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Van de voorzitter
Vorige maand startte ik met “geniet u ook zo van
de kleurrijke bermen in ons dorp?”. Toen ik dat las,
dacht ik: “Wat gaat de tijd toch snel!” Nu worden
de bollenbloemen alweer vervangen door de
vaste plantenbloemen… Wat dat betreft lijken
ook wij op de kringloop van de natuur. Wij hebben
onze ouders opgevolgd en – als wij geluk hebben –
volgen onze kinderen en kleinkinderen ons weer
op. Iedere generatie leeft natuurlijk op zijn eigen
manier.

Hulp, begeleiding en zorg in
uw vertrouwde omgeving?
www.groothoogwaak.nl
 071 - 368 88 88

Ik ben blij
dat je hier bent

WONEN • ZORG • WELZIJN

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

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

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

Zonder poespas

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

Dat element: iedere generatie leeft op zijn eigen manier,
deed mij denken aan het feit dat onze leden vaak te
verdelen zijn in twee generaties. Dat betekent tegelijkertijd
dat wij ons als KBO Noordwijk natuurlijk ook moeten
zorgen dat de twee generaties onze aandacht verdienen.
Voor de jongste van de twee generaties zijn wij druk
bezig om met bijvoorbeeld Gemeente, Woningstichting
in overleg te gaan als het gaat om zaken waar in de
toekomst behoefte aan is. Wij denken dan aan de zorg en
de woningen. Dat zijn trajecten die lang duren en waarvan
de uitkomst nooit spectaculair is, maar die wij wel, als KBO
Noordwijk, erg belangrijk vinden. Als u iemand bent die
kennis op het gebied van ouderenhuisvesting, in de
breedste zin van het woord, heeft dan zouden wij het fijn
vinden als u zich bij ons wilt melden, want alle kennis is
belangrijk om een goede gesprekspartner te zijn voor die
organisatie of instantie waarmee wij spreken. Voor de

oudere generatie hebben wij onze activiteiten, waaraan
natuurlijk ook de jongere generatie van harte deelneemt.
Maar naarmate het aantal jaren stijgt, neemt ook de
behoefte aan ondersteuning toe. Dat betekent dat je
moet weten waar je ‘recht’ op hebt, waar je heen moet,
hoe formulieren moeten worden ingevuld en hoe je het
eventuele gesprek dat daarop volgt moet voeren. Vooral
dat gesprek is vaak lastig, want wij zeggen vaak, zonder
erbij na te denken, op de vraag hoe het ermee gaat “goed”,
je wilt immers geen zeur zijn… Toch is dat niet direct het
juiste antwoord bij zo’n gesprek. Gelukkig hebben wij nu
weer ouderenadviseurs die u daarmee kunnen helpen.
Zij zijn opgeleid en weten wat te doen. Gebruik hun
kennis en hun helpende hand!
Wat een serieuze onderwerpen deze keer, je zou bijna
vergeten dat er zoveel mooie dingen zijn waarvan wij met
elkaar kunnen genieten. Kijk maar eens naar de lijst met
activiteiten, een mens heeft bijna geen tijd om aan alles
deel te nemen. Probeer het toch maar, zou ik zeggen, want
daardoor spreek je weer eens andere mensen en ontdek je
vaak leuke kanten van mensen die je voorheen nauwelijks
kende.
Geniet van het voorjaar: het is zeker op het moment dat ik
dit schrijf prachtig!
Baukje Mulder-Veenema,
voorzitter

Een complete bank

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

Vuurtorenpas (rectificatie)

Altijd binnenlopen

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

Voor- en achternaam
Lid nr. 1234567890

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

In de vorige Nieuwsbrief is helaas een storende fout
geslopen m.b.t. de korting die men in zwembad “
BinnenZee ” kan verkrijgen op vertoon van de
Vuurtorenpas.
Gemeld werd dat men 50 % korting zou krijgen op
zowel het abonnement alsook op het inschrijfgeld van
het zwembad. Dit is onjuist en moet zijn ;
5 % korting op het abonnement en 50 % korting op
het inschrijfgeld.
Verder is de korting 10 % bij slagerij Knijnenburg aan
de Sint Jeroensweg abusievelijk niet genoemd.
Voor de meest actuele informatie omtrent kortingen
met de Vuurtorenpas, kunt u contact op Welzijn
Noordwijk via telefoon 071 – 711 4334.
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‘Wij nemen uw zorg uit
handen op het moment
dat u dat nodig heeft’.
Dag en nacht bereikbaar
06 23954021

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. 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. 16 km.
Ellen de Groot 0642656757

