeserveerd. Na de lunch werd er weer 3 potjes 
geklaverjast daarna volgde de prijsuitreiking en er waren 
leuke prijzen. Het was een zeer geslaagde dag met dank 
aan J. Groenewoud, J. van Leeuwen en B. Kwaak en de 
gastvrouwen natuurlijk, Janneko Giezen en An van Beelen.

Activiteiten 

Bridge drive in de Wieken
Op zaterdag 16 maart gaan we weer een dagje kaarten 
inclusief lunch. Bij binnenkomst om 10.30 uur staat de 
koffie klaar (gratis). De kosten zijn 5 euro pp en betalen 
bij binnenkomst. Indien u geen lid bent maar toch mee 
wilt kaarten dan betaald u 10.00 euro. Er zijn leuke prijzen 
te winnen. Janneko en An zorgen voor een heerlijke lunch. 
U kunt zich aanmelden bij de heer Herman Honsbeek 
tel. 3611551.
 
Modeshow op zaterdag 30 maart aanvang 11 uur 
Heer van de Klooster meldt dat we weer de modekleuren 
van het voorjaar te zien krijgen. Ook zijn er weer mooie 
vesten, jasjes, bloesjes, pantalons en nog meer. We starten 

om 11 uur met de gratis koffie, dan volgt de modeshow en 
aansluitend de lente lunch. Daarna kunt u de kleding 
passen en evt. kopen. De lunch kost 3 euro pp. en te 
betalen bij binnenkomst.
U kunt zich hiervoor opgeven bij An van Beelen.
                   
Koningsdag in de Wieken 
Koningsdag zaterdag 27 april aanvang 14.00 uur en einde 
16.30 uur in de Wieken. 
Voor de derde keer viert de KBO Koningsdag in de Wieken. 
Er is muziek en 1 rondje verhalen bingo en een loterij met 
leuke prijzen. En tot slot is er gelegenheid voor een 
Playback Show waarbij u kunt optreden als uw lievelings 
artiest, wel zelf de CD meenemen van uw artiest.
Er is dan natuurlijk ook een jury aanwezig die kan beoor-
delen wie de allerbeste is, dus meedoen ??? even een 
belletje naar An. 

Varen naar de Moezel Duitsland 
Tijd om te boeken is er niet meer maar we gaan met 30 
personen op vakantie. We varen dit jaar met de ‘Salvinia’ 
van de firma Feenstra. De vertrekdatum is 7 juli 2019 in de 
avond. De Koninklijke Beuk brengt/haalt ons naar de kade 
in Arnhem. Ook uw rollator kan mee voor gebruik aan de 
wal. Vanaf 20.00 uur mogen we aan boord en dan kunnen 
we ons zelf installeren en in de morgen niet heel vroeg op 
en een heerlijk ontbijt. Lekker toch!!

Nieuw Sjoelen 
Er zijn op dit moment een paar leden die graag willen 
sjoelen in de Wieken. Misschien vindt u het ook leuk en 
gezellig om een potje te sjoelen? Het is vanaf januari 2019 
elke dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur. Dus even een 
belletje naar Annie van Beelen.   

Dansen op zondag
Dit wordt leuk en gezellig. Wij zijn nu nog even bezig om 
alles te organiseren en in goede banen te leiden zodat we 
op korte termijn kunnen starten met deze activiteit. Houdt 
u daarom de volgende nieuwsbrief in de gaten en heeft u 
zelf nog ideeën of suggesties, meldt dit bij An. 

                          
 

Voor bovenstaande 

activiteiten kunt u contact 

opnemen met An van Beelen 

071 8881407

(liefst tussen 18.00 

en 19.00 uur). 

Bedevaart  13 mei 2019 
KBO Zuid Holland organiseert jaarlijks een bedevaart. Als lid van KBO Noordwijk kunt u zich daar ook 
voor aanmelden via het aanmeldingsformulier op deze pagina. Ook niet-leden zijn welkom !  

