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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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Praten
Praten is belangrijk in het omgaan van mensen 
met elkaar. We besteden er doorgaans heel wat 
tijd aan. Met de moderne communicatiemidde-
len wordt het ons gemakkelijker gemaakt om 
met elkaar in contact te komen. Hoewel, er 
wordt via i-phones en soortgelijke apparaten 
over van alles gepraat, dikwijls tot forse erger-
nis van omstanders.

Praten doe je niet alleen over onze onderlinge 
relaties, over wat je bezig houdt, over wat je blij 
maakt of waarvoor je bang bent. Je praat thuis 
ook met elkaar om samen te zijn, om elkaar te 
verstaan, om beter te weten wie je bent en wie 
de ander is, wat je doet en wilt en wat de ander 
doet en wil. Praten is soms gezellig elkaar ont-
moeten; ook helpt praten ons bij meer serieuze 
uren onze mening te uiten en te vormen. En wat 
zou een goed gesprek veel onheil kunnen voor-
komen, wanneer met respect voor elkaar 
meningsverschillen worden verklaard en uitge-
praat.

Praten zou daarom wereldwijd veel meer moeten 
gebeuren. We weten het: in plaats van elkaar 

neerschieten en bommen gooien, zouden de 
betrokken partijen de moed moeten hebben om 
de meningsverschillen met elkaar uit te praten. 
Wat zou dat enorm veel leed kunnen voorko-
men!

Praten is binnen onze pastorale zorg ook van 
wezenlijke betekenis. Jammer genoeg komt het 
door allerhande beslommeringen wel eens in 
de verdrukking. Toch vinden met name oudere 
parochianen het terecht dat pastores op visite 
komen om te praten over allerlei zaken waarmee 
ze worstelen. Als gemeenschap moeten we ons 
openstellen en luisteren zodat allen de weg 
vinden naar de Kerk.

Elke maandagavond tussen 19:00 en 20:00 uur 
ben ik beschikbaar om te praten met ieder die 
wil - open spreekuur. In de even weken in ‘de 
Roef’ in Voorhout en in de oneven weken in de 
pastorie van St. Jeroen in Noordwijk. Daarnaast 
kom ik graag bij je thuis, als je te kennen geeft te 
willen praten. 

Theo Blokland, pastoor

Van de voorzitter
Oktober, een maand waarin afscheid van de 
zomer wordt genomen: de dagen worden merk-
baar korter, de temperaturen gaan naar bene-
den en wij leven weer meer binnenshuis.

Het is ook de maand waarin de activiteiten 
binnen de dienstencentra weer volop beginnen, 
waardoor wij bekenden van het vorige seizoen 
weer ontmoeten, of nieuwe mensen leren ken-
nen. Dat laatste is altijd en verrijking, vind ik.

7 september hebben wij het seizoen officieel 
geopend tijdens een inspirerende eucharistie-
viering. Daarna hebben wij genoten van een 
optreden van De Hooghe Noot, die zelf schitte-
rend liedjes lieten horen maar ons ook uitnodig-
den om bekende liedjes mee te zingen. 

Het werd een goede, inspirerende start van het 
seizoen.
Oktober, de maand waarin wij beginnen met 
vrijwilligers te vragen voor de feestelijkheden 
die wij volgend jaar gaan organiseren in verband 
met ons jubileum. Deze maand gaat het alleen 
om het werven van vrijwilligers, maar u kunt 
daardoor ook alvast zien wat wij van plan zijn om 
te organiseren. Wij hopen dat veel leden het leuk 
vinden om een handje mee te helpen bij een of 
meerdere activiteiten. Met elkaar maken wij er 
dan een jaarlang een feest van!

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  



www.ouderenwinkel.nl/noordwijk

Van Speijkstraat 2  •  2202 GK  Noordwijk
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Betrouwbaarheid, persoonlijke aandacht
en een keur aan kwaliteitsproducten.
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Beste wandelaars,

Kees, Maartje, Marga en ik hebben weer een gevarieerd programma uitgezocht.
Elke 3e di. van de maand vertrekken we om 8.45u of soms om 9 uur vanaf het Verkadeplein 
bij de St.Jeroenskerk om met auto naar station Voorhout te rijden en daar de trein te nemen.
LET OP DE JUISTE TIJD VAN VERTREK BIJ IEDERE WANDELING.

