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Enkele weken geleden hoorden we 
in de viering God zeggen: keer u 
niet af van uw medemensen (Jesaja 
58, 8). Samen met andere oproepen 
tot medemenselijkheid: brood met 
de hongerigen delen en dakloze 
zwervers in uw huis opnemen, is dit 
uiterst actueel.

Dan zie ik die duizenden mensen 
voor me, in gammele boten op zee 
wanhopig op zoek naar vaste grond 
onder de voeten en ….. eenmaal aan 
land tegen allerhande belemmerin-
gen aanlopen. Het nieuws stond de 
afgelopen tijd bol van ons omgaan 
met medemensen, vooral naar 
aanleiding van de fel omstreden, 
zogenaamde anti-moslimbesluiten 
van de nieuwe president van de VS. 
Hij wil de toegang uit verschillende 
moslimlanden weigeren en een flinke 
muur bouwen om mensen uit 
buurland Mexico buiten de deur te 

houden. Soortgelijke beperkende 
maatregelen komen van meerdere 
politieke leiders en machthebbers. 
Waar blijft de interpretatie van de 
Bijbelse waarde: keer u niet af van uw 
medemensen?
Dat miljoenen mensen het met deze 
mensen eens zijn, vind ik nog meer 
verontrustend! Dat president Trump 
zijn gang kan gaan met het uitvoeren 
van wat hij tijdens de verkiezingscam-
pagnes heeft aangekondigd, kan 
alleen omdat hij geweldig veel 
stemmen van instemming kreeg. 
Dat politici in de peilingen hun partij 
de grootste zien worden, kan alleen 
omdat ze geweldig veel instemming 
krijgen. 
Dan moet ik me zelf afvragen: hoe 
luidt mijn eigen antwoord op de 
uitdaging keer u niet af van uw 
medemensen? Kijk of wijs niet alleen 
naar die ander, die zegt het volkomen 
eens te zijn met mensen die beweren, 

dat we heel snel de grenzen moeten 
sluiten voor al dat binnenstromend 
‘tuig’ die hier onze banen en rust 
komen wegpakken, die vanuit hun 
eigen andersgelovig zijn hier wel 
zullen bepalen wat we wel of niet 
mogen geloven.
We zien niet eens hoeveel mensen 
werkelijk op de vlucht zijn, om aan 
levensgevaar te ontkomen, die naar 
andere landen vluchten in de hoop 
dat wij ons overvloedig brood met 
hen willen delen, omdat ze honger 
lijden; die dakloos rondzwervend 
hopen en verwachten dat zij bij ons 
onderdak vinden tegen kou en regen. 
Het is goed om naar je zelf te kijken, 
om bij je zelf te rade te gaan en je af 
te vragen: keer ik me af van mijn 
medemensen? 
Wie geef je bijvoorbeeld 15 maart 
jouw stem?

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/verkade

W O N E N  •  Z O R G  •  W E L Z I J N

Groot Hoogwaak 1
2202 TG Noordwijk aan Zee
info@groothoogwaak.nl
www.groothoogwaak.nl

We helpen Noordwijkers 
om met elkaar tevreden 
oud te worden.

Het is, als ik dit schrijf, 8 februari. 
De winkels liggen vol valenti-
jnsprullaria. Ieder jaar opnieuw 
realiseer ik mij, dat dat nu een van 
die “feesten” zijn, die wij in onze 
jeugd niet kenden. Vriendschap gaf 
je als mens naar mens en daar was 
geen cadeautje bij nodig.

Tegenwoordig hoor je er niet meer 
bij als je geen cadeautje, kaartje of 
digitaal berichtje met veel toeters en 
bellen krijgt om je te herinneren dat 
je vrienden hebt. Heeft u die nodig? 
Dan is het – vind ik – niet zo goed 
gesteld met die vriendschappen. Ik 
zal wel ouderwets zijn, maar tja, dat 
hoort bij de leeftijd.

