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Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 
U wordt altijd geholpen door iemand 

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

voor advies en een kop ko�  e. 
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

betalen, sparen, alles. RegioBank heeft 
alles onder één dak.

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.

Ouddeken Assurantiën BV
Sint Jeroensweg 16
2201 NX Noordwijk
T 071-3621310
E info@nouddeken.nl
I www.nouddeken.nl

Profile Mooijekind | Schoolstraat 45 | Noordwijk aan Zee | 071 361 28 26
info@mooijkind-fietsen.nl

Het adres voor de aankoop & 
onderhoud van uw fiets en 
natuurlijk ook uw E-bike

van Limburg Stirumstraat 38  
2201 JP  Noordwijk  071 3612661
www.beddenspecialist.nl/verkadew o n e n  •  z o r g  •  w e l z i j n

Woon-zorgcentrum 
Groot Hoogwaak
Groot Hoogwaak 1
2202 TG Noordwijk aan Zee
T 071 - 368 88 88
info@groothoogwaak.nl
www.groothoogwaak.nl
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Anders
Kenmerkend voor een vakantie periode is, dat 
mensen graag even wat anders doen. Even uit 
de sleur van alledag op het werk of op school of 
van alsmaar thuis zijn. Lekker even naar een 
ander land, heerlijk genieten van andere 
activiteiten, kortom: iets anders! Desnoods is 
dat ‘anders’ gewoon even helemaal niets doen. 
Dat geldt ook voor allen die geen vakantie 
hebben, om welke reden ook.

Door je gewone programma te doorbreken, kun je tot 
besef komen welke andere dingen je aandacht 
mogen krijgen. Natuurlijk is het even opzij zetten van 
de dagelijkse noodzakelijke dingen een heerlijkheid 
om spanningen te laten verdwijnen. Een paar weken 
met iets anders bezig zijn, geeft je hopelijk de kans 
weer te beseffen wie je bent en wat je wilt en doet. Je 
hebt oog voor de ander, je ziet die ander staan, waar 
je anders zo makkelijk aan voorbij gaat. Het werk 
neemt je in beslag, geen tijd, te druk. 

De lange zomeravonden en daarbij ook nog eens 
vakantieweken bieden ineens ruimte voor de ander. 
Misschien ook wel De Ander, met hoofdletters. 
Dan blijkt er ook ruimte en tijd te zijn om iets te 
ondernemen wat je anders niet doet. Normaal is er 
geen tijd voor, nu kun je mooi iets anders doen, dat je 
eigenlijk altijd al eens wilde doen. Even een bezoekje 
aan die of die buur, die te oud is om naar een andere 
omgeving te trekken. Toch eens een praatje maken 
met die wat vreemde figuur, waar anders niemand 
oog voor heeft. Zo zijn er honderden andere 
voorbeelden te bedenken. 

Mooi zou dat zijn; jij bent anders bezig en dat is 
ontspannend. Ook die andere beleeft andere 
momenten en ervaart dat zeker als prachtige 
momenten. Zo anders is hij of zij blijkbaar niet en 
voelt zich beter. Wat kan ‘iets anders’ veel betekenen. 

Theo Blokland, pastoor 

Van de voorzitter
Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief voor de 
‘vakantie’. Ik zet dat woord tussen aanhalings-
tekens, omdat voor de meesten van ons juli en 
augustus niet meer per definitie de vakantie-
maanden hoeven te zijn. Immers, als wij erop 
uit willen gaan, kiezen wij vaak voor die 
periodes in het jaar die wat rustiger zijn (en 
vaak goedkoper).