De wandelingen zijn: 

Di. 20 oktober `15 Reeuwijk AD wandeling ruim 11 km.                                                                                              
Een mooie wandeling te beginnen bij Reeuwijkse Hout, waar we beginnen met koffie met… in het paviljoen 
Reeuwijkse Hout met mooi uitzicht op de plassen.                                                       
Vertrek om 8.45u vanaf Verkade plein met auto naar Voorhout en daarna met trein ri. Leiden naar Den Haag 
Centraal, overstap naar Gouda en daarna met bus 178.
Di.17 november`15 Warmond, historisch dorp uit het AD 10 km.                                                         
We wandelen eerst over het schiereilandje Koudenhoorn. Daarna drinken we koffie in het vernieuwde paviljoen. 
(Vanaf juli geheel vernieuwd ). Daarna wandelen we via Leerust, Huys te Warmond dorp en rondje 
Klinkenbergerplas etc. Vertrek om 9 uur met auto`s naar Warmond, waar we de auto parkeren bij de Dorpstraat 
voor de brug over Koudenhoorn.
Di.15 december`15 Hoorn. Stadswandeling. Proef de sfeer en ruik de historie. 13 km.
Zo vlak voor de Kerst is het oude centrum in kerstsfeer en leuk om in zo`n historische stad te zijn. Vertrek om 
8.45u vanaf het Verkadeplein met auto naar Voorhout. Om 9.07u vertrek vanuit Voorhout ri. Haarlem en 
overstap naar Hoorn.

Inlichtingen bij Ellen de Groot 071-3612112 of 0642656757 

Wandelen met de KBO 2e helft van 2015



Met 16 wandel enthousiasten vertrokken we vanaf 
station Voorhout. Op station Utrecht overstappen 
op trein naar Bunnik. Niet de trein naar Bilthoven, 
wat sommigen dachten.
Ellen had de route keurig kleurig aangestreept. 
De route was ook goed aangegeven met geel rode 
blokjes en roze pijlen. Maar eerst even een break in 
het wapen van Bunnik.
Daar begon de tocht langs de Kromme rijn, de naam 
het jaagpad herinnert nog aan de tijd dat trekschui-
ten hier langs voeren. Veel groen en hoge bomen. 
Lijsterbes, meidoorn. Het natuurgebied Amelisweerd 
bestaat uit drie landgoederen. Oud en Nieuw 
Amelisweerd en Rhijnauwen. In dit huis/kasteel is
de oudste jeugdherberg, tegenwoordig Stay Okay 
gevestigd. Het fort diende ook ter verdediging van 
de stad als grootste fort van Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Aan het einde van het bos lopen we langs 
weilanden en naderen we het universiteit terrein De 
Uithof via het Oxford pad. Een indrukwekkend terrein 
waar 50.000 studenten studeren. Botanische tuinen, 
een sportcomplex en enorme sportvelden waar gras 
robotmaaiers “big mowing” hun werk doen. We 
verlaten het terrein en gaan via een tunneltje onder 
de A28 door. Zien daar nog rijpe bramen. Over de 
weilanden zien we nu de toren van het KMNI, een 
toren met bol, daar worden metingen gedaan 
omtrent het weer. Verder nog stoeiende koeien 

Zaterdag 4 juli 2015 was het dan zover om op vakantie 
te gaan met de KBO en wat was het warm. De bus van 
Beuk was prachtig op tijd en om precies 11.00 uur 
vertrokken we naar Arnhem. Daar aangekomen 
mochten we vanwege de warmte gelijk aan boord en 
werden we ontvangen met koffie of thee. Het perso-
neel zorgde ondertussen dat de koffers naar de hutten 
werd gebracht. Nadat iedereen de sleutel in ontvangst 
had genomen konden we de hut verkennen en 
sommigen vonden deze wel wat klein. Uiteindelijk 
slaap en was je er en de rest van de tijd breng je door 
in de salon of de eetzaal en natuurlijk het prachtige 
zonnedek. Fijn dat er een lift aanwezig was, want er 
werd druk gebruik van gemaakt. Elke ochtend was er 
gym en linedance op het zonnedek. Na het ontbijt 
werd er elke dag koffie / thee geserveerd met wat 

