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De beste
Vele duizenden mensen kijken en genieten van 
allerhande sportevenementen in deze periode 
van het jaar. Wat dacht u van het WK hockey; het 
toernooi dat in juni in Den Haag plaats vond. Dan 
denk ik aan het WK voetbal, en als u dit leest is 
ongetwijfeld bekend welk land gewonnen heeft! 
En ik breng in herinnering de verschillende grote 
tennistoernooien en wielerrondes, met als toppers 
resp. ‘Wimbledon’ en de ‘Tour de France’.
 Al die verschillende sporters proberen te winnen; 
dat is een wezenlijk deel van deze sporten. Helaas 
gaat dat dikwijls op niet zo’n sportieve wijze. Zeker 
bij het voetbal zijn van die onwezenlijk grote 
financiële belangen ‘in het spel’, dat het plezier in 
het ware spel nog wel eens uit het oog verloren 
raakt. Het wordt meer een harde strijd voor de 
winst dan een eerlijk gevecht voor de mooiste 
prestatie met de winst tot gevolg! Die winst is 
echter slechts voor één persoon of ploeg mogelijk.
In hoofdstuk 9 van zijn eerste brief aan de 
christenen van Korinte schrijft de H. Paulus: Weet 

u niet dat van de atleten die in het stadion een 
wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? 
Ook al moet je beseffen dat er maar één kan 
winnen; toch luidt zijn advies: Ren als de atleet 
die wint. (vers 24). 
Eigenlijk is het onterecht dat achteraf alleen de 
winnaars worden geëerd. Alsof die de beste zijn! 
Elke deelnemer kan de beste zijn; je wint niet 
alleen omdat je de snelste tijd haalt of de meeste 
punten maakt. De beste is - met de woorden  
van Paulus - die aan een wedstrijd deelneemt en 
zich in alles beheerst en zich inzet voor een 
onvergankelijke erekrans (vers 25). 

Niet de bloemen of het geld of de beker, maar 
respect voor elkaar, ruimte voor alle spelers, 
plezier in het spel, eerlijke wedijver, zijn voor mij 
de kenmerken van de beste. 
Daar moet je voor rennen!

Theo Blokland, pastoor 

Van de waarnemend voorzitter 

Wij hebben de langste dag van het jaar alweer 
gehad, maar dat betekent niet dat wij snel zullen 
merken dat de dagen korter worden. Ik heb dit 
jaar zo’n tuin-dagkalender, waar o.a. elke dag ver-
meld wordt wanneer de zon opkomt en onder-
gaat. Daardoor weet ik nu ‘wetenschappelijk’, dat 
het nog een hele poos lang licht is. 
Wat dat betreft lijkt ons leven op een jaar. Wij zijn 
- en blijven steeds langer - in goede gezondheid. 
Daar moeten wij natuurlijk wel zelf wat aan doen: 
positief in het leven staan, zorgen dat wij de 
wereld om ons heen niet als iets onbelangrijks 
bekijken, genoeg bewegen en leuke dingen met 
anderen doen.
Voor dat laatste helpt de KBO natuurlijk een hand-
je. Zoals u elders in de Nieuwsbrief leest, worden 
ook in de zomer activiteiten georganiseerd waar-
aan u kunt meedoen, maar u kunt natuurlijk ook 
gewoon even bij de Wieken of het Trefpunt bin-
nenlopen om een kopje koffie te drinken en met 
anderen een praatje te maken. 

U ontvangt samen met deze Nieuwsbrief, of bin-
nenkort, het nieuwe activiteitenboek voor het 
komende seizoen. Het zal u opvallen dat er bij het 
onderdeel ‘kosten’ heel vaak niets staat of een 
vraagteken. Het staat wat vreemd, maar op het 
moment dat het boek gedrukt moest worden, 
waren de kosten nog niet bekend. Zodra die wel 
bekend zijn, wordt u ervan op de hoogte gebracht 
(zie website www.kbonoordwijk.nl of de volgen-
de Nieuwsbrief ). De activiteiten die voorheen 
‘gratis’ waren, zijn dat het komend seizoen ook, 
dus op die plaatsen zult u het kopje kosten ook 
niet zien. Zoals u weet, gaan wij ook een maandje 
op vakantie, voor wat betreft de Nieuwsbrief. In 
september kunnen wij u weer vertellen hoe het 
binnen onze KBO gaat, vergeet u niet, als u iets 
leuks meemaakt, daar een kort verhaaltje van te 
maken, zodat ook anderen daarvan kunnen 
genieten?

