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Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 
U wordt altijd geholpen door iemand 

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

voor advies en een kop ko�  e. 
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

betalen, sparen, alles. RegioBank heeft 
alles onder één dak.

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.

Ouddeken Assurantiën BV
Sint Jeroensweg 16
2201 NX Noordwijk
T 071-3621310
E info@nouddeken.nl
I www.nouddeken.nl

Profile Mooijekind | Schoolstraat 45 | Noordwijk aan Zee | 071 361 28 26
info@mooijkind-fietsen.nl

Het adres voor de aankoop & 
onderhoud van uw fiets en 
natuurlijk ook uw E-bike

van Limburg Stirumstraat 38  
2201 JP  Noordwijk  071 3612661
www.beddenspecialist.nl/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.

Heeft u ook zo genoten, de laatste tijd? 
Natuurlijk is het elk jaar hetzelfde: de 
dagen worden langer, de vogels fluiten 
al zo vroeg, dat zij ons wakker maken 
en het wordt warmer (fijn voor de wat 
strammer wordende spieren). En toch 
genieten wij er elk jaar van alsof het de 
eerste keer is. Ik heb de neiging om te 
zeggen: Houden zo!
Elk voorjaar is het ook de tijd om alvast 
na te denken over het programma dat 
wij het volgende seizoen gaan 
aanbieden. Wat wij van het  ‘oude’ 
bewaren en voortzetten en wat wij als 
nieuw kunnen gaan aanbieden. Wij 
hebben wel al een aantal ideeën, die ik 
nu nog niet ga vertellen: dat blijft nog 
even een verrassing. Maar misschien 

heeft u ook wel een idee, wij zouden 
het fijn vinden als u dat aan ons zou 
willen vertellen, want dan gaan wij 
kijken hoe wij dat kunnen inpassen in 
het aanbod. Schroom niet, want er zijn 
maar weinig dingen die wij te gek 
zouden vinden.
Behoort u tot de  ‘jonge’ senioren van 
onze vereniging, dan zouden wij het 
extra fijn vinden als u met ideeën zou 
komen. Immers, niet alles wat wij nu 
aanbieden past bij mensen die nog 
werken of op kleinkinderen passen(als-
of dat geen werk is!). Geeft u alstublieft 
aan wat u leuk zou vinden en op welk 
moment van de dag. Immers, niet alles 
hoeft ’s ochtends of ’s middags plaats 
te vinden; de dagen hebben ook 

avonden. Voordat het nieuwe seizoen 
begint, proberen wij ook een zomer-
programma samen te stellen voor die 
mensen die niet in de zomer op 
vakantie gaan of die juist in de zomer 
met een enorme hoeveelheid lege tijd 
zitten, omdat de mensen om hen heen 
niet aanwezig zijn. In de volgende 
Nieuwsbrief leest u daarover.
 Ook hier wil ik zeggen: als u deze 
zomer graag iets met anderen wilt 
doen, en u heeft een idee wat dat zou 
kunnen zijn: geef het aan ons door en 
wij kijken of wij het kunnen organise-
ren. Op die manier zijn wij samen KBO 
Noordwijk.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

125 jaar bedevaartplaats 
In 1892 werd Noordwijk door Paus 
Leo XIII voor de tweede maal 
verheven tot bedevaartplaats van 
de heilige Jeroen.  Elk jaar rond zijn 
naamdag – 17 augustus – wordt 
Jeroen op allerlei wijzen – als 
patroon van Noordwijk – in ere 
gehouden. Dit jaar worden er van 
Pasen (16 april) tot het feest van de 
H. Willibrord (7 november) verschil-
lende activiteiten georganiseerd in 
het kader van het jubileumjaar 
Jeroen125.

Met de viering van dit jubileum willen 
wij Jeroen weer dichter bij de Noord-
wijker brengen. Voor velen is Jeroen 
alleen een naam van een straat of 
plein. Of van de twee kerken die 
Noordwijk-Binnen rijk is. En dat is 
overigens niet voor niets. Jeroen heeft 
in de negende eeuw de basis gelegd 
voor de (geloofs-)gemeenschap 
Noordwijk met de vestiging van een 
kapel, genoemd naar Sint-Maarten
Een keuze met grote betekenis, want 
Sint Maarten staat symbool voor 
aandacht en zorg voor de naaste. 

