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Dit jaar waren er maar liefst 81 
politieke partijen geregistreerd 
voor de verkiezingen van de 
Tweede Kamer. Nog nooit waren er 
zoveel in Nederland. Uiteindelijk 
hebben 28 partijen daadwerkelijk 
deelgenomen; we hebben dat kort 
geleden uitgebreid kunnen volgen. 
Natuurlijk heb je je stem laten 
‘horen’!

Eigenlijk hadden er veel meer partijen 
in ons land kunnen zijn. Als je de 
één-mens partijen meerekent, wel 
zo’n 17 miljoen! Ieder denkt er toch 
weer net even anders over en jij vindt 
jouw oplossing toch juist even beter 
dan die van je buurman of buur-
vrouw. Je zag het gebeuren in 
sommige Tweede Kamer fracties: 
wanneer een lid niet voldoende zijns 

gelijke kon krijgen, stapte hij op. Dan 
vertrok hij niet, maar vormde een 
nieuwe fractie! Ik wil mijn zin hebben.
Het lijkt wel alsof het fout is, wanneer 
je een beetje inschikt en instemt met 
de meerderheid. Je zou bijna denken 
dat je tekort schiet, wanneer je niet je 
eigen zin voorop stelt, maar meegaat 
met hoe anderen over het onderwerp 
denken. Niet jezelf op de eerste plaats 
zetten, maar ook rekening houden 
met een ander, schijnt iets van 
vroeger te zijn. 
Dan is de Paasboodschap van geheel 
andere waarde. Jezus offerde zich 
volledig op om juist de ander nieuwe 
kansen te geven. Elke andere! Dat we 
elkaar niet zouden verlaten, maar juist 
bijeen zouden blijven. Tijdens zijn 
laatste maaltijd met zijn vrienden bad 
Jezus in zijn afscheidstoespraak tot 

God, zijn Vader: Laat hen allen één zijn, 
Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat 
hen zo ook in ons zijn …... Ik heb hen 
laten delen in de grootheid die u mij 
gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals 
wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij 
volkomen één zijn en zal de wereld 
begrijpen dat u mij hebt gezonden, en 
dat u hen liefhad zoals u mij liefhad 
(Johannes 17, 21-23).
Elke mens is een unieke persoon. 
We zijn echter met elkaar verbonden 
in eenheid met God, die ons aller 
Vader is, die door het opstaan uit de 
dood van zijn Zoon Jezus elke mens 
het ware leven aanreikt, vanuit de 
oproep: heb elkaar lief. Deze bood-
schap is onze waarde, elke mens is 
de norm; daar loop je niet voor weg. 

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.

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik 
dat het de laatste jaren het koudst 
was in de laatste helft van februari 
en begin maart. Dit jaar is daar 
geen sprake van geweest: wij 
hadden in deze periode afwis-
selend voorjaar en najaar… 
Ik hoop dat u genoten heeft van 
de voorjaarsdagen en de najaars-
dagen gelaten over u heen heeft 
laten gaan.

Wat we in deze periode, net als ieder 
jaar, elke dag weer kunnen zien is het 
ontluiken van de bloemen. Het is toch 
een feest als je wandelt, fietst of rijdt 
langs de bermen en tuinen en elke 
dag weer nieuwe bloemen ziet! Het is 
een feest van het leven en wij mogen 
blij zijn dat we daar van kunnen 
meegenieten.

Nu even iets meer serieus: de belas-
tingaangifte moet weer gedaan 
worden. Dat betekent voor een aantal 
van onze leden ieder jaar weer een 
periode met stress. Dat is nergens 
voor nodig. Wij hebben onze belas-
tinginvullers die u daarbij kunnen 
helpen. In de vorige Nieuwsbrief heeft 
u daar al over kunnen lezen en u heeft 
toen misschien gedacht: “Dat komt 
nog wel”, maar als u gebruik wilt 
maken van hun diensten, wordt het 
wel zo langzamerhand tijd.

Het klinkt vreemd, maar wij beginnen 
nu alweer te denken over de activitei-
ten die wij het volgend jaar willen 
gaan plannen. Natuurlijk zullen daar 
nieuwe bij zijn die door (vooral Annie) 
door ons zijn bedacht. Het zou echter 
ook heel goed zijn als u met ideeën 

zou komen. Wij gaan dan kijken op 
welke manier en op welk tijdstip die 
binnen het schema kunnen worden 
ingepland.
 
