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Barmhartigheid en Pasen. Welke 
raakvlakken hebben deze twee 
begrippen? Misschien kun je stellen 
dat Pasen eigenlijk hét feest van de 
barmhartigheid is! Met Pasen toont 
Jezus op de meest ingrijpende 
wijze dat God, onze Vader, 
barmhartig is, tot het uiterste.

Een van de boeiende lezingen in de 
40dagentijd vind ik de gelijkenis van 
Jezus over de verloren zoon, zoals 
meestal wordt gezegd; beter vind ik 
als we het hebben over de gelijkenis 
van de barmhartige vader. Dan kom 
je al dichter bij de belangrijke en rijke 
betekenis van hoe God is. Naast de 
jongste zoon en de vader is er nog 

een derde speler in Jezus’ verhaal; 
die derde persoon wordt nog wel 
eens onderbelicht, n.l. de oudste 
zoon. Uiteindelijk keert de jongste 
zoon terug naar zijn vader, wanneer 
hij tot zichzelf komt en merkt dat hij 
helemaal verkeerd bezig is, als het 
ware verloren is gelopen. 
Indrukwekkend hoe de vader niet 
moppert over verkwisting van geld 
en inzet, maar zijn hand over zijn hart 
strijkt en zijn verloren zoon weer in 
de armen sluit, hij was als het ware 
dood, maar is weer levend! Maar dan 
die oudste?

De oudste wil niet naar binnen. Wil 
zijn broer niet vergeven. Wat lijken we 
veel op hem. Hij vindt dat hij altijd 
keurig zijn best deed en eigenlijk 

meer waardering verdient. Tegelijk 
beseft hij niet hoe goed hij het heeft, 
hoe zijn vader hem nabij is: altijd ben 
je bij mij en al wat van mij is is ook van 
jou! Een echte paasgedachte, dat 
God er alles aan doet om ons te doen 
beseffen dat hij elke mens wil 
omarmen, terug wil laten komen, 
iemand die als dood is, weer levend 
maken en daarover vol vreugde feest 
wil vieren. 

Wat deed uiteindelijk die oudste 
zoon? Jezus vertelt dat niet, het is 
aan ons om de juiste keuze te maken, 
om de gelijkenis van de barmhartige 
vader verder in te vullen. Wordt dat 
een paasverhaal?

Theo Blokland, pastoor

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

Maart: de maand van de lente, de 
maand van de zomertijd, de maand 
van kleuren!
U zult denken: de maand van kleuren? 
Ik noem maart altijd zo en ik zal u 
vertellen waarom.
Ik blijf dicht bij huis, in Noordwijk 
natuurlijk.
De tijd waarin de sneeuwklokjes 
bloeiden, is wel zo ongeveer voorbij. 
Die begonnen rond de jaarwisseling 
en de laatste laten het eind van de 
winter zien. Nu staan de krokussen in 
volle bloei en kleuren de grasvelden 
langs de wegen in Noordwijk. 
Tegelijkertijd word je, als je Noordwijk 
binnen rijdt, verwelkomd door een 
weelde aan narcissen. Heeft u de Van 
de Mortelstraat gezien? Daar wordt 
een mens toch vrolijk van! En straks 
kunnen wij genieten van de bollen-
velden in en vlakbij ons dorp. Dat 
wordt erop uittrekken om daarvan 
te genieten.
Sommigen van ons zullen het 
mogelijk vanuit hun raam kunnen 
zien, die nodigen natuurlijk vrienden 
of kennissen uit om mee te genieten. 

Anderen kunnen een leuke wandeling 
of ritje gaan maken om neus en ogen 
te vergasten. Een idee om mee te 
wandelen naar de Theedrinkerij 
Noordwijk Buiten? U ziet het, maart 
is een maand vol kleuren.
Maart, de maand van de zomertijd. 
Het is heel duidelijk al langer licht 
dan in februari en dat betekent weer 
de vervelende overgang naar de 
zomertijd. Heeft u daar ook elk jaar 
last van? De dag klopt niet. Het is 
steeds een ander uur dan u dacht een 
horloge of andere klok is dan nodig 
op te weten hoe laat het ook alweer 
is. Dat duurt dan een week en dan 
zijn we weer “bij de tijd”. De tijd dat 
je ’s avonds de lamp niet hoeft aan te 
steken als je gaat eten, de tijd dat het 
heerlijk is om buiten op een luwe 
plaats nog even iets te drinken terwijl 
het eten staat te koken. Kortom, de 
tijd dat wij ons voorbereiden op de 
zomer waarin wij de dikke jassen 
weer in de kast kunnen hangen en 
de zomerjas tevoorschijn kunnen 
halen. Weg sombere kleuren, welkom 
vrolijke, lichte kleuren! 