Eén van de belangrijkste waarden 
van ons mens-zijn. Alle jubileum-
activiteiten zijn gekoppeld aan een 
organisatie dat ook deze waarde 
nastreeft, met name onder kinderen 
die genoodzaakt zijn hun jeugd door 
te brengen buiten de bescherming 
van het eigen gezin: ‘Het Vergeten 
Kind’. Bij alle activiteiten wordt een 
vrije bijdrage gevraagd die ten goede 
zal komen aan het werk van Stichting 
‘Het Vergeten Kind’. 
Het jubileumjaar is gestart op Pasen. 
Tijdens de paasviering zijn de jubile-
umvaandels uitgerold, samen met 
het aansteken van de Jeroenskaars. 
Eenzelfde kaars is aangeboden aan 
de Oude Jeroenskerk, de eerste 
bedevaartkerk, zodat in beide 
Jeroenskerken het paaslicht zal 
branden, zoals ooit gebracht door 
St. Jeroen. Daarna zal er een groot 
aantal evenementen plaatsvinden 
in de periode tot en met 7 november. 
Bij de traditionele vieringen rond de 
naamdag van Jeroen in augustus zal 
dit jaar het Landgoed Calorama 
betrokken worden. Hier is Jeroen 

volgens de overlevering gemarteld 
en gedood. Het volledige programma 
staat op de jubileumwebsite
www.jeroen125.nl en op de 
facebookpagina Jeroen125. 
Aan het eind van de jubileumperiode 
zal een boek worden uitgegeven 
over Jeroen en zijn betekenis voor 
Noordwijk. Parochiehistoricus 
Gerard Persoon, fotograaf Cor Vink 
en vormgever John Asselbergs zijn 
hier de komende periode bij betrok-
ken. Hierin zal voornamelijk aandacht 
voor fotomateriaal zijn, zowel van 
historische als actuele waarde. 

Theo Blokland, pastoor



 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 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

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.
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‘Schoon en leefbaar huis’
Vanaf 1 januari 2017 geldt voor hulp bij het huishouden 
categorie 1 een andere werkwijze dan voorheen. De hulp 
waarvoor u in aanmerking komt wordt niet langer in uren 
uitgedrukt maar in werkzaamheden die nodig zijn voor 
een schoon en leefbaar huis.
Als u meent huishoudelijke ondersteuning nodig te 
hebben kunt u hiervoor een meldingsformulier halen 
en volledig ingevuld indienen bij het Lokaal Loket van 
de gemeente. 
Vervolgens gaat een consulente van de ISD met u in 
gesprek. Tijdens dit gesprek wordt met u bekeken in 
hoeverre en in welke mate u ondersteuning nodig heeft 
en voor welke hulp bij werkzaamheden u in aanmerking 
komt. Het is aan te bevelen om u bij dit gesprek te laten 
ondersteunen, bijvoorbeeld door een familielid, kennis 
of ouderenadviseur.
Op basis van de gemaakte afspraken ontvangt u de 
beschikking van de ISD.
In de beschikking van de ISD komen te staan: 
De werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.
Hoe vaak deze werkzaamheden uitgevoerd moeten 
worden.
Op basis van deze beschikking stelt een medewerkende 
van de door u gekozen zorgaanbieder samen met u een 
plan op. Hierin wordt vermeld wanneer, hoe vaak en 
welke taken uw hulp zal uitvoeren.
Voor de berekening van uw eigen bijdrage is het nodig 
om het exacte aantal uren dat uw hulp bij u is geweest 
te noteren en beiden af te tekenen. Dit zodat er geen 
verwarring ontstaat over het daadwerkelijke gewerkte 
aantal uren.
Meer informatie over hulp bij het huishouden kunt u 
vinden op: www.isdbollenstreek.nl of u kunt een per-
soonlijk bezoek brengen aan het Lokaal Loket Noordwijk.