Dit jaar gaan we met de bus naar de mooie kloosterkerk in Meersel-Dreef, Hoogstraten (B.) net over 
de Nederlands-Belgische grens. Hier werd in 1687 een kapucijnenklooster gebouwd. Het klooster 
doet nu dienst als kapel waarin erediensten plaatsvinden en de bijbehorende kerk is parochiekerk 
geworden. De bestemming wordt ook wel het Lourdes van de NoorderKempen genoemd. 
De opstapplaatsen en vertrektijden voor de bus worden begin mei a.s. bekend gemaakt. 

Programma : 10:30  uur Aankomst Taverne De Zevenster in Meersel-Dreef (koffie/thee)  
  12:00  uur Eucharistieviering in de Heilige-Drievuldigheidskerk Meersel-Dreef 
    Hoogstraten, kerk van het Kapucijnen Klooster nabij het restaurant 
  13:15  uur Lunch in Taverne De Zevenster en aansluitend gelegenheid voor een  
    rondgang door het prachtige omliggende park 
  15:30  uur Plechtig Maria Lof in de Heilige Drievuldigheidskerk 
  15:45  uur  thee in Taverne De Zevenster 
  16:45  uur Vertrek bus richting huis 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. M. van Tol (tel. 071 – 40  147 44) of per  
e-mail naar : mariavantol@casema.nl  - lid van de werkgroep die deze bedevaart mede organiseert. 

Aanmelden via het volledig ingevulde onderstaande formulier. De inschrijving sluit 20 april 2019. 

Details :  Bedevaart naar Meersel-Dreef, te Hoogstraten – België  op maandag 13 mei 2019  

Kosten :   de kosten voor deze dagtocht bedragen slechts €  49,50 per persoon 
  inclusief >  busvervoer, koffie/thee met iets lekkers en lunch volgens het programma.  
Annulering : Alleen bij annulering vòòr 29 april a.s. wordt het betaalde bedrag minus € 20,- p.p.  
  teruggestort (zijnde deel van de buskosten, reisverzekering en overige kosten). 
Vertrek :  Afhankelijk van het aantal aanmelding zullen er diverse opstapplaatsen komen. 
  De opstapplaatsen worden begin mei a.s. bepaald en u ontvangt hierover bericht.  
----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  ------------------------------------ 

“ Bedevaart ”    Meersel-Dreef, Hoogstraten (B.) Maandag 13 mei 2019 

Deelnemer(s) > KBO - Lid nr. 1  =   5390……… KBO - Lid nr. 2  =   5390……… Geen-lid    *) 

Naam  1 : Dhr./Mevr. 

Adres  :  Postcode : 

Woonplaats :  Geboren dd.: 

Telefoon : Mob.tel.:                                    E-mail :  

Naam  2 : Dhr./Mevr. 

Adres  :  Postcode : 

Woonplaats :  Geboren dd.: 

Telefoon : Mob.tel.:                                    E-mail : 

Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in !! 
De  aanmelding / inschrijving sluit op 20 april 2019. 

Deze strook kunt u deponeren in de KBO-postbus (in de hal) van zowel De Wieken als Het Trefpunt,  
of per post naar : KBO Noordwijk, p/a Willem Alexanderpark 10, 2202 XW Noordwijk 

*) Aankruisen indien van toepassing. 
 



Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Maart '19 April '19

 Algemene Leden Vergadering
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 26

 Bingo
     KBO  v    De Wieken do 14:00 7 4

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken wo 10:00 27 17

 Bowlen   (All American Bowling)
     KBO  v   Langelaan 2, Nwh do 14:00 21 25

 Bridgedrive
     KBO     De Wieken za 10:30 16

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 15 12

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen ma 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 29

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken ma 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 29

 Konings(mid)dag
     KBO  v   De Wieken za 14:00 27

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Reizen > Museum bus
     KBO  v   Van Gogh Museum ma 12:45 25

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 12, 26 9, 23

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 13, 27 10, 24

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v  PC Jeroen do 10:30 14, 28 11, 25

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 1, 15, 29 12, 26

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Sjoelen
     KBO  v   De Wieken di 14:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 10:45 7, 14, 21, 28 4, 11, 21, 28

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:45 4, 11, 28, 25 1, 8, 15, 29

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 8:45 19 A'dam/

Flevopark/Muid 16

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Maart '19 April '19

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt za 13:00 9, 23 13, 20

 Bingo / Damesbingo
     DBO      De Wieken ma 20:00 11 8

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken wo 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken wo 13:30 17, 24