Iets oud, vertrouwds is dit jaar in een 
nieuw jasje gestoken. Ik bedoel 
daarmee de vasten: vroeger was dat 

het snoeptrommeltje, want je mocht 
tijdens de vasten niet snoepen. Nu is 
dat het nuttigen van alcohol. Geen 
slecht idee vind ik dat, het gaat terug 
naar de periode dat tijdens de vasten 
de gelovigen matig dienden te leven. 
In onze tijd zijn velen bepaald niet 
matig als het gaat om het nuttigen 
van alcoholische dranken, als ik de 
publicaties mag geloven. Velen van 
ons vinden een fles wijn per dag een 
normaal patroon… Veertig dagen 
geen alcohol, zal dan wel voor 
ontwenningsverschijnselen kunnen 
gaan zorgen, maar dat brengt ons 
wel weer bij de tijd. Ik ben van plan 
daaraan mee te doen, u ook? Ik heb 
inmiddels wel al een paar flessen 
alcoholvrije wijn in huis gehaald, 
zodat het zicht in elk geval gewoon is. 
Tja, een mens moet zichzelf op onze 
leeftijd wel kennen.

Wij gaan de koudste maand tege-
moet, want dat is eind februari/begin 
maart de laatste jaren het geval. Het 
is de periode waarin het fijn is om de 
warmte binnenshuis en bij elkaar te 
zoeken en te vinden. Het is ook de tijd 
waarin wij alweer gaan denken wat 
wij in het voorjaar gaan doen. Kijk 
maar eens bij de activiteiten of er 
mogelijkheden zijn, waarbij u denkt: 
dat ga ik proberen. Mogelijk kijkt u 
ook al uit naar een vakantie, ook 
daarvoor is een mogelijkheid.

Beste mensen, wij kijken altijd vooruit 
en dat blijven wij doen. Dat doen wij 
met elkaar en daardoor kunnen wij 
anderen op een goede manier door 
moeilijke periodes helpen. 

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

Je stem
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Beste wandelaars KBO  2e helft van seizoen 2016/2017.
Met Kees René, Marga en ik hebben we weer mooie 
wandelingen uitgezocht.
Elke 3e dinsdag van de maand vertrekken we om 8.45u of 
om 9 uur vanaf het Verkadeplein bij de St.Jeroenskerk om 
met de auto naar station Voorhout te rijden en daar de 
trein te nemen.
LET OP DE JUISTE TIJD VAN VERTREK BIJ IEDERE 
WANDELING.
Di. 21 febr.`17.  Wandeling Rijpwetering en omgeving 
(Kaag en Braasem) 15 km. 
Wandeling van Marga Salman.
We vertrekken vanaf het Verkadeplein om 8.45 u met de 
auto naar Voorhout en daarna met trein van 9.07u naar 
Leiden Centraal. Daarna met de bus 56 ri. Leimuiden naar 
Rijpwetering bushalte Paardebrug.  We laten ons nu 
verrassen door Marga.
Di. 21 maart `17. Ns-Wandeling Utrechtse Heuvelrug 
14 km. Start Ns-Driebergen-Zeist –Maarn.
Bijzonder: afwisseling tussen bos, heide en zandverstuivin-
gen. Deze wandeling voert langs de charmante “Koepel 
van Stoop”op het landgoed Den Treek. Markering v.d. 
route tot Austerlitz met wit-rode tekens met NS logo.
We vertrekken vanaf het Verkadeplein bij de St.Jeroenskerk 
om 8.45 u met de auto naar Voorhout ,daarna met trein om 
9.07 u naar Leiden ri. Utrecht, in Utrecht-Centraal overstap 
naar Driebergen-Zeist.
Di.19 april `17. Wandeling Leerdam - Beesd16km. 
Wandelen langs rivieren. Uit www.stroomwaarts.net
De bloesemroute. De rivier de Linge is te omschrijven als 
schilderachtig.Vooral het traject tussen Leerdam en Beesd 
is een mooie meanderend rivierenlandschap. Neem daarbij 
de oude en karakteristieke dorpjes als Acquoy en Rumpt en 
je begrijpt waarom wandelen langs rivieren zo mooi is.
Tot  ziens,  Ellen de Groot, 071-3612112 of 0642656757    

Met 27 deelnemers vertrokken we vanaf het Verkade-
plein met auto’s naar Warmond.
Het was koud. Temp -2 graden, gevoelstemp -9 en 
grond temp -3,9. Van de VVVV liepen we eerst naar het 
Warmonds bos waar ex-minister van der Steur woont. 
Het bos zag er prachtig uit met zijn wit berijpte bomen. 
Ook veel paddenstoelen en elvenbankjes. Erg grote 
groeiden tegen boomstammen.