Bent u iemand die behoort tot de 
“jonge” senioren en vindt u dat er 
voor uw leeftijdsgroep helemaal niets 
aantrekkelijks is, laat dat dan horen en 
als het mogelijk is, geef dan alstublieft 
aan wat wij kunnen aanbieden aan 
dat deel van onze leden. ’s Avonds 
kan natuurlijk ook iets georganiseerd 
worden, als daar behoeft aan is.

U ziet het, ik zet u aan het werk...
Maar anders dan ander werk: het 
mag, het moet niet.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

Waarde en norm



 

Vandaag genoten wij met 24 enthousiaste deelnemers 
van een prachtige wandeling. Met auto’s vertrokken we 
naar het startpunt en dat was bij de Onze Lieve Vrouw 
Geboortekerk aan de Pastoor van de Plaatstraat. We 
begonnen met een koffiestop in De Vergulde Vos. De 
vroegere eigenaar was Kaatje Zoetemelk de oma van 
Joop. Bij het bruggetje staat zijn standbeeld. Wat een 
leuk plaatsje, waterrijk, de ophaalbruggetjes, mooie 
huizen. Je voelde de naderende lente. Veel bloesem 
bomen staan in bloei. Sneeuwklokjes, krokussen, 
winterakonieten, verbenum, alstroemeria, Japans kers, 
prunus en een magnolia dik in knop ook wel beverboom 
genoemd. De Braassem is in de zomer een veel bezocht 
watersport gebied. En een deelneemster vertelde dat 
ze veel geschaatst heeft en toertochten maakte in het 
verleden. Onderweg een aantal molens, een wachttoren 
en een watertoren met een levens grote tulp. Daar stond 
een appartement te koop op de derde verdieping. 
In het hof van Alkemade mochten we onze meegebrach-
te lunch gebruiken. Daar was een grote foto op de 
deuren van een zwemklas. Deze was voor de eerste 
w.o. gemaakt. Op deze plek was vroeger een zwembad. 
Mooi om al de zwemmers in het zelfde badpak te zien 
poseren. Op de terug weg bezochten we een landwinkel 
en kaasmakerij, deze deed goede zaken. Er liepen grote 
kippen met veel veren om de poten. Het leek wel alsof
ze een dikke pels hadden. Ook zagen we grote zwarte 
kippen en een haan. Veel zeekoeten en ook kuifeenden. 
Al met al 15 km gelopen en het was prachtig weer. 
Hoop er volgende keer weer bij te zijn. 
Wimke Schrier 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Vacatures

Wandeling 
Rijpwetering Roelofarendsveen
21 februari 2017

●  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 boven-
genoemde 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 
bezorging van de Nieuwsbrieven / Nestors en contribu-
tienota’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. Voor meer informatie 
hierover kunt u contact opnemen met:
• dhr. Aad van der Meer, tel. 071 - 36 143 56 of 
• dhr. Jacques Berbée, tel. 071 - 36 138 58

 

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 24 apri l  2017  
Locatie :    De Wieken,  Wassenaarsestraat  5  in Noordwi jk-Binnen  
Aanvang :  14.00 uur  

 
 

AGENDA 
 

1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda 

2. Mededelingen 

3. Vaststelling notulen vorige Alg. Leden Vergadering  

4. Ingekomen stukken 

5. Voordracht tot (her)benoeming van; 

 - mw. J.L.M. Jongeneel-Vermeij tot secretaris van het bestuur 

 - mw. J.J. Peen-Giezen tot algemeen bestuurslid 

6. Jaarverslag 2016 

 Korte pauze (koffie/thee) 
 

7. Financieel jaarverslag 

a. Jaarrekening 2016 

b. Verslag Kascontrolecommissie en benoeming nieuwe Kascontrolecommissie 

c. Decharge van het bestuur 

d. Begroting 2018 

e. Vaststelling contributie 2018 

8. Rondvraag 

9. 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 hapje en een drankje. 
 

 
Graag tot dan ! 

