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Van de voorzitter
Daar zijn wij weer, na de zomerstop.
Wat een zomer hebben wij (gehad) hé. Een paar weken zo
heet, dat wij het tempo van de tropen moesten aanhouden
en veel water moesten drinken en daarna de vertrouwde
Nederlandse zomer, waar het water zo nu en dan met
bakken uit de lucht kwam. Als mens vinden wij dat
gevoelsmatig na een of twee dagen wel genoeg, maar als
wij een tuin hebben, weten wij dat het onder de eerste vijf
centimeter nog steeds erg droog is. In elk geval hoeven wij
niet te sproeien en verdrogen de planten in de bloembakken niet meer.
Wij gaan ons opmaken voor het volgende seizoen, altijd
een fijn moment van het jaar. Wat gaan wij doen? U heeft,
als het goed is, de Leef! voor de zomerperiode al gekregen
en u kunnen bekijken wat u zoal in het seizoen 2019/2020
kunt gaan doen. Als u het blad niet heeft ontvangen, kijkt
u dan even op de website van de KBO Noordwijk, of lees
het blad in De Wieken of Het Trefpunt. Meenemen zal niet
gaan, denk ik, want anders kunnen wij mensen die na u
komen niet meer helpen. Wel kunt u nog steeds Leef!
magazine zelf ophalen bij Foto van Kamen in de Keuvel.

Schrijft u zich in voor die cursussen of activiteiten die u
leuk lijken en de korter wordende dagen zullen niet
eindeloos lijken.
Natuurlijk zullen u de komende periode nog andere
activiteiten worden aangeboden, zoals een korte cursus,
een korte activiteit en vanzelfsprekend bezoeken aan
musea. Thuiszitten kunnen wij immers altijd nog. Hou
vooral de Nieuwsbrieven in de gaten, want zodra er weer
wat nieuws is, dan kunt u het daar vinden en kunt u zich
inschrijven. Zoals elk jaar, vraag ik u om ideeën die u heeft
over activiteiten die wij nog niet organiseren aan ons door
te geven. Wij gaan dan kijken of het mogelijk is om die ook
aan onze leden aan te bieden. Misschien vindt u het leuk
om zelf iets te doen omdat u goed bent in …. en daar
samen met anderen mee bezig te zijn. Laat het ons weten
en gezamenlijk wordt dan gekeken hoe dat gerealiseerd
kan worden. U ziet het: wij blaken van energie en willen
met zo veel mogelijk mensen het leven levendig maken.
Natuurlijk zien wij elkaar bij de opening van het seizoen
als eerste keer van dit seizoen.
Baukje Mulder-Veenema, voorzitter

KBO-wandelingen najaar 2019 bekend
Met Marga, Rene en Kees hebben we weer mooie wandelingen uitgezocht. Zoals bekend is, starten we op de 3e di.
van de maand vanaf het Verkadeplein bij de St. Jeroenskerk.
Met de auto naar Voorhout of met de bus naar Leiden.
Di. 17 sept. 2019.
Wandeling Ellen. Gouwe Wiericke. Reeuwijk 14,1 km.
Vertrek bij Verkadeplein om 8.15u lopend naar Voorstraat
vertrek bus 21 om 8.29u naar Leiden.Daarna met trein vanaf
Leiden naar Alphen a.d. Rijn, vanaf Gouda Goverwelle naar
Goudse singel. Evt. actuele treintijd zelf checken!
di. 15 okt. 2019.
Wandeling Ellen. Groene Wissels 238. Amsterdam Amstel
Amstelland. 16 km. Vertrek om 8.40u met auto vanaf
Verkadeplein naar Voorhout. Trein van 9.11u naar Leiden.
Vanaf Leiden sp.5b nr. Duivendrecht, vervolgens sprinter
A.dam Amstel. Evt. actuele treintijd checken.!
Een leuke en afwisselende wandeling met veel natuurschoon door Amsterdam Zuid en verder vele slingerpaadjes
door polders en bossen, Duivendrechtse polder en een
stukje laarzenpad. etc.
di.19 nov. 2019.
Wandeling Rene. Buitenplaats Heemskerk. 12 km.