In Warmond zagen we een bloeiende Japanse kersboom. 
Prachtig met lila bloesem. Bij de ruïne op de begraafplaats 
bloeiden sneeuwklokjes. Bij Marienhage hadden we onze 
break. Heerlijk opgewarmd in het restaurant. Verder 
vervolgden we onze route door een bevroren blubber 
weiland. Waar we een toom bonte kippen en haantjes 
tegen kwamen. Door naar Oegstgeest waar we een wijk 
inliepen langs het water. Ellen belde goede kennissen die 
enthousiast naar ons zwaaiden, vanuit een appartement 
aan de overkant. Door naar Endegeest waar bij in het stads-
huis even een plaspauze was. Op het terrein liepen we 
even verkeerd maar we kwamen uiteindelijk goed terecht. 
Door een winkelstraat en de Leidsche hout waar we 
picknickten aan het water met uitzicht op muziektent. In 
de theetuin ook wat gebruikt. Een van de deelneemsters 
was ongelukkig ten val gekomen. Gelukkig kon ze blijven 
lopen en waren er pijnstillers.
Het laatste stuk liepen we Poelgeest in aan de rand van 
nieuwbouw. Erg drassig en halfbevroren plassen die toch 
net te diep waren om droog over heen te komen. Een 
nieuw stuk natuurgebied met aalscholvers die naar ons 
leken te zwaaien met hun grote vleugels. Halsband 
parkieten in het bos. Een haas die er als een haas vandoor 
ging. Veel molshopen een roffelende specht. Een vlinder-
tuin en een heemtuin waar we later dit jaar zeker nog eens 
langs gaan.
Uiteindelijk hebben we 18,8 km gelopen. Het was een 
mooie wandeling.
Volgende keer gaan we naar Rijpwetering. Hoop er dan 
weer bij te zijn.

Wimke Schrier

Wandelen met de KBO Wandeling vanaf Warmond  

17-1-2017
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

●  Rayonhouders (m/v) [doorlopend]
Wij willen graag in contact komen met leden die op inval-
basis en/of op vaste basis binnen een bepaald rayon het 
contact met onze leden in een vaste ‘eigen’ wijk willen 
onderhouden. De werkzaamheden omvatten o.a. de bezor-
ging van de Nieuwsbrieven / Nestors en contributienota’s, 
presentjes met verjaardagen etc. Bezorging vindt plaats in 
Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk en Rijnsburg. De 
Nieuwsbrieven / Nestors worden 10 x per jaar op vaste 
datums verspreid. Signaleren van verhuizingen en (ernstige) 
ziektemeldingen van leden binnen het eigen rayon en 

melding hiervan aan de leden-
administratie. Voor meer informatie 
hierover kunt u contact opnemen 
met:
• dhr. Aad van der Meer 
  tel. 071 - 36 143 56  of 
• Jacques Berbée  
  tel. 071 - 36 138 58

De dag van de Ziekenzalving 
op donderdag 9 maart 2017

Een dag van ontmoeting, bezinning, 
warmte, kerkelijke viering en verwend 
worden.
Zou u het sacrament van de 
ziekenzalving willen ontvangen? 
U bent van harte uitgenodigd, of weet 
u iemand in uw omgeving die dit ook 

graag zou willen meemaken? 
Wij horen/zien het graag, voor vervoer kan worden 
gezorgd.

Namens het pastoraal team en de werkgroep,
Marga van Went, Tel.: 0651021554 
Mail: margavanwent@hotmail.com



Deze maand een keer een niet-juridisch verhaal maar een 
kleine uiteenzetting over notarissen en prijzen. Want ook 
daar blijkt in de praktijk nog steeds verwarring over te zijn.
De tarieven in het notariaat zijn geheel vrij, dat wil zeggen 
dat iedere notaris de prijs van zijn diensten zelf mag 
bepalen. Uiteraard moet je deze prijs wel kunnen verant-
woorden ten opzichte van de bestede uren en de aard van 
de werkzaamheden. Vroeger was dat anders. Toen waren in 
elk geval de prijzen van leveringen en hypotheken door 
de overheid vastgesteld. Een notaris wordt immers door 
de Koning benoemd en is een bijzonder soort ambtenaar.
 In 2003 is men hiervan afgestapt om de concurrentie 
tussen notarissen te bevorderen. Dat is gelukt. Of de 
kwaliteit van de geleverde diensten daarmee ook vooruit is 
gegaan, is de vraag. Onder druk van de prijzen van concul-
lega’s zakken sommige notarissen zodanig met hun prijzen 
voor leveringen en hypotheken dat het wel een ‘afraffel’-
zaak móet worden. Meestal kunt u maar beperkt bellen 
met deze notarissen om vragen te stellen, krijgt u geen 
koffie en moet u in sommige gevallen uw jas aanhouden… 
Heb ik van cliënten van mij vernomen die dat soort 
ervaringen hebben. Maar dat is wellicht nog niet het 
ergste. Vaak worden de akten heel goedkoop aangeboden, 
maar zit er wel een ‘opplus’bijlage bij de offerte. 
Bijvoorbeeld: als u vaker belt dan ‘toegestaan’ komt er € 25 
ex BTW per gesprek bij de prijs. Als u de afspraak verzet: 
€ 50. Als ze de bank moeten bellen als het geld niet op tijd 
binnen is: € 35. Als er onderhandse stukken van de bank 