Maart, de maand van de lente. De 
maand waarin ook dit jaar Pasen 
wordt gevierd. De maand van 
blijdschap. Laten proberen dat elke 
dag met elkaar te vieren. Laten wij 
ook om ons heen kijken of mensen 
om ons heen dat ook kunnen of dat 
zij een helpende hand nodig hebben. 
Mensen die eenzaam zijn of gewoon 
verdrietig kunnen zó geholpen 
worden door een luisterend oor, een 
uitnodiging voor een wandeling of 
een fietstochtje of gewoon voor het 
komen drinken van een kopje thee 
of koffie… Mijn vraag is dus: wilt u 
anderen of een ander helpen om ook 
een fijne lentemaand te beleven?

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

Barmhartig



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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16/2 om 9.21 uur vertrokken we met 25 enthousiaste 
lopers van station Voorhout.
Het was om het vriespunt maar het zonnetje scheen. 
Wat een leuke plaats is Haarlem met zijn hofjes, geveltjes 
en prachtige huizen.
Haarlem ontstond op een oude strandwal. Door deze 
strandwal kon de St.Bavo gebouwd worden zonder een 
enkele heipaal. Haarlem kende grote bloeiperiodes door 
de lakennijverheid, scheepsbouw en de bierbrouwerij maar 
ook diepte punten zoals de belegering van de Spanjaarden, 
godsdiensttwisten en het faillissement van de stad.
We houden onze break op de grote markt bij Brinkman. 
Wat een hoog gewelf.
Gelaafd togen we via de binnenstad richting het Spaarne via 
kunstfort Vijfhuizen en Geniedijk  naar station Hoofddorp, 
maar zover zijn we nog niet.Wat een mooie route langs het 
Spaarne. Er ligt een strandje waar we even uitrusten. Een 
kolonie of in ieder geval een grote groep aalscholvers 
wapperen hun vleugels droog, eentje kijkt om. Een poes 
ligt lui van de zon te genieten en lijkt naar ons te zwaaien. 
We zien prachtige villa’s, boothuizen, huizen met rieten 
daken, huizen van bekende ontwerpers. Zo als Berlage. 
Huizen met veel glas en aparte architectuur, met torentjes 
en spitse daken. We volgen een Jaagpad, verassend groen, 
zien veel mooie woonarken met beschutte tuinen. Mensen 
zaten daar al buiten ook van de zon te genieten. Passeren 
een zogenaamde Paltrokmolen waar hout gezaagd werd, 
genaamd de Eendracht. En een Boeddha in een boom. 
We komen veel wildroosters tegen. Eentje is zelfs verboden 
voor koeien. Het grootste gedeelte moeten we nog lopen. 
Even een pauze bij de stelling van Amsterdam. Er staat een 
rij hoge houten huizen tegenover. Van de opbrengst van 
deze huizen is de stelling gerestaureerd. De stelling is 
onderdeel van ring van dijken en sluizen van maar liefst 
46 forten en batterijen en ligt op een afstand van 15 tot 
20 kilometer van centrum van Amsterdam. Het leger, de 
regering en de koningin zouden zich hier terug kunnen 
trekken bij een aanval op Nederland.

Museum bezoeken?
In de vorige nieuwsbrief deden wij een oproep voor 
het bezoeken van musea en natuurlijk reageert niet 
iedereen gelijk hierop. Daarom gaan we het nu 
opnieuw proberen en hopen dat er voldoende wordt 
gereageerd zodat we een plan kunnen maken welke 
musea het meest in trek zijn. Dat is denk ik een wens 
van veel mensen, maar het vervoer is dan een groot 
probleem. Dit is op te lossen met een autobus firma, 
dus uit en thuis met de bus. Interesse? Even een 
belletje naar Annie 071 8881407 of een mail naar 
anvanbeelen @casema.nl, dan kunnen we 
inventariseren hoeveel leden er met mij op stap willen.