Het betekent wel, dat de zomervakantiemaanden 
voor sommige mensen wat stil worden: kinderen zijn 
wel op vakantie en kunnen dus niet op bezoek 
komen, buren zijn er ook niet, dus de omgeving is 
daardoor ook plotseling erg stil. Als dat bij u ook het 
geval is, probeer daar dan iets aan te doen door 
iemand uit te nodigen een kopje koffie bij u te komen 
drinken, of kijk even of u samen met iemand iets 
leuks kunt doen. Op die manier kan deze periode 
toch een heel prettige worden. Immers, één dag niets 
doen, voelt als een verloren dag en dat is jammer.
U heeft mogelijk in de plaatselijke bladen gelezen dat 
het Zijne Majesteit heeft behaagd mij een Koninklijke 
onderscheiding te verlenen. Ik heb deze vrijdag de 5 
juni in ontvangst mogen nemen uit handen van 

onze burgemeester. Het was een onvergetelijke 
gebeurtenis, die mij mede door de KBO is bezorgd. Ik 
ben er erg blij mee, maar blijf vinden dat vele anderen 
dat eigenlijk meer verdienen dan ik.

Wij treffen elkaar weer na de rustige weken. 
Let u er wel op dat er ook in die periode nog wat 
activiteiten zijn georganiseerd? Ze zijn niet altijd op 
de vertrouwde locatie, dus wat dat betreft ook even 
opgelet!

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  



www.ouderenwinkel.nl/noordwijk

Van Speijkstraat 2  •  2202 GK  Noordwijk
T  (071) 361 91 02  •  E  noordwijk@ouderenwinkel.nl

Betrouwbaarheid, persoonlijke aandacht
en een keur aan kwaliteitsproducten.
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Nog onder behandeling zijnde en herstellende van 
haar ziekte, ontving onze voorzitter Baukje Mulder op 
5 juni jl. een Koninklijke onderscheiding uit handen 
van burgemeester Rijpstra. Als waardering voor haar 
vele vrijwilligerswerk in tal van organisaties 
(waaronder KBO Noordwijk en KBO Zuid Holland) 
werd Baukje daarbij benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Wegens ziekte kon dit niet op 24 april 
plaats vinden zoals eigenlijk de bedoeling was. 
Hoewel het verrassingseffect voor Baukje helaas was 
verdwenen genoot ze zichtbaar van deze blijk van 
waardering en waren velen gekomen om haar hier 
mee te feliciteren. Ook de collega’s binnen het 
bestuur feliciteren Baukje met deze onderscheiding

en menen dit ook namens de leden van KBO 
Noordwijk te mogen uitspreken. Verder willen 
we haar vooral een voorspoedig verder herstel 
toewensen.
Namens het bestuur, 
Jacques Berbée (penningmeester)

Helaas waren er onvoldoende aanmeldingen in reactie op onze oproep om een 
Apothema te formeren voor de afgelopen Samenloop voor Hoop. We hebben daarom 
onze deelname af moeten blazen. De deelnemers die zich wel hadden aangemeld 
worden niettemin hartelijk bedankt voor hun bereidheid om in het Apothema mee te 
lopen! Bij een volgende editie hopen we wel weer op voldoende deelnemers. 

SamenLoop voor Hoop

Voorzitter koninklijk onderscheiden



Een Najaarstocht om er eens gezellig uit te zijn en 
te genieten van ons mooie Nederland. Met een 
afwisselende rondrit door het Groene hart waar u 
langs de mooiste plekjes komt, langs en door oude 
stadjes zoals Oudewater, Haastrecht, Stolwijk en 
Schoonhoven. ‘s Middags een prachtige rondvaart 
over de Linge vanuit Leerdam.

Na vertrek rijden we naar Montfoort waar u hartelijk 
ontvangen wordt in restaurant De Gouden Leeuw 
met verse koffie en Montfoortse slagroom soezen. 
Na de koffie wordt er een mooie rondrit gereden 
door het Groene Hart van Holland waar het volop 
genieten is. Na deze rondrit keren we terug naar het 
restaurant voor een goed verzorgd diner.
Na het diner vertrekken we richting Leerdam. In 
Leerdam aangekomen liggen de luxe salonschepen 
van Rederij Leerdam al op u te wachten.Tijdens de 
rondvaart geniet u van een adembenemend stukje 
Nederland. Vanachter glas in de luxe binnensalons of 
in de zon met een frisse neus op de buitendekken 
ziet u het prachtige decor van de Linge aan u voorbij 
trekken.
Een dagtocht om er eens lekker uit te zijn en te 
genieten van Hollandse landschappen en een 
schitterende boottocht, dit mag u zeker niet missen.
Geniet van deze geweldige Najaarstocht voor een 
superlage prijs waar u niet voor thuis kan blijven. Deze 
complete Najaarstocht bieden we voor 
slechts e 40,00,- per persoon.