getekend moeten worden € 75. Ga zo maar door. 
Uiteindelijk bent u voor uw akten misschien wel evenveel 
kwijt als bij een notaris die een wat hoger tarief offreert 
maar waar wel alles inbegrepen is. Bij ons kantoor is dit 
altijd het geval. Het geoffreerde tarief blijft het tarief, ook al 
komt u regelmatig langs om vragen te stellen en ook al 
moeten wij diverse malen naar de hypotheekverstrekker 
bellen. Wel zo klantvriendelijk en gastvrij. Bovendien weet 
u dan waar u qua prijs aan toe bent.
Als u een huis ‘kosten koper’ koopt, betaalt u de kosten van 
de notaris (en de overdrachtsbelasting). Dit is meestal het 
geval. (Alleen bij nieuwbouwwoningen is het vaak ‘vrij op 
naam’ omdat daar de projectontwikkelaar de notaris kiest 
en ook betaalt). Dat wil zeggen dat u als koper die de 
kosten betaalt ook de notaris van uw eigen keuze mag 
kiezen! En dat geldt bij nieuwbouw ook voor de hypo-
theekakte. Die moet u immers wel zelf betalen. Die hoeft u 
dus niet – zoals de levering – ook bij de projectnotaris te 
laten passeren. U kunt daarvoor uw eigen notaris kiezen.
Overigens kunt u bij ons ook altijd een offerte aanvragen 
voor een second opinion ten aanzien van uw concept-
koopovereenkomst of –akte van levering.

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 door het romantische Rijndal naar Mainz Activiteiten-
wetenswaardigheden 

Fotoclub KBO op bezoek 
bij de KTS in Voorhout

Sportief wandelen

Op maandag 31 juli vertrekken we vanuit Noordwijk, 
met een bus van Beuk naar Arnhem alwaar wij insche-
pen op de Statendam, retour op zondag 6 augustus.

Van het Schokoladenmuseum tot de Weinstuben in de 
Drosselgasse, tijdens deze riviercruise proeft u letterlijk 
en figuurlijk van de Duitse cultuur. Onderweg zien we 
prachtige parels als de Loreley en het sfeervolle centrum 
van Mainz met de Dom. Ontspanning verzekerd!
Via Krefeld, Keulen, Andernach, Rüdesheim, Mainz, 
Boppard, Düsseldorf en weer retour in Arnhem. Met een 
welkomstcocktail en meerdere excursiemogelijkheden 
inclusief een excursie naar Heidelberg en daar boven op 
een Captains Dinner.
In dit arrangement bent u volledig verzorgd aan boord, dit 
betekent niet alleen de maaltijden maar ook regelmatig 
een kopje koffie of thee met een versnapering erbij.
De prijs voor dit arrangement p.p. € 770, - (hoofddek) en 
€ 840, - (promenadedek), 1 persoonshut betalen extra. 

Donderdag 19 januari bracht de fotoclub van de KBO een 
bezoek aan het Teylingen College KTS in Voorhout met als 
doel de productieafdelingen op de foto te zetten. Het 
gezelschap werd verdeeld in twee groepen van zeven 
fotografen en we mochten alle lokalen en werkplaatsen in 
en dit leverde leuke momenten op met leerlingen die niet 
op de foto wilden. Zo kwamen we bij de koks (in het 
examenjaar) die allerlei heerlijke producten aan het 
bereiden waren en waar je gemakkelijk een praatje kon 
mee kon maken. Bij de technische afdelingen gaf dit 
regelmatig hilarische reacties, maar dit kwam voornamelijk 
doordat dit nog eerstejaars waren en nog niet zo gewend 
waren aan deze aandacht. Na afloop waren de partners ook 
aangekomen en besloten we deze middag met een 
voortreffelijk bereide en geserveerde drie gangen maaltijd 
(voor eigen rekening).
John Peeters