Baukje Mulder-Veenema



Laatste oproep 
voor deze mooie vakantie!

Vakantieweek van 26 juli - 2 augustus. 
Voor een paar personen hebben we nog een één/
tweepersoonskamer beschikbaar, dus aarzel niet 
en meld je bij mij aan. 
Het hotel staat in de omgeving van Lage Vuursche 
en er wacht u: 
•  Een sfeervolle hotelkamer met tv, telefoon, 
 bad/douche en toilet. 
•  Een restaurant met goede maaltijden en een 
 7 ha groot park met diverse terrassen. 
•  Een aantrekkelijk activiteitenprogramma, 

overdekt zwembad, infrarood sauna, fitness-
 ruimte en dag en nacht bezetting van de receptie, 
•  Er is een leuk excursieprogramma, maar ook 

kunt u kiezen voor een creatieve workshop of 
computerleergang. 

•  Ook kunt u er prachtig wandelen of fietsen, er 
zijn zo veel mogelijkheden. 

•  Dit zal zeker weer een heel fijne week worden 
van zaterdag tot zaterdag. 

Als u meer informatie wil of u wilt opgeven, 
bel even naar: 
Elly Zandwijk, Vogelaardreef 8, 
2204 AA Noordwijk, 
T: 0252 372622 E: zandwijk.m@12move.nl

Wandelen 
Er zijn twee zomerwandelingen gepland.  
Dinsdag 15 juli.  
De Zwanburgerwandeling met wandeling 
rondje Koudenhoorn  8.5 km.  
Vertrek om 9 uur vanaf het Verkadeplein in 
Noordwijk Binnen met de auto. Misschien 
zijn er liefhebbers, die op de fiets naar 
Koudenhoorn willen gaan.We gaan om 9:20 
uur eerst wandelen rondje Koudenhoorn. 
Dinsdags is het overvaren op afspraak en 
kost iets meer dan 2 euro per persoon. 
We hebben geen treinkaartje nodig!! Daarna 
koffiepauze op Koudenhoorn of in dorp 
Warmond. Auto parkeren bij gemeentehaven. 
Vervolgens met pontje ‘De klassieke Salonboot’ 
overvaren naar Zwanburgerpolder. 

Dinsdag 19 augustus. 
Spaarnewoude  (Verliefd op Spaarnewoude) 
uit het Leidsch Dagblad. 
De korte route is ongeveer 10 km lang. 
Vertrek om 9 uur vanaf het Verkadeplein in 
Noordwijk Binnen. 
Met de auto naar Voorhout, daarna om 9:20 
uur met de trein naar Haarlem-Spaarnewoude. 

Ellen de Groot, T: 06 42656757 

Activiteiten wetenswaardigheden 

KBO-koor
Op dit moment kan het KBO-koor wel versterking 
gebruiken. Elke donderdagmiddag is er een 
gezellige repetitie. Het koor heeft veel dames in 
zijn gelederen maar ook heren zijn welkom. 

Tuinen
Wij zijn nog steeds op zoek naar land of tuinen 
waar we groenten op kunnen telen voor de 
voedselbank. Het zou toch prachtig zijn om de 
voedselbank te steunen met verse groente voor 
onze medemens. Helpt u mee zoeken? Dan zijn we 
ook op zoek naar mensen die een hobby hebben in 
tuinieren en daar in mee willen helpen en denken. 

Interesse? Annie van Beelen  T: 071 8881407

Zie ook het activiteitenoverzicht en de kalender 
op de website van de www.kbonoordwijk.nl

Naar aanleiding van het interview door Hannie 
Jongeneel met Arie Caspers en Annie van Beelen 
alsnog de foto met beide geintervieuwden.



Zomeractiviteiten

Bloemschikken
Op woensdag 16 juli en 20 augustus in de Wieken, 
zaal 2 en 3 om 10.00 uur. Mevr. Gerda de Groot 
geeft deze bloemschikcursus en als u mee wil doen 
dient u zich vooraf aan te melden op T: 0252 
519467. Mevr. De Groot zal u dan vertellen wat de 
kosten zijn en wat u zelf mee moet nemen. 