KBO-wandeling

Ivonne Clemens
Walter Steenvoorden
Ivonne Clemens Uitvaartverzorging en Uitvaartwinkel | www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

Ziek?
U vindt het fijn als iemand u een bezoekje brengt?
Al enige tijd hadden wij niemand die – op verzoek – een
zieke KBO-er wilde bezoeken. Wij zijn blij dat Mevrouw
J.G. Lindhout (tel. 071 8885409) deze taak op zich wil
nemen. Wij heten haar van harte welkom in de groep
vrijwilligers. Als u zelf of een van uw naasten is ziek en
verlangt naar bezoek, belt u dan even naar mevrouw
Lindhout. Zij maakt dan met u een afspraak.

Amsterdam/Flevopark-Diemerzeedijk-Muiden
-Muiderberg.17km. di 19mrt `19.
Wandeling van Kees. 2e versie 18 personen. Het is 9 graden
de zon schijnt en er staat een matige wind. Met de auto
gaan we naar station Sassenheim en met trein en stadsbus
richting Flevopark. De reistijd is een uur en een minuut. We
treffen een vriendelijke buschauffeur die ons een mooie
wandeling wenst. Maar eerst een koffiebreak bij restaurant
Flevor in het Flevopark, was speciaal voor ons open en de
taarten stonden klaar. Met hulp van twee vrijwilligers uit de
groep heeft iedereen zich gelaafd. Aan het begin van de
wandeling werd ik gewezen op de rijk bloeiende azalia.
Ook bloeiende bloesembomen en in de bermen
ontluikend groen, prachtig bloeiend speenkruid, paarse
dovenetel, ereprijs en groot hoefblad en er is een bonte
specht gespot. De lente is in de lucht. Het is een mooie
wandeling die begint langs Indische buurt, noordoostelijk
ri. Westelijke Merwedekanaaldijk, over de rivier de Diem de
Nescio-voetbrug, d.i. een gebogen hangtui-brug, een van

de langste fiets- en voetgangersbrug van Nederland, totale
lengte is 780 m lang genoemd naar de Ned. Schrijver
Nescio. Via een hele lange weg Diemerzeedijk gaan we
over schapenhekjes, zien lammetjes, komen langs het
IJselmeer met aan het eind een mooi uitzicht op
Pampuseiland. We kunnen niet verdwalen want het is een
weg lang het water. Daarna kwamen we in het mooie
vestingstadje Muiden dat aan de kust van het Ijmeer ligt.
Waar vroeger schepen voor Pampus lagen om te wachten
op de wind of op eb en vloed. Komen langs het Muiderslot
en een netwerk van forten en oude ondergrondse
opslagplaatsen onder de grasheuvels vervolgens lopen
Muiderberg in waar kinderen van een stewardes zich
afvragen of we een speurtocht doen. Met de bus terug en
ternauwernood voor 16.00 uur ingecheckt met een
overstap toch weer op tijd thuis. Uiteindelijk iets meer
gelopen dan geplant 19,1 km. Het was een prachtige
wandeldag. Hoop volgende keer weer mee te gaan.
Wimke Schrier

Activiteitenwetenswaardigheden
Terugblik
Modeshow
Op zaterdag 30 maart hebben we weer een modeshow
gegeven. Deze werd druk bezocht en na de lunch mochten de dames hun slag slaan. Veel dames zijn erg leuk
geslaagd. Dus de zon kan gaan schijnen en de dames zien
er weer stralend uit.

Van Gogh museum
Een fantastische ervaring. Met een volle bus van Beuk
hebben we op donderdag 25 april een bezoek gebracht
aan de expositie;”Van Gogh Ontmoet’in het van Gogh
museum te Amsterdam. Daar wachtte ons een warm
welkom met koffie en een inleiding tot de tentoonstelling.
Opgesplitst in kleine groepen onder begeleiding van
deskundige gastvrouwen maakten wij kennis met het
leven van Vincent van Gogh(1853-1890) zoals dit wordt
weerspiegeld in zijn werk. Zijn bekommernis over de
bittere armoede in Nederland en België (de aardappeleters) zijn verhuizing naar Parijs waar hij onder invloed
kwam van het impressionisme. Maar ook daar kon Vincent
zijn draai niet vinden en vertrok hij naar het zuiden van
Frankrijk op zoek naar zon, licht, kleur en een rustige
omgeving. Duidelijk werd na verloop van tijd zijn voortschrijdende geestelijke ontreddering. Zijn obsessieve
werktempo en van 860 werken werden er maar 3 verkocht
dat was voor een labiel iemand zoals Vincent niet vol te
houden. Armoede en niet begrepen worden en het grote
gevoel van verlatenheid leidde uiteindelijk tot zijn tragische dood. Wij waren zeer onder de indruk van wat we
gehoord en gezien hebben. Met een passende afsluiting
om het een en ander te verwerken en met elkaar te
bespreken met een hapje en een drankje erbij werd het
bezoek afgesloten. WOW! Wat is er genoten op deze
middag. Dank aan het Ouderenfonds die dit mogelijk
maakte.
Bertie Blok -van den Voort.