Museumbus
Ja hoor, in het nieuwe jaar gaan we starten met de 
Hermitage te Amsterdam en wel op vrijdag 24 maart. 
We vertrekken om 11.00 uur vanaf het marktplein, 
Duinwetering te Noordwijk. De firma Beuk brengt en 
haalt ons voor € 14, - p.p. Een ticket voor het museum 
kost € 17,50 dus totaal € 31,50. Heeft u een museum-
kaart dan zijn de extra kosten € 2,50 dus totaal € 16,50. 
Deze extra € 2,50 moet in het museum betaald worden. 
Wilt u ook mee dan even een plaatsje reserveren bij An.

Modeshow met lente High Tea.
Op zaterdag 22 april om 11.00 uur is er weer een 
gezellige modeshow van Leon van der Klooster. De 
kleding is ook dit voorjaar mooi en modern. In de pauze 
en na de loterij komt er een heerlijke lente High Tea. 
De kosten hiervoor zijn € 2,50 en indien u hier aan mee 
wil doen dan even een belletje naar An.
 

Donderdag 27 april koningsdag.
Voor het eerst wil de KBO een gezellige dansmiddag 
organiseren voor alle senioren in Noordwijk. Als u niet 
wil/kan dansen dan is ook leuk om naar de muziek te 
luisteren of een babbel te maken. Op deze middag kunt 
u luisteren naar prachtige muziek van de familie 
Linthout met zangeres. Dus kom gezellig een bakkie 
doen of een glaasje drinken (niet gratis)
Aanvang 14.00 uur en einde 16.30 uur.

Voor bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen 
met An van Beelen 071 8881407 (liefst tussen 18.00 en 
19.00 uur). 

Voor het vervoer per bus van Beuk zijn de kosten ongeveer 
€ 25, - (afhankelijk van het aantal deelnemers).
Indien u mee wilt, aarzel dan niet want we hebben nog 
maar even tijd om te boeken. 
Meldt u zich dan bij An tel. 071 88 814 07.

Begin het nieuwe jaar goed en ga mee wandelen een 
gezellige groep. We verzamelen elke donderdagmorgen 
om 10.45 uur op het vuurtorenplein en wandelen tot 
ongeveer 12. 00 uur. ( 6 km) We lopen op het strand in 
de duinen of op straat. Deelname is gratis. 
Informatie bij Maria Berbee  06 37240047
 



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Maart '17 April '17
 Algemene Ledenvergadering (ALV)
     KBO  v   De Wieken

ma 14:00 24

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 2 6

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 15 19

 Bowlen   (Bowlingcentrum)
     KBO  v   v Panhuysstraat

do 14:00 16 20

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 17 21

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

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

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 24

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

do 14:00 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 24

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   Het Trefpunt

ma 13:30 24

 Konings(mid)dag
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 27

 Museumbezoek
     KBO  v   Hermitage, Amsterdam

vr 10:45
24  Zie elders in 
deze Nieuwsbrief

 Natuurclub "Samen eropuit"  (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 6

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

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

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

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

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

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 3, 17, 31 28

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 6, 13, 20, 27 3, 10, 24

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 21 18

Activiteiten

Voor de agenda van de ALV en het programma van Konings(mid)dag: Zie de volgende Nieuwsbrief

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Maart '17 April '17
 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 11, 25 8, 22

 Bingo / Damesbingo
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 13 10

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

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

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 19, 26

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 3, 10, 17, 24, 31
7, 14(Paasdrive 
13:00 uur)21, 28

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 24

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 11, 25 8, 22

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 6, 20, 27(excursie)

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 13, 20, 
27(excursie)

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 21 18

 Modeshow > H & A Mode
     DBO     Het Trefpunt

za 10:00 11

 Modeshow > Van der Klooster Mode
     DBO     De Wieken

za 11:00 22

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 9:30 6, 13, 20, 27 3, 10

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 24 

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

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

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

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

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

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

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 14:30 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

