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Vanmorgen stond ik op met de gedachte “wat is september 
toch een fijne maand”.
Dat kwam vooral doordat ik zag dat de zon opkwam, nadat 
het gisteren bijna de hele dag had geregend. Dat heb je in 
de dagen dat de zomer nog wel een beetje aanwezig is, 
maar niet helemaal… Ik schreef “vooral”, omdat direct 
daarna natuurlijk de volgende gedachte naar boven kwam: 
“Wat moet ik vandaag doen?”
Het eerste dat in mijn lijstje van vandaag stond was: het 
voorwoord voor de Nieuwsbrief schrijven. Dat is een klusje 
dat ik altijd uitstel tot het echt niet langer kan wachten, 
kent u dat? En dat is heel vreemd, want ik vind het schrij-
ven van het voorwoord leuk. Al dagen vantevoren ben ik er 
in mijn gedachten steeds mee bezig. Ongeveer zoals je dat 
doet ter voorbereiding van een verjaardagsfeestje. Toch 
stel ik het steeds uit, mensen zijn vreemde wezens en ik 
ben gelukkig een van hen. Dat uitstellen tot het echt moet, 
dat zal bij velen van u mogelijk ook de reden zijn, dat u nog 
geen besluit heeft genomen wat u het komende seizoen 

gaat doen. Stelt u het alstublieft niet uit tot het te laat is en 
u niet meer aan de activiteit kunt deelnemen, dat zou toch 
zonde zijn!
In de Nieuwsbrief leest u een serie Colleges, dat klinkt heel 
duur voor een serie lezingen.
Samen met de Bibliotheek en Welzijn Noordwijk hebben 
wij een serie van 5 colleges georganiseerd die in de 
Bibliotheek worden gegeven. Ze gaan over bekende en 
onbekende dames uit de geschiedenis. Het lijkt namelijk of 
alleen de mannen de geschiedenis groot hebben gemaakt, 
maar vrouwen hebben natuurlijk ook hun steentje bijge-
dragen. Die serie kost 10 Euro, dat is twee Euro per lezing. 
U leest meer in het betreffende artikel.
U ziet het: het jaarprogramma is nog niet uit, of er komt 
alweer iets nieuws voorbij. Laten wij met elkaar zorgen 
dat iedereen de hele winter goede, leuke en fijne bijeen-
komsten kan bijwonen. 

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter

Op 3, 10, 17, 24 en 31 oktober 2019 presenteert Oud 
Geleerd Jong Gedaan samen met de Bibliotheek 
Bollenstreek, Welzijn Noordwijk en DBO een 
collegereeks over een aantal bekende en onbekende 
dames uit de geschiedenis. Deze dames zijn niet zo 
bekend als hun mannelijke tegenhangers, maar hun 
invloed is zeker het vertellen waard.

De eerste vier colleges worden gegeven door Guido 
Oosting, de vijfde en laatste door Harry Salman. De tijd is 
van 14.00 tot 15.00 uur, de inloop is vanaf 13.30 uur met 
koffie en thee.
De kosten bedragen 10 euro voor de vijf colleges. De 
colleges zijn niet los van elkaar te boeken. U kunt zich 
opgeven via www.bibliotheekbollenstreek.nl of in de 
bibliotheek.
De locatie is: Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1A, 
2201 MC Noordwijk.

Op 3 oktober vertelt Guido Oosting over Theodora, 
keizerin van het Byzantijns-Romeinse rijk, vrouw van keizer 
Justinianus I.
Op 10 oktober komt Eleanor van Aquitaine aan het licht, de 
meest begeerlijke vrouw van West-Europa en ook de enige 
vrouw die op kruistocht is gegaan.

Op 17 oktober vertelt Guido over Mary Seacole, die in een 
tijd van racisme en klassescheiding ondernemerschap 
toonde om zichzelf belangrijk te maken. Dat leidde naar 
een oorlog, meerdere mannen, heel veel ongeluk en 
uiteindelijk tot een dame die behoorde tot de groep van de 
eerste filantropen.

Op 24 oktober wordt verteld 
over de Nederlandse edeldame 
Alexandrine Tinné. Zij kan 
vergeleken worden met Indiana 
Jones. Ze ontdekte in de 19e eeuw 
het Midden-Oosten, in een tijd 
dat zelfs dappere mannen er niet 
durfden te reizen.