Wandelen
Op dinsdag 15 juli en 19 augustus kunt u een 
wandeling maken o.l.v. Ellen de Groot. Vertrek 
vanaf het Verkadeplein in Noordwijk Binnen om 
8:45 uur. Meer informatie onder de aankondiging 
‘Wandelen’. 

Avontuur in een strategisch Landschap vanaf 
Fort de Klop - Breukelen. 
Voordat we aan dit beginpunt waren, was het even 
zoeken. Gelukkig had Ellen een kaart, Loek een gps 
en iedereen zijn mond bij zich. Na enig heen en 
weer lopen en vragen, zitten we bij Fort a.d. Klop 
aan de koffie. Het is prachtig weer en het is heerlijk 
toeven op het buitenterras met uitzicht op vesting 
muren, waarop geitjes klauterden. Het fort dateert 
uit 1821. Vrijwilligers onderhouden het terrein dat 
een oude wijngaard omvat. We zagen ook een 
ringslang hoop. Deze slang leeft van kikkers en 
visjes, is niet giftig. 

Kasteel Slot Zuylen lag op de route. Daar woonde 
Belle van Zuylen een bekende schrijfster. Misschien 
ook familie van Arie? Onderweg een ooievaar op 
nest met meerdere vliegende jongen. Bijzonder 
twee molens achter elkaar. De fraaie landgoederen 
aan de Vecht zijn een lust voor het oog. Prachtige 
tuinen met veel bloeiende rozen. Alles even fris en 
groen. Bermen met veel soorten grassen, ereprijs 
en koekoeksbloemen. Kleine geel zwarte eendjes 
duikelden vrolijk kopje onder. Pas op, let op je 
mama! Onderweg kwamen we een geo casching 
team tegen. Arie noemde ze lachend wegpiraten. 
We kwamen ze twee keer op de fiets tegen. Ze 
zochten de schat met behulp van coˆrdinaten met 
hulp van een gsm. We stonden er bij terwijl ze een 

schat vonden in een klomp. Ze hadden er al dertig 
gevonden. Dit spel is internationaal. Toen we op 
weg naar het station liepen, toeterden ze terwijl ze 
voorbij reden. In Maarsseveen de lunch gebruikt in 
een parkje bij het leger des heils, waar je gratis 
mocht plassen. Marga gebruikte weer het sap van 
de paardenbloem voor behandeling van een wrat. 
Heilzaam. Het laatste stuk langs kasteel Gunterstein 
kwamen we langs een smal dichtbegroeid 
bospaadje. Twee enge bruggetjes zonder leuning, 
iedereen heeft het gehaald! Onderweg een 
knoestige boomstronk met daarop een stammetje 
geënt, heel apart. Ik vroeg verschillende mensen 
om trefwoorden voor deze mooie dag. Loek zei; 
‘Hoe lang het was en hoe ver’. Dit is inderdaad een 
zin uit de literatuur. Nicolaas Beets schreef  het in 
de Camera Obscura. We hebben naar alle 
waarschijnlijkheid wel meer dan 15 km gelopen. In 
Breukelen-Centrum op het grote plein met zijn 
allen (15 personen) op een terras nog wat 
gedronken. Terug miste de helft van de groep de 
trein. Kaartjes kopen duurde te lang. Ik had een 
retourtje. Een aantal wachtte hen op, wat is een 
half uur op een mensen leven. 

Ik kijk terug op een hele fijne zonnige dag. Graag 
tot een volgende keer! 

Wimke Schrier 

Verslag van de wandeling ‘De Nieuwe Waterlinie’ bij Utrecht op 20 mei

Jeu de Boules Op maandag 7 juli en 4 augustus 
kunt u jeu de boules spelen in de tuin van het 
woonzorgcentrum Jeroen, aanvang 14:00 uur. 
Eventueel aanmelden bij Klaas Jongeneel via de 
secretaris van de KBO.

I-Pad /Tablet Elke dinsdag vanaf 10:00 uur geeft 
de heer Paul Berkhout informatie over het gebruik. 
Deze inloop wordt gehouden in zaal 3 van het 
Trefpunt m.u.v. de weken van de zomersluiting. 

Zomer-Bingo Donderdag  21 augustus in zaal 1+2 
in de Wieken om 14:00 uur en op 5 augustus in het 
Trefpunt zaal 1+2 om 19:30 uur o.l.v. Joke Raabe. 
Op donderdag 17 juli en 31 juli in zaal 1+2 in het 
Trefpunt om 14:00 uur o.l.v. Aad Passchier. 