Bouwt u onze nieuwe website?
KBO Noordwijk is op zoek naar een vrijwilliger die ervaring 
heeft met het bouwen van websites. We willen graag onze 
website vernieuwen en gebruik gaan maken van de 
moderne technieken die tegenwoordig beschikbaar zijn, 
met gebruikmaking van bijv. Jimdo of Wordpress.  
De nieuwe website moet het visitekaartje worden van KBO 
Noordwijk en steekwoorden daarbij zijn: overzichtelijk en 
zeer gebruiksvriendelijk, aantrekkelijke uitstraling, actueel 
en informatief, moderne media en technisch eenvoudig 
te onderhouden. Bent u zo iemand die het leuk vind om 
dat op zich te nemen, neemt u dan contact op met  
Jacques Berbée via tel. 071 – 36 138 58 of mail naar:  
penningmeester@kbonoordwijk.nl 



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

 

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 voor € 2,50 en indien u wat 
koopt krijgt u deze weer retour van Leon van der Klooster. 
Wilt u hier aan mee doe dan even een belletje naar An.

Jaarvergadering op maandag 24 april
Zoals u weet is er eens per jaar een jaarvergadering en 
dit jaar is dat op 24 april aanvang 14.00 uur in de Wieken. 
Na de agenda, die elders in de nieuwsbrief staat, gaan we 
na het gebruikelijke drankje een verhalen bingo doen met 
natuurlijk weer leuke prijzen.
 
Donderdag 27 april koningsdag
Ongetwijfeld kijkt u op 27 april eerst naar de TV maar 
verder is er voor de senioren in Noordwijk weinig te 
beleven. Voor alle senioren in Noordwijk is er dan in de 
Wieken een gezellige dans- en muziekmiddag met mede-
werking van de familie Linthout met de geweldige stem 
van mevr. Linthout. Misschien kunt u gaan proberen of u 
de Valeta, de HokiPoki en natuurlijk de Vogeltjesdans nog 
kan. Als u niet wil/kan dansen dan is ook leuk om naar de 
muziek te luisteren of een babbel te maken. Tevens is er 
een loterij met leuke en grappige prijzen. Dus kom gezellig 
een bakkie doen of een glaasje drinken (niet gratis)
Aanvang 14.00 uur en einde 16.30 uur toegang gratis.

Samen (koken) samen eten
Het eetproject wat 3 jaar geleden is gestart is een groot 
succes geworden. Maar de groepen bestaan bijna alleen 
uit dames en dat snap ik niet want zoeken de mannen ook 
niet naar een paar gezellige uren, 1 keer in de 14 dagen. 
Op de donderdag zijn nog wat plaatsen.

Gezellige zangmiddag
Op donderdag 18 mei aanvang 14.00 uur is er een gezellige 
muziek en zangmiddag met medewerking van het KBO 
koor. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.

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

Stichting Maaltijdendienst Noordwijk (Tafeltje -Dekje) 
bezorgt maaltijden bij Noordwijkers, die niet in staat zijn 
zelf warme maaltijden te verzorgen. De stichting bestaat 
al sinds 1967. De taken worden nu uitgevoerd door 
14 vrijwilligers. Jarenlang werden warme maaltijden 
thuisbezorgd. In 1997 is overgestapt naar gekoelde 
maaltijden. De leverancier sinds 2009 is Eetgemak B.V. 
te Katwijk. U kunt 7 maaltijden (of minder) per week 
bestellen. Die worden thuisgebracht op maandag 3 
en op donderdag  4  maaltijden met de koelauto van 
de leverancier. U kunt kiezen uit 3 hoofdgerechten, 
4 voorgerechten en 4 nagerechten per dag. 
Dieetmaaltijden zijn mogelijk. De bestellijsten worden op 
donderdag gebracht en op maandag opgehaald. Betaling 
eenmaal per 4 weken, na toesturing van de factuur. 
Prijzen : 
Hoofdgerecht, voorgerecht en nagerecht € 6,75
Hoofdgrecht en voorgerecht  € 6,50
Hoofdgrecht en nagerecht  € 6,20
 Hoofdgerecht    € 5,25
Als u niet uw maaltijden zelf kunt verzorgen en kennis 
wilt maken met ons aanbod, kunt u contact opnemen 
met dhr. S.Barnhoorn, telefoon: 071-3614529 of 
06155 413 93, e-mail: s.barnhoorn@ziggo.nl