Het jubileumjaar is gestart op zondag 
16 april. Tijdens de paasviering 
werden de jubileumvaandels uitge-
rold, samen met het aansteken van 
de Jeroenskaars. Eenzelfde kaars zal 
branden in de Oude Jeroenskerk, de 
eerste bedevaartkerk. Daarna zal er 
een groot aantal evenementen 
plaatsvinden in de periode tot en met 
7 november a.s. Om te beginnen zal 
elke zaterdagmiddag de kerk zijn 
opengesteld voor publiek met 
bijzondere aandacht voor het 
jubileum als bedevaartkerk. Bij de 
traditionele vieringen rond de 
naamdag van Jeroen op 17 augustus 
zal dit jaar het Landgoed Calorama 
betrokken worden. Hier is Jeroen 
volgens de overlevering omgebracht 
en eindigden ook de vroegere 
processies. ‘In de voetsporen van 
Jeroen’ vertelt kunstschilder Daniël 

Tavenier op 17 mei a.s. over zijn 
zoektocht naar de sporen van Jeroen 
in Ierland en Schotland. In september 
wordt er een dagtocht georganiseerd 
naar de Abdij van Egmond, dat een 
speciale binding heeft met de 
bedevaartplaats. Ook wordt er in die 
maand op het SJC speelveld een wan-
delvoetbalwedstrijd georganiseerd 

voor jongens en mannen met de 
naam Jeroen. In oktober vindt er 
manifestatie plaats onder de naam 
‘Jeroen in beeld en muziek’. 
En dat is nog maar een gedeelte
 uit het gehele programma, dat 
volledig is te vinden op de jubileum-
website www.jeroen125.nl en op 
de facebookpagina Jeroen125. 

Jubileumjaar Sint Jeroen   WMO
HULP BIJ HET HUISHOUDEN



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

 Bingo
     KBO  v    De Wieken do 14:00 4 zie Zomer Bingo

hieronder
 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken wo 10:00 17 21

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

do 14:00 18

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 19 16

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 4, 11, 18 1, 8, 15, 22, 29

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen ma 13:30 1, 8

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen do 14:00 4, 11 1, 8, 15, 22, 29

 Maria Liedjes zingen met KBO-koor 
     KBO  v   De Wieken do 14:00 18

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken ma 13:30 1, 8, 15, 22, 29

 Museumbezoek
     KBO  v   Louwman, Wassenaar vr 13:00

16 -  Zie elders in 
deze Nieuwsbrief

 Natuurclub "Samen eropuit"  
(parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 1

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 9, 23 6, 20

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 10, 24 7, 21

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen do 10:30 11 8, 22

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 12, 26 9, 23

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 4, 11, 18 1, 8, 15, 22, 29

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 10:45 4, 11, 18 1, 8, 15, 22, 29

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:45 1, 8, 15, 22, 29 12, 19, 26

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 8:45 16 20

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Mei '17 Juni '17
 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt za 13:00 13, 27

 Bingo / Damesbingo
     DBO  v    De Wieken ma 20:00 8

 Bingo " Zomer-bingo "
     DBO     De Wieken do 14:00 1

 Bingo " Zomer-bingo " 
     DBO     Het Trefpunt do 14:00 15

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken wo 13:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

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

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt ma 9:30 1, 8, 15, 22, 29 12, 19, 26

Activiteiten

Activiteiten

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

Activiteiten

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken di 19:30 2, 9, 16, 23, 30

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 4, 11, 18 1, 8, 15, 22, 29

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt do 10:30 4, 11, 18 1, 8, 15, 22, 29

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt za 13:30 13, 27

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken di 13:45 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken do 13:45 4, 11, 18

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 16 20

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 1, 8, 15

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 9:00 3, 10, 17, 24, 31

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt wo 15:45 10, 17, 24, 31 7, 14

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 14:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

