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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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Van waarde
Vorige maand oktober besteedde 
het CDA aandacht aan zijn 35-jarig 
bestaan door een pamflet uit te 
brengen over ‘de essentie van de 
christendemocratie’. Ik ga nu geen 
politiek stukje schrijven, schrik 
niet, maar het is wel boeiend om 
enkele gedachten uit deze presen-
tatie op te pakken.

Los van op welke politieke partij u 
stemt of bij welke politieke partij 
lokaal of landelijk u zich thuis voelt, 
is het natuurlijk wel interessant om 
te achterhalen wat met de essentie 
van de christendemocratie wordt 
bedoeld. Waar gaat het in feite om? 
Wat vinden zij de kern om zich voor in 
te zetten? Dat wordt als volgt samen-

gevat, zo heb ik gelezen in dagblad 
‘Trouw’: “Het goede blijkt in de 
samenleving aanwezig te zijn.” 
Toegespitst heet het vervolgens: 
“Een politiek van waarden en ruimte 
aan de samenleving”. Dat is voor deze 
partij niet nieuw, wordt beweerd, 
want dat zouden ze altijd hebben 
nagestreefd.
Hier lees ik enkele bemoedigende 
gedachten. Het zal hoopgevend zijn, 
wanneer we allen er van uitgaan dat 
bij alle mensen die wij ontmoeten en 
waarmee we samen leven het goede 
aanwezig wordt geacht. Weg met 
achterdocht, weg met buitensluiten, 
wel respect voor iedereen! Als dan 
ook ruimte geboden wordt aan de 
waarden in ons leven, waarden die 

van ouds in onze westerse democratie 
mede steunen op de christelijke 
boodschap van “heb elkaar lief”, 
dan zie ik dat wij zonder morren en 
aarzelen de inzet van Sint Maarten, de 
patroon van onze parochie, navolgen 
– hij deelde zijn jas met een bedelaar 
in de kou – en dat ook wij delen van 
wat we in overvloed hebben met hen 
die te kort komen, zodat allen ervaren 
dat het goede in de samenleving 
aanwezig is. Krijgen vluchtelingen 
toch een menswaardige kans.
Wat zou het een genade zijn als de 
hele politiek en samenleving hiervan 
doordrongen zouden zijn. Nou ja, we 
kunnen klein beginnen.

Theo Blokland, pastoor

November alweer, als u dit leest. In 
elk geval is dit de novembereditie. 
Het is de maand waarin wij vooruit 
gaan kijken naar de feestdagen 
en als u Sinterklaas viert met uw 
(klein)kinderen, de maand waarin
 u al gaat rondkijken naar leuke 
cadeautjes. Voor pepernoten en 
chocoladeletters hoefde u niet 
zolang te wachten: die liggen al 
maanden in de schappen.

November, wij vinden dat ook de 
maand waarin wij u het schema tonen 
van de activiteiten die Annie met haar 
werkgroep heeft georganiseerd voor 
ons jubileumjaar. U zult zien dat er 
voor elk wat wils is. Het duurt nog wel 
even, maar u kunt alvast nadenken 
waaraan u wilt deelnemen, want 
het is de bedoeling dat elk lid kan 
inschrijven voor één activiteit, zodat 
wij niet de één veel en de ander geen 
feestaanbieding kunnen doen. Daar 
vallen natuurlijk niet de Eucharistie-
viering en het slotfeest onder, want 
daar kan ieder deel van uitmaken.

Over feest gesproken: de ouderendag 
dit jaar, ter gelegenheid waarvan wij 
een diner voor 100 personen hebben 
kunnen organiseren, was een gewel-
dige beleving. Het Kleijnkoor maakte 
die avond tot een extra groot feest. 
Degenen die erbij waren, zullen dat 
beamen. Helaas hadden meer dan 
100 mensen zich ingeschreven, zodat 
de notaris nummers moest trekken…
Als u bij degenen was die uitgeloot 
werden, vind ik dat heel spijtig voor u. 
Misschien volgend jaar iets organise-
ren voor meer mensen? Heeft u een 
idee?

November, een maand waarin de 
dagen korter worden en de mensen 
meer binnen blijven, temeer omdat 
het kouder wordt. Kijkt u even om u 
heen of er mensen in uw omgeving 
zijn die in deze periode wat meer 
aandacht nodig hebben? Een kopje 
koffie drinken, samen naar een 
activiteit gaan of samen boodschap-
pen doen, er zijn veel mogelijkheden 
om dreigende eenzaamheid te 
voorkomen. Dat doen wij toch voor 
elkaar?

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de 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.