Op een zonovergoten donderdagmorgen rond 
08:30 uur vertrokken wij vanaf het kerkplein naar 
Utrecht. De Beukbus bracht ons als eerste naar de 
Sint Augustinuskerk. 
Onderweg hebben wij weer genoten van het alom 
bekende oer- Hollandse landschap: de groene 
weilanden, koeien, lammetjes, bomen en huizen. 
Aangekomen in Utrecht kwamen wij al wandelend 
door de smalle steegjes, waar de bus niet mocht 
stilstaan, bij de kerk aan. Wat echt opvalt, is het 
Tempelfront met de enorme Dorische zuilen aan de 
grachtzijde. 

In het parochiehuis werden wij ontvangen door 
vrijwilligers met koffie en een gevulde koek. 
Daarna betraden wij de prachtige Waterschapskerk 
in neoclassicistische stijl (1839-1840). 

Het orgel stamt uit 1844 en is gebouwd door de 
Utrechtse orgelbouwer H.D. Lindsen. 
In het torentje hangen 4 luidklokken. 

Pastoor Blokland deed de heilige mis, geassisteerd 
door Dicky van Boekel en een plaatselijke acoliet. Na 
deze zeer waardevolle viering, waar eenieder met 
zijn/haar eigen gedachten een ondersteuning kreeg 
waar nodig, werden wij door de Beukbus naar  
het zorgcentrum Bartholomeus gebracht voor een 
heerlijke lunch. 

Het zorgcentrum is een van de oudste gebouwen in 
Utrecht en daar wordt sinds 1407 onafgebroken 
zorg verleend aan de oudere inwoners van Utrecht. 
De buitenkant zag er dan ook zeer oud uit maar bij 
binnenkomst konden wij allemaal constateren hoe 
mooi dit zorgcentrum was verbouwd. 
In een ruime en moderne lunch-serre met uitzicht 
op de prachtig aangelegde tuin konden wij genieten 
van een heerlijke lunch. Wij werden bediend door 
Laurens Herpen een echte Noordwijker die in 
Utrecht terecht was gekomen door zijn studie 
geschiedenis! Hoe klein kan de wereld zijn.
Doordat er ook een prachtige vleugel stond werden 
wij ook nog getrakteerd op een privéconcert door 
Co van den Berg. Die leefde zich helemaal uit want 
in de kerk was het helaas niet mogelijk voor haar om 
op het orgel te spelen. 
Na deze inwendige versterking gingen wij richting 
het Streekmusum en Oudheidskamer in Reeuwijk. 

In een nieuwe aanbouw van dit museum kregen wij 
koffie en thee uitgereikt en werd er uitleg gegeven 
over de turfwinning. Immers de ruggengraat van de 
vaste collectie is het ontstaan van de Reeuwijkse 
Plassen door turfwinning in Reeuwijk en Sluipwijk. 
Daarna kregen wij een rondleiding door de oude 
boerderij uit 1907. Prachtige stijlkamers, oude 
keuken met een kelder voor de voorraad en alle 
weckpotten en Keulse potten. Men waande zich 
weer in ‘grootmoeders tijd’. 

Het weer werd steeds mooier zodat wij bij de 
Pannenkoekerie in Bodegraven lekker op het 
buitenterras konden zitten voor het borreluurtje. Na 
het aankruisen van de pannenkoeken naar keuze (er 
werden briefjes uitgedeeld) hebben wij heerlijk 
zitten smullen van de overheerlijke behoorlijk grote 
pannenkoeken. 
Met dank aan de chauffeur van Beuk, Roland Jansen, 
kwamen wij rond half zeven veilig terug in Noordwijk. 
Achteraf gezien waren de smalle straatjes in Utrecht 
een ware beproeving voor een dergelijk grote bus. 
Wij kunnen terugkijken op een waardevol samenzijn 
met andere medemensen, de stilte van de prachtige 
kerk, de mooie dienst van onze pastoor, het culturele 
en gezellige van deze bedevaart. 

Het werd voor iedereen een fijne en blije dag. 
Vooral dhr. Peeters en mw. van Boekel wil ik heel 
hartelijk bedanken voor hun inzet. 