Sportief wandelen 
Vanaf 31 maart zal het wandelen, in plaats van op 
donderdagmorgen, weer op donderdagavond gaan 
plaatsvinden. We verzamelen dan weer om 19.15 uur 
op het vuurtorenplein, en wandelen tot ongeveer 
20.30 uur. Vanaf begin oktober gaan we dan weer 
overdag wandelen. Dan wordt er gewandeld van 
10.45 uur tot ongeveer 12.00 uur. Je bent van harte 
welkom om je aan te sluiten bij het gezellige groepje. 
We wandelen in ons mooie, veelzijdige Noordwijk. 
Door de duinen, op het strand of op straat!  
Voor informatie: Maria Berbee, 06 -37240047, 
mariaberbee@hotmail.com.

Allereerst wil ik namens de hele groep wandelaars 
Loek, kinderen en verdere familie heel veel sterkte 
en kracht toewensen met het grote verlies van 
Annemarie.

Elke 3e dinsdag van de maand vertrekken we om 8.45u 
of  9u 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.

Vervolg wandelingen vanaf april 2016.

Di. 19 april 2016.  Wandelroute Noordwijk -Lisse ong. 
13 km. georganiseerd door Marga Salman. Om 9 uur 
verzamelen op Verkadeplein . Van hier uit wandelen we 
naar De Schiestraat langs het water naar knooppunt 18. 
Voor SJC LA aan het eind RA knpt .01, LA naar knpt 2. 
RA door bollenland naar knpt 89. LA Leidsevaart bij 
Marga  koffie met…?? etc. Vanuit Lisse gaan we met 
de bus terug naar Noordwijk.

Di. 17 mei 2016.  NS-Meijendel.  13 km.  
We vertrekken om 9u vanaf het Verkadeplein. En lopen 
naar bushalte Voorstraat (Herenweg) Om 9.16 u vertrek 
met bus 385 naar Den Haag Centraal. Vanaf Centraal 
Station Den Haag wandelt U door de Haagse stadsparken 
en door duingebied Meijendel naar de rand van Wassenaar. 
U komt langs het bezoekerscentrum  Meijendel waar 
wisselende exposities over de waterwinning en natuur 
in het duingebied te bekijken zijn. 

Di. 21 juni 2016.   
Heemstede-Aerdenhout: Waterleidingduinen en 
Landgoederen . 15 km.
Om 9 u. Vertrekken we met auto naar Voorhout en om 
9.21 u met trein naar Heemstede-Aerdenhout.
U wandelt langs spoor, komt langs klooster, een zeer 
gevarieerde wandeling. In duingebied  langs twee 
pannenkoekenhuizen, door landgoederen Vogelenzang, 
Vinkenduin, Oud- Woestduin en Leyduin en langs Leidse 
Vaart weer  ri. station Heemstede-Aerdenhout.

Gaarne  tot ziens,
Ellen de Groot, 071-3612112 of 0642656757

Wandelen met de KBO

Op het terrein is een pad van grafstenen gemaakt, oude 
van 1899 maar ook van 2001. Vervolgen onze route langs 
het voormalige Floriade terrein. De Spotters Hill wordt 
beklommen. Dit is een 40 meter hoge Piramide. Even hoog 
als de Piramide van Cheops. Nog een stuk lopen en daar zijn 
we bij het station Hoofddorp waar we de bus naar Haarlem 
nemen. Daarvandaan de sprinter naar Voorhout. Einde van 
een prachtige wandeldag. 
Hoop er volgende keer weer bij te zijn.
Wimke Schrier 

Haarlem Hoofddorp, een KBO wandeling van ong. 19 km.

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



In april vorig jaar schreef ik over het levenstestament. 
Inmiddels zijn we alweer bijna een jaar verder en heeft het 
levenstestament alleen maar aan populariteit gewonnen, 
sinds de invoering in 2010: in 2015 werden er in totaal zo’n 
100.000 levenstestamenten afgesloten.