Vertrek 8:30 uur bushalte Van de Mortelstraat
Opgeven bij Joke Raabe 071 - 361 52 88

Dagtocht Di 22 september
Najaarstocht Groene Hart van Holland 
en varen op de Linge

KBO Noordwijk zou onmogelijk kunnen zijn wat het 
nu is zonder de inzet van de vele vrijwilligers die zich 
op allerlei verschillende manieren en vaak al 
jarenlang, inzetten voor het goed functioneren van 
onze vereniging. Mensen die graag bereid zijn daar 
tijd en energie in te steken en daar, naar wij hopen en 
ook regelmatig horen, zelf ook veel voldoening aan 
beleven. Zichtbaar maar ook vaak onzichtbaar doen 
zij hun vrijwilligerswerk om u op een of andere 
manier te helpen, te vermaken of anderszins actief 
voor u te zijn. Aan het einde van het 
activiteitenseizoen 2014-2015 willen wij onze 
vrijwilligers hartelijk bedanken en onze waardering 
uitspreken voor het vele werk dat zij doen. 
Het bestuur

Het wandelseizoen van september `14 tot en met
 juni `15 is weer succesvol afgesloten.
De 3e di. v.d. maand is voor vele mensen al een 
begrip: de wandeldag van de maand.
De groep bestaat uit ongeveer 15 tot 22 personen 
met actieve, fitte senioren, die er altijd veel zin in 
hebben. Bij de laatste wandeling van juni in Alphen 
a.d. Rijn in het groene hart werden we  ontvangen bij 
de ‘Alphense  Burgemeester’ (een brasserie). Een zeer 
attente dame, die zag dat we op zoek waren naar een 
koffie gelegenheid en vertelde, dat ze al open was. 
Dus naar binnen met de groep van 17 personen. Als 
grote verrassing trakteerde Tine H. die deze week een 
kroonjaar te vieren heeft, ons op koffie en gebak. 
Super!! Als afsluiting van dit seizoen nog even naar 
dezelfde brasserie geweest voor een drankje op het 
mooi gelegen buitenterras aan de Oude Rijn. Verder is 
iedereen enthousiast over de wandelingen en in 
september gaan we met volle moed door. Binnenkort 
zoeken Kees, Maartje, Marga en ik een aantal mooie 
wandelingen uit en starten met veel plezier na twee 
mooie, zonnige maanden juli en augustus weer de 
3e dinsdag van september 2015.
Een hartelijke en sportieve groet,
Ellen de Groot 071-3612112 of 0642656757 

KBO en haar vrijwilligersWandelen 

Museum 
Noordwijk
Al 26 jaar werk ik 
als vrijwilligster in Museum Noordwijk. Ik ben 
conservator van de afd. textiel en sieraden. Om 
de collectie zo compleet mogelijk te maken, ben 
ik op zoek naar ontbrekende kledingstukken, die 
leden van het KBO misschien nog in huis hebben 
en willen afstaan aan het museum. Overigens is er 
in het museum een tentoonstelling van mijn hand 
“Zo moeder zo dochter”met kleding en speelgoed 
van 1920-1960.Dus bent u geinteresseerd kom 
dan eens kijken in ons leuke museum op het 
Jan Kroonsplein. 
Gezocht 
babydoll rond 1955, mannen- en jongenspyama, 
liefst met brandenburgers rond 1940,
mannen- en jongensplusfourpak , slipover, 
kniekousen,stropdas,overhemd rond 1940,
zwarte damesrok rond 1940-1950, nationale 
feestrok van na de2e wereld oorlog, bestaande 
uit gekleurde patchworklapjes. 
Sjaan van  Kekeren-Brouwer tel. 3615237