Vertrek om 8.40u met auto vanaf het Verkadeplein naar
Voorhout, met trein om 9.11u naar Leiden ri A.dam naar
Haarlem, daarna overstap naar Heemskerk. Evt. actuele
treintijd checken.
Deze route brengt U langs de mooiste buitenplaatsen in
en rondom Heemskerk. Deze wandeling waarbij de statige
gebouwen centraal staan, doet de geschiedenis herleven.
U vindt nog talrijke andere bijzondere bezienswaardigheden op de route.
di. 17 dec.2019.
Katendrechtpad. Wandeling Kees. 15 km
Vertrek om 8.40u met vanaf het Verkadeplein naar
Voorhout, met trein om 9.11u naar Leiden en daarna met
trein ri. Dordrecht sp.8b naar Rotterdam Blaak. Evt.actuele
treintijd checken!
Wandeling 02 buiten de binnenstad van Rotterdam 15 km.
De route heeft als thema het nieuwe Rotterdam en de
spectaculaire transformatie op zuid. Met name de Kop van
Zuid, de voormalige Wilhelminapier en omgeving. Een
wandeling vol tegenstellingen waar het water alom
aanwezig is.
Tot ziens en nog veel wandelplezier tot 17 sept.
Ellen de Groot tel. 0642656757
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‘Wij nemen uw zorg uit
handen op het moment
dat u dat nodig heeft’.
Dag en nacht bereikbaar
06 23954021
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.

Wandeling waterleiding duinen

Wandeling van Maria Berbee door de Amsterdamse
Waterleiding Duinen van 15 km op 15 aug 2019.
Vandaag hebben we een wandeling Het beginpunt is bij de
Zilk. Met autoos en met de fiets goed te doen. Bij de ingang
staat een automaat waar je een dagkaarje kan kopen. Het
zonnetje schijnt en negen enthousiaste wandelaars zijn er
klaar voor. We zien kleine vogeltjes die opvallen door hun
rode ruggetjes. Zijn het vinken? Gelijk bij aanvang zien ook
we al aardig wat herten lopen en ook stil staan. Het zijn er
erg veel en er worden een aantal afgeschoten. Ze eten
namelijk de boel kaal en zo geven insecten en vlinders
geen kans. Alleen de giftige planten zoals de paarse en
witte doornappel en het St Jacobskruiskruid laten ze staan.
Toch groeien er wel wat bodembedekkertjes met mooie
paarse en witte sterbloemetjes en hier en daar ook
zandviooltjes dwars door een duindoornstruikje. En her en
der tussen het mos staan mini paddenstoeltjes. En ook de
enorme vlakten met varens vallen op. Bij een verstuiving
staat een infobord. ‘Dit zand is vrijgekomen bij het graven
van stuifkuilen. Buiten het broedseizoen voeren we het
zand af. Het duin was hier behoorlijk dichtgegroeit. Met de
kuilen kan het zand weer stuiven en brengen we de
dynamiek weer terug. In en rond een stuifkuil voelen
mossen, duinviooltjes, bijen en vele insecten zich als een
vis in het water. Zo wordt het duin weer levendig en
kunnen we genieten van dit gebied’. We wandelen langs
een kanaal.Genieten onze meegebrachte lunch met

uitzicht op het water waarin een statige zwaan voorbij
zwemt een aalscholver vliegt vlak boven het water en
onderweg komen we ook nog een kleine bruine kikker
tegen.Het laatste stuk bezochten we het kabouterdorp. Een
kabouter stond op wacht en her en der waren groepen van
alle soorten bij elkaar gezet. Er zijn er de nodige
vereeuwigd. Erg leuk om te bekijken.
Na nog een korte pauze liepen we weer naar het
beginpunt. Daar werden we toch nog overvallen door een
stevige bui. Gelukkig waren we hierop voorbereid.
Ik heb genoten van deze mooie wandeling en ik hoop
volgende keer zeker weer mee te gaan.
Wimke Schrier

Activiteiten wetenswaardigheden
Terugblik

Bootreis naar de moezel juli 2019

Eindelijk was het dan zover. We vertrokken op zondag 7
juli om 17.30 uur met de bus van Beuk naar Arnhem.
Precies om 20.00 uur was de aankomst op de Nieuw Kade.
Het personeel bracht al onze bagage naar de hutten en de
koffie stond klaar in de salon. Daarna kon iedereen naar de
hut die toegewezen was. Mijn man Arie ging al snel naar
de receptie met de boodschap dat de tweede koffer niet
aanwezig was, dus Beuk gebeld en ja hoor de koffer lag
nog in het ruim van de bus. De chauffeur keerde weer
terug om de koffer alsnog af te leveren.

