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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

Een betaalbaar adres voor uw:
receptie, verjaardag, 
condoleance etc.

Fam. Geerlings
Duinweg 7, 2202 RA Noordwijk
telefoon 071 3612139

www.ossewa.nl

• Actief • Gratis tijdschrift Nestor • Gratis 
Noordwijkse Vuurtorenpas • Lidmaat-
schap €  22,50 per jaar • Veelzijdig

Beijaert 60, 2202 PR Noordwijk Tel. 071-3624230
secretaris@kbonoordwijk.nl - www.kbonoordwijk.nl

Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht beschikbaar)
www.IvonneClemensUitvaartverzorging.nl

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

Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht beschikbaar)
www.IvonneClemensUitvaartverzorging.nl
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V E R Z O R G I N GU I T V A A R T

van Limburg Stirumstraat 38  
2201 JP  Noordwijk  071 3612661
www.beddenspecialist.nl/verkade “Hotel De Ossewa” 
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Woon-zorgcentrum 
Groot Hoogwaak
Groot Hoogwaak 1
2202 TG Noordwijk aan Zee
T 071 - 368 88 88
info@groothoogwaak.nl
www.groothoogwaak.nl

T 071 - 36 46 006 dag en nacht bereikbaar | www.barbaranoordwijk.nl | Annemarie Hazenoot & Areen van der Plas

Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen…
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Voorbereiden
Maar liefst veertig dagen neemt de Kerk de 
tijd ter voorbereiding op Pasen. Dat moet wel 
iets betekenen. De kerk zijn wij, dus wij 
nemen ruimschoots de tijd om tot ons te laten 
binnen dringen wat Pasen betekent. Voor de 
kerk, voor ons, voor de wereld.

Pasen is het grootste feest in onze christelijke 
gemeenschap, de verrijzenis van Jezus uit de 
dood; de kern van ons geloof, de bron van ons 
leven. Een goede voorbereiding is wezenlijk. 
Deze 40 dagentijd begon op Aswoensdag. 
We lieten ons tekenen met een kruisje van as: 
Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult 
wederkeren. Een aansporing tot bezinning en 
bekering. As heeft een reinigende kracht en is 
een teken van nieuw leven.
Een andere bijzonder moment van voorbereiding 
is de Avond van barmhartigheid. Deze wordt 
gehouden op maandag 30 maart, tussen 19:00 en 
21:00 uur in de kerk van St. Jeroen, Noordwijk.

Op sommige terreinen van ons leven vragen we 
ons regelmatig af hoe we er voor staan. Het is 
ontzettend belangrijk om juist wat diepgaander 
naar ons persoonlijk leven te kijken om te weten 
wat ons leven nu werkelijk is? Maken we waar wat 
we ten diepste waar zouden moeten maken? Nog 
een stap verder: maken wij als christen waar wat 
we zouden moeten doen? Een razend actuele en 
boeiende vraag. We kijken naar hoe we dagelijks 
leven in het licht van God, die zijn barmhartigheid 
aanbiedt om ons leven weer op te bouwen. 
De Avond van barmhartigheid is een stilte avond. 
Deze avond is de kerk open om binnen te lopen, 
even stil te zijn, tot je zelf te komen. Er is een 
lijdensmeditatie bij het kruis. Je kunt naar eigen 
keuze de avond geheel of gedeeltelijk meemaken, 
waarna de avond wordt afgesloten met de zegen 
om ongeveer 21.00 uur.  Meer over de Avond van 
barmhartigheid vindt u in het ‘Zevenblad’ en op 
de website van de parochiekern. Ik wens u een 
mooie voorbereiding op Pasen.

Theo Blokland, pastoor 
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Van de voorzitter
Maart, de maand dat het voorjaar begint. Hoewel, 
het is half februari nu ik deze brief aan u schrijf en 
ik word ’s morgens al wakker gezongen door de 
merel!!! Een heerlijk voorjaarsgevoel, waardoor je 
extra zin krijgt om op te staan. De lucht is niet 
meer donker; als het meezit, worden wij 
getrakteerd op een zonsopkomst met de meest 
spectaculaire kleuren die een mens kan verzinnen. 
U zult het toch met mij eens zijn dat daardoor het 
leven er kleurrijker uit gaat zien.