De voorbereidingen en moeite om deze traditionele 
dag weer tot zo’n geweldige dag te maken vergen 
toch heel veel vrije tijd. Hopelijk zal deze jaarlijkse 
Bedevaartsdag nog lang blijven bestaan. 
Immers met de eigen bijdrage van e 42,50 moet het 
bestuur toch financieel bijspringen. 
Daarom ook zeker een woord van dank aan het 
bestuur van de KBO. 

Tip: Heeft u al op de site gekeken naar de leuke foto’s 
die dhr. Peeters heeft gemaakt? Een waar genoegen 
om de dag nog eens opnieuw te beleven. 

Tot volgend jaar, hopelijk mogen wij ook op uw 
komst rekenen, hoe meer zielen; hoe meer vreugd! 

Hartelijke groet, 
Marian van Bohemen

Verslag van de bedevaart op 15 mei naar Utrecht 



In het vorige nummer riepen wij u op ons uw korte verhalen of gedichten toe te sturen om deze 
onder voorwaarden te kunnen opnemen in onze Nieuwsbrief. Wij hebben daar inmiddels enige 
reacties op ontvangen. Schroom niet en stuur uw verhalen of gedichten digitaal naar de redactie 
van de Nieuwsbrief (redactie@kbonoordwijk.nl). 

De spelregels staan in de vorige Nieuwsbrief ( juni, nr. 5) onder ‘Uitnodiging en/of uitdaging’, ook te 
vinden op de website (www.kbonoordwijk.nl) onder Actueel > Nieuwsbrief.

Onderstaand de inzending van de heer Anne Bult. 

broodnodige euro’s? Hen doen terugkeren en 
meedoen in hun buurt enkel door hun wekelijkse 
voedsel te doen halen bij de voedselbank lijkt mij - 
nu ik hierover en kijkend naar de zee zit na te denken 
- niet voldoende. Eten is een eerste vulling van het in 
leven blijven; een existentiële noodzaak. Mijn nu 
hierdoor aangesproken brein ontwikkelt in al het 
rumoer om mij heen een tweede bank; de 
boekenbank. Maandelijks of om de veertien dagen 
kunnen de ouders - die er via de diaconie of 
gemeentehuis voor in aanmerking komen - hun 
mandje met boeken en tijdschriften komen ophalen 
bij de boekenbank in een Bollenstreek bibliotheek. 
Van Suske en Wiske en kinderboeken van allerlei 
aard tot volwaardige lectuur en literatuur in 
periodieken en boeken. Van de bijbel in de 
omgangstaal of in een meer of minder volmaakte 
theologische taal. En niet vergeten de nieuwe 
liedboeken met hun vele liederen. Kortom vele, vele 
soorten leesvoer in een kratje kunnen komen halen 
bij de boekenbank. Voor jonge kinderen tot en met 
adolescenten is dit via hun hersenen hun voedsel 
voor hun geest. En als zij zijn groot geworden, zijn zij 
mede hierdoor hun goed ontwikkeld brein.
 
Ik drink mijn glas leeg en nadat ik nog een keer door 
het raam naar binnen heb gekeken, verlaat ik 
voldaan naar lijf en geest het strand met de gedachte: 
‘Mijn idee geef ik door aan de huis aan huis bladen 
met het verzoek dit idee uit mijn volwassen brein 
bekend te maken aan alle inwoners van Noordwijk 
en de Bollenstreek.’

Wij moeten met hart en ziel opstaan tegen de 
mogelijke gebreken naar lichaam èn geest.