lekkers en de dame van de receptie las dan een grap-
pig verhaal voor. Het diner had soms een thema, zoals 
een piraten diner daarbij werd de zaal versierd en het 
personeel was verkleed. Verder had je ook nog een 
Indonesisch diner en natuurlijk ook een avond met 
captainsdinner voorgezeten door de kapitein. Er was 
een bingoavond en een dansavond met live muziek. 
De kaartliefhebbers konden s’avonds hun hart ophalen 
of weer anderen deden rummicuppen. Gedurende de 
week was er elke middag gelegenheid om de aanleg-
plaats van die dag te bezichtigen bv. Deventer, 
Volendam, Enkhuizen, Texel met busexcursie en 
winkelen in de Koog, Sneek en nog diverse andere 
plaatsen. Moe maar voldaan van deze prachtige week 
kwamen wij weer in Noordwijk aan.

Annie van Beelen

en bloeiende teunisbloemen, die bloeien toch 
‘s nachts? Passeren een handmatig bediende sluis op 
de Oude Bunnikse weg over de Biltse Grift. Appel- en 
perenbomen vol rijpe vrucht. Groot en klein spring-
zaad, familie van Balsemien. Overvliegende ganzen. 
We picknicken in het bos. Op een omgevallen boom-
stam of op een stronk. Een takje met dennenappel-
tjes. Lariks. Het past zo in een kerststukje met wat 
mos. Mooi die paddenstoeltjes /elvenbankjes met 
daarnaast een varen. Een aardappel boleet, als deze 
zijn sporen verliest wordt hij vier of vijf keer zo groot. 
We zien erg veel grote en mooie paddenstoelen. 
Wandelen nu door een beeldenpark. Indrukwekkend. 
Ik zie prachtige vrouwenvormen uit een stuk steen 
oprijzen. De drie gratiën. Geen triootje. 
Het bos is gevarieerd. We zien eiken, beuken, mei-
doorn met rode bessen, kardinaalsmuts en lijsterbes. 
Lopen door een beukenlaantje met vergroeide 
stammen die hun stam naar het licht draaiden. 
Een boomstronk met vergroeide wortel in de vorm 
van een hoepel. Mooie foto!
Een deelnemer was jarig. We hebben gezongen. 
Al met al toch 18,28 km gelopen. Grotendeels droog, 
‘s middags wat spetters. Met dank aan; endomondo.nl 
[wandelroutes}
We hebben weer een prachtige wandel dag beleefd. 
Ik hoop er volgende keer weer bij te zijn.

Wimke Schrier

NS-wandeling 15-9/2015 Beerschoten Bilthoven

Verslag rondje Nederland... met de boot ‘prinses Juliana’



Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Oktober '15 November '15

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 1 5

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 21 18

 Bowlen   (Bowlingcentrum)
     KBO  v   v Panhuysstraat

do 14:00 15 19

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 16 20

 Handwerken - (KBO)
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

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

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

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

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   Het Trefpunt

ma 13:30 30

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 13, 27 10, 24

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 14, 28 11, 25

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

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

 Natuurclubje   (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 2

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

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

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

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

 Spaans voor Beginners
     DBO     De Wieken

ma 14:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23

 Sint Nicolaasviering
     KBO  v   De Wieken

ma 14:00 30

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 19.15 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 11:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 20 17

Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Oktober '15 November '15

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 10, 24 14, 28

 Bridgecursus voor Beginners
     DBO    Het Trefpunt

wo 10:00

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 2, 9, 16, 23, 
30(in de Wieken) 6, 13, 20, 27

Activiteiten

Activiteiten

Bij voldoende belangstelling,
start in overleg 

Zie ook het 
activiteitenoverzicht 
en onze website 
www.kbonoordwijk.nl

De Kerkenveiling is ’n fenomeen die alleen in de 
Bollenstreek bestaat. De veiling van de Katholieke 
Kerk is bestemd om de gemeenschap en het kerkge-
bouw in stand te houden. In vroeger jaren bestond 
de veiling alleen uit verkoop van bloembollen, 
agrarische producten, geiten en schapen, soms ook 
wel koeien. Later is dat sterk veranderd omdat de 
middenstand zich uitbreidde en de bollenteelt en 
agrarische bedrijven minder werden. In Noordwijk 
was dit zeer sterk, er kwam veel huizenbouw op de 
bollenvelden achter de duinen. Het aantal inwoners 
steeg. Het toerisme was in opkomst en er kwamen 
hotels en pensions. Heden ten dagen bestaat de 
veiling dus uit veel artikelen die door de hotels , 
restaurants en de middenstand geschonken worden. 
Op de veiling komen deze allemaal onder de hamer 
en de opbrengst is voor de kerk.