gestuurd dit was best handig vooral als we de sluizen
gingen passeren. Ook waren er wandelingen
georganiseerd met de kapitein voorop en ook nog een
bustochtje van een paar uur. Trouwens iedereen kreeg een
tegoedbon van 25 euro om een drankje te kunnen kopen
bij de bar. Er was ook een muziekavond in de salon waar
genoten en gelachen hebben. Bingo werd er ook gespeeld
met leuke bruikbare prijzen. En dan tot slot Captains
Dinner. Ja, de dagen vliegen om. Volgens mij is er genoten
van het varen op de moezel, het is er nou eenmaal zo
mooi. De boot Salvinia heeft ons gevaren naar de
volgende plaatsen: Arnhem -Dusseldorf -Bonn AndernachCochum-Alken-Remagen- Keulen- Duisburg -Emmerich en
tot slot weer terug in Arnhem . En dan nog even over het
weer, niemand verlangde naar 30 graden of meer en we
hadden maar 2 regenbuitjes en verder was het een prima
temperatuur. Het was jammer dat de mensen geen
gebruik konden maken van de rollators aan boord
maar dat is verboden in Nederland, maar wel aan de wal!
En natuurlijk zijn de hutten geen slaapkamers en zijn de
bedden ook smaller dan thuis. Ook de douches zijn altijd
smal maar ik zeg altijd “Dan kun je ook niet omvallen”.
An van Beelen

De volgende morgen was het ontbijt heerlijk eigenlijk
teveel om op te noemen en zo lekker. De boot vertrok
vroeg in de morgen en met z’n allen gingen we naar de
salon met prachtig uitzicht over de Rijn. Om 10.00 uur was
het koffietijd en ook dat smaakte weer lekker (met koek).
We hebben veel op het dek gezeten want het weer was
heerlijk en niet zo heet, maar net goed. Dan was er elke
dag een warme lunch en in de avond (18.30 ) een diner.
Het eten was geweldig!!! een pluim voor het personeel. Het
was ook mogelijk om mee te kijken bij de kapitein in het
stuurhuis, best leerzaam en bijna alles is computer
Verslag van Mevr. Bertie Blok van der Voort
Om maandag 8 juli vroeg in de morgen te kunnen vertrekken gingen we met de bus op de zondagmiddag naar Arnhem
om daar in te schepen. Door Annie wijs geworden door haar ervaring vorig jaar was er geregeld dat onze club van de
KBO-groep bij elkaar aan vaste tafels de maaltijden konden gebruiken, ieder kon dan op eigen houtje zijn plekje vinden,
dit was een gouden greep en het verhoogde de gezelligheid en bevorderde de onderlinge communicatie! Door een
misverstand bleek het niet mogelijk eigen hulpmiddelen zoals rollator te gebruiken. Wel konden deze gehuurd worden
als men wilde deelnemen aan een of meerdere excursies of aan een wandeling met of zonder begeleiding. Naast het
standaard Captains Dinner was er ook een boeiende bingo en een gezellige muziekavond, trouwens het eten was
voortreffelijk. We hebben genoten van de mooie omgeving, steile wijngaarden, karakteristieke dorpen en kerken waar
we langs kwamen. Voor elk wat wils om foto’s te maken. Door het fraaie weer kon er volop genoten worden op het
zonnedek. Veel moeilijker is het om iets te schrijven over hoe de deelnemers de riviercruise hebben beleefd.
Waarschijnlijk heel verschillend daarom noem ik hier de mijn inziens zeer positieve elementen van deze reis
1 De maaltijden waren bijzonder lekker en verzorgd.
2 De goede service en de voorkomendheid van het personeel.
3 De omgang van de KBO-leden met elkaar en waar nodig de onderlinge hulpverlening.
De KBO verbindt echt!!
4 En zoals altijd was er Annie om ons met raad en daad bij te staan. Hulde!

Activiteiten

Voor de activite
iten
kunt u contact
opnemen met
An van Beelen
071 8881407
(liefst tussen 18
.00
en 19.00 uur).

Een diamanten middag.