Ouderenbonden, serviceclubs en banken vragen me om 
voor hun leden/cliënten voordrachten te houden omdat ze 
ook daar merken dat het mensen bezighoudt; dat het voor 
mensen van belang is zelf de regie in handen te kunnen 
houden en dat het opmaken van levenstestamenten 
derhalve heel zinvol is. Mensen die wat jonger zijn denken 
nog wel eens dat een levenstestament iets voor oudere 
mensen is, maar eigenlijk is dat niet zo, want jongere 
mensen worden weliswaar minder snel dement, maar ook 
met jongere mensen kunnen helaas vervelende dingen 
gebeuren. Denkt u aan prins Friso. Als je door een ongeluk 
in coma raakt, kun je niets meer zelf regelen en ook geen 
beslissingen meer nemen. Stel dat u ondernemer bent en 
u kunt plotseling niet meer de leiding van uw bedrijf op u 
nemen, en er is niemand die de opdrachten kan tekenen 
en/of betalingen kan doen. In het levenstestament kunt u 
voor die situatie een zaakwaarnemer benoemen. Het is ook 
niet zo – wat toch nog steeds veel mensen denken – dat als 

je (in gemeenschap van goederen) getrouwd bent, en 
één van de echtgenoten raakt handelingsonbekwaam, 
de andere echtgenoot kan optreden namens de hande-
lingsonbekwame echtgenoot. Dat kan niet! En als er dan 
geen levenstestament is, moet je naar de Kantonrechter 
voor bewind en mentorschap. En dan zit je aan de regels 
van de Kantonrechter vast, die vaak streng is waar het doen 
van schenkingen betreft en ten aanzien van de verkoop 
van de echtelijke woning. Bovendien moet jaarlijks 
rekening en verantwoording worden afgelegd aan de 
Kantonrechter over het gevoerde beheer.

U kunt bij mij te allen tijde informatie inwinnen over het 
levenstestament. Aan een eerste oriënterende bespreking 
van circa een half uur zijn voor u geen kosten verbonden. 
U kunt ook – zolang de voorraad strekt – een brochure op 
mijn kantoor ophalen. 

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

KBO-vakantie 30 juli tot 6 augustus (op basis van 40 personen) Verslag Jubileum activiteiten februari / maart 2016
Belangrijke mededeling.
Willen de mensen die zich opgegeven hebben via mail 
of brief zich nogmaals opgeven.
Volledige Naam, met wie op kamer, adres, 
telefoonnummer. Of er een dieet is, rollator enz.
Naam, adres of telefoonnummer van contactpersoon. 
Dit is belangrijk voor het hotel en de bus.

Ook als U er nog niet aan toe was, er is nog plaats.
We gaan weer een volle week op vakantie naar Millingen 
centrum. Velen zullen nu gaan denken daar zijn we al eens 
geweest. Ja, het is een heel goed hotel en erg rustig met 
fijne mensen. We hebben een heel ander excursieprogra-
mma voor u georganiseerd. Op de heenweg koffie met 
wat lekkers. De koffers worden naar de kamers gebracht. 
Zondag excursie naar de Ooipolder en in de avond bingo 
met mooie prijsjes. Maandag naar de Paardenmelkerij in 
Zeeland. Dinsdag met de pannenkoekenboot in Nijmegen 
en uitpuffen op de Waalkade. Woensdag markt in Millingen 
en s’avonds een humoristische likeurproeverij met bijzon-
dere namen. Donderdag Horsen een bijzonder gevarieerd 
wijngaardbedrijf en escargotsteelt. Vrijdag een bezoek aan 
oude ambachten en speelgoed museum in Terschuur en in 
de avond een smikkelpan/steengril arrangement met 

De speciale jubileum activiteiten worden allen goed 
bezocht en de deelnemers zijn enthousiast over de 
inmiddels gepasseerde bijeenkomsten. Hieronder een 
kort verslag.
Heeft u zich nog niet aangemeld voor een bijeenkomst, 
meldt u dan aan via het inschrijfformulier dat verkrijgbaar 
is in beide dienstencentra, de Wieken en het Trefpunt, of 
te downloaden via het internet op de eigen KBO-website 
www.kbonoordwijk.nl/inschrijfformulieren.html  
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 dagen vòòr de datum 
van een activiteit. Alle jubileum activiteiten zijn ook 
opgenomen in het KBO-activiteiten kalender elders in 
deze Nieuwsbrief.