Natuurlijk zijn niet alle dagen zo mooi. Een zacht 
winter betekent erg vaak sombere dagen, waarin 
de zon niet zichtbaar is. Tijdens dat soort dagen is 
het moeilijk om blij, of tenminste opgewekt te 
blijven. Samen met anderen dingen doen is de 
beste remedie tegen een dag vol sombere 
gedachten. Is er niemand in de buurt waarmee u 
samen iets kunt doen, dan is het ook mogelijk om 
alvast een plannetje te maken welke planten u in 
het voorjaar in de tuin, op het balkon of op de 
vensterbank zult gaan zetten en welke kleuren het 
dit jaar zullen worden.

Misschien heeft u foto’s van vorig jaar of jaren 
daarvoor die u tot inspiratie kunnen dienen.
Wat vindt u, zou het een idee zijn om een ruilbeurs 
van stekjes te organiseren, waardoor u die mooie 
fuchsia die u bij iemand gezien heeft, maar in 
geen winkel heeft kunnen vinden, op die manier 
kunt bemachtigen en mogelijk heeft u een 
prachtige cactus die in het voorjaar overladen 
wordt door rode bloemen. U kunt daarmee vast 
iemand anders gelukkig maken. Laat u Annie 
weten of u het leuk vindt? Bij voldoende 
aanmeldingen gaan wij dat organiseren. U heeft 
de afgelopen maanden steeds gelezen dat ik u 
vraag om met ideeën te komen over wat wij 
(samen met u) kunnen gaan organiseren. Binnen-
kort moeten de plannen voor het volgende 
seizoen al klaar zijn. Heeft u nog suggesties, 
geef ze ons dan snel door, dan kunnen zij in het 
programma worden meegenomen. Alvast onze 
hartelijke dank. Ik hoop u tijdens de jaarver-
gadering op 30 maart a.s. te mogen begroeten. 
Zullen wij zeggen: ‘Tot dan’?
Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  



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 30 maart 2015
Locatie: De Wieken, Wassenaarsestraat 5 
in Noordwijk-Binnen
Aanvang: 14.00 uur

AGENDA
1.  Opening en vaststelling van de agenda
2.  Mededelingen
3.  Vaststelling notulen vorige vergadering
4.  Ingekomen stukken
5.  Jaarverslag 2014

Korte pauze (koffie/thee)

6.  Financieel jaarverslag
 a.  Jaarrekening 2014
 b. Verslag Kascontrolecommissie en   

 benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
 c.  Decharge van het bestuur
 d.  Begroting 2016
 e.  Vaststelling contributie 2016
7. Rondvraag
8. Sluiting Algemene Ledenvergadering

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

•  Informatie reizen, o.a.:
 - inzake riviercruise IJsselmeer & Texel 
 (4 t/m 11 juli 2015)
 - Passiespelen Tegelen (31 mei 2015)
•  Optreden Klederdrachtgroep Katwijk 
 Show van Katwijkse klederdrachten. U zult 

zien dat die toch weer heel anders zijn dan 
de Noordwijkse. Ook is er een demonstratie 
van ‘netten boeten’.

Graag tot dan !

KBO Noordwijk

De dag van de Ziekenzalving 
op donderdag 12 maart 2015
Een dag van ontmoeting, bezinning, warmte, 
kerkelijke viering en verwend worden.
Het duurt nog even, maar denk er eens over 
na. Natuurlijk worden alle mensen die andere 
jaren aan het ziekentriduüm deelnamen weer 
persoonlijk uitgenodigd. 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 het graag, voor vervoer 
kan worden gezorgd. 
U kunt kontakt
opnemen met
 Marga van Went, 
tel. 06-51021554 of mailen: 
margavanwent@hotmail.com

Bedevaart & Passiespelen
De jaarlijkse Bedevaart die door de KBO 
normaliter in mei wordt georganiseerd, zal 
dit jaar worden uitgesteld naar het najaar 
(september of oktober) in verband met de 
geplande dagtocht eind mei a.s. naar de 
Passiespelen in Tegelen. Waar we dit jaar met 
de Bedevaart naar toe zullen gaan en op welke 
datum dat hoort u zo spoedig mogelijk, maar 
dus zeker niet voor het einde van de zomer.