Activiteiten

‘Zomaar een zondag’

Zondag. Het is snertweer, niet in de zin van erwtensoep, maar het is: ‘Naatje’ zou mijn oma zeggen (1898).
Eerst maar een kopje koffie maken, de weekendkrant
inzien, de kerkdienst of klassieke muziek op de radio
aanzetten. Zo dat is geregeld, maar het is pas 09.30 uur
– de dag is nog lang.
Hé, dat is een idee – KBO heeft een experimentje
opgezet, op zondagmiddag dansen in ’De Wieken’.
Toch maar eens gaan kijken? Het verplicht nog tot
niets, vooralsnog is het een probeersel en het kost
(nog) niks. Vanaf 15.00 uur kunt U binnenlopen en rond
17.00 uur sluiten we onze ballroom. De bedoeling is om
een gezellige middag met elkaar te ervaren en vanzelf
is ‘dansen’ niet verplicht. We gaan beginnen en uzelf
kunt bijdragen over het verloop van de middag. Wat
heeft uw voorkeur? Mogelijk is er muziek waar u goede
herinneringen aan heeft – van vroeger – er is een
cd-speler – dus neem de muziek mee. Om te beginnen
kunnen we met elkaar overleggen hoe we deze middag
inhoud zullen geven. Wij weten nog niet hoeveel
belangstellenden/deelnemers er zullen zijn – maar met
vertrouwen gaan we gewoon beginnen. Enne...
DANSEN – kan op vele manieren.
We zien u graag op ZONDAGMIDDAG 19 mei 2019
in De Wieken aanvang 15.00 uur.
Corrie van Helden

Berichtje van de leesclub
Op dinsdag 11 juni verheugen wij ons voor de tweede
maal op de komst van Gauke Andriesse, de schrijver die al
tweemaal de “Gouden strop” heeft gewonnen. Deze keer
gaan we in discussie over het boek “De handen van Kalman
Teller”. Wij hopen dat het weer een gezellige en leerzame
ochtend wordt.

Daniëlle, edelsmid en diamantzetter
Het duurt nog even, maar op vrijdag 28 juni om 14 uur
komt Daniëlle bij ons langs in de Wieken om over haar
werk als edelsmid te vertellen en om ons het een en ander
over diamanten ( hoe ze gezet, hoe ze geslepen worden en
hoe je kunt zien of het wel een echte diamant is) te leren.
Het beloofd een leerzaam middagje te worden.

KBO fotoclub expositie
De fotoclub gaat in mei exposeren in Maria ter Zee.
De opdracht was: “Grensverleggend”. De cursisten hebben
hard gewerkt om er iets moois
van te maken. Ikzelf vind dat ze daar uitstekend in zijn
geslaagd en het is zeker de moeite waard om te komen
kijken. De feestelijke opening is op 10 mei van 16 uur17 uur. Graag tot ziens!

Opties voor nieuwe activiteiten
2019 in de Wieken
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).

Fietsen
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.

Belangrijke tip van An en Janneko
In de nieuwsbrief van de KBO staan allerlei gezellige
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.
Voor bovensta
ande
activiteiten kunt
u contact
opnemen met A
n van Beelen
071 8881407
(liefst tussen 18
.00
en 19.00 uur).

De eerste fietstocht door de prachtige Bollenstreek met
6 deelnemers is een succes geweest en met spanning
wordt uitgekeken naar de volgende tocht. Dus heeft u
interesse, sluit u aan en wordt ook een enthousiaste
deelnemer. Ook als de activiteiten 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:
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

Activiteiten

Activiteiten
Activiteit, organisatie & locatie

Bingo

KBO v

De Wieken

Bloemschikken
KBO v De Wieken
Bowlen (All American Bowling)
KBO v Langelaan 2, Noordwijkerhout
Fietsen
KBO v De Wieken
Fotografie
KBO v De Wieken
Handwerken en Quilten
KBO v De Wieken

Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
KBO v WZC Jeroen
Kaarten maken
KBO v PC Jeroen
Klaverjassen
KBO v De Wieken
Nordic Walking Club

