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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

Geniet u ook zo van de kleurrijke bermen in ons 
dorp? Ieder jaar opnieuw zijn er weer aanvullin-
gen van bollen die de “lege”periodes opvullen. 
Een prachtig begin van de lente!

Ik merk om mij heen dat ook de lente mensen nieuwe 
energie geeft en dat daardoor meer opgewekte gezichten 
in de straten en in de winkels het samenzijn prettiger 
maakt dan in de donkere maanden die wij achter ons 
hebben gelaten. Wij hebben het geluk gehad dat wij niet 
zijn geplaagd met lange periodes sneeuw en echte kou 
hebben wij niet gehad. Ik schrijf “geluk”, maar tegenwoor-
dig moet je dat wel tussen aanhalingstekens zetten, want 
het kan een voorbode zijn van meerdere jaren en dan is de 
opwarming van de aarde toch wel heel erg voelbaar. Een 
zorg waar wij over denken, maar zo weinig aan kunnen 
doen, denken wij. Wij kunnen de verwarming een graadje 
lager zetten, zorgen dat het plastic goed apart wordt 
gehouden…. Veel meer zal er voor de meesten niet in 
zitten, maar alle kleine beetjes tellen, moeten wij maar 
denken. 

Voor de dames onder ons hebben wij ook een nieuwtje: 
bij de schoonheidsspecialiste van Groot Hoogwaak kunt 
u met uw Vuurtorenpas korting krijgen. Verderop in de 
Nieuwsbrief leest u daar meer over en voor het gemak 
hebben wij de andere deelnemers ook vermeld, zodat u 
dan weer helemaal geïnformeerd bent.
In het eerste jaar van de fusie waardoor een groot Noordwijk 
een feit is, zijn op diverse plaatsen nieuwe vormen van 
samenwerking ontstaan. Voor ons betekent dat, dat de KBO 
van Noordwijkerhout en De Zilk deelnemen aan het DBO 
(Drie Bonden Overleg), opdat wij weten wat wij doen en 
indien mogelijk zaken goed op elkaar kunnen afstemmen. 
Wij gaan ook als DBO naar een kennismakingsgesprek met 
de wethouder en hebben een gezamenlijke agenda met 
onderwerpen waarover wij met hem willen spreken. Ik hoop 
u daarover in de volgende Nieuwsbrief te kunnen vertellen, 
maar het vinden van een gezamenlijke dag en tijd waarop 
wij bij elkaar kunnen komen is een probleem. Het kan dus 
wel een maandje later worden.
Los van dat alles, gaan wij gewoon door met alle activitei-
ten die voor u georganiseerd worden. Verheug u erop en 
doe er aan mee, misschien heeft u zin om eens iets nieuws 
te proberen: doe dat en geniet ervan.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter

Ik ben blij 
dat je hier bent

Vuurtorenpas
U kent de Vuurtorenpas die wij gebruiken om 20% 
korting te krijgen op de consumptieprijzen bij de 
dienstencentra De Wieken en Het Trefpunt, daarbij 
krijgen wij op vertoon van de Vuurtorenpas.

•  10% korting bij de HEMA, Hoofdstraat 41 (uitgezonderd 
het restaurant en al afgeprijsde artikelen) 

•  Slager Knijnenburg, Sint Jeroensweg 6. 
•  José Bloemen en Plantenshop, Boerenburgerweg 1en 
•  Verfspecialist Lassooy, Sint Jeroensweg 20.
•  Zwembad BinnenZee geeft op dinsdagochtend tijdens 

het zwemmen € 0,50 korting op de koffie en thee. 
 Op elke 1e dinsdag van de maand 10% korting op het 

ontbijt, 50% korting op het abonnement en 50% korting 
op het inschrijfgeld.

•  Schoonheidsspecialiste, Jacqueline Paijmans, van Groot 
Hoogwaak geeft ook kortingen:

 € 5,- bij de eerste afspraak en bij vervolgafspraken betaalt 
u voor een seniorenbehandeling € 35,- i.p.v. € 37,-

  

 

voor een complete behandeling € 41,- i.p.v. € 44,-
voor een luxe behandeling € 49,- i.p.v. € 52,- 
Een afspraak kunt u maken door te bellen met 
06- 45314434.

U ziet het een leuke uitbreiding van deelnemers aan de 
Vuurtorenpas: goed advies en korting als u weer eens iets 
moet verven, een goed, uitgebreid aanbod als u uw 
omgeving wilt opfleuren en om u zelf een plezier te doen 
kunt u zich laten verwennen, wat wil een mens nog meer? 