Op 31 oktober is het de beurt van Harry Salman. Hij vertelt 
over een aantal vooraanstaande en avontuurlijke dames in 
de Bollenstreek. Jacoba van Beieren en Henriette Roland 
Holst zijn bekende namen, maar ook  
in de kloosters van Noordwijk, 
Noordwijkerhout en Rijnsburg 
doken geregeld roemruchte 
abdissen op. Wij hopen 
u daar te treffen!

Bekende en Onbekende Dames uit de Geschiedenis

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

Zorgeloos genieten, van idee tot thuiskomst

somethingblue@travelcompany.nl - 06 53 62 20 51

Ik ben blij 
dat je hier bent



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. 15 okt. 2019.  Wandeling Ellen. Groene Wissels 238. 
Amsterdam, Amstel en 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 natuur-
schoon door Amsterdam Zuid en verder vele slingerpaad-
jes 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 

De KBO wandelingen voor het komend najaar 2019 zijn bekend

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. 

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

Even voorstellen

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 bezienswaardighe-
den 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.

Ellen de Groot  tel. 0642656757

Ik ben Piet Caspers en heb mij aangemeld om de 
vacature van secretaris van de KBO te vervullen. 
Mijn hele leven ben ik werkzaam geweest in mijn 
tuincentrum TuineXtra. Nadat ik dit bedrijf 6 jaar 
geleden heb verkocht, heb ik nu tijd voor andere 
dingen.

Me nuttig maken voor zo’n mooie vereniging als de 
KBO lijkt mij een uitdaging.

Ik ga mij de komende tijd inwerken en inlezen, en 
zal voorlopig als waarnemend secretaris bezig zijn. 
Wellicht ontmoeten we elkaar bij een van de vele 
activiteiten die de KBO voor haar leden organiseert.



Activiteitenwetenswaardigheden 
Terugblik

Opening van het nieuwe seizoen
Op zaterdag 14 september was de opening van het 
nieuwe seizoen in de Wieken. De voorzitter mevr. Baukje 
Mulder-Veenema opende het theater met een speciale 
verwijzing naar ‘bekende en onbekende dames uit de 
geschiedenis’ welke in oktober in de bibliotheek wordt 
gehouden. Daarna was het aan het ‘muzikaal theater aan 
huis’ om  het publiek te vermaken met een rondje Europa. 
Dat zij daarin slaagde bleek wel aan het meezingen en 
applaus na elk lied. In de pauze was er een verrassing, 
aangezien alles in theateropstelling stond en er geen tafels 
(zie foto) staan, werd er geen koffie/thee maar een 
heerlijke ijshoorn rondgedeeld. Na de show was er voor 
iedereen een consumptie en een hapje in de vorm van een 
slaatje, allerlei worsthapjes en haring. Terugkijkend 
kunnen we stellen dat dit een zeer geslaagde opening van 
het seizoen was met een volle zaal publiek ondanks het 
prachtige zomerse weer. Wij danken Janneko en Annie 
voor de geweldige organisatie.
John Peeters

       
 

Activiteiten 

Tai chi 
Misschien heeft u het gelezen in de Leef met het activitei-
tenboek van de ouderenbonden, want er is een verande-
ring 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 septem-
ber starten dan kunt u zich met het inschrijfformulier 
aanmelden. Deze inschrijfformulieren kunt aan mij vragen. 
Tot ziens.   An van Beelen 

 
Vrijwilliger gezocht voor spelmiddag
U heeft het vast wel gelezen! We zijn gestart met een 
spelmiddag op de vrijdagmiddag en wel 1keer in de 14 
dagen. De tijd is van 13.30 tot 16.00 uur en de eerst 
volgende keer is 11 oktober in de Wieken. Hier kunt u 
rummicuppen, jokeren, triominos en wat u zelf mee-
brengt. De eerste koffie/thee staat klaar en is gratis. 
Daarvoor zoeken we een vrijwilliger om deze middagen 
goed te begeleiden. Heeft u interesse dan even een 
belletje naar An.  
 
Nationale Ouderendag zaterdag 5 oktober 2019 
De KBO gaat dit jaar ouderendag vieren samen met het 
Ouderenfonds. Wij kijken er naar uit hoe het allemaal gaat 
verlopen want ook voor Janneko en mijzelf is deze 
activiteit helemaal nieuw!! Het bestuur heeft dit keer 
gekozen voor het thema vrolijk met muziek en dan in de 
vorm van een bingo. Het leuke van deze bingo is dat u 
allen met een prijs(je) naar huis toe gaat en iedere senior is 
welkom maar vol =vol. Wel even aanmelden bij An van 
Beelen.
We gaan starten om 13.00 uur met een heerlijke lunch met 
aansluitend de muziekbingo om 14.00 uur. Natuurlijk is 
daar koffie/thee en een verrassend hapje aan het einde 
van de middag. Kosten voor deze middag: lunch, koffie/ 
thee en een glaasje is 4 euro en met een gratis bingop-
lankje. Tot 5 oktober.
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

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.
Interesse en mede organiseren? Laat het weten 
door te bellen met An van Beelen 071 8881407 
(liefst tussen 18.00 en 19.00 uur).  