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juli '15 Augustus '15

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 15

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

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

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

do 14:00 2, 9 20, 27

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

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

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 2, 9, 16, 23, 30 27

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 19.15 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juli '15 Augustus '15

 Bingo " Zomer-bingo " 
     DBO     Het Trefpunt

do 14:00 2 6

 Bingo " Zomer-bingo "
     DBO     De Wieken

do 14:00 16 27

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

vr 13:30 3, 10 7, 14, 21, 28

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 1, 8, 15, 22, 29 26

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 6

 Computercursus "Windows 7 en 8.1"
     DBO     Het Trefpunt

wo 10:00 1

 Handwerken - (KBO)
     DBO     De Wieken

di 14:00 7, 14, 21, 28 25

 Handwerken -  (ANBO)
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 7 4, 11, 18, 25

 Klaverjassen - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 7, 14, 21, 28

Activiteiten

Activiteiten

Zomersluiting:
Het Trefpunt van zondag 12 juli t/m zondag 2 augustus 2015

De Wieken van zondag 3 augustus t/m zondag 23 augustus 2015
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Op zondag 31 mei zijn we in opperbeste stemming 
met een bus van Brouwer naar het Limburgse Tegelen 
vertrokken met een gezellige groep van goed 40 
personen. Na een vlotte rit waren we ruim op tijd in “ 
D’n Engelbewaarder “ het restaurant in Tegelen met 
een wel zeer bijpassende naam voor deze trip, waar we 
de lunch en later op de dag ook het diner zouden 
nuttigen. Na de heerlijke lunch ging het richting de 
Passiespelen dat zich op loopafstand van het restau-
rant bevond. De voorstelling was op een buitenterrein 
in een parkachtige omgeving met veel bomen waarop 
een imposant decor op meerdere niveaus was 
gebouwd waardoor alles goed te overzien was. Wij 
zaten als toeschouwers op een zeer grote overdekte 
tribune (dus droog) en konden alles goed overzien 
terwijl ook de prima geluidsinstallatie er voor zorgde 
dat de spelers goed te horen waren. Het stuk beeldt de 
laatste heftige periode van het leven van Jezus uit en 
wat daar omheen zoal gebeurde en werd door de 
enorm grote groep medespelers op indrukwekkende 
wijze vertolkt. Na een mooie rustige aanloop in het eer-
ste deel van het verhaal volgde een pauze met koffie 
en vlaai. Na de pauze bereikte het stuk uiteindelijk z’n 
hoogtepunt met de bekende dramatische afloop, dat 
ook zeer realistisch werd uitgebeeld en met erg veel 
actie op het grote podium. Kortom een prachtige 
voorstelling en zeker de moeite waard om te zien 
(u kunt overigens nog gaan kijken t/m 13 september). 
Na afloop van de voorstelling was er een welgemeend 
en welverdiend langdurig applaus voor de onwaar-

schijnlijk grote groep van zo’n 400 voornamelijk 
vrijwillige medewerkers. Hoewel het weer niet bijzon-
der was bleef het tijdens de hele voorstelling nage-
noeg droog maar direct na afloop ging de hemelpoort 
toch echt open en waren er fikse buien.
Terug naar het restaurant ”D’n Engelbewaarder “ waar 
we vervolgens van een heerlijk diner en een drankje 
hebben genoten. Alvorens weer op te stappen richting 
Noordwijk werd Ton Stuifbergen door een van de 
deelnemers en met instemming van de hele groep 
bedankt voor het organiseren van deze prima ver-
zorgde dagtrip en liet de groep ook doorschemeren 
geïnteresseerd te zijn in een vervolg … dus misschien 
kunnen we Ton nog een keer uitdagen! Al met al een 
succesvolle trip waarvan iedereen zichtbaar heeft 
genoten en met genoegen op terug zal kijken. 