Activiteiten



Bij veel mensen valt binnenkort weer de bekende ‘blauwe 
envelop’ in de bus voor de aangifte over 2016. Zoals ook 
vorige jaren bestaat de mogelijkheid om de aangifte te 
laten doen door een belastinginvuller van de gezamenlijke 
lokale Ouderenbonden. Deze vrijwilligers hebben hiervoor 
een gedegen opleiding gevolgd, die speciaal gericht is op 
de normale belastingaangiften voor ouderen. In principe 
wordt deze service door de belastinginvullers tegen een 
(eventueel) kleine kostenvergoeding verleend. De 
doelgroep: leden van de lokale Ouderenbonden en 
donateurs van WSN, met een jaarinkomen tot € 35.000 
(alleenstaande) of € 50.000 (gehuwden/samenwonenden). 
Voor gemaakte onkosten (vervoer, afdrukken, dongel, etc.) 
kan maximaal € 12 in rekening worden gebracht. Voor de 
aanmelding vragen wij u ook dit jaar rechtstreeks telefo-
nisch contact op te nemen met een belastinginvuller uit 
onderstaande lijst. De aangifte gebeurt op dezelfde 
manier als voorgaande jaren, dus op een pc in De Wieken 

of Het Trefpunt, ofwel bij u thuis of bij de belastinginvuller. 
De termijn voor de aangifte wordt ook dit jaar weer 
verlengd tot 1 MEI 2017, mede omdat de VIA 
(Vooringevulde Aangifte ) slechts beschikbaar is vanaf 
1 maart 2017. Vóór 1 maart 2017 krijgt u eventueel een 
brief van de Belastingdienst met een nieuwe machtigings-
code. Deze code heeft de belastinginvuller nodig om uw 
gegevens te downloaden en uw aangifte te doen. 

Mocht u deze brief niet ontvangen hebben, dan vragen wij 
deze machtigingscode voor u aan. Via de computer kan 
ook in korte tijd worden uitgerekend wat u moet betalen 
of eventueel kunt terugkrijgen van de al ingehouden en/of 
betaalde belasting en of u het correcte bedrag van zorg- 
en/of huurtoeslag uitgekeerd hebt gekregen in 2016 en 
uitgekeerd krijgt in 2017. Ook kan worden bekeken of u in 
aanmerking komt voor kwijtschelding gemeentebelasting 
en waterschapslasten. 

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2016

Met de Sint-Jeroenskerk in Noordwijk heeft onze parochie 
een bedevaartskerk binnen haar grenzen. En wel sinds 
1892,  toen Paus Leo XIII Noordwijk voor de tweede maal 
verhief tot bedevaartplaats van de Heilige Jeroen (+856).  
De relieken van Jeroen, die werden bewaard in de abdij 
van Egmond, werden in dat jaar vanuit Haarlem naar 
Noordwijk overgebracht. Sindsdien worden de overblijfse-
len in een schrijn in het Sint-Jeroensaltaar van de parochie-
kerk bewaard.  Deze schrijn werd tientallen jaren lang 
bezocht door bedevaartgangers.  Met als hoogtepunt de 
lange processies op de naamdag van Jeroen van 
Noordwijk,  17 augustus.  In 1927 werd de Sint-Jeroenskerk 
uitgebreid met de hallenkerk om al die processiegangers 
te kunnen herbergen.  Voor de processie is inmiddels de 
jaarlijks drukbezochte Jeroensommegang in de plaats 
gekomen. De traditionele Sint-Jeroensviering op de 
naamdag vindt nog steeds plaats, nu op de eerste zondag 
in september.  En nog steeds rond de reliekschrijn van de 
Heilige Jeroen. Dit jaar is de Sint-Jeroenskerk 125 jaar 
bedevaartkerk en Noordwijk bedevaartplaats.  Dit gaat 
gevierd worden met vele vieringen en activiteiten. Een 
hoogtepunt hiervan zal zijn de openstelling van het zgn. 
“Jeroensveld” op het Landgoed Calorama.  Het is een plaats 
om ons Jeroen te herinneren, die daar gemarteld en 
gedood werd door de Noormannen.  Het landgoed is 
decennialang gesloten geweest voor publiek. 

Jeroen 125 jaar

Het jubileumjaar “Jeroen125” zal worden geopend op 
16 april (1e Paasdag) en duren tot 7 november (Feest van 
Sint-Willibrord).  De kalender met jubileumactiviteiten zal 
in het volgende Zevenblad worden gepubliceerd.  
Inmiddels is er een facebookpagina Jeroen125 gelanceerd,  
waaraan een speciale jubileumwebsite www.Jeroen125.nl 
zal worden gekoppeld.  Hier zullen ook alle activiteiten zijn 
te vinden met alle informatie. 