VOOR UW

GEZONDHEID
& GEMAK

OOK VOOR

VERHUUR
& UITLEEN

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 .Jeroens-kerk 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.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 Klinken-
bergerplas  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.                                                                                                                                            

Wandelen met de KBO 2e helft van 2015

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  



 

We zijn al een beetje in de wolken…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals u wellicht al in eerdere edities van onze Nieuwsbrief heeft gelezen;  
KBO Noordwijk bestaat volgend jaar 60 jaar 

 Om u alvast een idee te geven van de plannen voor dit jubileum, 
onderstaand een kort overzicht van het programma tot nu toe 

 zodat u alvast kunt bedenken waar u zich voor zou willen aanmelden. 

Meer over het jubileum in onze volgende Nieuwsbrieven ! 
 

Voorlopig programma 2016  

Januari Vr. 29 Opening jubileumjaar KBO Noordwijk 
• 14.00 u  Gezongen H. Mis in de Sint Jeroens kerk, Noordwijk-Binnen 
• 15.30 u  Receptie voor genodigden in Hotel Royal, Voorstraat 71 

Februari Ma. 8 
 

Wo. 24 

10.30 u  Klaverjas-drive in de Wieken 
 

10.30 u  Bridge-drive in de Wieken 

Maart Do. 3 14.00 u  Jubileum-Bingo in de Wieken 

April 
 

Wo. 20 14.00 u  Wandelen naar Theedrinkerij Noordwijk Buiten, 
  Leeweg 14 te Noordwijk (met uitleg kwekerij en traktatie) 

Mei 
 

Wo. 11 
 
 

Vr. 20 

14.00 u  Wandelen met rolstoelers naar Theedrinkerij Noordwijk Buiten, 
  Leeweg 14 te Noordwijk (met uitleg kwekerij en traktatie) 
 

14.00 u  Wandeling door historisch Noordwijk met Hein Verkade 
  Verzamelen bij Gemeentehuis. Afsluitend een borrel bij Hotel Royal 

Juni Ma. 20 14.00 u  Bowlen met een hapje en een drankje, Bowling aan de Panhuysstraat 

Juli Do. 7 14.00 u  Bezoek aan Atlantic Wall Museum (bunkers) in de Noordwijkse duinen, 
  afsluitend  een drankje op het strand bij de Koele Costa 

Oktober Do. 6 14.00 u  Bezoek aan het ruimtevaartcentrum ESA Estec Space te Noordwijk 
  rondleiding met na afloop een hapje en een drankje 

November 
 

Za. 12 14.00 u  Feestmiddag in theater de Muze ter afsluiting van het jubileumjaar  
  met voor elk wat wils. Locatie: Noordwijk aan Zee, Wantveld 2 
  Een middag vol variatie met zang, muziek, dans en cabaret……   

 

De overheid is steeds meer bezig met 
digitalisering”. Dat lees je overal. Het 
motto van de overheid wordt: Digitaal 
waar het kan, persoonlijk waar het 
moet. De Unie KBO wil ouderen hierbij 
een steuntje in de rug bieden, en 
heeft een aantal vrijwilligers gevraagd 
een voorlichtingscursus hierover te 
volgen. De bedoeling is dat deze 
vrijwilligers op hun beurt mensen 
gaan voorlichten, en hen kunnen 
helpen zelfstandig aan de slag te 
gaan bijv. met het aanvragen en 

gebruiken van een DigiD. DigiD is nl. 
de sleutel waarmee je kunt inloggen 
bij de elektronische overheid, en daar 
veilig zaken kunt regelen. Eén van 
onze vrijwilligers / belastinginvullers, 
René Hellemans, heeft onlangs deze 
voorlichtingscursus gevolgd, en stelt 
zich beschikbaar om ouderen in 
Noordwijk hierbij ( gratis) te helpen. 
Let wel: het betreft niet het leren 
werken met een pc of een iPad. De 
doelgroep is: ouderen, die zich willen 
voorbereiden op de digitale overheid, 

en die reeds een “basisniveau” aan 
digitale vaardigheden bezitten, wat 
bijv. betekent: minimaal met een 
iPad of een pc kunnen e-mailen en 
internetten. 
Er kan zowel één op één hulp worden 
geboden, of gewerkt in kleine 
groepjes.
KBO leden van Noordwijk, die hier 
wel wat in zien, kunnen gerust contact 
opnemen met: 
René Hellemans, tel. nr. 36 20 628 of 
helle217@planet.nl 

Glas in lood
Zoals u ziet op de foto is glasbewerken een 
prachtige bezigheid met mooie resultaten. 
Heeft u interesse er zijn nog een paar plaatsen 
vrij,  U kunt zich opgeven bij Annie van Beelen 
tel. 071 8881407.  