Activiteitenwetenswaardigheden Maaltijdendienst Noordwijk

Datum: Donderdag 6 april
Tijd: 
10.00 Start tour bij Beuk, van Berckelweg
10.10 Opstap bij Jeroen, Raadhuisstraat
10.20 Opstap bij Hoogwaak, Groot Hoogwaak
Kosten: 
€ 10 per persoon inclusief koffie met gebak
Inschrijven: Via de website:
www.welzijnnoordwijk.nl
Via email: redactie@wsnleef.nl
Per post: redactie WSNLeef
Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk

Bollenstreek bustour aanbi ed ing

GA MEE OP donderdag 6 APRIL
met de bus van Beuk langs de mooie bollenvelden en 
een bezoek aan kasteel Keukenhof.
Het voorjaar is begonnen. De lentezon schijnt over de kleurige bollenvelden. 
Een uitgelezen moment om de streek te bezoeken samen met vrienden of familie in 
een luxe touringcar van Beuk Touringcars uit Noordwijk. Leef! organiseert een mooie 
rondrit voor alle leeftijden, tegen een kleine vergoeding. U komt op unieke plekjes en 
ziet kleurrijke vergezichten. Tijdens een pauze bezoeken we Kasteel Keukenhof waar 
we een kopje koffie met gebak geserveerd krijgen. Pak deze kans om als VIP door door 
de bollenstreek te rijden en te genieten van al het moois wat deze streek te beiden heeft. 

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

Voorjaarskleuren voor je huisVoorjaarskleuren voor je huis

OOK 

VOOR AL UW 

GLAS-

REPARATIES

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.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    

Wandelen met de KBO 



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

ma 14:00 24

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 6 4

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 19 17

 Bowlen   (All American Bowling)
     KBO  v   Langelaan 2, Noordwijkerhout

do 14:00 20 18

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 21 19

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 6, 13, 20 4, 11, 18

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 3, 10, 24 1, 8

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

do 14:00 6, 13, 20 4, 11

 Maria Liedjes zingen met KBO-koor 
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 18 zie elders in 
deze Nieuwsbrief

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 3, 10 1, 8, 15, 22, 29

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   Het Trefpunt

ma 13:30 24

 Konings(mid)dag
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 27

 Natuurclub "Samen eropuit"  (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 1

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 11, 25 9, 23

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

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

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

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 6, 13, 20 4, 11, 18

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 6, 13, 20 4, 11, 18

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 3, 10, 24 1, 8, 15, 22, 29

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 18 16

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd April '17 Mei '17

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 8, 22 13, 27

 Bingo / Damesbingo
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 10 8

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 5, 12

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 6, 13, 20

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 7, 14(Paasdrive 
13:00 uur)21, 28

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

vr 13:30 5, 12, 19, 26

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 3, 10, 24 1, 8, 15, 22, 29

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 6, 13, 20 4, 11, 18

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 6, 13, 20 4, 11, 18

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 8, 22 13, 27

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 6, 13, 20 4, 11, 18

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 18 16

 Modeshow > van der Klooster Mode
     DBO     De Wieken

za 11:00 22 (tevens High Tea)

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 9:30 3, 10

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 3, 10, 24 1, 8, 15

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 4, 11. 18, 25 2, 9

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 9:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 15:45 5, 12, 19 10, 17, 24, 31

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 14:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

Activiteiten



WIST U:
- dat het levenstestament momenteel één van de ‘populair-

ste’ akten is? Niet alleen voor ouderen maar ook voor 
jongere ondernemers heel zinvol! Wie gaat contracten 
tekenen als je na een ongeluk in coma ligt? Wie kan 
betalingen doen? Wie kan je huis verkopen als er geen 
zicht meer is op terugkeer naar die woning? Zonder 
levenstestament ben je aangewezen op de Kantonrechter 
die een onderbewindstelling zal instellen en een bewind-
voerder benoemt. Er moet dan jaarlijks rekening en 
verantwoording aan de Kantonrechter worden afgelegd 
en voor diverse handelingen is een machtiging van de 
Kantonrechter wettelijk verplicht.