© Anne Bult    bult-a@wxs.nl

De bitter lemon drink ik met kleine teugen in het 
beach restaurant De Zandschelp aan het 
Noordwijkse strand. De koude citroensap gaat al in 
mijn warme lijf werken; het geeft enige verkoeling. 
Een slokje bittere limoensap uit het volgeschonken 
glas vermindert keer op keer het zweten op mijn 
gezicht. Of brengt de kalme zuidwestenwind, die 
over het zeewater komt aangewaaid, deze 
verkwikkende verkoeling tot stand? In mijn jongere 
jaren - de jaren zeventig van de eeuw hiervoor - 
dronk ik dit drankje in de pauze rondom halfdrie in 
de middag. Als boerenzoon en student hielp ik in de 
zomermaanden bij het hooien op de weilanden in 
de Bollenstreek. Deze dorstlesser hoorde er altijd bij, 
als ik dit schaars betaalde werk in de zomervakantie 
deed. Ik hooide nuchter; dronk geen pauzebiertje. 
Vandaag - aan het eind van de warme maand maart 
2014 - zit ik opnieuw niet met een weeïge smaak op 
mijn papillen, noch met een wat warrig denkhoofd 
te peinzen. Mijn volle aandacht gaat uit naar de zaal 
achter mij. Mensen - individueel of in kleine groepen 
- lopen via de hoofdingang de ruime zaal binnen. 
Duidelijk verstaanbaar zijn de vele stemmen van de 
vrouwen, mannen en kinderen en als ik mij een 
kwartslag omdraai, kan ik door een half openstaand 
raam velen zien staan in groepjes of sommigen van 
hen zien rondlopen. Er wordt een groots feest 
gevierd; een trouwfeest. Iedere aanwezige legt zijn 
ziel en zaligheid in deze feestelijke, huwelijkse 
bijeenkomst in de strandtent De Zandschelp. Het 
soms opbulderende gelach en de vaak luidkeels 
uitgesproken dialogen houden mijn aandacht 
echter niet lang vast. Mijn gedachtes gaan uit naar 
mensen die zo’n uitbundig en kostbaar huwelijksfeest 
niet zelf kunnen opzetten en beleven. Zij hebben er 
geen geld voor. Moeten wij niet opstaan voor hen 
die in armoede leven? Lijden aan hun gebrek aan de 

De Zandschelp



Zomer!
Het is weer zomer! Na een overigens zachte winter is 
de zon nu echt doorgebroken en de temperatuur 
opgelopen. Mensen lachen, fietsen, eten ijsjes, 
hebben korte broeken aan en kopen huizen. Het 
heeft een hele tijd geduurd maar het lijkt erop  
dat de huizenverkoop weer op gang komt. De 
afgelopen maanden ontvingen en maakten wij 
aanzienlijk meer koopakten dan gemiddeld in de 3 
jaar daarvoor. 

Koopakte
Indien een verkopend makelaar bij een transactie 
betrokken is, maakt deze over het algemeen de 
koopakte. Is dat niet het geval, dan zullen verkoper 
en koper samen wat moeten regelen. Bij woningen 
is een schriftelijke koopovereenkomst verplicht. 

Bij uitstek de notaris kan dan voor u de koop-
overeenkomst opstellen. Dat is altijd maatwerk, 
want iedere situatie is anders. Bepaalde stukken 
tekst zijn wel hetzelfde of lijken in ieder geval erg op 
elkaar. Dat moet ook wel. Het is belangrijk dat in de 
akten omschrijvingen en begrippen staan die 
wettelijk geldig zijn. 

Wat doet de notaris nog meer?
Het meeste werk dat de notaris in het kader van een 
overdracht doet, ziet u niet. De notaris doet veel 
werk namelijk al vooraf. Zodat u straks alleen nog 
uw handtekening onder de verschillende aktes 
hoeft te zetten. Zo doet hij ook allerlei onderzoeken 
naar uw achtergrond en die van de koper, het huis, 
de hypotheeksituatie en mogelijke bijzonderheden 
in de gemeente. Als er iets niet in orde is en 
problemen kan opleveren, trapt hij direct op de rem 
en zorgt ervoor dat die worden opgelost. De notaris 
kan eventueel de koopakte ook laten inschrijven bij 
het Kadaster om de koper te beschermen tegen 
calamiteiten (beslagen) aan de kant van de verkoper.
De notaris is de financiële spin in het web. Hij zorgt 
ervoor dat de koper de waarborgsom en de 
koopsom betaalt en dat uw bank en eventuele 
andere schuldeisers hun geld krijgen. Ook zorgt hij 
ervoor dat u een deel van uw gemeentebelastingen 
terugkrijgt en dat de eventuele overwaarde naar u 
wordt overgemaakt. En uiteraard regelt hij alle 
juridische zaken rond de overdracht en lost 
eventuele problemen op. Zodat u zeker bent van 
een vlekkeloze verkoop.