Passiespelen (Tegelen 31 mei 2015)

Het zijn geen afkortingen van enge ziektes of iets 
dergelijks, maar van diensten die voor veel van onze 
leden van belang zijn. Deze afkorting staan voor;
VOA (Vrijwillige Ouderen Adviseur)   
Huba (Hulp bij belastingaangiften)

De KBO heeft een team van vrijwilligers dat zich met 
dit soort zaken bezighoudt. Ze worden hiervoor 
speciaal opgeleid en regelmatig bijgeschoold om in 
te spelen op veranderende regelgeving. Voor deze 
belangrijke serviceverlening aan onze leden zijn wij 
op zoek naar mensen die zich in deze materie willen 
verdiepen of er wellicht vanuit hun achtergrond al 
goed mee bekend zijn. Misschien wilt u zich inzetten 
voor ouderen in uw omgeving die problemen 
ondervinden met dit soort zaken of hiertoe zelf niet 
meer in staat zijn om ze af te handelen. Dan zijn wij op 
zoek naar u!

Een gezonde vereniging moet haar continuïteit in het 
vizier houden en zorgen dat er door vernieuwing geen 
onvoorziene situaties ontstaan die het goed 
functioneren van het geheel verstoren. Mensen 
worden ouder en moeten soms door overmacht om 
allerlei redenen stoppen met dingen die ze graag 
doen. Dat geldt dus ook voor vrijwilligers. Dit is 
jammer maar wel de realiteit van het leven. Door tijdig 
nieuwe mensen op te leiden en bekend te maken met 
deze zeer vertrouwelijke dienstverlening kan men zich 
rustig inwerken in deze belangrijke ondersteuning 
voor onze mensen. Heeft u interesse of wilt u hierover 
wat mee informatie, neem dan gerust even contact 
met de voorzitter of de penningmeester op. Hun 
telefoonnummers en e-mail adressen vindt u op de 
voorlaatste pagina van elke Nieuwsbrief of via de 
website www.kbonoordwijk.nl/bestuur.html
Jacques Berbée

Gezocht: VOA’s en Huba’s



Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht bereikbaar)

 
Ivonne Clemens uitvaartverzorging en winkel
Van Limburg Stirumstraat 6a
2201 JN Noordwijk

Open: woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
Webwinkel: www.ivonneclemensuitvaartverzorging.nl

Spaans in de Wieken
Er is gevraagd om een cursus Spaans in de Wieken. 
De Spaanse taal is op dit moment erg in trek, veel 
mensen gaan er overwinteren en natuurlijk is 
Spanje ook bij uitstek een prima vakantieland. 
Signora Carmen Gomez is bereid les te komen 
geven in de Wieken en het wordt op een speelse 
manier gegeven. De prijs voor de cursus van 
10 lessen is 70 euro inclusief studiemateriaal. De 
cursus wordt in klein verband (max 5 a 6 personen) 
gehouden. Opgeven bij Annie van Beelen 
071 8881407. 

Activiteitenwetens-
waardigheden

Activiteitenprogramma 2015 – 2016 is uit…
Het nieuwe activiteitenprogramma voor het 
komende seizoen verschijnt vrijwel gelijktijdig met 
deze Nieuwsbrief en is opgenomen achterin in de 
uitgave van het blad Leef! dat een dezer dagen huis 
aan huis wordt bezorgd in Noordwijk. Evenals vorig 
jaar wordt dit activiteitenprogramma uitgebracht 
door de gezamenlijke ouderenbonden in Noordwijk 
en bevat dus het totale programma van activiteiten 
dat de ouderenbonden organiseren. Het bevat veel 
nuttige informatie als u wat wilt gaan doen het 
komend seizoen of gebruik wilt maken van de 
belastinghulp of ouderenadviseurs enz.  Let dus op 
het magazine WSN Leef! van deze maand! 
Leden die niet in Noordwijk wonen zullen op zo kort 
mogelijke termijn natuurlijk ook een 
activiteitenprogramma programma ontvangen, dit kan 
misschien wel wat later worden.
Tip: U kunt het magazine WSN Leef! als 
bewaarexemplaar bij de hand houden of het 
achterste deel met het activiteitenprogramma ook 
eenvoudig in 1 keer uitscheuren omdat het deze keer 
gelijmd is. Dan kunt u het later altijd nog eens 
inkijken en heeft u makkelijk de telefoonnummers bij 
de hand.
Niet ontvangen? Het blad Leef! half juli nog niet 
ontvangen, informeer dan bij het Trefpunt, de Wieken 
of boekhandel van der Meer of men daar nog een 