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken do 9:00 7, 14, 21, 28 4, 11

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt vr 13:30 1, 8, 15, 22, 29

5, 12, 26
19 (Paasdrive 
13:00 uur)

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Maart '19 April '19

Activiteiten

 Computercursus "Windows 10"
     DBO     Het Trefpunt wo 19:00 6, 13, 20, 27

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken di 19:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt di 10:00 12 9

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken vr 10:00 1, 8, 15, 22, 29

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt do 10:15 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken di 13:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 15, 23, 30

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt za 13:30 9, 23 13, 20

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 11, 25 8,

29 Gastspreker
 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 4, 18 1, 15, 

29 Gastspreker
 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 19 16

 Modeshow  > van der Klooster Mode
     DBO     De Wieken za 11:00 30

 Modeshow > H & A Mode
     DBO     Het Trefpunt za 10:45 9

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken vr 12:00 8, 22 5, 19

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 29

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Sport & Spel voor 55+
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee 
kerk

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

  Reisverhaal
    PCOB/ DBO     De Wieken vr 14;00 8 "Reis door Syrië en Jordanië"

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt wo 14:30 6, 13, 27 3, 10, 17, 24

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

Klik & Tik | 
internetcursus voor beginners
Wil je graag meer met internet doen, maar 
weet je niet goed hoe dat werkt. Dan is de 
beginnerscursus Klik & Tik iets voor jou.

Bij deze cursus leer je in 5 lessen:
•  Informatie zoeken en vinden op internet
•  Websites opzoeken
•  Via adresbalk websites herkennen
•  Zoeken met Google
•  Een reisplannen met openbaar vervoer via 

ov9292
•  Tweedehands koopjes zoeken via 

Marktplaats
•  Informatie opzoeken over jouw hobby’s

Digisterker | 
cursus werken met de e-overheid
Steeds meer overheidszaken moet je regelen 
via internet en vaak heb je daarvoor ook een 
DigiD nodig. Ben je niet zo vaardig met 
werken op internet, dan kan dat lastig zijn. 
Tijdens de cursus ‘Digisterker | werken met 
de e-overheid’ leer je hoe je zaken met de 
overheid snel en makkelijk via internet kan 
regelen.
Wat leer je tijdens deze cursus?
•  Aanmaken van een DigiD, als je dat nog 

niet heeft
•  Werken met DigiD
•  Hoe overheidsinformatie is te vinden
•  Hoe iets aan te vragen is, bijvoorbeeld bij 

de gemeente en andere overheidssite

In deze (vervolg)cursus leer je stap voor stap 
om steeds meer via internet zelf te regelen. 
Hoe kun je informatie vinden bij de over-
heid? Maar ook, hoe kun je iets aanvragen, 
bijvoorbeeld een paspoort bij de gemeente, 
of zorgtoeslag bij de Belastingdienst. Ook 
MijnOverheid en de Berichtenbox komen 
aan bod. Gecertificeerde docenten leggen de 
verschillende onderwerpen uit en begelei-
den de cursisten. Deze cursus is gemeente 
gebonden, omdat de website van de betref-
fende gemeente is opgenomen in de lesstof.

Voor beide cursussen is de locatie de biblio-
theek Noordwijkerhout en cursusdata zijn:
Klik en Tik: dinsdag 12, 19, 26 maart en 
2 en 9 april 12.00-14.00 uur.
Digisterker: dinsdag 28 mei en 11, 18 en 
25 juni 12.00-14.00 uur.
Opgeven via 
taalhuis@bibliotheekbollenstreek.nl

KBO-wandeling 
Verslag KBO-wandeling De Horsten, 
hof van Duivenvoorde etc. van Rene 
op di. 15 jan.`19