Utrechtse Heuvelrug 
NS-wandeltocht 21-3-2017

Vandaag starten we met 26 deelne-
mers voor een prachtige wandeling. 
Het duurt even voordat we bij het 
beginpunt zijn. Op het grote CS. 
Utrecht wordt eerst een koffie stop 
gehouden. 
Bij station Driegbergen Zeist lopen 
we gelijk het bos in. Onderweg zien 
we een pad doodstil op het pad. Deze 
wordt in de berm gezet. De paddentrek 
is begonnen. We komen meer padden 
tegen. Lopen langs uitgestrekte 
uitgebloeide heidevelden. Een ven 
met kristalhelder water. Hier worden 
we vereeuwigd. Zien boomstammen 
met elvenbankjes. Velden mos met 
oranje sprieten, wat mooi die grote 
oranje moskussens. We gaan het 
beschermd natuurgebied Boni in langs 
de witte slagboom. Boni betekent 
grens. Hier bevindt zich een van de 
meest ongerepte stukken duingebied 
van de Utrechtse Heuvelrug. Bijzonder 
is de afwisseling tussen bos, heide en 
zandverstuivingen. Onderweg zien 
we politie afzetting. Wat is er loos. 
Kijk maar naar tv Utrecht vanavond. 
Lunchen doen we onderweg in de 
berm op grote keien en op een 
vuilnisbak. Daarna toch nog even een 
bezoek aan restaurant Het Plein 
Austerlitz. Gesterkt trokken we verder 
voor wel een erg zwaar stuk wandelen. 
Drassige modder paden met stronken 
en zwiepende takken. Maar we sloegen 
ons er doorheen. Komen langs de 
koepel van Stoop, gebouwd door een 
bankier in 1840. Vroeger theehuis en nu 
atelier. Dit is te bezoeken op afspraak. 
Passeren Landgoed de Hoogt en de 
Koe heuvels. Deze bestaan uit open 
zandverstuivingen, heideplantjes en 
jeneverbesstruiken. We zijn aangeko-
men bij station Maarn. Nu weer terug 
naar huis. Dat duurt iets langer. Wat wil 
je als er een dier op het spoor staat. 
En als je de trein naar Voorhout mist. 
Blijft er tenminste tijd over om uit de 
muur te eten of een patatje te nemen. 
We hebben een prachtig zonnige 
wandel dag gehad en toch maar weer 
16km gelopen. Ik hoop er volgende 
keer weer bij te zijn.
Wimke Schrier

Wandelen met de KBO 
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 vertrek-
ken 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.
Vervolg van de wandelingen van mei en 
juni 2017 zijn: 
Di. 16 mei `17 Wandeling Leiden, 
Recreatiegebied De Vlietlanden en 
Cronesteijn. 13 km.
We vertrekken vanaf het Verkadeplein 
bij de St.Jeroenskerk om 9 uur. We gaan 
deze keer met de auto naar Leiden, 
Voorschoterweg 8 vertrek bij Bastion 
Hotel. Hier kun je gemakkelijk parkeren. 
Mooie natuur en polderwandeling.
Di. 20 juni `17. Abcoude: Gein, 
Gaasperplas en Broekzijdse polder. 
17 km. Groene Wissels nr. 17. Al ong. 
10 min. wandelt U over een autoluw 
lommerrijk asfaltwegje langs het Gein 
met daarlangs enkele molens en vele 
prachtige boerderijen. Daarna gaat U 
langs de Gaasperplas en door natuurge-
bied Gaasperzoom, U ziet daarbij ook 
de weidse Broekzijdsepolder. Terug via 
recreatiegebied De Hoge Dijk, over 
vlonderpaden en wilgenlaantjes door 
het openbare golfterrein en door het 
mooie vooral gezellige dorpje Abcoude. 
We vertrekken vanaf het Verkadeplein 
bij de St.Jeroenskerk om 8.45 u. met de 
auto naar Voorhout. Daarna de trein om 
9.12 u vanaf Voorhout  ri. Leiden.
Tot  ziens,  Ellen de Groot, 
071-3612112 of 0642656757                                         
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KBO Vakantie door 
het romantische 
Rijndal naar Mainz
Als u nog meewilt er zijn nog 
een paar 2 persoonshutten vrij

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, - 
(promenadedek), 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.



 

Gezellige zangmiddag met KBO koor
Op donderdagmiddag 18 mei aanvang 14.00 uur is er een 
zangmiddag met het KBO koor in de Wieken. Het is best 
lang geleden dat het KBO koor in de Wieken komt zingen. 
Mei is traditioneel de Mariamaand maar er worden ook 
andere liedjes gezongen. Joke Koek heeft een mooi 
programma in elkaar gezet en meezingen is ook prima 
en leuk. Dit wordt weer eens een middag als toen!
Iedereen is welkom en de koffie/thee staat klaar. 
Tot 18 mei in de Wieken.
An van Beelen 

Museumbus
Ook in juni gaan we weer op pad met de museumbus 
van de firma Beuk. Dit keer gaan we naar het Louwman 
Museum in Den Haag. Het museum bevat een adem-
benemende collectie van ruim 250 antieke auto’s. 
Kenners melden dat dit een uniek museum is. Dus stap in 
de wereld van de oudste automobielen in het Louwman 
Museum.
Datum: vrijdag 16 juni 2017 en we vertrekken vanaf het 
marktplein om 13.00 uur en om 17.00 uur gaan we weer 
huiswaarts. De prijs van de bus is 14 euro en ben je in bezit 
van de museumpas dan is de entree gratis anders is een 
ticket bij de kassa 14 euro.
Aanmelden bij An.