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.

Opties voor nieuwe 
activiteiten 2019 in de Wieken

Modeshow
Zaterdag 12 oktober de halfjaarlijkse modeshow in de 
Wieken door zoals u gewend bent van de firma van der 
Klooster en de aanvang is 11.00 uur. We starten deze 
gezellige show met gratis koffie/thee met koekje. Daarna 
gaan we kijken naar de kleding die er geshowd wordt.
Rond 12.00 uur gaan we lunchen en de kosten zijn euro 
2.50, als u mee wilt lunchen dan wel even een belletje 
naar An. Daarna rond 13.00uur kunt u kleding passen en 
eventueel hulp vragen indien u dat wenst. Dus komt allen 
want de Firma van der Klooster heeft echt mooie en een 
prima kwaliteit dameskleding!!
Wij zien u graag op 12 oktober.
                                             

Voor de activiteiten 

kunt u contact opnemen met 

An van Beelen 071 8881407

(liefst tussen 18.00 

en 19.00 uur). 

ALTIJD AL EEN KEER D-DAY 
WILLEN BELEVEN ? 

Op 6 juni 2019 was het 75 jaar geleden dat de landing van 
de Geallieerde Strijdkrachten plaatsvond op de stranden 
van Normandië. Ofwel D-Day. Het begin van het einde van 
de Tweede Wereldoorlog in Europa. De film “De langste 
dag” spreekt tot ieders verbeelding als indrukwekkend 
verslag van de Operatie “Overlord”, zoals de invasie in 
Normandië officieel wordt genoemd. Ook meer recente 
films als “Saving private Ryan” en de serie “The Band 
Brothers” geven een tastbaar beeld van deze grootste 
militaire operatie ooit, waarin vele jonge mensen het leven 
lieten voor onze vrijheid. Zelf lopen over de invasiestran-
den brengt D-Day nog dichterbij. Zeker als je ter plekke 
wordt meegevoerd in de verhalen van een ervaren gids. 
Samen de gedenkwaardige plaatsen bezoekt, die tijdens 
de landingen in juni 1944 een belangrijke rol speelden. 
Zoals de Pegasusbrug, waar de eerste parachutisten 
landden, Sainte Mère Eglise, waar John Steele met zijn 
parachute aan de kerktoren bleef hangen, en het beruchte 
La Pointe du Hoc, waar de Amerikaanse soldaten met 
touwen en ladders onder constante beschieting, naar 
boven moesten klimmen om de Duitse kanonnen uit te 
schakelen. En niet te vergeten de immens grote begraaf-
plaatsen, waar het echt duidelijk wordt hoeveel militairen 
er zijn gesneuveld. Een bezoek aan “D-Day Normandië” 
krijgt een extra dimensie als je dit samen met anderen kunt 
doen. En wel van 15 t/m 19 april a.s. tijdens een vijfdaagse 
touringcarreis naar de invasiestranden. Vanuit een centraal 
gelegen hotel in Caen neemt de Noordwijkse D-Day 
deskundige Koen Marijt je mee in zijn verhaal langs de 
historische plaatsen in Normandië. De reis wordt georgani-
seerd door Beleef ’t Samen Groepsreizen en uitgevoerd in 
een VIP touringcar met 30 zitplaatsen. De reissom per 
persoon bedraagt € 725 op basis van een tweepersoonska-
mer met ontbijt, een tweetal diners en entrees tijdens de 
rondleiding. Het volledige programma van deze reis vind je 
op www.beleeftsamen.nl/normandie-d-day, waar je ook 
kunt reserveren. 