KBO v Duinweg (Malotepad)

Reizen > Bedevaart
KBO v Meersel-Dreef, Hoogstraten (B)
Reizen > Van Gogh Museum A'dam
KBO v Van Gogh ontmoet

Samen Koken, Samen Eten
KBO v PC Jeroen
Samen Koken, Samen Eten
KBO v PC Jeroen
Samen Koken, Samen Eten
KBO v PC Jeroen
Samen Koken, Samen Eten
KBO v PC Jeroen

Schilderen & Tekenen
KBO v De Wieken
Sjoelen
KBO v De Wieken
Sportief Wandelen
KBO v Vuurtorenplein
Tai Chi
KBO v De Wieken
Wandelen
KBO v Verkadeplein
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Bingo " Zomer-bingo "
DBO  Het Trefpunt
Bridge " Oudt Noortwijck " Vrije inloop
DBO  De Wieken

Bridge " Oud Noortwijck " Vrije inloop
DBO  Het Trefpunt

5, 12, 19, 26

13

Biljarten & Sociëteit
DBO  Het Trefpunt
Bingo / Damesbingo
DBO  De Wieken

Country-line-dancing
DBO  De Wieken
Fotografie
DBO  Het Trefpunt
Gymnastiek
DBO  Het Trefpunt
Klaverjassen competitie - di
DBO  De Wieken
Klaverjassen - za
DBO  Het Trefpunt
Literaire Leeskring
DBO  De Wieken
Samen eten op vrijdag
DBO  De Wieken
Schilderen/Aquarelleren Zomercursus
DBO  Het Trefpunt

Sport & Spel voor 55+
DBO  Gymzaal Stijntjesduin
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Tafeltennis
DBO  Achter Maria ter Zee kerk
Volksdansen
DBO  Het Trefpunt
Wandelvoetbal
DBO  Voetbalclub SJC

18 Krimpenerwaard

Activiteiten
Activiteit, organisatie & locatie

Activiteit, organisatie & locatie
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Vacatures
● Redacteur (m/v) per direct
- Redacteur voor de opmaak van onze Nieuwsbrief
(bekend met Desktop Publishing software)
- Redacteur algemeen, voor de inhoud van de
Nieuwsbrief (interviews, verslagen etc.).
Heeft u interesse of weet u misschien iemand die wij
zouden kunnen benaderen voor één van de bovengenoemde vacatures, neemt u dan a.u.b. even contact
op met:
• Mevr. Baukje Mulder-Veenema (voorzitter)
tel. 071 - 36 466 46
• dhr. Jacques Berbée (penningmeester) tel. 071 - 36 138 58
● Rayonhouders (m/v) [doorlopend]
Wij willen graag in contact komen met leden die op invalbasis en/of op vaste basis binnen een bepaald rayon het

contact met onze leden in een vaste ‘eigen’ wijk willen
onderhouden. De werkzaamheden omvatten o.a. de
bezorging van de Nieuwsbrieven / Nestors en contributienota’s, presentjes met verjaardagen etc. Bezorging
vindt plaats in Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk en
Rijnsburg. De Nieuwsbrieven / Nestors worden 10 x per
jaar op vaste datums verspreid. Voor meer informatie
hierover kunt u contact opnemen met:
• dhr. J.J. Groenewoud, tel. 06 197 50 676
• dhr. Jacques Berbée, tel. 071 - 36 138 58

Museum
‘de Zwarte Tulp’
Dagje Scheveningen ( KBO UITjes-bus )

Puzzel

Museum “De Zwarte Tulp”

KBO Noordwijk organiseert tijdens de zomermaanden ook dit jaar weer enkele leuke dagtochten.
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het strand, al dan niet met hulp.
schilderijen, glaswerk, documentatie
Al metWIJ
al met
wordt
een gezellige middag.
12.45 uur Lunch ine.d.
Strandclub
Livehet
muziek

1

14

41

65

Telefoon :

Mob.tel.:

Deelnemer(s) :
Naam 1 :
Adres :

KBO - Lid nr. 1 =

Adres :

Naam 2 :

5390………

5390………
Postcode :

E-mail :

Telefoon :

Mob.tel.:

Postcode :

Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in !!

E-mail :

De aanmelding / inschrijving sluit op 24 mei 2019.

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

Dhr./Mevr.

Adres :

Postcode :

Woonplaats :
Telefoon :

Vrijdag 14 juni 2019

KBO - Lid nr. 2 =

Dhr./Mevr.
Woonplaats :

Woonplaats :
Telefoon :

Dhr./Mevr.