exemplaar voor u heeft. Zo niet, meldt dit dan a.u.b. 
even met een kort berichtje met uw gegevens en 
telefoonnr. via de KBO-brievenbussen in het Trefpunt 
of de Wieken. Wij zullen dan trachten u alsnog een 
exemplaar te bezorgen. Wat u niet meldt kunnen wij 
niet weten….. en wij willen zeker weten dat u een 
exemplaar heeft ontvangen!
Jacques Berbée  ( penningmeester@kbonoordwijk.nl )



Vacatures
●  Redacteur (m/v) per direct 

-  Redacteur voor de opmaak van onze   
 Nieuwsbrief (bekend met Desktop Publishing  
 software) 
- Redacteur algemeen, voor de inhoud van de  
 Nieuwsbrief (interviews, verslagen etc.).

●  Project activiteit - KBO 60 jarig Jubileum (2016)  
In 2016 bestaat KBO Noordwijk 60 jaar. Ter gelegen-
heid daarvan is de vereniging op zoek naar enkele 
enthousiaste vrijwilligers die een clubje gaan vormen 
om Jubileumactiviteiten te bedenken en voor te 
bereiden. Heeft u interesse of weet u misschien 
iemand die wij zouden kunnen benaderen voor één 
van de bovengenoemde vacatures, neemt u dan 
a.u.b. even contact op met:
Mevr. Baukje Mulder-Veenema (voorzitter)  
tel. 071 – 36 466 46
Dhr. Jacques Berbée (penningmeester)  
tel. 071 – 36 138 58

Op 1 juli a.s. ben ik alweer 12 ½  jaar notaris in 
Noordwijk. De tijd is voorbijgevlogen!
Ook in het notariaat is in deze periode het nodige 
gebeurd. Het notariaat blijft worstelen met haar 
dubbele karakter: enerzijds is de notaris benoemd 
door de Kroon, en is derhalve een soort ambtenaar en 
daardoor door de overheid aan allerlei regels gebon-
den. Anderzijds is de notaris ondernemer in zijn/haar 
eigen onderneming en werkgever voor het personeel, 
met alle gevolgen en risico’s van dien. Per 1-1-2003 
zijn de tarieven vrijgegeven. Notarissen zijn vrij hun 
eigen prijs te kiezen. Er is geen door de overheid 
opgelegd minimum en maximum meer. Volgens de 
overheid zou marktwerking voor het notariaat louter 
voordelen hebben. Helaas zijn er ook veel ongewens-
te gevolgen opgetreden: doordat notarissen de 
concurrentie ‘voelden’ zijn ze vaak de prijzen extreem 
gaan verlagen. Om de omzet dan toch nog te halen, 
zijn diverse beroepsgenoten gaan ‘bijplussen’. Dit 
houdt in dat er een lage basisprijs geoffreerd wordt, 
maar vervolgens voor extra werkzaamheden bijbe-
taald moet worden, soms zodanig dat de uiteindelijke 
prijs (ver) boven het gemiddelde komt te liggen. Het 
verlagen van de prijzen en het vervolgens ontslaan 
van kandidaat-notarissen uit een oogpunt van 
kostenbesparing, houdt ook een risico voor de 
kwaliteit van de geleverde diensten in. Bovendien 
hebben een hondertal notarissen die sec de prijzen 
verlaagd hebben zonder verdere maatregelen, de 
crisisjaren 2009-2013 niet overleefd, of zijn ‘vrijwillig’ 
vroegtijdig gestopt. Ook de techniek heeft niet 
stilgestaan. Waar in vroeger tijden de notaris dagelijks 
naar het Kadaster reed om de afschriften van de akten 
van levering en hypotheek aan te bieden, worden de 
akten thans digitaal aangeboden bij het Kadaster, 
met een beveiligde handtekening van de notaris. 
Terwijl het in de ‘papieren’ tijd 3 weken duurde 
alvorens het eigendomsbewijs per post retour 