 
Sint in de Wieken
Wel een beetje vroeg, maar Sint Nicolaas komt 
30 november naar de Wieken, uiteraard met zijn 
gevolg. Het belooft weer een gezellige middag te 
worden. Uiteraard doet Sint weer een woordje 
onder het genot van koffie/thee. Daarna is Sint 
behulpzaam bij de Bingo. Het wordt vast weer 
geweldig en Sint verheugd zich er natuurlijk ook 
op, dus welkom op 30 november.

Kerst in de Wieken
Maandag 21 december om 11.00 uur vieren 
we met zijn allen kerstfeest. Wij beginnen 
met de gezongen Kerst mis met als voorganger 
pastoor Theo Blokland. Daarna is er koffie met 
aansluitend een lunch waarvan de kosten zijn 
€ 2,50. Na de lunch treedt het zeemanskoor “de 
Noordwijkers” op waarbij na de pauze kerstliede-
ren ten gehore worden gebracht in de stijl van 
Dickens. Voor deze kerstviering moet u zich 
aanmelden bij Annie van Beelen tel. 071 8881407.  

D i g i D

Activiteitenwetenswaardigheden

Zie ook het 

activiteitenoverzicht 

en onze website 

www.kbonoordwijk.nl



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

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 5 3

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 18 16

 Bowlen   (Bowlingcentrum)
     KBO  v   v Panhuysstraat

do 14:00 19 17

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 20 18

 Handwerken - (KBO)
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 3, 10, 17, 24 1, 8, 15

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

do 14:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 2, 9, 16, 23 7, 14, 28

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   Het Trefpunt

ma 13:30 30 21

 Kerstviering
     KBO  v   De Wieken

ma 11:00 21

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

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

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

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

 Natuurclubje   (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 2

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17

 Sint Nicolaasviering
     KBO  v   De Wieken

ma 14:00 30

 Spaans voor Beginners
     DBO     De Wieken

ma 14:00 2, 9, 16, 23, 30

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 19.15 5, 12, 19, 26 3, 10, 17

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 11:00 2, 9, 16, 23

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 17 15

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

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 14, 28 12

Activiteiten

Activiteiten



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

Activiteiten

 Bridgecursus voor Beginners
     DBO    Het Trefpunt

wo 10:00

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 6, 13, 20, 27
4, 11,
18(Kerstdrive, 
start 13:00 uur)

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 4, 11, 18, 25 2, 9, 16

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21

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

di 10:00 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

 Computercursus "Windows 7 en 8.1"
     DBO     Het Trefpunt

wo 10:00 4

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15

 Bingo / Damesonderonsje
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 9 14

 Frans, conversatie I
     DBO     De Wieken

di 10:00 3, 10, 17, 24 1, 8, 15

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken

vr 10:00 6, 13, 20, 27 4, 11, 18

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 5, 12, 19, 26 3, 10

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 14, 28 12

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 5, 12, 19, 26 3, 10, 17

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 9, 23 7

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 2, 16, 30 14

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 17 15

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 9:30 2, 9, 16, 23, 30 7

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 2, 9, 16, 23, 30 7

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 3, 10, 17, 24 1, 8

 Omgaan met Tablets 
     DBO      De Wieken

vr 10:00 6, 13, 20, 27 4, 11

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

do 10:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:45 4, 11, 18, 25 2, 9, 16

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     DPO-Gebouw

di 10:00 3, 10, 17, 24 1, 8, 15

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     DPO-Gebouw

wo 10:30 4, 11, 18, 25 2, 9, 16

Bij voldoende belangstelling,
start in overleg 



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

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, 
is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een 
spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het 
motto: “elke dag een beetje spirit!” Op de achterkant staan 
afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, 
puzzels, en informatie over verschillende onderwerpen. 
De spreuk op de voorkant geven u aan het begin van de 
dag een positief gevoel.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen 
beginnen.
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier 
samengesteld door een uitgebreide redactie van 
personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.
De opbrengst van de 
kalender komt ten goede 
aan alle activiteiten die 
vanuit Klooster Wittem 
worden georganiseerd. 
(zie ook op internet: 
www.kloosterwittem.nl)
De kalender kost € 6,75 
en is te bestellen bij :
Marian van Bohemen: 
Zeewinde 9 2201 SN 
Noordwijk tel. 0713617236