E-mail :
Mob.tel.:

Museumkaart ? : Ja / Nee

Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in !!

De aanmelding / inschrijving sluit op 15 mei 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
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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 15 mei.
De prijs is een VVV bon
van € 10, - welke bekend
wordt gemaakt in de
volgende nieuwsbrief.
De oplossing van de
puzzel is:’de lente in het
hoofd hebben‘ en de
winnaar van de VVV bon
is Mevr. Igna van der
Holst.
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Dhr./Mevr.

Museum “ De Zwarte Tulp ”, Lisse
Naam 2 :

23

32

56

8

18

28

50

Deelname en kosten
uitsluitend
voor
leden
KBO-Noordwijk
vertrek: uit
Scheveningen
naar
Noordwijk
± 14:45 uur. € 6,00
Inclusief ; Busvervoer
Noordwijk-Lisse
v.v.
+
koffie/thee
----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  -----------------------------------Niet inbegrepen ; toegang tot museum ( ticket € 8,00 / houder museumkaart : gratis)
Dagje Scheveningen
te Scheveningen
Maandag
15 juli ),2019
Vertrekpunt Noordwijk “: opstappen
Johanna” v.d.
Hoornstraat ( P / voormalig
marktplein
vertrek uit Noordwijk
: 13:15 uur
(verzamelen
13:00 uur)
Deelnemer(s)
:
KBO
- Lid nr. 1 = 5390………
KBO - Lid nr. 2 = 5390………
vertrek uit Lisse terug naar Noordwijk ± 15:45 uur.
Woonplaats
:
E-mail :
--------------------------------- --------------------------------------------------------------- ------------------------------------

7

17

22

46

61

Bent u in het bezitAdres
van: een museum jaarkaart, geef dat dan a.u.b. even aan
op het
Postcode
: formulier !!

6

16

37

opstappen
v.d. Hoornstraat
P / voormalig
Details: bezoekVertrekpunt
museumNoordwijk;
“De Zwarte
Tulp”Johanna
te Lisse,
vrijdag 14( juni
2019 marktplein ),

Naam 1 :

5

27

Uitsluitend leden
aan
dagtocht deelnemen
doordatneemt.
KBO Noordwijk een groot deel
eenkunnen
groot deel
vandeze
de vervoerskosten
voor haar rekening
van de vervoerskosten
voor haar
rekening
neemt.
De inschrijving
via inlevering
van
onderstaand volledig en duidelijk ingevuld inschrijfformulier
sluitinlevering
uiterlijk op van
24 mei
2019. Maximaal
aantal deelnemers
60 personen, dus ‘vol is vol’.
De inschrijving via
onderstaand
volledig
en duidelijk
Na
de
sluitingsdatum
krijgt
u
zo
spoedig
mogelijk
bericht
of
ingevuld inschrijfformulier sluit uiterlijk op 15 mei 2019. Maximaal uw deelname kan/zal doorgaan en
zo ja, de eventuele nota !!
aantal deelnemers
50 personen, dus ‘vol is vol’.
Wilt u samen met een partner, vriend of vriendin gaan, geeft u zich dan samen via 1 formulier op !!
Na de sluitingsdatum krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of uw
Dagtocht “Dagje Scheveningen” naar Scheveningen op maandag 15 juli 2019 ;
deelname kan/zal
doorgaan en zo ja, de eventuele nota !!
Deelname en kosten : uitsluitend voor leden KBO-Noordwijk € 16,00 p.p.,
Wilt u samen metInclusief
een partner,
vriend Noordwijk-Scheveningen
of vriendin gaan, geeft v.v.
u zich
dan samen
viahierboven
1 formulier
op !!
; Busvervoer
+ Programma
zoals
omschreven.
(verzamelen 10:00 uur),

4

13

15

21

31

vertrek uit Noordwijk 10:15 uur

3

12

Vrije tijd
We gaan met 1 bus op 13.30
pad uur
en afhankelijk
van het aantal deelnemers zal de groep zo nodig in 2
14.30 uur Vertrek
groepen worden opgesplitst om iedereen in de gelegenheid te stellen de collectie rustig te bekijken.
kunt gratisbezoekt,
gebruik maken
strandrolstoelen
enkopje
wij zorgen
voordrinken
voldoende
die
Terwijl de 1e groep hetUmuseum
kanvan
deonze
2e groep
even een
koffie
invrijwilligers
de directe
u (waar nodig) kunnen helpen. Onze vrijwilligers zijn echter geen getrainde zorgspecialisten.
omgeving van het museum. Het museum is in het hart (centrum) van Lisse aan Het Vierkant.