De Belastinginvullers van de Ouderenbonden in Noordwijk zijn:
Dam C. van 3611318 c.van.dam@casema.nl
Hamburger C.A.M. 3619954 cecohamburger@hotmail.com
Hellemans R.C.G. 3620628 helle217@planet.nl
Hoeven J.F.M. van der 06-53632160 hansvanderh@casema.nl
Ike B.J.B. geen nieuwe klanten meer
Leeuwen W. van 3616163 wcevanleeuwen@ziggo.nl
Meer A. van der geen nieuwe klanten meer
Meijers H. 3610604 hh.meijers@gmail.com
Meijvogel T. 3646037 maybird@online.nl
Ouwehand F.T. 3618638 floriston@hetnet.nl
Vriezema F. 3616043 mevr_f_vriezema@ziggo.nl
Wollenberg C. van den 3621132 cvdw@ziggo.nl

Wij zijn ook op zoek naar een aantal nieuwe 
collega’s. Heeft u interesse en/of ervaring in 
eenvoudige belastingaangiften en het 
helpen van uw medemensen, meldt u zich 
dan aan bij één van hiernaast staande 
personen en gaat u eerst meelopen met een 
ervaren belastinginvuller van onze club.

Berend Ike  361 23 70  
Cees Hamburger 361  99 54  
Hans van der Hoeven  06 3 63 21 60



KLACHTENFORMULIER   
WMO Voorzieningen
Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer.

Naam: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode: ......................................................................Woonplaats: ......................................................................................  Telefoonnr.: .............................................................

 

Huishoudelijke hulp Organisatie:

Klacht:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hulpmiddelen:

Klacht: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Vervoer/ pasnummer:

Klacht: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Handtekening:  ............................................................................................................................ Datum: ........................................................................................................................

U kunt dit formulier deponeren in de brievenbussen van de DBO bij De Wieken en Het Trefpunt.
Het is belangrijk om uw klachten te melden, doet u dit a.u.b. zo snel mogelijk. Via het DBO (Drie Bonden Overleg) wordt er 
contact opgenomen met de Gemeente of de betrokken instanties. Op die manier kunnen we in elk geval zorgen dat de 
klachten op de juiste plaats besproken worden en problemen signaleren.

Mevr. D. Schrier-Korbee 
De la Bassecour Caanstraat 83     88 jaar

Mevr. E.C. Schrama-van de Berg 
Langevelderlaan 33   84 jaar

Dhr. W.D. Zonneveld 
Jan Kloosstraat 50 100 jaar

Dhr. S.C.G. Alkemade 
Groot Hoogwaak 107      94 jaar

Dhr. A.P.J. de Ridder 
Raadhuisstraat 42 89 jaar

Mevr. P.J. van der Kooy-Vink 
Heilige Geestweg 34      92 jaar

Mevr. J.M. Koelewijn-Rietmeijer 
Westerbaan 5      87 jaar 

 Dat zij mogen rusten in vrede 

IN MEMORIAM

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

P: 376M

P: 378M

P: Warm gray 10M

P: Warm gray 2M           

P: 420M

P: 452M

P: 4505M

P: 1375M

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

P: 376M

P: 378M

P: Warm gray 10M

P: Warm gray 2M           

P: 420M

P: 452M

P: 4505M

P: 1375M

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment dat u dat nodig heeft’

DAG EN NACHT BEREIKBAAR 06 23 95 40 21

Wij hebben ook een unieke uitvaartwinkel in de Van Limburg Stirumstraat 6A in Noordwijk welke open is van woensdag 
t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

Profiteer van onze jarenlange ervaring en advies op maat! www.verfspecialistlassooy.nl

Fijne feestdagen
en een gelukkig 

nieuwjaar!

Ook voor al uw glasreparaties



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
Maart/april  3  8 maart
Mei  4  12 april
Juni  5  10 mei
Juli  6  14 juni

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
Mw. J.Peen-Giezen a.i. E: algemeen@kbonoordwijk.nl     
 071 36 146 11

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.F.M. van der Hoeven  B E: hansvanderh@casema.nl    
  06 536 32 160
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. A. van Beelen   071 88 814 07   
 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
barbaranoordwijk.nl 

Areen van der Plas & 
Annemarie Hazenoot

Omdat een
uitvaart

meer is dan
afscheid
alleen...

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. 