Verslag van de voorbije bijeenkomsten;
27 februari   Bridge-drive in de Wieken, 
Deze drive begon al in de morgen om 10.30 uur en duurde 
tot 16.30 uur. Door 56 deelnemers werd om de eer en de 
prijzen gestreden. Dit alles onder leiding van Lies de Meij, 
en Henk Sieders achter de computer. Regelmatig voorzien 
van een warm of koud drankje, werd onder de middag een 
overheerlijke lunch geserveerd door de feestcommissie 
en het gastteam van het WSN. Daardoor werden de zinnen 
op geregelde tijden even verzet en bleef iedereen scherp 
gefocust op het verbeteren van de tot dan toe behaalde 
resultaten in de strijd om de beste plaatsen. Strategieën 
met de (speel)maten werden daarbij tussentijds nog eens 
even goed doorgenomen om dit te realiseren. 
De stemming zat er gedurende de hele dag goed in en 
vanuit de zaal werd dan ook geopperd om hier een jaarlijks 
terugkerend gebeuren van te maken. Zoiets als een 
jaarlijkse KBO-D-drive dus…..!
Aan het eind van de dag kwamen de scores op het bord 
met als winnaars :    
A-lijn Peter Beuk & Ria Beuk
B-lijn Nel Langendijk & Marjolijn van Mastrigt
De mooie prijzen vormden naast de eer, de kers op de 
spreekwoordelijke taart.  

Hollandse spellen en live muziek. Elke ochtend en avond 
gratis een kopje koffie/thee en s’avonds bittergarnituur. 
Bij het diner een gratis drankje, dit is een aanbieding voor 
ons als vaste klant. Op de terugweg een afscheidsdiner. 
Deze geheel verzorgde reis kost € 550, - pp op basis van 
een tweepersoons kamer en € 610, - voor een eenpersoons 
kamer.

Aanmelden voor deze reis zo snel mogelijk per telefoon 
of internet om te weten of deze reis door kan gaan.
Elly Zandwijk van Hage
Salvatorhof 30, 2211SR Noordwijkerhout
Tel 0252 372622  email zandwijk.m@ziggo.nl

Naast een bedankje voor de gezellige sfeer tijdens deze 
dag aan de spelers, verdienen de spelleiding, het gastteam 
van het WSN, de feestcommissie en overige vrijwilligers 
een welverdiend compliment voor deze mooi verlopen 
dag. Door u allen is deze dag tot een succes uitgegroeid!

3 maart   Bingo in de Wieken, 
Ruim 70 personen hadden zich aangemeld voor de 
jubileum bingo en waren om 14.00 uur aanwezig in de 
gezellig versierde zaal in de Wieken. Onder de bezielende 
leiding van Joke Raabe en haar man Ruud zat de stemming 
er al gauw in en kon de bingo van start gaan.

Annie van Beelen, lid van de feestcommissie, opende de 
eerste bingo met behulp van een leuk verhaal. De cijfers 
die in dit verhaal voorkwamen vormden daarbij de bingo-
getallen, dus het was direct opletten geblazen voor de 
aanwezigen. Er waren deze middag leuke prijzen te win-
nen dus ieder deed z’n best om iets te bemachtigen. 
De “ Bingo’s “ waren niet van de lucht, soms iets te vroeg, 
maar goed, uiteindelijk verliep alles volgens de spelregels. 
Regelmatig werden de aanwezigen door het WSN-
gastteam voorzien van een drankje en een hapje en 
daarmee werd het al snel een gezellig gebeuren. Spanning 
en hilariteit wisselden elkaar af tijdens de diverse ronden 
en aan het einde van het liedje waren alle prijzen toch ook 
echt vergeven. Afgaande op de geuite reacties kon men 
terugzien op een uiterst gezellige en geslaagde middag.  
Met dank voor alle aanwezigen en voor de in inzet van de 
vele betrokken vrijwilligers!