Uitsluitend leden kunnen zeer voordelig aan deze dagtocht deelnemen doordat KBO Noordwijk

2

© www.ruiterpuzzel.nl
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Horizontaal
1 Fietsenmaker 12 deel van een fietswiel 13 grappenmaker 14 boom 16 edelgas (symbool) 17 ik 19 Bijbelboek 20 emeritus (afk.) 21 rijwielen voor twee personen achter elkaar, die beiden trappen 24 trappers aan een rijwiel 27 onbeweeglijk
28 deel van een fiets 30 muziekstuk 31 Kenia (in internetadres) 32 Azië (afk.) 34 scherp geluid van ontsnappende lucht
35 België (in internetadres) 36 audiovisueel (afk.) 37 stamvader 39 gewicht 41 meisjesnaam 43 groot getal 44 enthousiast
bewonderaar 46 gebrek 48 bepaald plantenvoedsel 51 onderdeel van een fiets 52 deel van een fiets 54 zendgemachtigde
in Nederland 56 IJsland (in internetadres) 58 ledematen 60 schaakterm (afk.) 61 deel van het voorspatbord 63 bijlagen
65 familielid 66 ezelgeluid 67 wiel 69 dwarsmast 70 paardenkracht (afk.) 71 kledingstuk 73 proefopname gebruikt als
demonstratiemateriaal 75 beschermende verflaag 76 met de voet druk uitoefenen.
Verticaal
1 Tweewielig aanhangwagentje achter een fiets 2 getij 3 tandwiel 4 insnijding 5 harddisk (afk.) 6 deel van het lichaam
7 Oost-Timor (in internetadres) 8 afloop 9 commode 10 briefaanhef (afk.) 11 naven die tevens deel uitmaken van
reminrichtingen (m.n. bij een terugtraprem op een fiets 15 vleesgerecht 17 taal gesproken in Estland 18 muziekwerk
20 echtgenoot 22 voorzetsel 23 meter per seconde (afk.) 25 daar 26 Luxemburg (in internetadres) 29 in de verte zien
33 deel van een fiets 35 drinkfles, m.n. die aan het frame van een racefiets bevestigd kan worden 37 antwoord alstublieft
(afk.) 38 (van grond) pulverig, los, onsamenhangend 39 knooppunt (afk.) 40 opgeblazen fietsopstelstrook (extra brede
opstelruimte
voor fietsers,
klass fiets (vak.)
145 bv. voor een verkeerslicht 42 hij 45 Algemeen Nederlands (afk.) 47 onderdeel van een fietsband
49 fietsverlichting 50 vrucht 52 reproducatur (afk.) 53 dienstbode 55 delen van een fietswiel 57 spitwerktuig 58 Barium
(symbool) 59 de onbekende (afk.) 60 boom 62 kameelgeit 64 creatief (afk.) 68 spil 71 Hongkong (in internetadres)
72 vrouwelijke dominee (afk.) 73 provincie (afk.) 74 voorzetsel.

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Dagje Scheveningen
(KBO UITjes-bus)
Dagje Scheveningen ( KBO UITjes-bus )
Dagje Scheveningen
( KBOorganiseert
UITjes-bus
) de zomermaanden ook dit jaar weer enkele leuke dagtochten.
KBO Noordwijk
tijdens
Op 15 juli a.s. gaan we in samenwerking met het nationaal Ouderenfonds een bezoek brengen
KBO Noordwijk organiseert
tijdens
de zomermaanden ook dit jaar weer enkele leuke dagtochten.
aan het strand
van Scheveningen.

Op 15 juli a.s. gaan we in samenwerking met het nationaal Ouderenfonds een bezoek brengen
Programma
aan het strand van Scheveningen.
11.00 uur Aankomst/ontvangst Scheveningen,
in Strandclub WIJ.

Programma

11.15 uur Welkomstwoord door Nationaal

11.00 uur Aankomst/ontvangst
Scheveningen,
Ouderenfonds
met een kopje koffie/thee en gebak.
in Strandclub
11.45 uurWIJ.
Vrije tijd: in de zon op het terras kijken naar de zee, of een wandeling naar de zee
over het
strand, al dan niet met hulp.
11.15 uur Welkomstwoord door
Nationaal
12.45
uur
Lunch
in
Strandclub
WIJ meten
Live
muziek
Ouderenfonds met een kopje
koffie/thee
gebak.
13.30 uur Vrije tijd
11.45 uur Vrije tijd: in de zon op het terras kijken naar de zee, of een wandeling naar de zee
14.30 uur Vertrek
over het strand, al dan niet met hulp.
kunt gratis gebruik
maken
onze strandrolstoelen en wij zorgen voor voldoende vrijwilligers die
12.45 uur Lunch inUStrandclub
WIJ met
Livevan
muziek
u (waar nodig) kunnen helpen. Onze vrijwilligers zijn echter geen getrainde zorgspecialisten.
13.30 uur Vrije tijd
Uitsluitend leden kunnen zeer voordelig aan deze dagtocht deelnemen doordat KBO Noordwijk
14.30 uur Vertrek

een groot deel van de vervoerskosten voor haar rekening neemt.