Stichting Welzijn Senioren Noordwijk (WSN) is altijd op zoek 
naar vrijwilligers. De pensioenleeftijd is de ideale periode 
om zich in te schakelen als vrijwilliger. Het gevoel nog iets te 
betekenen voor anderen en  mee te tellen in de samenleving 
geeft bij vrijwilligers een prettig gevoel. Bovendien heeft 
iedereen vroeg of laat behoefte aan ondersteuning van 
leeftijdsgenoten. Geïnteresseerde in het vrijwilligerswerk bij 
WSN zijn bij ons bijzonder welkom. Er is altijd wel een bij u 
passende taak als u wilt kiezen voor het vrijwilligerswerk bij 
WSN. Op dit moment zijn wij specifiek op zoek naar vrijwilli-
gers die zo af en toe bij mensen thuis computerondersteu-
ning kunnen geven. Voor mensen met computerkennis is 
het een fluitje van een cent om (e-mail)instellingen, een 
internetverbinding te maken of een printer te installeren. 
Iets voor U? Neem dan contact op met Stichting WSN, met 
Jos de Haas tel.  071 711 43 34

E-mail: manager@stichtingwsn.nl

De Gerarduskalender: 
elke dag een beetje spirit!!

Oproep computerondersteuning!



Op een receptie ontmoet ik kennissen, de heer en 
mevrouw R. De heer R. is net met pensioen en vertelt dat 
onlangs bij hem kanker is geconstateerd. Hij gaat nu een 
traject in van bestraling en chemotherapie. Ik spreek mijn 
medeleven en bezorgdheid uit, waarop de heer R. zegt: “we 
moesten nu ook maar eens aan testamenten gaan denken.” 
Zij hebben een vermogen van ongeveer een half miljoen. 
Daarna zegt mevrouw R: “welnee, dat is helemaal niet 
nodig, we hebben maar één kind, en daar gaat toch alles 
naar toe; automatisch, via de wet.”

Op kantoor komen de heer en mevrouw V. Zij hebben 
testamenten uit 1979, met een beknopte vruchtgebruik-
regeling, geen uitsluitingsclausule, geen opeisbaarheids-
gronden. Als ik opmerk dat deze testamenten voor een 
update in aanmerking zouden moeten komen, zegt het 
echtpaar dat de testamenten toch niet meer gelden, nu in 
2003 de wet is aangepast en de langstlevende automatisch 
eigenaar wordt van alles.

Beide stellingen hoor ik met grote regelmaat in mijn 
kantoor. De eerste is discutabel, de tweede ronduit fout. 
Daarom zwengel ik dit onderwerp nog maar eens aan. Een 
testament gaat altijd vóór de wettelijke regeling! De wet is 
alleen bedoeld voor mensen die géén testament hebben 
gemaakt, of mensen die een testament hebben waarin 
geen duidelijke langstlevendenvoorziening is opgenomen. 
Dit laatste komt weinig voor. In de wet is bovendien géén 
automatische uitsluitingsclausule opgenomen, de opeis-
baarheid van de erfdelen van de kinderen is beperkt tot 
overlijden en faillissement (geen bewind, curatele, verzor-
gings- of verpleegtehuis enz.).

Wat de heer en mevrouw R. betreft: als de heer R. overlijdt 
en jaren later komt mevrouw R. in een verpleegtehuis 
terecht, is het erfdeel van kind R. niet opeisbaar. Het 
vermogen moet opgemaakt worden in het verpleegtehuis. 
Als mevrouw R. overlijdt, betaalt kind R. veel meer belas-
ting over zijn erfdeel dan wanneer er rente over zijn erfdeel 
had gelopen. Rente die je in de testamenten had op 
kunnen nemen. Als kind R. na een huwelijk in gemeen-
schap van goederen, gaat scheiden, kan zijn echtgenote de 
helft van zijn erfdeel claimen, omdat er geen testamenten 
zijn met een uitsluitingsclausule. En de kleinkinderen? Die 
hebben een eigen belastingvrij bedrag, waarmee erfbelas-
ting bespaard kan worden indien er legaten in de testa-
menten worden opgenomen. Als u testamenten heeft die 
ouder zijn dan circa 12 jaar, of u heeft testamenten 
gemaakt waarbij u twijfelt of alles goed geregeld is, of uw 
situatie is veranderd sinds de laatste testamenten: komt u 
langs – na afspraak, om wachten te voorkomen – voor een 
vrijblijvende en kosteloze testamentchick. Er worden 
slechts kosten in rekening gebracht indien u besluit tot 
(een aanpassing van uw)  testamenten, of indien u een 
schriftelijk advies achteraf wilt.

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 
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



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
2016
Januari/feb  1/2 6 januari
Maart  3 10 februari
April  4 9 maart

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.L. Kleijwegt 
Kruidhof 32  75 jaar

Dhr. J.W. Verkade 
van Struykstraat 8  78 jaar

Dhr. J.F. de Ridder 
Obliehoren 26  80 jaar

Mevr. P.J. Smit 
Jeroenspark 1 k226  85 jaar

Mevr. M.J. Stolze-Hollaar 
Parallelboulevard 230  54 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