Tai chi

Op vrijdag 28 juni kregen we uitleg van mevr. Danielle de
Vos over het beroep edelsmid en de opleiding daarvan. Op
deze middag waren er veel mensen met interesse over het
behandelen en bewerken van goud, zilver en diamant
maar ook over het vervaardigen van sieraden en kunst
voorwerpen. Er werd ook verteld over de winning van de
ruwe diamant en de bewerking daarvan, wat zeer
interessant was. Al met al weer een leerzame en gezellige
middag, met dank aan Danielle de Vos en natuurlijk de
gastvrouwen en de zus van Danielle, zij verzorgden dat
alles op (zilveren) rolletjes liep.
Janneko en Annie

Misschien heeft u het gelezen in de Leef! met het activiteitenboek van de ouderenbonden , want er is een verandering gekomen bij tai chi. Na 4 jaar gratis les te hebben
gegeven is het nu toch nodig om een bijdrage te vragen
voor de KBO, immers we hebben nu 3 zalen in gebruik.
De kosten voor een heel seizoen zijn nu voor de leden
(32 lessen) 45 euro en niet leden 60 euro. Als we op 2
september starten dan kunt u zich met het inschrijfformulier aanmelden. Deze inschrijfformulieren kunt
aan mij vragen. Tot ziens.
An van Beelen

Opening seizoen 2019/2020
We beginnen natuurlijk met de opening in de Wieken.
Deze middag worden we verwend met een optreden
van Muzikaal theater thuis. De datum is op zaterdag
14 september 2019 aanvang 14.00 uur en we starten
met koffie/thee met in de pauze en ook na afloop
lekkere hapjes en drankjes.
De entree is 3 euro en u kunt betalen bij de ingang tevens
krijgt u daar een entree bewijs voor. Alvast tot ziens.
An en Janneko .

Spelmiddag (nieuw)
Dagje Scheveningen maandag 15 juli
Deze keer was het uitje met de Firma Brouwer. De
chauffeuse was een jonge dame en zij bracht ons om 10.15
uur naar restaurant WIIJ op het strand in Scheveningen. De
koffie met appeltaart /slagroom smaakte goed en iedereen
had de tijd om lekker bij te praten, daarna kon iedereen
een tijdje naar buiten. Voor de mensen die wat slechter ter
been zijn waren er speciale rolstrandstoelen voor een
wandeling langs het strand. Het ouderenfonds had
daarvoor vrijwilligers gevraagd om te duwen. Daarna was
er een soepje en een belegd broodje plus kroket /melk /jus
d’orange, fruit en tot slot een klein advocaatje met
slagroom. Vroeg in de middag kwam toch de zon door en
konden we heerlijk buiten zitten. Maar ook een ongelukje
zit in een klein hoekje, een mevr. struikelde over een
drempel, maar dat is goed afgelopen. Rond 15.30 uur
arriveerde de bus en gingen we allen weer huiswaarts

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.

Op vrijdag 6 september gaan we starten met spelmiddag
in de Wieken, aanvang 13.30 uur tot 16.00 uur. Het lijkt me
leuk en gezellig voor de leden die van rummicup, jokeren
en triominos houden en misschien zijn er wel mensen die
graag hun eigen spel meebrengen. Dat is allemaal oké en
de eerste koffie /thee staat klaar en is gratis, dus kom
gezellig meedoen.
Janneko en An

Bloemschikken (nieuw!!)
Zoals beloofd gaan we weer
bloemschikken en dit gaat
gebeuren op vrijdag 18 oktober
2019 aanvang 14.00 uur. Deze
keer is het thema herfst! Mevr.
Astrid gaat voor alle materialen
zorgen o.a schaal plus oase
bloemsoorten en accessoires! Het wordt een creatieve
middag.
De onkosten zijn 15 euro pp.
Interesse? Bel even An van
Beelen en de eerste kop koffie/
thee is gratis van de KBO. Wij
wensen u een creatieve en
gezellige middag toe.
Janneko en An