Reden voor dit uitstel is het geplande bezoek aan 
de Passiespelen in Tegelen op zondag 31 mei 
2015. Het vijfjaarlijks evenement van Het Tegelse 
Passiespel – ontstaan in 1931 – is uitgegroeid tot 
een theatergebeurtenis van internationale allure 
en speelt zich af tegen de achtergrond van het 
majestueuze decor gebouwd in 
Openluchttheater De Doolhof in Tegelen (L.). 
De uitvoering begint om 14.30 uur en duurt 
ongeveer 3 uur, inclusief een pauze van 30 
minuten. 

Heeft u interesse, vragen of wilt zich direct 
aanmelden, neem dan contact op met Ton 
Stuifbergen via tel. 071 – 36164 08  of 06 – 29 
067 527 (bij voorkeur tussen 17.00 en 18.00 uur).  
Mailen kan ook: tonstuifbergen@hotmail.com  



Datum  :   vrijdag 13 maart 2015 
Locatie  :    De Wieken, Wassenaarsestraat 5 
  in Noordwijk-Binnen 
Aanvang  :   14.00 uur   tot ±  17.00 uur 
Toegang :  Gratis (koffie en thee worden u  
  aangeboden)

Het DBO (Drie Bonden Overleg) in samenwerking 
met de Stichting Welzijn Senioren Noordwijk 
(WSN), organiseert een thema- en 
discussiemiddag voor alle geïnteresseerden 
(ouderen, familieleden, [toekomstige] 
mantelzorgers en NIET-leden), die meer 
informatie wensen over dilemma’s en vragen 
rondom de laatste levensjaren. Welke medische 
mogelijkheden zijn er? Welke keuzes kun je 
maken als je zorgbehoevend wordt? Wel/niet 
reanimeren? Wie van mijn naasten gaat voor mij 
beslissen als dat nodig blijkt? 
Kortom, wat mag en wat kan?
In de maatschappij worden hierover tal van 
discussies gevoerd. Aan ervaringsdeskundigen 
en medische professionals is gevraagd ieder 
vanuit de eigen deskundigheid op diverse 
discussiepunten in te gaan. Medewerking is 
verkregen van de kring van huisartsen in de regio 
Leiden en de geriatrische specialisten in de drie 
Leidse/regionale ziekenhuizen. Zij werken geheel 
belangeloos mee.
Ook Ouderenberaad Zuid Holland Noord heeft 
actief meegewerkt om dit belangrijke thema aan 
de regio te kunnen aanbieden. De afgelopen tijd 
is dit onderwerp in Zuid Holland Noord al 5 maal 
aan de orde geweest in verschillende plaatsen, 
onder grote belangstelling van vooral ouderen 
die nu nog kwiek en gezond zijn, maar zich wel 
vragen stellen over hoe dat straks gaat als..... 
Na afloop van het programma is het mogelijk om 
met de aanwezige deskundigen door te praten. 
Wel willen wij u verzoeken u vooraf aan te 
melden bij Henriëtte van der Gugten, bij 
voorkeur per mail via:   dbo.secretaris@gmail.com   
of via:  071 - 88 84 884.
 
Heeft u van te voren al enkele vragen die u graag 
aan het forum zou willen stellen, geef deze dan 
door bij uw aanmelding. 

Het PROGRAMMA:

14:00 uur 
Inloop, koffie/thee 

14:15 uur 
Welkom door Hennie Meeuwenberg, voorzitter 
van de ANBO Noordwijk en Ewout Cassee, 
voorzitter van stichting Welzijn Senioren 
Noordwijk (WSN)

14:20 uur 
Opening door middagvoorzitter Ton Kohlbeck, 
coördinator netwerk gezondheid/WMO van de 
ANBO Zuid-Holland en Zeeland.   Korte film om 
de thematiek toe te lichten. 

14:30 uur 
Inleiding mevr. Dr. D.P. Touwen, docent medische 
ethiek in het LUMC, over keuzes en wettelijke 
(on)mogelijkheden in de laatste levensfase, 
waarna KORTE PAUZE. 

15:30 uur 
FORUM van deskundigen met medewerking van: 
Huisarts, klinisch geriater/internist ouderen-
geneeskunde, vrijwilliger namens NVVE, de 
vereniging voor een vrijwillig levenseinde, 
docent medische ethiek en recht, deskundige 
op gebied van wilsverklaringen.
U kunt zelf vragen stellen aan het forum. Deze 
mag u ook vooraf doorgeven zodat ze anoniem 
beantwoord worden. 