Wat volgt nu de komende tijd? 
Met het naderen van het voorjaar zullen de activiteiten zich 
ook meer gaan verplaatsen naar het buiten gebeuren. In 
april en mei gaan we heerlijk wandelen en staat o.a. een 
bezoek aan de Theedrinkerij en een historische wandeling 
door Noordwijk-Binnen op het programma. U kunt zich 
nog inschrijven (zie aan het begin van de tekst).



Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd April '16 Mei '16

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 7 5

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 20 18

 Bowlen   (Bowlingcentrum)
     KBO  v   v Panhuysstraat

do 14:00 21 19

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 15 20

 Handwerken - (KBO)
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Jaarvergadering
     KBO  v   De Wieken

ma 14:00 18

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

Jubileum - Wandelen
     KBO  v  Theedrinkerij Noordwijk Buiten

wo 14:00 20

Jubileum - Wandelen
met rolstoelers en begeleiders
     KBO  v  Theedrinkerij Noordwijk Buiten

wo 14:00 11

Jubileum - Wandeling met Hein Verkade
     KBO  v  door Historisch Noordwijk met als 
afsluiting borrel bij Hotel Royal

vr 14:00 20

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 4, 11, 18, 25 2. 9, 23, 30

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

do 14:00 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 4, 11, 25 2, 9, 23, 30

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   Het Trefpunt

ma 13:30 18

 Natuurclubje   (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 2

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 12, 26 10, 24

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 13 11, 25

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen do 10:30 14, 28 12, 26

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 1, 15, 29 13, 27

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 19.15 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 4, 11, 18, 25 2, 9, 23, 30

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 19 17

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd April '16 Mei '16

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 9, 23 14, 28

 Bingo / Damesonderonsje
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 11 9

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 6, 13

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 20, 27 4, 11, 18, 25

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 7

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

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

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

vr 13:30 13, 20, 27

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 4, 11, 18, 25 2,  9, 23, 30

 Computerclub  "I-Pad & MacBook gebruik" 
     DBO      Het Trefpunt di 10:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin

do 19:00 7, 14, 21, 28 12, 19, 26

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 9, 23 14, 28

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 11, 25

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 4, 18 2

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 19 17

 Modeshow > H & A Mode
     DBO    Het Trefpunt za 10:00 2

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 9:30 4, 11, 18, 25

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 4, 11, 18, 25 2, 9, 23

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 5, 12, 19, 26 3

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

do 10:00 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 15:30 6, 13, 20 4, 11, 18, 25

 Yoga
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 4, 11, 18, 25 2, 23, 30

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     DPO-Gebouw

di 10:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     DPO-Gebouw

wo 10:30 6, 13, 20 4, 11, 18, 25 

Activiteiten



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

Tiffany is een verfijnde tak van het bekende 
glas-in-lood en bijzonder geschikt en leuk als 
hobby. Voor vrijwel iedereen is het mogelijk 
om deze techniek te leren.
Speciaal voor KBO Noordwijk, geef ik deze 
introductiecursus waarin je alle aspecten leert.

Werken met het prachtige Tiffanyglas is een ware sensatie. 
Je leer nauwkeurig glassnijden, koperfolie vouwen en 
solderen. Aan het eind van deze cursus houdt je een fraai 
werkstuk over. De cursus wordt gegeven in “de Wieken”  
op een middag van half  2 tot 4 uur.  De cursus duurt 
7 lessen, aanvang april a.s., data in overleg nader te 
bepalen. Kosten voor deelname is afhankelijk van 
aantal deelnemers, indicatie € 85,- / € 120,- maximaal 
7 deelnemers. Aanmelden en informatie bij Annie 
van Beelen tel. 071 – 88 81 407 Zelf hoef je geen 
gereedschappen mee te brengen.
De cursus wordt gegeven door Joost Wijnberg.

Quilten (nieuw)
Tijdens de handwerkmiddag waar als nieuw onderdeel 
het quilten aan toegevoegd is zoeken we enthousiaste 
deelnemers. Bent u dat?