Het is droog het is 8 graden. Er staat 
een frisse wind en er schijnt een fel 
zonnetje.
Met auto’s gaan we met 16 personen 
naar De Bosrand een tuincentrum in 
Wassenaar. Daar gaan we eerst koffie 
drinken. Het cafe was nog niet open en 
daarom liepen we eerst door het 
verrassend mooie tuincentrum. Bij de 
uitgang stonden rekken met plantjes 
gratis voor iedere klant een leuk een 
potje blauwe druifjes, tete a tete 
narcisjes. Op naar de Horsten. Het 
verkeersbord dat we een vorige keer 
zagen was nu nog verder in de boom-
stam vergroeid, je zag de rand niet 
meer.Wat een mooi wandelgebied, de 
statige bomen en de toch nog prachti-
ge elfen bankjes. Er zijn weer mooie 
plaatjes geschoten. De witte zwanen in 
de vijver was een mooi gezicht.Twee 
prachtige witte zilverreigers, erg 
indrukwekkend om te zien. De wande-
ling ging door Voorschoten, langs 
kasteel Duivenvoorde en de Vlietlanden 
en zo weer terug naar de Horsten. 
Onderweg over verschillende brugge-
tjes waar toch nog te veel zon was voor 
een mooie opname volgens een 
deelnemer, even aan de andere kant 
dat ging beter. Wat een zachte winter 
hebben we getuige de flora onderweg. 
Een prachtige struik, grote rode bessen, 
de Malus vertelde onze Natuurkenner 
en de aronskelk met zijn frisse groene 
gemarmerde bladen waar rode bessen 
aankomen die vogels eten en de zaden 
verpreiden door hun ontlasting. De 
eerste crocussen in het park, de 
bloeiende maagdenpalm, lavendel en 
bloeiende madeliefjes in het wat 
drassige gras. En natuurlijk de rijkbloei-
ende Camelia Japonica. Bij de 
Vlietlanden achter glas met uitzicht 
over het water hebben we onze 
meegebrachte lunch gebruikt. Het was 
een prachtige wandeling en hebben 
uiteindelijk 16,3 km gelopen en ik hoop 
volgende keer weer mee te gaan. 
Wimke Schrier

Zoals gewoonlijk starten we op de 3e di. van de maand vanaf het Verkadeplein bij de 
St. Jeroenskerk. Met de auto naar Voorhout of Sassenheim en ook met de bus vanuit 
Noordwijk en een enkele keer ook met auto vanaf het Verkadeplein naar het begin van 
de wandeling.
Di.19 maart 2019.  Wandeling van Kees. 17 km. Amsterdam/Flevopark / Muiderberg. 
Om 8.45u vertrekken we vanaf het Verkadeplein bij de St.Jeroenskerk naar station 
Sassenheim om 9.13u via Amsterdam-Centraal naar station-Muiderpoort, daarna met 
stadsbus 37 richting Molenwijk Flevopark. Mooie wandeling door Indische Buurt, IJburg 
via Diemerzeedijk, langs het IJmeer met uitzicht op Pampuseiland etc. naar Muiderberg.
Di. 16 april 2019.  Wandeling van Marga 15,5 km Bollenwandeling De Zilk en buiten-
plaats Vogelgezang, Hillegom. Om 8.45u vertrek met auto vanaf het Verkadeplein bij de 
St.Jeroenskerk naar Voorhout. Daarna nemen de trein om 9.16u. naar Hillegom station.
Di. 21 mei 2019.  Wandeling van Marga. Polderwandeling langs de Wijde AA 14 km. 
Om 9.03u u.Vertrek met bus 20 vanaf Boekerslootlaan naar Leiden station, daarna 
overstap met bus 169 ri. Alphen a.d.Rijn, uitstappen bij Leiderdorpse brug en einde 
Kruisweg Woubrugge, daana met bus naar Noordwijk.
Di. 18 juni 2019.  Wandeling van Ellen. Groene Wissels nr. 94 Gouda: De Krimpener-
waard. 16km.                                                                                                           Ellen de Groot 0642656757

KBO-wandelingen

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Maart '19 April '19

 Algemene Leden Vergadering
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 26

 Bingo
     KBO  v    De Wieken do 14:00 7 4

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken wo 10:00 27 17

 Bowlen   (All American Bowling)
     KBO  v   Langelaan 2, Nwh do 14:00 21 25

 Bridgedrive
     KBO     De Wieken za 10:30 16

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 15 12

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen ma 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 29

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken ma 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 29

 Konings(mid)dag
     KBO  v   De Wieken za 14:00 27

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Reizen > Museum bus
     KBO  v   Van Gogh Museum ma 12:45 25