- dat als u in een appartement woont, waar u servicekosten 
betaalt, u uw aandeel in het reservefonds jaarlijks voor de 
Inkomstenbelasting dient aan te geven in Box 3? 
Informeert u vóór 1 april bij uw administrateur wat uw 
aandeel in het reservefonds is!

- dat in 2017 de ‘Jubelton’ ofwel de belastingvrije schenking 
voor de eigen woning aan kinderen tussen 18 en 40 jaar 
weer terug is? En dat er een heel ingewikkelde overgangs-
regeling is, die u met mij kunt doornemen aan de hand 
van een schema?! Bijvoorbeeld: als u vóór 2010 het 
éénmalig verhoogde bedrag van circa € 24.000 aan de 
kinderen geschonken en u heeft het in de jaren daarna 
niet aangevuld tot € 50.000 voor de eigen woning, heeft u 
in 2017 níet meer de (aanvulling tot) € 100.000. Als u nog 
nooit een schenking aan de kinderen gedaan heeft, heeft 
u dit jaar nog de volledige vrijstelling van € 100.000 voor 
de eigen woning beschikbaar.

- dat ik voor besprekingen en passeren van akten ook aan 
huis kom? Of in het verzorgingshuis of in het ziekenhuis? 
In een ruime straal rond Noordwijk! De enige voorwaarde 
is dat de persoon die iets wil bespreken of een akte wil 
tekenen wilsbekwaam is, dat wil zeggen geestelijk in staat 
is zijn/haar wensen kenbaar te maken en de strekking van 
zijn/haar handelingen overziet.

- dat u nog steeds kosteloos en vrijblijvend een check van 
circa een half uur van uw testamenten of andere akten 
kunt krijgen? En dat u de afschriften van uw testamenten 
goed moet bewaren omdat de teksten zich buiten het 
notariskantoor niet elders (in een register) bevinden?!  

En dat ik naast mijn eigen (bijna 15.000!) akten ook alle 
akten van mijn ambtsvoorgangers, de notarissen Van 
Hoeken en Pasma, vanaf 1973 op mijn kantoor heb?!

- dat er steeds meer vrouwen notaris worden? Van de 1.277 
notarissen in Nederland zijn 306 vrouw. Vrouwen kiezen 
vooral voor het vak van toegevoegd notaris. Dat is een 
kandidaat-notaris die in loondienst is van een andere 
notaris maar dezelfde werkzaamheden mag verrichten. 
Het beroep van toegevoegd notaris bestaat sinds 2014. 

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

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

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, - (promenade-
dek), 1 persoonshut betalen extra. Voor het 
vervoer per bus van Beuk zijn de kosten ongeveer 
€ 25, - (afhankelijk van het aantal deelnemers). 
Indien u meewilt, aarzel dan niet want we hebben 
nog maar even tijd om te boeken.  Meldt u zich 
dan bij An 071 88 814 07.

Er zijn nog een paar plaatsen vrij!

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

Rijbewijs verlengen

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? 
Om na uw 75e te mogen blijven rijden, mot u ‘rijge-
schikt’ zijn. Dat wil zeggen: volgens de wettelijke 
regels geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. 
Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Daarom 
moet vanaf uw 75e bij iedere rijbewijs verlenging 
gekeurd worden. Deze regel geldt niet voor 
brommerrijbewijzen.

De eigen verklaring
Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het 
CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen 
staan op het formulier ‘Eigen verklaring met geneeskundig 
verslag (75+)’. Een deel vult u zelf in, een ander deel vult 
een arts in. Een ‘Eigen verklaring’ kunt u kopen bij het 
gemeentehuis of via internet (www.cbr.nl).

Medische keuringen
Als u één of meer vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, moet 
u naar een arts. De arts maakt een aantekening op uw 
Eigen verklaring. U kunt zelf bepalen welke arts u bezoekt. 
Uw eigen huisarts doet dit meestal niet. Dit heeft te maken 
met de vertrouwensrelatie die u met uw huisarts heeft.
Voor keuringen kunt u terecht bij de volgende artsen-
(praktijken).

Noordwijk:
Wantveld (keuring door andere arts van de praktijk) 
071 3619300
Atrium dr H.J.L.M. Immerzeel  071 3646433
Vinkenveld (u hoeft geen patient te zijn)   
071 3620277
Leiden (en op afspraak in Noordwijk)
Medi Partners, Pompoenweg 9, Leiden   
071 5728434 /
Crown Business Center, 2e etage dr Kamerling  
06 22947548
 
 



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.