Voor- en achternaam
Lid nr. 1234567890



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. 

KBO wandelingen 
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. 16 april 2019. Wandeling van Marga 15,5 km 
Bollenwandeling De Zilk en buitenplaats 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 Krimpenerwaard. 16km. 
Ellen de Groot 0642656757

 
KBO-wandeling
Verslag KBO-wandeling van Marga vanaf huisartsenpost in 
Voorhout. Di.19 febr.`19  
Met 23 enthousiaste wandelaars waarvan drie nieuwelin-
gen liepen we vandaag een verrassend leuke tocht door de 
Elsgeesterpolder. Het is een gure dag, 10 graden, er staat 
een flinke bries maar het is droog en het zonnetje schijnt. 
We zien een haas door de polder rennen. Onze koffie break 
is in de Koningshof. Koekjes staan vast op tafel. Het seizoen 
was duidelijk nog niet begonnen maar de ontvangst en 
koffie waren goed. Onderweg verder laat Marga haar route 

vallen, deze waait in de sloot. Wat een steile kant. Als jullie 
mijn benen vasthouden haal ik hem eruit. Het koste vieze 
kleding maar de route was gered. Bedankt voor het vast 
houden. We horen de eerste veldleeuwerik, zien de 
smienten op de Klinkenbergse plas, ze vliegen gezamelijk 
in een grote zwerm op, wat een schitterend gezicht. Zagen 
een dodaars, dat is een kleine fuut, zwemmen en duiken. 
Wat een mooie sierlijke watervogel. Vroeger maakten ze 
daar tasjes van vertelde onze natuurkenner. Bij deze plas 
stonden bankjes en een grote steen waar we onze lunch 
gebruikten. Onderweg leuke gesprekken o.a. van reislusti-
ge personen die verhaal deden over hun buitenlandse 
reizen. Richting Voorhout bij de tweede Elsgeesterweg 
komen we langs manege Voorruiters en daarna linksaf door 
de volkstuintjes wat fijn dat alles weer gaat groeien en dat 
het voorjaar er weer aan komt. Ruim op tijd hadden we 
nog zin om wat te drinken. Daar ontstonden verschillende 
groepjes die in diverse gelegenheden wat gingen gebrui-
ken. Dat was ook de afsluiting van een mooie wandeling. Ik 
heb er van genoten. Graag tot de volgende keer.

Wimke Schrier

Allereerst zal ik mij voorstellen, ik ben Jeanette Salman en 
werkzaam als docent op het mboRijnland in Leiden, locatie 
Storm Buijsingstraat. Naast docent ben ik ook studieloop-
baanbegeleider van een eerstejaars groep, deze groep 
wordt opgeleid tot schoonheidsspecialiste. Belangrijk voor 
deze opleiding is dat de studenten zo veel mogelijk 
praktijkervaring opdoen. Deze ervaring doen zij op door te 
werken met verschillende huidtypen en daar zijn ‘modellen’ 
voor nodig. Ik zou u daarom willen vragen of dit onder de 
aandacht kan worden gebracht bij uw leden.
Wij zijn op zoek naar:
dames die een gezichtsbehandeling of een massage 
willen krijgen (harsen behoord ook tot de mogelijkheid)
de kosten voor een behandeling zijn ongeveer €4,00
mboRijnland, locatie Storm Buijsingstraat te Leiden

maandagochtenden van 08:45 uur - 11:45 uur
aanmelden kan via: jsalman@mborijnland.nl
Ik dank u alvast hartelijk voor uw aandacht en ik hoop van 
u te horen.

Met vriendelijke groet,
Jeanette Salman mboRijnland 
email: jsalman@mborijnland.nl 
telefoon: 088 2978918
Storm Buijsingstraat 18c, 2332 VW Leiden 088 222 17 77 
           

Dames gezocht



Activiteitenwetenswaardigheden 
Terugblik

Middagje museum Katwijk
Met de fotoclub zijn we op vrijdagmiddag 15 februari gaan 
fotograferen in het Katwijks museum. Er was op dat 
moment een te toonstelling van Daniël Tavenier en Hans 
de Bruin twee Noordwijkers dus dat troffen we. Een lastige 
opgave, omdat we met diverse soorten licht te maken 
hadden. Maar al met al was het een zeer geslaagde 
middag.