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 12, 26 9, 23

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 13, 27 10, 24

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v  PC Jeroen do 10:30 14, 28 11, 25

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 1, 15, 29 12, 26

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Sjoelen
     KBO  v   De Wieken di 14:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 10:45 7, 14, 21, 28 4, 11, 21, 28

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:45 4, 11, 28, 25 1, 8, 15, 29

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 8:45 19 A'dam/

Flevopark/Muid 16

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Maart '19 April '19

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt za 13:00 9, 23 13, 20

 Bingo / Damesbingo
     DBO      De Wieken ma 20:00 11 8

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken wo 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken wo 13:30 17, 24

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken do 9:00 7, 14, 21, 28 4, 11

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt vr 13:30 1, 8, 15, 22, 29

5, 12, 26
19 (Paasdrive 
13:00 uur)

Activiteiten

Activiteiten



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
      Aanvang 10.30 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 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 13 maart. De prijs is een VVV bon van € 10, - welke bekend wordt gemaakt 
in de volgende nieuwsbrief.
De oplossing van de puzzel is: ’SCHAPENBOUT‘ en de winnaar van de VVV bon is Mevr.  M.C.W. Duijndam-de Winter.
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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



De afgelopen maand merkte ik dat er veel echtparen zijn 
die het contact met één of meer van hun kinderen zijn 
verloren. Variërend van desinteresse tot slaande ruzie. En 
die hun testament met het oog op deze situatie willen 
aanpassen. Het betreffende kind moet onterfd worden. 
Sinds 2003 bestaat letterlijk de mogelijkheid om kinderen 
te onterven, in die zin dat ze geen erfgenaam meer zijn en 
dat ook nooit meer zullen worden. Indien zij een beroep 
doen op hun legitieme portie, krijgen zij als schuldeiser 
een vordering op de nalatenschap, ter grootte van de helft 
van hun versterferfdeel (het erfdeel dat ze gehad zouden 
hebben als er geen testament gemaakt was). Stel M en V 
zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen en 
hebben twee kinderen A en B, en een vermogen van € 
300.000. Als M overlijdt, laat hij dus € 150.000 na. Zijn 
vrouw V en kinderen A en B zouden volgens de wet ieder 
1/3 erven, ofwel € 50.000. Als B onterfd is, bedraagt de 
legitieme van B derhalve € 25.000.
Vóór 2003 werd een onterfd kind die een beroep deed op 
zijn legitieme portie alsnog erfgenaam, waardoor je bij de 
afwikkeling van de nalatenschap een hoop last van deze 
erfgenaam kon krijgen. Ook bestond vóór 2003 de execu-
teur-afwikkelingsbewindvoerder nog niet, dus zat je echt 
met dit kind aan de ‘’verdelingstafel”. En met een onterfd 
kind is het kwaad kersen eten…
Toch zijn de meeste mensen niet blij met deze legitieme 
portie, waardoor kinderen toch nog de helft van hun 
‘normale’ erfdeel krijgen en willen liever dat het betreffen-

de kind helemaal niets krijgt. Dat is echter in Nederland 
niet mogelijk: het Burgerlijk Wetboek schrijft nu eenmaal 
voor dat kinderen een wettelijk erfdeel (legitieme portie) 
minimaal dienen te krijgen. Dat is uitsluitend niet het geval 
als een kind onwaardig wordt. Dan bestaat er ook geen 
recht meer op de legitieme. Onwaardig word je als je 
veroordeeld bent voor (poging tot) moord op de ouders, of 
voor het vervalsen of verduisteren van het testament. 
Gelukkig komt dat vrijwel nooit voor.
Voorts denken mensen dat ze de legitieme kunnen 
omzeilen door schenkingen te doen aan de andere 
kinderen, met wie de relatie nog wel goed is. Ook dit helpt 
niet. De gedane schenkingen tellen mee voor de bereke-
ning van de legitieme portie. Dus onterven, met een 
clausule dat de legitieme portie pas opeisbaar is na het 
overlijden van de langstlevende, en een executeur-afwik-
kelingsbewindvoerder die de nalatenschap kan afwikkelen, 
is het maximale wat je eraan kan doen om het gebrouilleer-
de kind buiten spel te zet

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

IN MEMORIAM

 
 