 
Dat zij mogen
  rusten in vrede 

IN MEMORIAM

Mevr. J.M. Koelewijn-Rietmeijer (1929)

En toen was het voorbij, het leven van Jo Koelewijn. 
Met Kerstmis 2016 zong zij nog mee in de hoogste 
regionen maar kort na de jaarwisseling keerde haar 
gezondheid. Aanvankelijk leek het de goede kant op 
te gaan maar dat was maar schijn, begin februari is 
zij overleden. Jo Koelewijn was zeer zeker iemand 
die aanwezig was en waar je op kon rekenen. De hulp 
die zij toezegde was veelzijdig, van een boodschapje 
tot een bezoekje. Je even naar het ziekenhuis rijden 
of het bezorgen van de Nestor en Nieuwsbrief als 
rayonhouder van de KBO enz. Haar hulp werd niet 
overal even goed gewaardeerd en begrepen waar-
door het ook weleens botste, alle goede bedoelingen 
te spijt, maar met overleg kon er meestal toch een 
oplossing worden gevonden. Vele uren besteedde 
zij aan de zang in het kerkkoor, ruim 35 jaar lang. 
Daarnaast haar favoriete zangkoor, het seniorenkoor 
van de KBO Noordwijk, en het laatste jaar ook het 
dames shantykoor. Zingen was haar lust en leven 
en dat ging voor alles. In Jo zijn we een markante 
persoonlijkheid verloren en zeker bij haar koren wordt 
haar verlies betreurd. Haar koren moeten verder en 
haar directe familie wensen wij sterkte met dit verlies.
Joke Koek

Mevr. M.J. HOOGEVEEN-van der GEEST  
(Erelid) 

Op 24 februari jl. overleed op ruim 101 jarige leeftijd ons 
erelid van KBO Noordwijk. Zij is 30 jaar lang een trouw 
lid en sinds haar 100e verjaardag erelid geweest van 
onze vereniging. Wij herinneren haar als een bijzonder 
sterke vrouw en moeder, helder van geest en betrokken 
bij alles wat er om haar heen gebeurde.  Zij bezocht 
trouw onze jaarvergaderingen, Sinterklaas en 
Kerstvieringen en ook bij het klaverjassen was zij t/m 
haar honderdste jaar steeds van de partij. Vakantie 
reisjes, dagtochtjes en bedevaarten, zij sloeg er niet één 
over. Toen haar man vroegtijdig kwam te overlijden 
stond zij er alleen voor om haar gezin met 8 kinderen te 
verzorgen, hetgeen zij op voortreffelijke wijze gedaan 
heeft. Haar dankbare kinderen hebben tot op de laatste 

dag van haar leven er voor gezorgd dat zij zelfstandig 
kon blijven wonen in de Hadriaan van Neslaan. Een 
sterke en markante vrouw is ook ons ontvallen, wij 
blijven met liefde en eerbied aan haar terugdenken. 
Wij wensen haar kinde-
ren, kleinkinderen en 
verdere familie sterkte 
bij dit gemis.

Mede namens 
het bestuur van 
KBO Noordwijk,
Aad (A.C.M.) van 
der Meer

Dhr. C.G.J. Pont
Overbeek 173       73 jaar

Mevr. A.M. Palm-Fleur 
Strandwijck 14       74 jaar

Mevr. C.G. Smit-Winters 
Voorstraat 31       87 jaar

Mevr. M.J. Hoogeveen-
van der Geest 
Dr. Hadriaan van Neslaan 8       101 jaar

Mevr. M.M.S. Witteman-
van der Holst 
Vinkenlaan 34       78 jaar

Mevr. C.G.M. de Slegte-Tersteeg 
Marevista 31       87 jaar

Dhr. J.G.B. Oostermeijer 
Stakman Bossestraat 38       79 jaar

Dhr. J.C. Steenvoorden 
Jeroenspark 1 k212       87 jaar



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
     
Nummer  uiterste inleverdatum:
Mei  4  12 april
Juni  5  10 mei
Juli  6  14 juni
Aug/sept  7  2 augustus
Oktober  8  13 september
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. 