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
Als deze column gepubliceerd wordt, zijn de meeste
vakanties alweer voorbij. Verreweg het grootste deel van
de vakantiegangers begint verkwikt en uitgerust met
mooie herinneringen aan een nieuw werk- of schooljaar.
Toch is er na iedere zomervakantie (evenals na Kerst)
helaas ook trammelant in de relatiesfeer en zelfs een
echtscheidingspiek. In het kader van vakanties en
relaties wil ik u het verhaal “Goed beschermd” uit “Het
geheim van de notaris” van Johan Nebbeling niet
onthouden.
Eens per week houd ik inloopspreekuur. Vanavond meldt
zich een man uit een dorpje in de buurt, een trucker in
spijkerbroek, werkschoenen en houthakkersblouse. Hij
heeft, vertelt hij, altijd bij zijn moeder gewoond en is nooit
verder geweest dan Duitsland, België en Frankrijk. Maar
zijn moeder is overleden en afgelopen zomer is hij voor het
eerst ver weg op vakantie geweest, naar Thailand. Daar is
hij verliefd geworden. Nu wil hij haar naar Nederland halen
en trouwen. Maar wel op huwelijkse voorwaarden.
“Verstandig”, zeg ik, en ik vertel hem dat hij met zijn
aanstaande langs moet komen. De wet eist dat zij de
huwelijksvoorwaarden ook moet ondertekenen. Omdat ze
volgens hem amper Engels spreekt, regel ik een Thaise tolk.
Een paar weken later melden ze zich: hij halverwege de 50,
met een omvangrijke buik en minstens 150 kilo, zij klein en
frêle. Ze draagt een superkort rokje en is niet ouder dan
een jaar of 25. “Dit is Patricia” stelt hij haar voor. Zo heet ze
niet echt, vertelt hij, maar hij noemt haar zo omdat hij haar
Thaise naam niet kan uitspreken. Patricia antwoordt op
alles “yes”, het enige Engelse woord dat zij kent. De tolk
vertelt haar wat de bedoeling is en krijgt te horen dat ze
het prima vindt, trouwen op huwelijksvoorwaarden. Nadat
we het contract hebben getekend, vertrekken de twee; zij
uiterlijk onbewogen, hij zichtbaar gelukkig. Zijn zware arm
ligt om haar ranke middel. Bij de deur kijkt hij om, een
grote glimlach op zijn gezicht: ‘’ Nu ben ik goed beschermd
hè, notaris?”

Een half jaar later meldt hij zich weer op mijn spreekuur. Hij
begrijpt iets niet. Bij een onderzoek in het ziekenhuis is
gebleken dat hij seropositief is. “Ik dacht eerst, notaris,
positief dat is toch goed?” maar de arts helpt hem uit de
droom: hij heeft aids. Hoe kan dat, wil de arts weten. Heeft
hij soms veel wisselende contacten gehad? Nee, bezweert
mijn cliënt: hij heeft nooit een andere vrouw gehad dan
zijn kersverse Thaise echtgenote. Zij is de eerste en enige
met wie hij ‘het’ ooit heeft gedaan. En inderdaad: als haar
bloed ook wordt onderzocht, blijkt zij de besmettingsbron.
Ik spreek wat bemoedigende woorden en vraag hem waar
hij zijn echtgenote heeft leren kennen. In een soort
discotheek, vertelt hij. Het plaatje wordt me duidelijk. Wat
wilde hij mij vragen? “Hoe kan het nou dat ik besmet ben
met aids” vraagt hij. “U vertelde me toch dat ik goed
beschermd was?”. Ik geloof mijn oren niet maar houd mijn
gezicht in de plooi. Als ik hem heb uitgelegd wat een
notaris bedoelt met ‘goed beschermd’ haalt hij zijn
schouders op. “Het maakt ook niet uit” zegt hij. “Ik hou nog
steeds heel veel van haar.”
Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris
Voorstraat 85 - 2201 HP Noordwijk
071-3640100 - ckruis@notariskruissweere.nl