Kerkenveiling 
Sint Jeroen en Mari ter zee

60ste Kerkenveiling  
Maria ter Zee 6 november
Dit jaar is onze 60ste veiling ’n jubileumveiling die we 
extra feestelijk willen maken. We gaan een barbecue 
organiseren voor iedereen die voor €25, - te koop is. 
Deze zal gehouden worden op 26 juni 2016 rondom 
de Duinzaal van de Maria ter Zeekerk. U kunt zich 
aanmelden op nr. 0713610670 of per e-mail: 
theavdmeel@ziggo.nl  

De opening zal dit jaar geschiedden door wethouder 
Gerben van Duin, samen met Pastor Blokland. De 
commissie Cozona heeft er alles aan gedaan om van 
de veiling een gezellige avond te maken. Alle drank-
jes en hapjes zijn gratis, dus kom gezellig langs op 
6 november 2015 in de Duinzaal van de Maria ter 
Zeekerk, aanvang 20.00 uur kunt u de hele avond 
even binnenlopen en meebieden op de vele artike-
len. De katalogus zal half oktober onder de parochia-
nen van Noordwijk aan Zee worden verspreid, Wilt 
U ook een katalogus dan is een telefoontje naar 
0713610670 voldoende en wij zullen er een 
bezorgen. Vanwege de 60ste veiling krijgt iedereen 
’n presentje aangeboden, dus komt allen. We hopen 
er een gezellige veiling van te maken en ook weer 
een recordbedrag te behalen.



Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Oktober '15 November '15

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 1 5

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 21 18

 Bowlen   (Bowlingcentrum)
     KBO  v   v Panhuysstraat

do 14:00 15 19

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 16 20

 Handwerken - (KBO)
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

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

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

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

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   Het Trefpunt

ma 13:30 30

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 13, 27 10, 24

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 14, 28 11, 25

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

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

 Natuurclubje   (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 2

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

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

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

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

 Spaans voor Beginners
     DBO     De Wieken

ma 14:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23

 Sint Nicolaasviering
     KBO  v   De Wieken

ma 14:00 30

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 19.15 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 11:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 20 17

Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Oktober '15 November '15

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 10, 24 14, 28

 Bridgecursus voor Beginners
     DBO    Het Trefpunt

wo 10:00

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 2, 9, 16, 23, 
30(in de Wieken) 6, 13, 20, 27

Activiteiten

Activiteiten

Bij voldoende belangstelling,
start in overleg 

Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Oktober '15 November '15

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

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

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Computerclub  "I-Pad & MacBook gebruik" 
     DBO      Het Trefpunt

di 10:00 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Computercursus "Windows 7 en 8.1"
     DBO     Het Trefpunt

wo 10:00

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Bingo / Damesonderonsje
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 12 9

 Frans, conversatie I
     DBO     De Wieken

di 10:00 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken

vr 10:00 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 10, 24 14, 28

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 5, 26 9, 23

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 12 2, 16, 30

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 20 17

 Modeshow - > van der Klooster Mode
     DBO     De Wieken

za 11:00 24

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 9:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

di 9:30

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Omgaan met Tablets 
     DBO      De Wieken

vr 10:00 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

do 10:00 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Themadag  - Leer uw woonplaats kennen
     DBO     Het Trefpunt

di 14:00 6

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:45 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     DPO-Gebouw

di 10:00 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     DPO-Gebouw

wo 10:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

Bij voldoende belangstelling,
start in overleg 

Bij voldoende belangstelling,
start in overleg 

Het is alweer een jaar geleden dat wij bijeenkwamen in 
hotel-restaurant Royal om gezellig samen te zijn tijdens 
de kerkenveiling voor de St. Jeroenskerk te Noordwijk-
Binnen. Binnenkort is het weer zover. De commissiele-
den zijn druk bezig met het inzamelen van mooie 
produkten, leuke uitjes, bezigheden etc..Wij willen u 
uitnodigen om 30 oktober naar de kerkenveiling te 
komen in hotel-restaurant Royal, waar vanaf 19.30 uur 