   

Dhr. P.H.N. van Bohemen 
Bonnikeplein 39  68 jaar

Mevr. J.A. van Teeffelen 
W.H. van Konijnenburgstraat 44    92 jaar

Mevr. P.H.M. Mesker-Compier 
Wassenaarsestraat 43     98 jaar

Mevr. A. Egmond-van Duijn 
Hans van der Hoevenstraat 37 Katwijk     90 jaar

Mevr. S.E. de Bruin-Hasper 
Jeroenspark 1 k206     86 jaar

Mevr. W.J. Brom-van Ingen 
Duindoorlaan 34 k408 Katwijk     92 jaar

Mevr. M.A. Baars-van Winsen 
De la Bassecour Caanstraat 67     94 jaar

Mevr. J. Swaagman-Hoekstra 
Willem Alexanderpark 34     88 jaar 

Dhr. G.A.M. van der Linden 
Tulpstraat 24     75 jaar

Grip & Glans
Ontdekken, bedenken en doen Groepscursus

Iedereen denkt wel eens: ‘ik wil wel iets doen, maar het komt 
er steeds niet van’, ‘ik zou wel wat meer sociale contacten 
willen hebben’, of ‘ik wil iets vinden wat echt goed bij mij 
past’. Vind je het jammer dat het bij een gedachte blijft en 
wil je nu een keer echt iets gaan doen? Wil je positiever in 
het leven staan, je zelfvertrouwen vergroten en leren meer 
initiatief te nemen? Dan is de groepscursus Grip & Glans 
echt iets voor jou. 

Bij de groepscursus brengen wij aan de hand van individuele 
opdrachten in kaart waar jouw persoonlijke doelen liggen. Wat 
is voor jou belangrijk en wat kan jij zelf veranderen? Hiermee 
ga je aan het werk. Van ontdekken en bedenken naar doen. Je 
deelt ervaringen en verhalen in de groep en wisselt onderling 
tips uit om zo het beste uit jezelf te halen. Daarnaast geven wij 
je handvatten om te werken aan dingen waar je zelf invloed op 
hebt.

Voor wie
Alle inwoners van Noordwijk van 18 jaar en ouder.

Waar
In Noordwijk. De definitieve locatie wordt nader bekend 
gemaakt. 

Opzet
De groepscursus duurt 6 weken,  
waarbij elke week op hetzelfde tijdstip een bijeenkomst van 
ongeveer 2,5 uur is. Dit tijdstip wordt nader bepaald.  
Na 3 maanden is er nog een terugkom bijeenkomst.

Interesse
Kijk op de website van Welzijn Noordwijk of Kwadraad voor 
meer informatie over de eerstvolgende cursus. Of neem 
telefonisch contact op via 06-40567077 of 06-21599328 

Kosten
Het kost €30,00 voor de totale cursus. Dit is inclusief 
persoonlijke werkmap en koffie en thee. Indien de kosten een 
belemmering zijn voor jouw deelname,  
is volledige of gedeeltelijke korting in overleg mogelijk.

Welzijn Noordwijk
Wassenaarsestraat 5
2201 RD Noordwijk
www.welzijnnoordwijk.nl

Kwadraad
Raadhuisstraat 4
2201 MA Noordwijk
www.kwadraad.nl/noordwijk



Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie Per 1 januari 2019 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 

Omdat een uitvaart meer is 
dan afscheid alleen...

T 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
Sociaal Domein (WMO)
Lokaal Loket  Voorstraat 42  071 36 176 00 

Ouderen- en/of Belasting-adviseurs
Lilian Blom-Witlox O E: lilianblom@gmail.com
  06 39624600
Wil van Leeuwen O  E: wcevanleeuwen@ziggo.nl
  071 3616163
Janneko Peen-Giezen  O  E: algemeen@kbonoordwijk.nl
  071 3614611 
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
Adviesraad Sociaal Domein (WMO)
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

 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

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

  Nummer        uiterste inleverdatum:
April   4  13 maart
Mei   5  17 april
Juni  6  15 mei
Juli/Augustus  7/8  12 juni

Vorige Nieuwsbrieven 
Van dit jaar en van vorig jaar kunt u vinden op onze 
website www.kbonoordwijk.nl