Met mijn KBO tas op reis.
Wat ben ik blij met de KBO-TAS die ik een keer voor mijn verjaardag kreeg. Deze trouwe
metgezel heb ik altijd bij me in mijn rugzakje. Ik doe er mijn dagelijkse boodschappen
in, de tablet of vergaderpapieren. De tas gaat zelfs mee op vakantie. Hij/zij heeft al heel
wat van de wereld gezien. Vorig jaar liep ik er nog mee op de Noordkaap. Dit jaar heeft
de tas 10 landen gezien: via Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Macedonië, Montenegro,
Griekenland, Servië, Albanië, Bosnië Herzegovina naar Slovenie v.v.
Hopelijk krijgt de tas nog veel meer te zien.
Al met al is het een echte WERELDTAS!!!!!!!!
Sjaan van Kekeren-Brouwer
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De oplossing van de
vorige puzzel is:
‘de natuur geeft ons
veel vitaminen‘
en de winnaar van
de VVV bon is
Dhr. J.M. Vliegen.
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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 11 september.
De prijs is een VVV bon
van € 10, - welke bekend
wordt gemaakt in de
volgende nieuwsbrief.
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Horizontaal: 1 Sportvriend 12 lichaamsdeel 13 ongeveer twintig cm hoog bankje om in allerlei variaties op en weer af te
stappen 14 voorzetsel 16 titel 17 op welke wijze 19 bezittelijk voornaamwoord 20 voegwoord 21 namaakbont 24 beweeglijke weefselstrengen 27 tiran 28 krachtig 30 verlegenheid 31 titel 32 onbewolkt (afk.) 34 gevaarlijke synthetische drug
35 Frans lidwoord 36 de oudere (afk.) 37 jammer 39 ooit 41 gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (afk.) 43 oefenen
44 hoofddeksel 46 egaal 48 spierstijfheid 51 pose 52 lidwoord 54 lichaamsvocht 56 oude lengtemaat 58 ledematen
60 wettelijke aansprakelijkheid (afk.) 61 nereïde 63 duurzaam 65 rund 66 jongensnaam 67 titel (Lat. afk.) 69 volksuniversiteit (afk.) 70 militair (afk.) 71 adem 73 hertenleer 75 danspartner 76 persoon die masseert.
Verticaal: 1 Het trainen op een hometrainer 2 omzetbelasting (afk.) 3 suikerboon 4 jachtuitroep 5 maanstand (afk.) 6 ik
7 hoofdstuk (afk.) 8 koker 9 zich verroeren 10 historische Nederlandse politieke partij (afk.) 11 sportbeoefenaar of -club
die kans maakt de vorige kampioen op te volgen 15 naar beneden 17 hypertext transfer protocol (afk.) 18 adviesraad van
de Benelux (afk.) 20 eenmaal 22 persoonlijk record (afk.) 23 vervoersmaatschappij 25 paardenkracht (afk.) 26 muzieknoot
Klass
fitnessberichten
(141) 33 hersteld 35 soepel 37 canapé 38 asvaas 39 roem 40 proost 42 volwasseneneducatie (afk.)
29
per e-mail
45 slee 47 soort training 49 buis die de gal uit de galblaas naar de twaalfvingerige darm voert 50 fysiek welbevinden 52
hecht 53 toets 55 trainingsattribuut 57 onderricht 58 soort zeilboot 59 Bijbeldeel 60 gezond 62 denkbeeld 64 afwezigheid
van alle schuld (juridische afkorting) 68 persoonlijk voornaamwoord 71 meisjesnaam 72 toestand die positief noch negatief
is (in de Japanse filosofie) 73 vrouwelijke dominee (afk.) 74 mij.

Activiteiten overzicht KBO en DBO
september en oktober

Activiteiten
Activiteit, organisatie & locatie

Bingo

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

Dagtocht > Mediapark Hlversum
KBO v J.v.Hoornstraat (parkeerplaats)
Fietsen
KBO v De Wieken
Fotografie
KBO v De Wieken
Handwerken
KBO v De Wieken

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

KBO v Duinweg (Malotepad)

Opening Seizoen
KBO v De Wieken
Quilten

KBO v De Wieken
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

Spelmiddag - Rummikub, Triominos etc.
KBO v De Wieken

Sportief Wandelen
KBO v Vuurtorenplein
Tai Chi
KBO v De Wieken
Wandelen
KBO v Verkadeplein

dag

van tijd

September '19

Oktober '19

do

14:00

5

3

do

14:00

26

31

wo

8:30

do

13:00

12

vr

14:00

20

18

di

14:00

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

do

13:30

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

ma

13:30

ma

13:30

za

13:00

wo

13:30

za

14:00

di

14:00

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

di

10:30

3, 17

1, 15, 29

wo

10:30

4, 18

2, 16, 30

do

10:30

5, 19

3, 17, 31

vr

10:30

6, 20

4, 18

do

14:00

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

vr

13:30

13, 27

11, 25

do

10:45

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

ma

10:45

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

di

8:45

17

15

30 oktober - Beeld & Geluid
Zie elders in de Nieuwsbrief

7, 14, 21, 28
2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

5 oktober, met lunch en muziekbingo
i.s.m. Ouderenfonds
4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