ontvangen was, is het digitale eigendomsbewijs 
thans na 1 dag beschikbaar. Tot medio 2014 werden 
wekelijks de gepasseerde akten (behalve testamen-
ten) door een koerier naar de Belastingdienst in 
Utrecht gebracht ter registratie. De koerier bracht dan 
de geregistreerde akten van een week eerder weer 
mee terug. Sinds juni vorig jaar worden ook de 
gepasseerde akten digitaal bij de Belastingdienst 
aangeboden, en gaan ze dus het kantoor niet meer 
uit. Ook het repertorium, een groot kartonnen schrift 
waarin door de notaris de akten werden ingeschre-
ven, is verdwenen. Er is nu een digitaal repertorium 
waar de akten moeten worden ingeschreven. In de 
nabije toekomst wordt ook het papieren aandeelhou-
dersregister vervangen door een Centraal (digitaal) 
aandeelhoudersregister. Beetje jammer wel dat het 
echte ambachtelijke notariële werk steeds meer 
plaatsmaakt voor technologische vooruit(?)gang. 
Maar waarschijnlijk ben ik gewoon ouderwets  
Helemaal geen papier meer? Jawel, de notariële akten 
moeten nog steeds door u ondertekend worden op 
papier. De papieren akten blijven minimaal 30 jaar op 
het kantoor aanwezig. Daarna kunnen ze worden 
afgevoerd naar het Centraal Archief in Winschoten.
Tot slot: wie jarig is trakteert! In verband met mijn 
koperen jubileum geniet u in de maanden juli en 
augustus van dit jaar op diverse akten in de familie-
praktijk (testamenten, levenstestamenten, schenkin-
gen, voogdijregelingen, samenlevingscontracten, 
huwelijksvoorwaarden en volmachten) 12 ½ % 
korting op het honorarium. Tevens ontvang u bij 
iedere akte een speciale jubileumattentie.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere



Volgende Nieuwsbrieven 

Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
Augustus /September 7 29 juli
Oktober   8 16 september
November  9 14 oktober
December  10 25 november

Vorige Nieuwsbrieven 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
Mevr. F. van den Ende Secretaris wnd
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl
 06 475 12 472
 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 
Mw. A. van Beelen  E: activiteiten@kbonoordwijk.nl     
 071 88 814 07

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
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 OB E: froukjevdende@gmail.com
  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
Overig
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

Mevr. A.Th. Groenewoud-
van der Voet 
Sluispad 33 86 jaar

Mevr. C.A.M. van Leeuwen-
van Brecht 
Beeklaan 182 82 jaar

Dhr. W.P. Augustinus 
Pieter Bedijnstraat 23 81 jaar

Mevr. E.F. de Soet-Kersten 
Jeroenspark K103 96 jaar
 
Dat zij mogen rusten in vrede 



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

Goohorstlaan 31  Noordwijk  Tel.071 36 157 78
ledenadministratie@kbonoordwijk.nl
www.kbonoordwijk.nl

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

T 071 - 36 46 006 dag en nacht bereikbaar | www.barbaranoordwijk.nl | Annemarie Hazenoot & Areen van der Plas

Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen…

HIER KAN UW 
ADVERTENTIE

STAAN



KBO Noordwijk