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Oktober '19 November '19

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 3 7

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

vr 14:00 18 Thema Herfst

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

do 14:00 31 28

 Dagtocht > Mediapark Hlversum
     KBO  v   J.v.Hoornstraat (parkeerplaats)

wo 8:30

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 18 15

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Nationale Ouderendag
     KBO  v   De Wieken

za 13:00

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

  Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

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

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 2, 16, 30 13, 27

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v  PC Jeroen do 10:30 3, 17, 31 14, 28

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 4, 18 1, 15, 29

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Spelmiddag - Triominos, Sjoelen, Jokeren etc.
     KBO  v   De Wieken vr 13:30 11, 25 8, 22

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 15 A'dam-Amstel
Amstelland

19 Buitenplaats
Heemskerk

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Oktober '19 November '19

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 12, 26 9, 23

 Bingo / Damesbingo
     DBO      De Wieken

ma 20:00 14 11

5 oktober, met lunch en muziekbingo
i.s.m. Ouderenfonds

Activiteiten

Activiteiten

30 oktober - Nederlands Instituut
voor Beeld en Geluid

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Oktober '19 November '19

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 11, 13, 20, 27

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Computercursus "Windows 10"
     DBO     Het Trefpunt

wo 19:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt

di 10:00 8 12

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken

vr 10:00 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Gymnastiek - MBVO
     DBO     Het Trefpunt

do 10:15 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:30 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 12, 26 9, 23

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 15 19

 Modeshow > van der Klooster Mode
     DBO     De Wieken

za 11:00 12 oktober,
met lunch 

 Rijbewijs keuring
     DBO     De Wieken

ma 10:00 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 11, 25 8, 22

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Sport & Spel voor 55+
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Inloop spreekuur op afspraak voor nieuwe 
Tablet gebruikers
     DBO      De Wieken

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

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 9:00 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 13:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27



Puzzel

Klass wonen en verbouwen (136)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70

71 72 73 74

75 76

© www.ruiterpuzzel.nl
55 21 61 64 47 76 20 44 43 17 39 24 52 16 11

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. ✁

Horizontaal
1 Soort woning 12 voeg 13 bedrag dat in ruil voor het leveren van een zaak of dienst  gevraagd wordt 14 oosterlengte (afk.) 16 achter 
17 papegaai 19 Europees parlement (afk.) 20 echtgenoot van (afk.) 21 soort veiligheidsbril 24 het monteren 27 nagalm 28 soort noot 
30 bevoorrechte stand 31 resusfactor (medische afk.) 32 Uganda (in internetadressen) 34 ieder 35 Pitcairn (in internetadressen) 
36 limited (afk.) 37 getal 39 bevlieging 41 Bijbelboek (afk.) 43 surfpak 44 kledingstuk 46 met een boormachine werken 48 Spaanse 
borrelhapjes 51 tentoonstellingsgebouw in Amsterdam 52 Europeaan 54 leuk 56 op de aangehaalde plaats (Lat. afk.) 58 hard lopen 
60 Helium (symbool) 61 op het oog geschatte maat 63 stellage 65 plaats (afk.) 66 per doos (afk.) 67 paar 69 Nederlandse provincie (afk.) 
70 goed voor (afk.) 71 Grieks mythologisch figuur 73 steenslag van natuur- of baksteen 75 nogmaals meten 76 ’n vloer leggen.

Verticaal
1 Warmtebesparende maatregelen uitvoeren 2 internationale organisatie voor vrede en samenwerking (afk.) 3 nieuw gedeelte aan een 
bestaand gebouw 4 open plaats in een bos 5 het onderbewuste 6 Europa (afk.) 7 winterpeil (afk.) 8 zintuigen 9 gereedschap 10 IJsland 
(in internetadressen) 11 soort dak 15 uiting van vreugde 17 agave 18 opschudding 20 insecteneter 22 slechthorend (afk.) 23 persoonlijk 
voornaamwoord 25 rund 26 tegen 29 karweien verrichten 33 stel hoorns 35 aardappelgerecht 37 dondergod 38 lidwoord 39 tocht 
40 bevrijd van het genoemde 42 aan boord (afk.) 45 Olympische Spelen (afk.) 47 klein venster 49 ligging 50 afbreken 52 onbepaalde 
zaak 53 overblijfsel 55 schilderen 57 rolkraag 58 beperkte aansprakelijkheid (afk.) 59 Bijbelboek (afk.) 60 tuinafscheiding 62 traditie 
64 munteenheid 68 daar 71 voor de middag (Lat. afk.) 72 edelgas (symbool) 73 bladzijde (afk.) 74 Zuid-Korea (in internetadressen). 

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 16 oktober. 
De prijs is een VVV bon 
van € 10, - welke bekend 
wordt gemaakt in de 
volgende nieuwsbrief.
De oplossing van de 
puzzel is: ‘Bewegen is 
gezond‘ en de winnaar 
van de VVV bon is 
Mevr. Ireene de Croock. 