Rijksmuseum
Op vrijdag 1 maart stonden 2 Brouwer bussen gereed om 
met een grote groep KBO-leden naar Amsterdam af te 
reizen. Doel was de Rembrandt tentoonstelling dit 
vanwege het Rembrandtjaar. In het rijksmuseum is een 
aparte afdeling ingericht met alle prenten en voorstudies 
van zijn schilderwerken. De entree hiervoor ging in 
tijdzones zodat niet iedereen tegelijk daar aanwezig was 
zodat een ieder op zijn gemak daar rond kon kijken. Verder 
kon een ieder de rest van het museum bekijken waarbij de 
eregalerij natuurlijk de grootste aandacht had met 
natuurlijk de nachtwacht als trekpleister. Na afloop was 
het opstappen op de bussen onder het museumplein zeer 
gemakkelijk en gingen we weer voldaan huiswaarts

Activiteiten 

Ledenvergadering vrijdag 26 april 
aanvang 14.00 uur in de Wieken aansluitend 
optreden van De Noordwijkers. 
Alle leden van harte welkom!!

De bingo van 2 mei wordt verplaats naar 16 mei.

Modeshow op zaterdag 30 maart aanvang 11 uur 
in de Wieken
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 als u zich heeft opgegeven bij An. 
                   
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 
en bij binnenkomst is er een gratis kopje koffie of thee. 
Er is muziek van de familie Lidhout en de ‘hokie pokie’ zal 
niet ontbreken. Ook een rondje Koningsbingo met leuke 
prijzen (gratis). 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 beoordelen wie 
de allerbeste is, dus meedoen? Even een belletje naar An.
 

Bibliotheek Rijksmuseum

Nieuwe start van het sjoelen 
Volgens mij zijn er best mensen die het sjoelen leuk 
vinden. In januari 2019 waren er 5 dames aanwezig, maar ja 
er was net die griepperiode, vandaar de herstart. Dus 
dames kom weer gezellig sjoelen. Elke dinsdagmiddag in 
de Wieken om 14.00 uur staat de sjoelbak voor u klaar. Dus 
even een belletje naar Annie van Beelen, veel plezier.
 
Samen koken en met allen gezellig eten 
Bent u ook opzoek naar een activiteit die u gezelligheid 
biedt, dan bent u bij deze uitgenodigd om 1 keer proef te 
komen eten in de pastorie van St. Jeroen. Ervaar het 
gewoon een keer, want voor de financiën hoeft u het niet 
te laten. Even een belletje naar An van Beelen en het is zo 
geregeld.
 

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. 

Belangrijke tip van An en Janneko 
In de nieuwsbrief van de KBO staan allerlei gezelli-
ge maar ook leerzame uitjes die in de komende lente en 
zomer voorbij komen, dus kijk er naar uit. 
En als u plannen hebt om bv. met 
vriend of vriendin een uitje te 
boeken doe dat op 1 formulier 
zodat u bij elkaar in de bus zit.

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 
2019 in de Wieken

Fietsen 
Er wordt mij steeds gevraagd, gaan we nog fietsen van de 
zomer. Natuurlijk gaan we weer fietsen, ook als de activitei-
ten in de Wieken op een laag pitje staan, het is toch een 
mooie zomerse activiteit. Het is zo gezond, in de buiten 
lucht, lekker in beweging en we gaan helemaal niet hard, 
het is geen wedstrijd wie het eerste weer thuis is. Onder 
weg gaan we even een bakkie drinken en even bijkletsen 
over de dagelijkse dingen en dan weer op de pedalen. De 
afstanden zijn tussen de 30 en de 40 km. We starten om 
13.00 uur vanaf de Wieken, dan zijn we voor de drukte weer 
thuis.

Hier de data wanneer we op donderdagen gaan fietsen: 
18 april--16 mei--13 juni--18 juli--15 aug.--12 sept.
 Noteer ze alvast in uw agenda of op de kalender.  Laat me 
tegen die tijd even weten of u mee gaat, dan hoeven we bij 
de Wieken niet te wachten op u.

Leo Zonneveld 071 3615023 / 06 38393607

Voor bovenstaande 

activiteiten kunt u contact 

opnemen met An van Beelen 

071 8881407

(liefst tussen 18.00 

en 19.00 uur). 