Wat voor problemen kunnen er ontstaan?
Natuurlijk denkt u dat er in uw situatie geen vuiltje 
aan de lucht is, maar de problemen ontstaan vaak 
juist als u het helemaal niet verwacht. Bijvoorbeeld 
de woningverdeling na een scheiding. Weet u zeker 
dat de woning nu echt alleen van u is? Anders moet 
uw ex-partner misschien nog meetekenen. Heeft u 
vóór de overdracht alle erfdienstbaarheden, 
kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen 
gecheckt? En wat als de koper op het laatste moment 
afhaakt? Heeft u hiervoor wel een boeteclausule 
laten opnemen in de koopakte? Laat u niet verrassen. 
Ga op tijd naar de notaris.

En ook voor alle andere vragen rondom de verkoop 
of aankoop van een woning bent u bij ons aan het 
juiste adres.

Vanaf deze maand zal ik in iedere uitgave iets 
schrijven over notariële onderwerpen. Mochten er 
naar aanleiding van mijn stukjes vragen of 
opmerkingen zijn, dan hoor ik dat ook graag!

Ik wens u nog een heerlijke zomer.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juli '14 Augustus '14

 Bloemschikken

     KBO  �    De Wieken

wo 10:00 16 20

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)

     KBO  �   WZC Jeroen

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

 KBO-koor repetitie

     KBO  �   PC Jeroen

do 13:30 3, 10, 17

 Schilderen & Tekenen

     KBO  �   De Wieken

do 14:00 3, 10, 17 14, 21, 28

 Wandelen

     KBO  �   Verkadeplein

di 8:45 15     (DBO) 19     (DBO)

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juli '14 Augustus '14

 Bingo " Zomeravond-bingo " 

     DBO  �   Het Trefpunt

di 19:30 5

 Bingo " Zomer-bingo " 

     DBO  �   Het Trefpunt

do 14:00 17, 31

 Bingo " Zomer-bingo "

     DBO  �   De Wieken

do 14:00 3 21

 Bloemschikken

     DBO  �   De Wieken

wo 10:00 16 20

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop

     DBO  �  Het Trefpunt

vr 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop

     DBO  � De Wieken

vr 13:30 15, 22, 29

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop

     DBO  �  De Wieken

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

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop

     DBO  �  Het Trefpunt

wo 13:30 23, 30 6

 Computer " inloop " / i-Pad leren gebruiken

     DBO   �   Het Trefpunt

di 10:00 1, 8, 15, 22, 29 5

 Handwerken

     DBO  �   Het Trefpunt

di 13:30 1, 8, 15, 22, 29 5

 Handwerken

     DBO  �   De Wieken

di 13:30 1, 8, 15 12, 19, 26

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)

     DBO  �  WZC Jeroen

ma 14:00 7 4

 Wandelen

     DBO  �  Verkadeplein

di 8:45 15 19

Attentie : Zomersluiting gebouwen Trefpunt & de Wieken

Activiteiten

Activiteiten

� De Wieken is gesloten van 21 juli t/m 10 augustus 2014

� Het Trefpunt is gesloten van 11 t/m 31 augustus 2014

KBO Nieuwsbrief juli-augustus 2014



Volgende Nieuwsbrieven 

Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
september 8 20 augustus 
oktober 9 24 september 
november 10 22 oktober 
december 11 26 november 

Vorige Nieuwsbrieven 
kunt u vinden op onze website 
www.kbonoordwijk.nl

Samenstelling KBO-bestuur 

Mw. B. Mulder-Veenema waarnemend voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
Mw. J.L.M. Jongeneel  secretaris     
 071 36 242 30
 Beijaert 60, 2202 PR 
 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
Th.A.M. Blokland  pastorale zaken     
 071 36 125 90 
 E: pastor@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 

Welzijn Senioren Noordwijk 
Het Trefpunt  Schoolstraat 2  071 71 143 34 
De Wieken  Wassenaarsestraat 5a   071 71 143 34
Lokaal Loket  Voorstraat 42  071 36 176 00 

Ouderen- en/of Belasting-adviseurs
A.C.M. v. d. Meer OB E: rayonhouders@kbonoordwijk.nl   
  071 36 143 56
Mw. C. Hanegraaf  OB E: c.hanegraaf@online.nl    
  071 36 117 98 
C. van Dam B E: c.van.dam@casema.nl     
  071 36 113 18
R.C.G. Hellemans  OB E: helle217@planet.nl    
  071 36 206 28
J.P.M. Verkade  B E: verkadej@xs4all.nl    
  06 532 69 321
J.F.M. van der Hoeven  B E: hansvanderh@casema.nl    
  06 536 32 160
Mevr. F. van den Ende B E: f.ende@Ziggo.nl
  06 475 12 472