16:30 uur  
Sluiting als open einde: Tot 17:00 uur 
gelegenheid om aan te sluiten bij anderen die 
over het thema willen doorpraten. 
Deze middag bent u van harte welkom, ook als u 
geen lid bent van een ouderenbond. Wij hopen 
op een ruime opkomst en een waardige 
gedachtewisseling! 
 

Vergeet alstublieft NIET 
om u aan te melden!

Levenseinde
Keuzes in de laatste levensjaren, wat kan en wat mag?!



Met achttien enthousiaste personen verzamelden 
we op station Voorhout. In Leiden overstappen 
en even heen en weer gelopen. We stonden al 
op het goede perron en toen naar station Blaak. 
De markthal bezocht. Een enorm groot en hoog 
gewelf met afbeeldingen van alles wat vliegt 
en te koop is. Bloemen, veel tulpen, tomaten, 
vlinders, zuidvruchten, brood, komkommers, 
vissen gevogelte. Je komt ogen te kort. 
Appartementen in het gewelf waren nog te koop. 
Op een hoog terras neergestreken. Het was wel 
fris. Er waren kacheltjes boven het terras. Geen 
appeltaart maar patisserie gebak wat weinig 
aftrek vond. Commentaar op grootte; krijg je dat 
hele bord erbij, je moet het goed vast houden 
anders waait het weg! 

De Heemraadsingel alwaar de motor van/voor 
Anna Blaman staat. De auteur van Eenzaam 
avontuur. Daar werd natuurlijk een foto van 
gemaakt met Arie en Ellen erop! Schommels 
moesten ook uitgeprobeerd ondanks dat dit 
vieze schoenen opleverde. Daarna nog twaalf 
schommels waar we voorbij gingen. 
De havenbuurt met het geboorte huis van Piet 
Hein. Er staat een standbeeld van deze zeeheld. 
Schuin tegenover het geboorte huis een rode 
beuk uit 1850. Daarop een tekst; voor eiken moet 
je wijken, beuken moet je gebreuken [bieden 
bescherming tegen blikseminslag] vroeger was 
de rode beuk een status symbool, nu is dat een 
rode Ferrari. Van de Veerhaven gaan we met een 
watertaxi naar Hotel New York/Willemskade, dat 

Na een zéér drukke decembermaand met de 
laatste 3 dagen nog 49 (!) akten en de maand 
januari om op te ruimen, is de rust op kantoor 
weergekeerd.  Per 1 januari 2015 is de ‘jubelton’ 
(schenking van € 100.000 voor de eigen woning) 
vervallen, het energielabel verplicht, de 
3-jaarstermijn voor de overdrachtsbelasting 
(binnen 3 jaar vrij van overdrachtsbelasting 
doorverkopen) weer teruggebracht naar de oude 
6 maanden en de hypotheekvoorwaarden bij 
banken wederom aangescherpt. 

Is het dan allemaal kommer en kwel? Nee! 
Want we hebben nog steeds een schenking 
van € 52.752 voor de aankoop, financiering of 
onderhoud van de eigen woning, alsook voor 
dure studies. Maar deze schenking is alleen 
mogelijk tussen ouders en kinderen, terwijl de 
kinderen tussen 18 en 40 jaar moeten zijn. Is uw 
eigen kind al 40 of ouder maar uw schoonzoon 
of –dochter jonger dan 40 jaar, dan kunt u de 
vrijstelling toch gebruiken voor de schenking aan 
een eigen kind. Hebt u dergelijke bedragen niet 
beschikbaar omdat het geld ‘in de stenen zit’ of u 
voor uzelf een reserve wilt aanhouden, maar wilt 
u de kinderen toch een belastingvoordeel voor 
de toekomst bezorgen en een mogelijke 
aftrekpost voor uzelf voor de inkomstenbelasting 
creëren, dan kunt u éénmalig aan kinderen 
tussen 18 en 40 jaar € 25.322 op papier schenken. 
U raakt het bedrag dan niet kwijt maar moet 