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

 Algemene Leden Vergadering
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 26

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 4 2

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 17 15

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

do 14:00 25 23

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 12 17

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 1, 8, 15, 29 6, 13, 20, 27

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 1, 8, 15, 29 6, 13, 20, 27

 Konings(mid)dag
     KBO  v   De Wieken

za 14:00 27

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

 Reizen > Bedevaart
     KBO  v   Meersel-Dreef, Hoogstraten (B)

ma 13 Zie NB maart

 Reizen > Van Gogh museum A'dam
     KBO  v   Van Gogh ontmoet

ma 12.45 27

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 9, 23 7, 21

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 10, 24 8, 22

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v  PC Jeroen do 10:30 11, 25 9, 23

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 12, 26 10, 24

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23

 Sjoelen
     KBO  v   De Wieken

di 14:00 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 4, 11, 21, 28 2, 9, 16, 23

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 1, 8, 15, 29 6, 13, 20, 27

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 16 Bollenwandeling 21 Polderwandeling

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

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 13, 20 11, 25

 Bingo / Damesbingo
     DBO      De Wieken

ma 20:00 8 13

Activiteiten

Activiteiten

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

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 3, 10

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 4, 11

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30
5, 12 ,26
19(Paasdrive 
13:00 uur)

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

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

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt

di 10:00 9 14

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:15 4, 11, 18, 25 2, 9, 16

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:30 2, 9, 15, 23, 30 7, 14, 21, 28

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 13, 20 11, 25

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 8
 29 Gastspreker

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 1, 15, 
 29 Gastspreker

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 16 21

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 5, 19 3, 17, 31

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 1, 8, 15, 29

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

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

 Sport & Spel voor 55+
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 9:00 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 13:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

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 die u op moet sturen naar het CBR. Van het CBR krijgt u formulieren die u mee moet 
nemen naar de keuring. Met deze formulieren maakt u een afspraak met dr. Kamerling welke telefonisch bereikbaar is 
op 071 5728434. De kosten voor leden van de ouderenbond zijn € 22, 50. 



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 17 april. De prijs is een VVV bon van € 10, - welke bekend wordt gemaakt 
in de volgende nieuwsbrief. De oplossing van de puzzel is: ‘RUITENWISSERVLOEISTOF‘ en de winnaar van de VVV bon 
is Mevr. C.P. van Noort-van den Burg 

© www.ruiterpuzzel.nl In elk woord zitten minstens twee letters die maar op een manier
weg te strepen zijn. Veel puzzelplezier.

APRIL
BLOEMEN
BLOESEM
BOL
BROED
BROEDEN
EIEREN
EITJE
EREPRIJS
FLUITEN
JUNI
LENTE
LENTEBLOEI
LENTEBODE

LENTEBOTER
LENTEGROEN
LENTEKRIEBELS
LENTEMAAND
LENTENACHTEVENING
LENTESCHUIM
LENTE-UITJE
LEVEN
MEI
MEIKEVER
MEREL
NESTEN
REGEN
ROOS

TUIN
TULP
VIEREN
VOGELNEST
VOGELS
VOORJAARSAVOND
VOORJAARSBUI
VOORJAARSGANZERIK
VOORJAARSKROKUS
VOORJAARSMODE
VOORJAARSWEER
ZON

G V O O R J A A R S K R O K U S D

D N A A M E T N E L I R R B E T L

I E I E R E N E R E R E P R IJ S E

U D N N I M N N O Z E G L O N E D

B O L T E E I L O W Z E L E T N O

S B J E T V B U S E N N O D O L M

R E L S N E E R H T A R B V E E S

A T E O T T A T E C G I A N F G R

A N N N E A E K H E S S T I L O A

J E E E J S R U T C R E E N U V A

R L V R M I E N I A A M T U I N J

O H O E E E E M A T A N T N T H R

O O G B R L O J P I J N E V E L O

V I E R E N R L N O R E O T N L O

F L L D L O U U B R O E D E N H V

S E S B O T J R E T O B E T N E L

B R E V E K I E M E V N A P R I L

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

Daar gaat vakantie toch om? Dan is het ook fijn dat er 
iemand is, die je helpt een reis uit te zoeken die bij je past. 
Er is tegenwoordig zoveel aanbod, dat het vaak moeilijk is 
om alles met elkaar te vergelijken. Of om erachter te komen 
dat een reis aan al je wensen voldoet. Zeker als je wat 
ouder word, wil je wat meer zekerheid over bijvoorbeeld 
het vervoer, verblijf of reisleiding. En is het fijn dat je 
iemand kunt bereiken als iets niet helemaal gaat zoals je 
verwacht. Vooral als je in het buitenland bent. Als persoon-
lijk reisagent komen wij graag bij je thuis om de reis voor te 
bereiden. Of het nu gaat om een stedentrip of een langere 
vakantie. Wij kunnen je informeren over alle ANVR/SGR 
reisorganisaties. Ook kunnen wij een reis volledig op maat 
samenstellen. Geheel vrijblijvend maken wij een voorstel 
met verschillende keuzes en vergelijking van de reissom. 
Eventueel aangevuld met gewenste reisverzekeringen. Als 
je de reis wilt boeken blijven wij je contactpersoon, totdat 
je weer thuis bent van de reis. Zorgeloos genieten, daar 
zorgen wij voor! 