de koffie voor u klaarstaat. Deze avond wordt iets 
anders afgesloten dan de afgelopen jaren, namelijk 
er wordt een FIETS verloot onder de verkochte kavels. 
Dus … hoe meer kavels u koopt, des te meer kans u 
maakt op een mooie fiets. Wij zien u graag vrijdag 
30 oktober in hotel-restaurant Royal, Voorstraat 76 te 
Noordwijk-Binnen. Iedereen is van harte welkom … 
Vriendelijke groet, Commissie Kerkenveiling Jeroen

Kerkenveiling St. Jeroen 30 oktober 



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

Modeshow in de Wieken  
op zaterdag 24 oktober 11.00 uur.
Evenals in het voorjaar komt de Klooster modeshow 
weer naar Noordwijk-Binnen met vlotte kleding voor 
onze leeftijd en in alle maten. Iedere bezoeker krijgt 
een gratis lot voor een leuke loterij door de firma 
Klooster. En als extra is er een heerlijke lunch die 
bestaat uit zelfgemaakte soepen (Italiaanse tomaten-
soep of erwtensoep) en een broodje half om half 
voor € 2,50. Laat even weten of u komt en ook uw 
man is welkom

KBO 60 jaar Wie komt ons helpen?
Volgend jaar vieren we een groot feest met veel activi-
teiten. Dat houdt in dat er veel moet gebeuren met 
het in orde maken van de zalen, het zorgen voor de 
versieringen, de lunches, bediening enz. 
En voor onze gehandicapte leden organiseren we een 
wandeling naar de Leeweg en zoeken we mensen die 
goed ter been zijn om ze in een rolstoel hier naar toe 
te brengen en weer terug. Deze wandeling is onge-
veer 4 kilometer, aanmelden bij: zie onder.  

Tiffany Heeft u weleens iets van gekleurd glas 
gemaakt? De naam is eigenlijk Tiffany en vindt u het 
mooi om daar kennis van te nemen. Nu is de kans, 
bij voldoende deelnemers wordt er een cursus gestart 
in de Wieken. Het is leuk om te doen met prachtige 
resultaten.

Samen koken samen eten Inmiddels starten we 
alweer voor het derde jaar met samen koken! Wij 
komen 1 keer per 14 dagen bij elkaar in de pastorie 
en de kookdagen zijn van dinsdag tot en met vrijdag. 
Alleen op donderdag zijn er nog wat plaatsen vrij, 
dus kom er gezellig bij.
 
Bowlen Voor het bowlen zijn we dringend op zoek 
naar een vrijwilliger die het bowlen wil leiden. Het is 
voor 1 keer per maand in het bowlingcentrum aan de 
Panhuysstraat, meldt u aan!

Alleenstaanden  Onlangs werd ik aangesproken 
door 2 dames en zij vonden dat er veel wordt gedaan 
voor de senioren maar toch willen zij graag in contact 
komen met alleenstaanden. Heeft u ook behoefte om 
bv. 1 keer per maand bij elkaar te komen om iets te 
organiseren, meldt het dan.

Voor alle bovenstaande zaken kunt u terecht of zich 
melden bij Annie van Beelen  071 8881407

Sportief wandelen Elke donderdagavond van 
19.15 uur tot 20.30 uur. Verzamelen op het 
Vuurtorenplein.
Voor info: Maria Berbee 06-37240047

www.kbonoordwijk.nl

 
 

Activiteitenwetenswaardigheden



Vacatures

●  Redacteur (m/v) per direct 
-  Redacteur voor de opmaak van onze Nieuwsbrief  
 (bekend met Desktop Publishing software) 
-  Redacteur algemeen, voor de inhoud van de  
 Nieuwsbrief (interviews, verslagen etc.).