U kunt gratisDegebruik
maken
onze strandrolstoelen
wij zorgen
voor voldoende
vrijwilligers
die
inschrijving
viavan
inlevering
van onderstaanden
volledig
en duidelijk
ingevuld
inschrijfformulier
u (waar nodig)
Onze
vrijwilligers
echter
geen getrainde
zorgspecialisten.
sluitkunnen
uiterlijkhelpen.
op 24 mei
2019.
Maximaalzijn
aantal
deelnemers
60 personen,
dus ‘vol is vol’.

Twee maanden geleden was mijn kandidaat-notaris
aanwezig bij het Alzheimer Café in Sassenheim om mensen
te woord te staan over levenstestamenten. Vorige maand
gaf ik bij K & O Oegstgeest een drukbezochte workshop
over ditzelfde onderwerp, en aanstaande donderdag ben
ik te gast bij Stichting Welzijn Ouderen in De Wieken in
Noordwijk voor een lezing over – u raadt het al – levenstestamenten. Het levenstestament is ‘hot’. Daarom vat ik
in deze column de belangrijkste aandachtspunten en
meestgestelde vragen nog maar even samen. Is een
levenstestament een soort testament? NEE!!! Het kan niet
genoeg herhaald worden: het zijn twee heel verschillende
akten. Een testament is een wilsbeschikking voor de
situatie ná overlijden. Hoe wil je je nalatenschap verdeeld
hebben. Een levenstestament is eigenlijk een uitgebreide
volmacht voor de situatie dat je NIET overleden bent, maar
wel wilsonbekwaam geworden, door dementie of door
coma of anderszins.

er toezicht op de gevolmachtigde? Wat als uw kinderen
onderling ruzie krijgen? Enzovoorts. Voor sommige
mensen zijn deze keuzes teveel van het goede. Of ze
hebben al wilsverklaringen via hun huisarts of via de
Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (VVVE) gemaakt.
Dan zou je ook met een volmacht voor de vermogensrechtelijke zaken kunnen volstaan. Ook een volmacht die alleen
voor de vermogensrechtelijke zaken geldt (dus verkoop
van de woning, beschikken over de banktegoeden enzovoorts) kan ingeschreven worden bij het Centraal Levens
Testamenten Register. Dit is belangrijk omdat zo altijd
duidelijk is wat de laatste akte geweest is die u gemaakt
heeft. Zijn ze ook weer te wijzigen later? Uiteraard. We
zetten er alles precies in zoals u het nú graag wilt, maar
mocht u van mening veranderen dan kunt u het levenstestament aanpassen of een volmacht intrekken.
Brochures, om u in het onderwerp te verdiepen, zijn
kosteloos bij mij te verkrijgen.

Voor die situatie kan eigenlijk alles geregeld worden. Wie
krijgt een volmacht voor de medische dingen, wie voor de
financiële zaken, euthanasie (of juist niet), wat moet er met
de woning gebeuren als je opgenomen wordt in een
tehuis, wat met je inboedel en je huisdieren? Mogen er
schenkingen gedaan worden en zo ja aan wie en hoeveel?
Mag je vermogen belegd worden, en zo ja hoe? Wil je nog
evenementen bezoeken, of naar de schoonheidsspecialiste? Wilt u graag een bepaalde krant blijven lezen (als dat
nog mogelijk is), musea of concerten bezoeken? Wie houdt

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

Na de sluitingsdatum krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of uw deelname kan/zal doorgaan en