Alleen reizen 
Als je alleen wilt reizen zoek je wel of geen gezelschap. Ook 
hierin kunnen wij met jou de juiste keuzes maken. Voor een 
organisatie of een groepsreis die bij je past. En vooral een 

reis waarin je jezelf kunt zijn in of zonder groepsverband. 
Wil je eens met ons in vakantiestemming komen? Bel ons 
dan gerust eens op 06 53 62 20 51 of stuur een mailtje naar 
somethingblue@travelcompany.nl.  
Jos en Petra Westgeest, persoonlijke reisagenten

Zorgeloos genieten, van idee tot thuiskomst



Afgelopen week las ik in het Leidsch Dagblad het schrij-
nende verhaal van het op hun huwelijksreis overleden stel 
Jeroen (31) en Michou (28) V.

Voor wie het niet gelezen heeft: in 2016 bracht het pasge-
trouwde stel uit Voorburg hun huwelijksreis door op de 
Dominicaanse Republiek.  Zij verbleven in een luxe resort 
in Punta Cana, en de eerste 10 dagen waren fantastisch. 
Op de 11e dag sloeg het noodlot toe. Beiden liepen 
voedselvergiftiging op, waarschijnlijk na het eten van 
besmette vis. Michou overleed bij aankomst in het zieken-
huis; kort daarna bezweek ook Jeroen. Het echtpaar had 
geen testamenten gemaakt. Omdat Jeroen volgens de wet 
de langstlevende was, erfde hij de nalatenschap van zijn 
kersverse echtgenote en omdat hij kort daarna zelf 
overleed, konden zijn nabestaanden aanspraak maken op 
zijn nalatenschap, die intussen dus het totale vermogen 
van het stel inhield.

De aanspraak van Jeroens familie leidde tot een gang naar 
de rechter omdat ook Michous familie rechten meende te 
hebben. De uitspraak van de rechter was heel bijzonder (en 
juridisch incorrect): de rechter bepaalde dat niet Jeroen de 
erfgenaam van Michou was maar haar ouders, (half )broers 
en halfzus. De rechter motiveerde zijn beslissing aldus:  
Michou en Jeroen hadden geen testament nagelaten en 
(dus?) niet nagedacht over de mogelijkheid dat zij kort na 
elkaar zouden kunnen overlijden tijdens hun huwelijksreis. 
Dat was hen niet kwalijk te nemen (!)

De moeder van Jeroen gaat in hoger beroep. En waar-
schijnlijk met succes want juridisch staat zij volledig in haar 
recht. Van de andere kant vraag je je af waarom een 
moeder na het overlijden van haar zoon en schoondochter 

ook per se de nalatenschap van haar schoondochter zou 
willen incasseren…

Kortom, mede om een hele hoop ellende te voorkomen, 
blijft het dus belangrijk om testamenten te maken. Die 
hadden in het bovenstaande geval ook de definitieve 
doorslag kunnen geven. 

Als u gehuwd bent en geen kinderen hebt, bent u wel 
elkaars enig erfgenaam (hoewel dat naar aanleiding van 
bovenstaande uitspraak ook nog te betwijfelen is als u kort 
na elkaar overlijdt), maar niet geregeld is wie de erfgena-
men in laatste instantie moeten zijn. Als u niets doet, erft 
wettelijk de familie van degene die het laatst is overleden. 
Als u beide families wilt, of bepaalde familieleden of goede 
doelen, moet u een testament maken. Wilt u er zeker van 
zijn dat het daar terecht komt, ook al zou de langstlevende 
van u beiden zijn/haar testament na uw overlijden wijzi-
gen, kunt u in het testament een tweetrapsmaking 
opnemen, inhoudende dat wat er over is van uw nalaten-
schap na het overlijden van uw echtgeno(o)t(e) toch naar 
úw erfgenamen gaat.

Vrijblijvend komen praten? 
Kan altijd!

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. J. Brandenburg 
Schiestraat 70  91 jaar

 Dhr. L.Q.M. Peschier 
Clusiusweg 48 78 jaar

Dhr. J.G. Nipper 
Tramstraat 136 Katwijk     79 jaar

Dhr. P.H.A. Alkemade 
Freesialaan 14     88 jaar

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. ✁



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:
Mei   5  17 april
Juni  6  15 mei
Juli/Augustus  7/8  12 juni
September  9  14 augustus

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