Heeft u interesse of weet u misschien iemand die 
wij zouden kunnen benaderen voor één van de 
bovengenoemde vacatures, neemt u dan a.u.b. 
even contact op met:

Mevr. Baukje Mulder-Veenema (voorzitter)  
tel. 071 – 36 466 46
Dhr. Jacques Berbée (penningmeester)  
tel. 071 – 36 138 58

Een notaris bevindt zich regelmatig in een (figuurlijke 
) spagaat. Waar doe je goed aan? De jurisprudentie 
steunt daarin niet heel erg: het komt regelmatig voor 
dat de Rechtbank zwart zegt, en het Hof wit. 

Bovendien zijn er in Nederland diverse Rechtbanken, 
met allemaal verschillende rechters, die allemaal 
verschillende standpunten en ideeën hebben als er 
zaken moeten worden uitgelegd of beoordeeld. 
Waar het sec de wet betreft is uiteraard iedereen het 
eens, maar in de meeste gevallen is het de vraag hoe 
een wet in casu moet worden uitgelegd of spreken 
verschillende regels elkaar tegen. Een paar voor-
beelden: De Wet op het Notarisambt zegt dat alleen 
erfgenamen recht hebben op een kopie van het 
testament van een overledene.  Maar ook dat 
versterferfgenamen een uittreksel van het testament 
moeten krijgen waaruit blijkt dat zij géén erfgenamen 
zijn.  Stel mevrouw X, ongehuwd en kinderloos, 
benoemt haar buurman Y tot haar enig erfgenaam. 
De broer van mevrouw X stelt na haar overlijden, dat 
hij, als haar enige broer, enig erfgenaam is. Alleen de 
buurman heeft recht op inzage van het testament. 
Als de broer een bewijs moet hebben dat hij níet 
benoemd is, komt hij te weten dat de buurman enig 
erfgenaam is, en dat is volgens de wet niet de 
bedoeling. Dus wat dan te doen?

Vroeger werd ons tijdens onze studie geleerd dat 
een notaris altijd onterfde kinderen moest opsporen 
en inlichten, zodat ze een beroep konden doen op 
hun legitieme portie. Onlangs spanden kinderen een 
tuchtzaak aan tegen een notaris omdat hij dit had 
gedaan, terwijl zij vonden dat hij zich nergens mee 
had moeten bemoeien. De Rechtbank gaf de 
kinderen gelijk, tot grote verbazing van mijn collega’s 
en mij die deze uitspraak in de vakliteratuur lazen. 

De betreffende notaris ging in hoger beroep, waarna 
het tuchthof zei dat het wel degelijk tot de zorgplicht 
van een notaris hoort om onterfde legitimarissen 
op te sporen en in te lichten. Tegenwoordig 
ondervangen we dit door de testateur in het 
testament te laten verklaren wat de notaris al dan 
niet mag doen.
In een recente zaak oordeelden Rechtbank en Hof 
in een casus waarin een notaris een testament had 
gepasseerd voor een terminale cliënte waarbij een 
kind werd onterfd. Het onterfde kind spande een 
tuchtzaak aan tegen de notaris: moeder zou niet 
meer helder geweest zijn. Rechtbank gaf kind gelijk: 
notaris had eerst een onderzoek naar de geestelijke 
vermogens van cliënte moeten instellen. Notaris gaat 
in hoger beroep, en tuchthof oordeelde dat de notaris 
– ondanks twijfels over de wilsbekaamheid – wel het 
testament mocht passeren en de uitkomst van een 
onderzoek niet hoefde af te wachten. Het Hof heeft 
liever dat het testament achteraf aangevochten wordt 
dan dat iemands uiterste wil helemaal niet wordt 
vastgelegd.

Tot zover de dilemma’s van de notaris. Dit verhaal is 
niet bedoeld om te klagen maar om mensen iets 
duidelijker te maken dat een notaris regelmatig in 
een moeilijke positie verkeert waarin hij/zij zelf 
- vaak op korte termijn - een beslissing moet nemen.

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:
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

Dhr . C.A. Smit 
De la Bassecour Caanstraat 89 80 jaar

Mevr. M.P. Smeltink-Zuidhoek 
Houtkrocht 21 85 jaar

Dhr. W. Plug 
Zeewinde 18 73 jaar

Dhr. Th.G. van Oosten 
IJmuiderstraat 7 79 jaar

Mevr. M.A.G. van Dijk-Gribling
Overbeek 75 70 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