WMO Platform
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
Rayonhouders:  A.C.M. van der Meer  071 36 143 56 
 E: rayonhouders@kbonoordwijk.nl
Activiteiten: Mw. A. van Beelen   071 88 814 07   
 E: activiteiten@kbonoordwijk.nl 
Reizen:  Mw. E.A.M. Zandwijk 0252 37 26 22
 E: reizen@kbonoordwijk.nl
Redactie: P.J.L.J. Peeters 071 36 103 71
 E: redactie@kbonoordwijk.nl  
Webmaster: A.J. De Kremer 071 36 146 08  
 E: webmaster@kbonoordwijk.nl

IN MEMORIAM

Dhr J.A. Bon  
Langevelderlaan 31   
79 jaar

Mevr. A.M.J. Schulte-Reekers 
Groot Hoogwaak 1 k001  
91 jaar

Dhr. A. Passchier  
Daniel Noteboomstraat 25  
85 jaar              

Mevr. H.J. van der Linden 
Groot Hoogwaak 1 k102   
91 jaar  

Dat zij mogen rusten in vrede 

Extra algemene ledenvergadering
met opening seizoen KBO

AGENDA
8 september  2014 - De Wieken
1  Opening 14.00 met een Eucharistieviering, 
 met als voorganger pastoor Blokland.
2  Pauze, koffie of thee 
3  Een verkorte Algemene Ledenvergadering i.v.m. 

de benoeming van de nieuwe voorzitter. Mevr. 
Baukje Mulder heeft zich kandidaat gesteld. U 
kunt nog andere kandidaten voorstellen. Zo niet, 
dan volgt Baukje dhr. Ton Stuifbergen op, waarna 
de officiële overdracht zal plaatsvinden. 

 Mevr. Annie van Beelen wordt voorgesteld als 
nieuw bestuurslid.

4  Optreden van het Noordwijks Shantykoor.
Hannie Jongeneel  secretaris 



071 364 6006 •  w w w.barbaranoordwijk .nl
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G  N O O R D W I J K

Omdat een uitvaart meer
is dan afscheid alleen...

Uw uitvaartleiders:
Annemarie Hazenoot &
Areen van der Plas

Dag & nacht bereikbaar:
071 364 6006

071 364 6006 •  w w w.barbaranoordwijk .nl
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G  N O O R D W I J K

Omdat een uitvaart meer
is dan afscheid alleen...

Uw uitvaartleiders:
Annemarie Hazenoot &
Areen van der Plas

Dag & nacht bereikbaar:
071 364 6006

Een betaalbaar adres voor uw:
receptie, verjaardag, 
condoleance etc.

Fam. Geerlings
Duinweg 7, 2202 RA Noordwijk
telefoon 071 3612139

www.ossewa.nl

• Actief • Gratis tijdschrift Nestor • Gratis 
Noordwijkse Vuurtorenpas • Lidmaat-

schap €  22,50 per jaar • Veelzijdig

Beijaert 60, 2202 PR Noordwijk Tel. 071-3624230
secretaris@kbonoordwijk.nl - www.kbonoordwijk.nl

Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht beschikbaar)
www.IvonneClemensUitvaartverzorging.nl

IVONNE      CLEMENS
V E R Z O R G I N GU I T V A A R T

Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht beschikbaar)
www.IvonneClemensUitvaartverzorging.nl

IVONNE      CLEMENS
V E R Z O R G I N GU I T V A A R T

Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht beschikbaar)
www.IvonneClemensUitvaartverzorging.nl

IVONNE      CLEMENS
V E R Z O R G I N GU I T V A A R T

“Hotel De Ossewa” 
 
Een betaalbaar adres voor Uw: 
       Receptie  
       Verjaardag  
       Condoleance etc.  
                                                              
 
 
                                                            Fam Geerlings 
                                                            Duinweg 7  
                                                            2202 RA  Noordwijk 
                                                            !  071 3612139  
                                                            www.ossewa.nl  
 
 
 

071 364 6006 •  w w w.barbaranoordwijk .nl
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G  N O O R D W I J K

Omdat een uitvaart meer
is dan afscheid alleen...

Uw uitvaartleiders:
Annemarie Hazenoot &
Areen van der Plas

Dag & nacht bereikbaar:
071 364 6006



KBO Noordwijk