Op vrijdagmiddag is er nog een overdracht van een 
woning. Behalve op maandwisselingen komt dat weinig 
voor omdat de verkoper zijn geld dan pas op dinsdag 
krijgt. Na de levering en de hypotheek, blijven de kopers, 
een stel van midden 30, nog even napraten over testamen-
ten. Om de situatie te bepalen vraag ik, behalve of er kinde-
ren zijn (uit andere relaties) ook of ze getrouwd zijn in 
algehele gemeenschap van goederen, of op huwelijksvoor-
waarden. “Op huwelijksvoorwaarden!” klinkt het eensge-
zind. Ik vraag of ze de akte misschien ook bij zich hebben. 
Nee, een akte hebben ze niet. Nooit gehad ook. Ik ben 
verbaasd. Bij welke notaris zijn ze geweest? Ze zijn hele-
maal niet bij een notaris geweest. Ik ben de eerste notaris 
die ze ooit gezien hebben. Ik zeg: “Maar u zei dat u huwe-
lijksvoorwaarden gemaakt had. Dan moet u bij een notaris 
geweest zijn! Hoe komt u anders op huwelijksvoorwaar-
den?” Vervolgens zeggen ze: “dat heeft de ambtenaar van 
de gemeente X waar we getrouwd zijn, ons meegedeeld. 
‘U bent nu op huwelijksvoorwaarden getrouwd’, zei hij.” 
Het begint me te dagen. Ik vraag wanneer ze getrouwd 
zijn. In juni 2018. De ambtenaar heeft dus de verkeerde 
veronderstelling, die destijds helaas ook in de media naar 
voren is gebracht: ‘je bent nu automatisch op huwelijks-
voorwaarden gehuwd’, aan hen meegedeeld. 
Sinds 1 januari 2018 geldt in Nederland een ander huwe-
lijksvermogensrecht dan in de honderden jaren daarvoor.
Van een algehele gemeenschap van goederen zijn we 
per 1 januari 2018 naar een beperkte gemeenschap van 
goederen gegaan. Met een heleboel haken en ogen boven-
dien. Het is nog steeds mogelijk (en wellicht belangrijker 

dan ooit!) bij huwelijksvoorwaarden van deze beperkte 
gemeenschap af te wijken. Maar die huwelijksvoorwaarden 
moeten wel bij een notaris gemaakt worden. En ingeschre-
ven in het huwelijksgoederenregister bij de Rechtbank. 
Het is zelfs mogelijk om bij huwelijksvoorwaarden weer te 
kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen, zoals 
die voor 1 januari 2018 wettelijk gold. Ook is het raadzaam 
huwelijksvoorwaarden te maken als u een vordering op 
uw partner heeft, bijvoorbeeld omdat u eigen geld in de 
gezamenlijke woning geinvesteeerd hebt. U kunt altijd 
terecht voor een oriënterend gesprek over huwelijksvoor-
waarden, vóórdat u gaat trouwen. Of voor partnerschaps-
voorwaarden als u kiest voor een geregistreerd partner-
schap. Zolang er geen vervolgwerkzaamheden zijn, is 
dat voor u kosteloos. Ongeveer drie maanden tevoren is 
raadzaam, zodat er voldoende gelegenheid is om erover 
na te denken, een concept te maken en te passeren. 
Het passeren moet plaatsvinden vóór het huwelijk/
geregistreerd partnerschap.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere 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

IN MEMORIAM

 
 
   

Mevr. A.G.M. Zevenboom-van Graas 

Piet Heinstraat 70 87 jaar

Dhr. H. van Denderen 

Groot Hoogwaak 176 85 jaar

Dhr. H.J. Koolmoes 

Meidoornstraat 13 73 jaar

Dhr. P.T.M.F. van der Hulst 

Dobbelmannduin 21 77 jaar

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 bereik-
baar is op 071 5728434. De kosten voor leden van de 
ouderenbond zijn € 22, 50. 



Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie 
Per 1 januari 2019 bedraagt de contributie voor het lidmaat-
schap € 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

Samenstelling KBO-bestuur 

Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
P. Caspers   secretaris a.i. 
 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

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

                              Nummer            uiterste inleverdatum:

September  9   14 augustus 
Oktober  10   11 september
November  11   16 oktober
December  12   20 november
     2020
Februari   1   15 januari
Maart   2   19 februari
April   3   11 maart
Mei   4   15 april

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

 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 
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