In de vorige Nieuwsbrief werd gevraagd voor allerlei 
stofjes om het quilten op te kunnen starten en hierop 
is gereageerd en met succes, zodat niets meer u kan 
tegenhouden om hier aan deel te nemen. Dit wordt 
gedaan tijdens het handwerken op dinsdagmiddag 
waarbij allerlei vormen van handwerk kunnen worden 
beoefend.
Quilten is een handwerktechniek van vroeger. De vrouwen 
die tot de Amy’sgroep behoorden maakten al deze quilts. 
Eigenlijk kun je het vergelijken met de gestikte dekens 
van vroeger alleen is er nu een moderne versie. 

Nu is het weer in de mode 
om kussens, plaids of een 
sprei te maken in de kleuren 
die je zelf bepaald.
 Interesse?  
Tel. 071 8881407 of mailen kan 
ook anvanbeelen@casema.nl

Glas in Lood 
cursus 
(Tiffany Stijl)  

herhaalde 

oproep!



In memoriam 
pastoor Wim Kleijn 
Op 3 maart 2016, in het zestigste jaar van zijn priester-
schap, overleed oud pastoor Wim Kleijn. 
“Geloof is geen kwestie van zeker weten, maar van hoop 
en vertrouwen”.

Dat zei oud pastoor Wim Kleijn tegen de journalist van 
Het Leidsch Dagblad in interview ter gelegenheid van 
zijn vijftigjarig priesterjubileum in 2006. Een mooi citaat 
wat tekenend is voor deze oud pastoor.

We herinneren hem als een hartelijke man, die oog en oor 
had voor heel de parochiegemeenschap Sint Jeroen en 
Maria ter Zee. Of zoals Bisschop van den Henden zei tijdens 
de uitvaart plechtigheid op: “Veel mensen hebben vele 
herinneringen aan pastoor Wim Kleijn en als we al die mensen 
aan het woord zouden laten, hebben we aan deze dag niet 
genoeg. Zelf heb ik hem mogen ontmoeten, hier in deze kerk: 
keurig in het pak, kaarsrecht en steunend op zijn stok, gaf hij 
mij een warme hand”.

Wim Kleijn heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. 
Hij werd geboren op achttien juni 1931 in Rotterdam 
en was negen jaar toen de oorlog uitbrak. Het zware 
bombardement maakte hij dus heel bewust mee. 

Hij moest evacueren en het moet niet gemakkelijk voor 
hem zijn geweest om, gescheiden van zijn ouders en 
zussen, op te groeien. Hij werd tot priestergewijd op 
26 mei 1956 in het jaar dat ook het Bisdom Rotterdam 
werd opgericht. Ook maakte hij alle vernieuwingen mee 
binnen de kerk na het 2e Vaticaans concilie.

Tijdens de mooi gezongen uitvaartdienst, die door veel 
familie en ook veel parochianen, vrienden en bekenden, 
werd bezocht, memoreerde voorganger Bisschop van 
den Henden een brief die pastoor Kleijn schreef aan 
Monseigneur van Luyn, Bisschop van Rotterdam, bij 
zijn pensionering. Wim schreef: “in mijn ontslagbrief stond 
in welke parochies ik heb gewerkt als priester: Hillegom, 
Pijnacker, Noordwijkerhout en Noordwijk, maar er staat niet 
bij dat ik ook nog leraar en geweest op het klein seminarie en 
ook als leraar was ik priester”. Inderdaad leraar is pastoor 
Kleijn altijd gebleven, zonder belerend te zijn, ieder in zijn 
waarde latend, om Gods Woord te verkondigen onder de 
mensen.
In het interview bij zijn vijftigjarig priesterfeest zegt Wim: 
“Het is een feest van dankbaarheid. In de tijd dat ik priester 
ben, heb ik veel mensen mogen troosten, inspireren, bijstaan. 
En van de andere kant ben ik ook geïnspireerd en gesteund 
door mensen. Daar ben ik dankbaar voor”. Graag had hij zijn 
zestigste priesterfeest gevierd op 5 juni a.s. en tevens ook 
zijn vijfentachtigste verjaardag, samen met zijn familie en 
parochianen van Noordwijk. Maar God haalde hem thuis, 
hij was gesterkt door de Heilige Sacramenten. Terug in 
de handen van de levende God.
We herinneren pastoor Kleijn als een statige herder 
met een groot hart, met altijd woorden om te steunen 
en te bemoedigen maar ook om te corrigeren op een 
vriendelijke manier. Wij zijn hem dankbaar voor alles wat 
hij heeft gedaan voor al die parochianen waar hij ‘herder’ 
mocht zijn. 