14 september
Met optreden Muzikaal Theater

Activiteiten
Activiteit, organisatie & locatie

dag

van tijd

September '19

Oktober '19

Activiteiten
Activiteit, organisatie & locatie

Bridge " Oudt Noortwijck "
DBO  De Wieken
Bridge " Oudt Noortwijck "
DBO  De Wieken
Bridge " Oudt Noortwijck "
DBO  Het Trefpunt
Bridge " Oudt Noortwijck "
DBO  Het Trefpunt
Computercursus "Windows 10"
DBO  Het Trefpunt
Country-line-dancing
DBO  De Wieken
Fotografie
DBO  Het Trefpunt
Frans, conversatie II
DBO  De Wieken
Gymnastiek
DBO  Het Trefpunt
Klaverjassen competitie - di
DBO  De Wieken
Klaverjassen - za
DBO  Het Trefpunt
Kunstgeschiedenis, groep I
DBO  Het Trefpunt
Kunstgeschiedenis, groep II
DBO  Het Trefpunt
Literaire Leeskring
DBO  De Wieken
Modeshow > van der Klooster Mode
DBO  De Wieken
Modeshow > H & A Mode
DBO  Het Trefpunt
Rijbewijs keuring
DBO  De Wieken
Samen eten op vrijdag
DBO  De Wieken
Schilderen/Aquarelleren
DBO  De Wieken
Schilderen/Aquarelleren
DBO  Het Trefpunt
Sport & Spel voor 55+
DBO  Gymzaal Stijntjesduin

Inloop spreekuur op afspraak
voor nieuwe Tablet gebruikers
DBO  De Wieken
Tafeltennis
DBO  Achter Maria ter Zee kerk
Volksdansen
DBO  Het Trefpunt
Wandelvoetbal
DBO  Voetbalclub SJC

dag

van tijd

September '19

Oktober '19

wo

13:30

4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

do

9:00

12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

vr

10:30

vr

13:30

wo

19:30

di

19:30

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

di

10:00

10

8

vr

10:00

20, 27

4, 11, 18, 25

do

10:15

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

di

13:30

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

za

13:30

14, 28

12, 26

ma

14:00

16, 30

21

ma

14:00

23

14, 28

di

10:00

17

15

za

11:00

za

10:45

21

ma

10:00

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

vr

12:00

13, 27

11, 25

ma

13:30

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

di

13:30

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

do

19:00

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

vr

13:30

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

wo

9:00

4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

wo

14:30

4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

wo

13:30

4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

6 september
Jaarvergadering + Openingsdrive
13, 20, 27

4, 11, 18, 25
2, 9, 16, 23, 30

12 oktober,
met lunch

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ( KBO-museum bus )
KBO Noordwijk organiseert op woensdag 30 oktober 2019 een bezoek aan het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid op het Mediapark in Hilversum.
Er zijn 50 plaatsen beschikbaar met een compleet verzorgd programma, te weten :
10:00 uur Ontvangst met koffie/thee+
10:30 uur Interactieve filmpresentatie in theaterzaal
12:15 uur Einde filmpresentatie
12:30 uur Lunch in het museum
13:30 uur Gelegenheid voor museum bezoek
15:30 uur Einde bezoek, verzamelen voor vertrek
15:45 uur Vertrek vanaf Mediapark huiswaarts
Deelname aan deze dagtocht is uitsluitend voor leden.
U kunt zich inschrijven via inlevering van onderstaand volledig en duidelijk ingevuld
inschrijfformulier, de inschrijving sluit uiterlijk op 10 september 2019.
Na de sluitingsdatum krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of uw deelname kan/zal doorgaan en de
eventuele nota !!
Wilt u samen met een partner, vriend of vriendin gaan, geeft u zich dan samen op via 1 formulier !!
Details dagtocht “ Beeld & Geluid ” naar van Mediapark te Hilversum
op woensdag 30 oktober 2019 ;
Kosten : Leden KBO-Noordwijk slechts € 28,00 per persoon,
aantal deelnemers : totaal maximaal 50 personen ( vol = vol ).
Vervoer inbegrepen; Touringcar-vervoer Noordwijk-Hilversum v.v.,
opstappen J. v. Hoornstraat - Noordwijk (parkeerterrein en voormalig marktplein),
vertrek Noordwijk 8:30 uur (verzamelen 8:15 uur),
vertrek uit Hilversum naar Noordwijk ± 15:45 uur, aansluitend op het programma.