Nieuwe activiteiten voor jonge senioren
De KBO zoekt jonge senioren met nieuwe ideeën voor 
activiteiten die deze groep aantrekkelijk vindt. Ons 
bestuurslid mevr. Janneko Peen heeft een brainstor-
mavond met jonge senioren georganiseerd en aantal 
ideeën op papier gekregen. Graag wil zij met nog meer 
jonge senioren in contact komen om gezamenlijk hieraan 
gestalte te geven. Dus heeft u ideeën schroom niet maar 
laat het ons weten. 
 
Voor bovenstaande activiteiten kunt u contact 
opnemen met An van Beelen 071 8881407 
(liefst tussen 18.00 en 19.00 uur). 

Bedevaart van KBO-Zuid-Holland 
Op 17 mei is er een bedevaart naar Oudenbosch. Daar staat 
een kathedraal die op schaal is nagebouwd namelijk de 
Pieter in Rome. Alle afdelingen van de KBO in Zuid-Holland 
zijn uitgenodigd hun leden uit te nodigen deze bedevaart 
mee te maken maar ook mensen die geen lid zijn zijn van 
harte welkom. Vanaf verschillende plaatsen zullen bussen 
vertrekken rond 8.00 uur. Om 11.30 uur is er een eucharis-
tieviering in de kathedraal en na de lunch en een uurtje 
ontspanning sluiten we de dag af met een plechtig Marialof. 
Na nog een drankje vertrekken we weer rond 17.00 uur 
naar huis. De kosten voor deze dag zijn 49.50 euro p.p. te 
voldoen bij de KBO banknummer NL56ABNA0595682081 
met vermelding ‘bedevaart’. U kunt u opgeven bij uw 
afdeling of bij Riet van Tol 071-4014744.
U bent van harte uitgenodigd mee te gaan.

Samen naar een theatervoorstelling
Heerlijk om eens samen met iemand anders naar een 
theatervoorstelling te gaan. Iedere keer is het weer een 
verrassing hoe een voorstelling zal zijn, want juist de 
verwondering is één van de elementen die zo’n bezoek 
tot een feest kunnen maken.
Niet iedereen heeft echter iemand om zoiets te onder-
nemen. Dat is jammer en daarom heeft het Vergeet Mij 
Niettheater een theaterconcept vormgegeven. Het werkt 
als volgt:
Stel u wilt in uw buurt eenmalig iets doen, dan koopt u een 
kaartje voor het concert en meldt zich aan als PA For A Day 
(personal assistant). U wordt voor die voorstelling dan 
gekoppeld aan een senior die niet op eigen gelegenheid 
naar het concert kan gaan. U haalt hem/haar op en brengt 
hem/haar na afloop weer thuis na een hopelijk heerlijke 
beleving. Misschien vindt u het zo leuk, dat u later nog eens 
samen iets gaat ondernemen. De voorstelling staat volledig 
in het teken van verbinding. De spelers betrekken het 
publiek bij de voorstelling door tijdens de show met ze te 
praten en vragen te stellen.  Gezichten van het concert zijn 
singer/songwriter Gemma van Eck en musicalacteur Fred 
Butter.  Muzikaal worden alle generaties op hun wenken 
bediend. Zij brengen klassiekers van eigen bodem, maar 
duiken ook in de hitlijsten van nu. Zij worden ondersteund 
door een fantastische liveband. Het concert vindt plaats in 
Hotels van Oranje op 25 mei 2017, aanvang 20.00 uur. 
U bent welkom vanaf 19.00 uur en de zaal gaat om 19.30 
uur open. Het kaartje kost 25, - Euro. U heeft dan niet alleen 
voor uzelf, maar ook voor uw gast betaald. U kunt het 
kaartje bestellen op www.vergeetmijniettheater.nl 
(u meldt zich aan als PA For A Day). 
Bent u een senior die niet op eigen gelegenheid naar het 
concert kan gaan? Dan kunt u een aanmeldingsformulier 
ophalen bij de receptie van Het Trefpunt, Jeroen of Groot 
Hoogwaak.
Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Max Maakt Mogelijk en particuliere sponsoren.