Hij rustte in vrede.

Riet Stout – van de Made

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 
 
 
Het bestuur van KBO Noordwijk nodigt u hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. 
Deze vindt plaats op : 
 

Datum :     maandag 18 apri l  2016  
Locatie :    De Wieken,  Wassenaarsestraat  5  in Noordwi jk-Binnen  
Aanvang :  14.00 uur  

 
 

AGENDA 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

2. Mededelingen 

3. Vaststelling notulen vorige vergadering 

4. Ingekomen stukken 

5. Jaarverslag 2015 

 Korte pauze (koffie/thee) 
 

6. Financieel jaarverslag 

a. Jaarrekening 2015 

b. Verslag Kascontrolecommissie en benoeming nieuwe Kascontrolecommissie 

c. Decharge van het bestuur 

d. Begroting 2017 

e. Vaststelling contributie 2017 

7. Rondvraag 

8. Sluiting Algemene Ledenvergadering 

 
Aansluitend;  
na het officiële gedeelte van deze middag is er tijd voor wat een wat luchtiger programma 
onder het genot van een drankje : 
 

• Optreden zanggroep ‘ Geen gehoor ‘ 
 Komische show van een groep dames met muziek en zang 
 

• Informatie reizen, o.a.: 
 - Zomervakantie – vakantie week door Elly Zandwijk 
 - Museum bezoek, door Annie van Beelen 

 

Graag tot dan ! 

Mevr. G.F.H. Duijm-Steur, 
van de Mortelstraat 83    83 jaar

Mevr. T.C. Alkmade-van der Leden, 
Groot Hoogwaak 107    92 jaar

Pastor W.J.Kleijn, 
Jeroenspark 1 k130    84 jaar

Mevr. E. van Rheenen-Stehr, 
Groot Hoogwaak 225    79 jaar

Mevr. J. van Egmond-van Zuijlen, 
Thijs van der Lindenstraat 24 (P/A)    97 jaar

 Dat zij mogen           rusten in vrede 



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
Mei  5  13 april
Juni  6  11 mei
Juli / augustus 7/8  15 juni
September   9  10 augustus

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
Mw. J.L.M. Jongeneel Secretaris wnd
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl
 071 36 242 30
 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
Mw.W.C.E. van Leeuwen B E: wcevanleeuwen@ziggo.nl  
  071 36 161 63
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. van den Burg    
 E: webmaster@kbonoordwijk.nl

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 €  24,- 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

Algemene informatie
KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie
Per 1 januari 2016 bedraagt de contributie voor het 
lidmaatschap € 24,00 per persoon per jaar.
Duur van het lidmaatschap
De minimale duur van het KBO Noordwijk-lidmaatschap 
is tenminste één volledig kalenderjaar. Het lidmaatschap 
wordt daarna jaarlijks automatisch verlengd met een jaar.
Lidmaatschap opzeggen
De opzeggingstermijn is minimaal één maand voor het 
einde van enig jaar (dus vòòr 1 december) en dient 
schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie. Het 
actuele adres van de KBO Noordwijk ledenadministratie 
vindt u altijd achterin de Nieuwsbrief en op de website 
www.kbonoordwijk.nl

Ziek? 
U vindt het fijn als iemand u een bezoekje brengt? 
Al enige tijd hadden wij niemand die – op verzoek – een 
zieke KBO-er wilde bezoeken. Wij zijn blij dat: Mevrouw 
J.G. Lindhout  (tel. 071 8885409) deze taak op zich wil 
nemen. Wij heten haar van harte welkom in de groep 
vrijwilligers. Als u zelf of een van uw naasten is ziek en 
verlangt naar bezoek, belt u dan even naar mevrouw 
Lindhout. Zij maakt dan met u een afspraak. 