Museum inbegrepen; toegang museum en programma zoals hierboven aangegeven.
Niet inbegrepen; overige niet genoemde kosten.
----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  ------------------------------------

A.u.b. het hele formulier (hieronder) inleveren !

“ Instituut Beeld & Geluid ” Mediapark te Hilversum, Deelnemer(s) :
Naam 1 :

KBO - Lid nr. 1 =

5390………….

KBO - Lid nr. 2 =

Postcode :

Woonplaats :

Geboren dd.:

Telefoon :

Mob.tel.:

E-mail :

Dhr./Mevr.

Adres :

Postcode :

Woonplaats :
Telefoon :

5390………….

Dhr./Mevr.

Adres :

Naam 2 :

woensdag 30 okt 2019

Geboren dd.:
Mob.tel.:

E-mail :

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

De aanmelding / inschrijving sluit op 10 september 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

Beeld & Geluid

Mediapark Hilversum 30 oktober 2019
Op 30 oktober aanstaande organiseren we een dagtocht naar een
bijzonder museum, namelijk naar het Nederlands Instituut voor Beeld
& Geluid in Hilversum. Hier treft u de grootste audiovisuele collectie
van Nederland aan. Beeld en Geluid beheert een steeds groeiende
collectie van inmiddels ruim 850.000 uur aan radio, televisie, film en
muziek, meer dan een miljoen foto’s en duizenden objecten uit de
mediageschiedenis van Nederland. Beeld- en geluidsmateriaal van
historische hoogte- en dieptepunten uit het verleden op werkelijk
allerlei gebied is er te vinden, maar ook oude en nieuwe technieken en middelen die we toen en nu gebruik(t)en.
Het is simpelweg teveel om op te noemen, voor eenieder zijn hier tal van interessante zaken te bekijken en te beluisteren. Voor deze dagtocht is een beperkt aantal van 50 plaatsen beschikbaar, waarvoor uitsluitend leden van
KBO Noordwijk zich kunnen aanmelden via het formulier dat u elders in deze Nieuwsbrief aantreft. Doordat de KBO de
vervoerskosten voor haar rekening neemt, is de totaalprijs voor deze goed verzorgde dag (incl. toegang en een lunch)
slechts € 28,00. Na inschrijving ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht of u mee kunt of niet, dit is natuurlijk afhankelijk
van het aantal aanmeldingen.

Digros schenkt tassen
De Digros in Noordwijk heeft KBO Noordwijk in totaal 50 van hun stevige winkeltassen
geschonken welke door onze omvangrijke groep rayonhouders met grote regelmaat
worden gebruikt om de boekjes, zoals de Nieuwsbrieven etc. en andere zaken in te
verdelen en te vervoeren. Door intensief gebruik zijn de oude in gebruik zijnde tassen
deels aan vervanging toe en op voorspraak van rayonhouder van Houten heeft de
supermarkt tot deze schenking besloten, waarvoor KBO Noordwijk de Digros hartelijk
bedankt ! Hiermee kunnen we de komende jaren dus weer goed toegerust vooruit.

IN MEMORIAM
Mevr. C.M.M. Heemskerk-van der Ploeg
Groot Hoogwaak 1 ka-301 86 jaar

Mevr. W.A. van Nobelen-de Haas
Garenhof 9 84 jaar

Dhr. M. Caspers

Haagwinde 14 84 jaar

Mevr. M.A. van Schooten-Zonneveld
Via Antiqua app.115 95 jaar

Mevr. A.G. Zonneveld-Vink
Branding 20 83 jaar

Dhr. W.H. de Haas
Westerbaan 8 94 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
Oktober		 10			
November		 11			
December		 12			

uiterste inleverdatum:
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

Cultuur
&
Creativiteit

50+

Belastinghulp
&
WMO zaken

Behulpzaam
Ontspannend
Verbindend
Informerend

Sport / Spel
&
Ontmoeting

Ledenvoordeel
&
Belangenbehartiging

Wordt nu lid van Noordwijks grootste senioren vereniging en maak gebruik van het brede aanbod aan
activiteiten en diensten. Bovendien, gratis verstrekking van de Vuurtorenpas voor nog meer ledenvoordeel !
Voor meer informatie :
Ledenadministratie KBO Noordwijk, dhr. H.C. Boogaards, p/a Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk
Telefoon: 071 – 36 157 78 ❖ e-mail: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl ❖ www.kbonoordwijk.nl

Areen van der Plas

Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen...

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