Activiteitenwetenswaardigheden 

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

Na lang wikken en wegen heeft de Eerste Kamer op 28 
maart jl. in navolging van de Tweede Kamer ingestemd met 
het initiatiefwetsvoorstel om de wettelijke gemeenschap 
van goederen tussen echtgenoten/geregistreerd partners 
te beperken. Het was op het nippertje: 38 leden stemden 
vóór en 37 leden stemden tegen. En dat is niet voor niets. 
Er kleven – ook mijns inziens – grote bezwaren aan het 
wetsvoorstel. Deze bezwaren zijn ook de reden dat in 
het verleden het voorstel diverse malen is weggestemd.

Na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel (waar-
schijnlijk per 1 januari 2018) vallen in de vanaf die datum 
ontstane gemeenschappen géén verkrijgingen krachtens 
erfrecht, en geen schenkingen, tenzij de erflater of 
schenker een ‘insluitingsclausule’ heeft gemaakt. Een 
insluitingsclausule maak je als je wilt dat bij overlijden 
van je kind de erfenis of de schenking wél in de gemeen-
schap van goederen valt, zodat je de estate-planning bij
de kinderen niet frustreert. Tot zover nog daaraantoe.
Maar ook huwelijksaanbrengsten blijven privé, tenzij 
deze reeds gemeenschappelijk waren bij het ontstaan van 
de gemeenschap. Dus je eigen banktegoeden, je aandelen, 
je auto en je inboedel, en alle andere goederen en gelden 
die je bij de aanvang van het huwelijk had, vallen níet in de 
gemeenschap. En daar gaat het in de toekomst jammerlijk 
mis. Want mensen die geen huwelijksvoorwaarden maken, 
maken ook geen lijsten van aanbrengsten. Laat staan dat je 
het privévermogen gaat ‘volgen’. Immers: als je privégeld in 
de gezamenlijke woning investeert, krijg je een vordering 
op de gemeenschap, die je bij voorkeur vastlegt, maar dit 
gebeurt in de praktijk zelden. 

En ga dan bij een echtscheiding na 15 jaar huwelijk maar 
eens bedenken wat je 15 jaar eerder ten huwelijk hebt 
aangebracht. Verdelingen na scheiding zullen veel meer 
problemen gaan opleveren dan voorheen. Voer voor 
advocaten… maar ook voor notarissen.

De initiatiefnemers van het wetsvoorstel hebben het 
namelijk een ambtsplicht van notarissen gemaakt om
 de herkomst van (in woningen) belegde gelden vast te 
leggen. Dus alle mensen die na 1 januari 2018 trouwen 
zonder huwelijksvoorwaarden, dienen aan de notaris waar 
zij de aankoop van hun huis laten passeren, te melden 
waar het eigen geld vandaan komt. Hadden ze dit al bij 
de aanvang van het huwelijk of hebben ze dit tijdens het 
huwelijk verworven. Hopelijk weet iedereen dit nog… 
Het belang van huwelijksvoorwaarden wordt eigenlijk 
alleen maar groter. Daar kan uitsluiting van iedere gemeen-
schap van goederen worden overeengekomen en ‘volgen’ 
mensen over het algemeen meer hun eigen geld dan 
mensen die zonder huwelijksvoorwaarden trouwen.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl

                     Nummer        uiterste inleverdatum:
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

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 kalender-
jaar. Het lidmaatschap wordt daarna jaarlijks automatisch 
verlengd met een jaar.
Lidmaatschap opzeggen De opzeggingstermijn is mini-
maal 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

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...

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. 

IN MEMORIAM

 Dat zij mogen           rusten in vrede 

Dhr. J.A.J. Warmenhoven 
Derk Bolhuisstraat 21      80 jaar

Dhr. J.H. Staal 
Strandwal 37 Noordwijkerhout  82 jaar

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