Uitsluitend ledenzokunnen
zeer voordelig aan deze dagtocht deelnemen doordat KBO Noordwijk
ja, de eventuele nota !!
een groot deel van
deu vervoerskosten
voorvriend
haar ofrekening
neemt.
Wilt
samen met een partner,
vriendin gaan,
geeft u zich dan samen via 1 formulier op !!
De inschrijving via inlevering van onderstaand volledig en duidelijk ingevuld inschrijfformulier
Dagtocht “Dagje Scheveningen” naar Scheveningen op maandag 15 juli 2019 ;
sluit uiterlijk op 24Deelname
mei 2019.
aantal deelnemers
60 personen,€dus
‘vol
is vol’.
en Maximaal
kosten : uitsluitend
voor leden KBO-Noordwijk
16,00
p.p.,
Na de sluitingsdatum
krijgt; Busvervoer
u zo spoedig
mogelijk bericht of v.v.
uw+deelname
doorgaan
en
Inclusief
Noordwijk-Scheveningen
Programmakan/zal
zoals hierboven
omschreven.
Vertrekpunt
Noordwijk;
opstappen
Johanna
v.d.
Hoornstraat
(
P
/
voormalig
marktplein
),
zo ja, de eventuele nota !!
vertrek
uit
Noordwijk
10:15
uur
(verzamelen
10:00
uur),
Wilt u samen met een partner, vriend of vriendin gaan, geeft u zich dan samen via 1 formulier op !!
vertrek uit Scheveningen naar Noordwijk ± 14:45 uur.

Dagtocht “Dagje Scheveningen” naar Scheveningen op maandag 15 juli 2019 ;
----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  -----------------------------------Deelname en kosten : uitsluitend voor leden KBO-Noordwijk € 16,00 p.p.,
Inclusief ; Busvervoer Noordwijk-Scheveningen
+ Programma zoals hierboven
“ Dagje Scheveningen ” tev.v.
Scheveningen
Maandag omschreven.
15 juli 2019
Vertrekpunt Noordwijk;
opstappen
Johanna
v.d.
Hoornstraat
(
P
/
voormalig
marktplein
),
Deelnemer(s) :
KBO - Lid nr. 1 = 5390………
KBO - Lid nr. 2 = 5390………
vertrek uit Noordwijk 10:15 uur (verzamelen 10:00 uur),
Naam 1 naar
: Dhr./Mevr.
vertrek uit Scheveningen
Noordwijk ± 14:45 uur.
Adres :

Postcode :

----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  -----------------------------------Woonplaats :

E-mail :

“ Dagje Scheveningen
” te Scheveningen
Telefoon :
Deelnemer(s) :
Naam 1 :
Adres :
Woonplaats :
Telefoon :

Naam 2 :

Dhr./Mevr.
Naam
2 :- Lid
KBO
nr. 1 =

Adres :
Dhr./Mevr.

5390………

Mob.tel.:

KBO - Lid nr. 2 =

Woonplaats :
Telefoon :

Telefoon :

5390………
Postcode :

E-mail :
Mob.tel.:

Postcode :

:
Vult u dit formulierE-mail
a.u.b. volledig
en duidelijk leesbaar in !!
De aanmelding / inschrijving sluit op 24 mei 2019.

Mob.tel.:

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
Dhr./Mevr.

Adres :
Woonplaats :

Maandag 15 juli 2019

Postcode :
E-mail :
Mob.tel.:
Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in !!

De aanmelding / inschrijving sluit op 24 mei 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

IN MEMORIAM
Mevr. A.P.M. Caspers-Obdam
Thijs van der Lindenstraat 21

76 jaar

Dhr. C.H.G. van Steijn
Marcellesstraat 2

92 jaar

Mevr. A.A. M. Kapel
Florahof 6

70 jaar

Mevr. A.A. van Dam-Turenhout
Jeroenspark 1 k402

96 jaar

Dhr. J.P.J. de Ridder
Rozenburg 20

85 jaar

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 kalenderjaar. Het lidmaatschap
wordt daarna jaarlijks automatisch verlengd met een jaar.
Lidmaatschap opzeggen
De opzeggingstermijn is minimaal één maand voor
het einde van enig jaar (dus vòòr 1 december) en dient
schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie. Het
actuele adres van de KBO Noordwijk ledenadministratie
vindt u altijd achterin de Nieuwsbrief en op de website
www.kbonoordwijk.nl

Volgende Nieuwsbrieven
Kopij inleveren bij:
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
Nummer
Mei 		 5		
Juni		 6			
Juli/Augustus		7/8			
September		 9			
Oktober		 10			
November		 11			
December		 12			

uiterste inleverdatum:
17 april
15 mei
12 juni
14 augustus
11 september
16 oktober
20 november

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

Areen van der Plas

Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen...

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

• Actief • Gratis tijdschrift Nestor • Gratis
Noordwijkse Vuurtorenpas • Lidmaatschap € 24,- per jaar • Veelzijdig
Goohorstlaan 31 Noordwijk Tel.071 36 157 78
ledenadministratie@kbonoordwijk.nl
www.kbonoordwijk.nl