slechts jaarlijks 6% rente aan de kinderen 
betalen. Voor alle andere kinderen (ouder, jonger 
of die de grote vrijstellingen al gehad hebben) 
geldt een belastingvrij bedrag van € 5.277. Voor 
schenkingen aan anderen dan kinderen is 
het belastingvrije bedrag in 2015: € 2.111. 
Voor belaste schenkingen is er ook goed nieuws 
want de eerste belastingschijf (waarin 10% 
schenkbelasting is verschuldigd), is met circa 
€ 4.000 opgetrokken, tot € 121.296. Hebt u 
tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2015 een huis 
gekocht, dan kunt u dit vanaf het moment van 
de levering nog 3 jaar doorverkopen zonder 
overdrachtsbelasting (verrekenen met de 
koper)!Verder berekent het Kadaster sinds 
1 januari 2015 géén kadasterkosten over de 
inschrijving van de verklaring van erfrecht in 
het Kadaster. En last but not least: terwijl alle 
mogelijke bedrijven hun tarieven (met een 
inflatiecijfer maar soms ook met forsere 
percentages) hebben verhoogd, hanteer ik – in 
elk geval tot 1 juli van dit 
jaar – nog de tarieven van 
2014! Profiteer hiervan!

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Rotterdam NS wandeling 20-1-2015 



Na een  gezellig wandeljaar van 2014 beginnen 
we aan 2015! Met Maartje, Kees en Marga hebben 
we mooie wandelingen uitgezocht.
Voor al deze wandelingen vertrekken we om 8.45 
u vanaf de parkeerplaats bij het Verkadeplein bij 
de St. Jeroenskerk met de auto naar station 
Voorhout. 

DIT SEIZOEN VERTREKKEN WE STEEDS OM 
8.45 u MET AUTO NAAR  VOORHOUT.

Di.  20 januari.  Ns-wandeling Rotterdam Maasstad. 
15 km. Vertrek om 8.45 u vanaf Verkadeplein met 
auto naar Voorhout. Met trein om 9.07 u naar 
Leiden, overstap om 9.20u naar Rotterdam-
Centraal. De Nieuwe Maas, havens en zicht op de 
bijzondere skyline zijn de ingrediënten van deze 
wandeling. Markering v.d. route is wit-rood.
Di.  17 februari.  Delft:  Delftse Hout en Bieslandse 
Bos: Groene Wissels. 14 km. Vertrek om 8.45u 
vanaf Verkadeplein met auto naar Voorhout. Met 
trein om 9.07 u naar Leiden overstap om 9.20u  
naar Delft. Leuke wandeling langs oude stadsrand, 
daarna het Delftse Hout, een prachtig wandelgebied 
en recreatie, vervolgens Bieslandse Bos en Plas.
Di.  17 maart.  ANWB-route Cabauwse 
Jacobsroute. Natuurwandeling het Groene Hart. 
14km. Vertrek om 8.45u vanaf het Verkadeplein 
met auto naar Voorhout, daarna met trein naar 
Leiden - Den Haag- Gouda. Vervolgens met bus 
178 naar Schoonhoven. We wandelen langs de 
Vlist, over houtkades, open weidelandschap, 

Jacobskerk in Cabauw, ect.
Di. 21 april. Ns-wandeling Boonervlietroute. 
Vlaardingen -West - Maassluis. 15 km.  Vertrek ook 
weer om 8.45u vanaf het Verkadeplein.  Met auto 
naar Voorhout, daarna met trein naar Leiden 
- Dordrecht. In Schiedam overstappen naar 
Vlaardingen. We wandelen in de Randstad midden 
door de Hollandse polders naar het historische 
stadje Maassluis en o.a. over een landbouw-
weggetje naar het recreatieparkgebied 
Krabbeplas.
Di .19 mei.  ANWB route.  Reeuwijkse Plassen 
gebied. 12 km. Vertrek om 8.45 vanaf het 
Verkadeplein. Met auto naar Voorhout, daarna met 
trein naar Leiden ri Den Haag, overstap ri .Utrecht 
naar Gouda. Vandaar met bus 178 naar Halte Oude 
Reeuwijkse weg. Alvorens te wandelen genieten 
we eerst van een heerlijk kop koffie met iets 
lekkers zoals dat bij elke wandeling een goed 
begin is om te starten.
Di. 16 juni.  Alphen aan de Rijn: Het Groene Hart. 
Groene Wissels. 15 km.
Vertrek om 8.45u vanaf het Verkadeplein. Met auto 
naar Voorhout, daarna met trein naar Leiden en 
vervolgens trein ri. Utrecht en bij Alphen a.d. Rijn 
uitstappen. We wandelen door het gezellige 
centrum en een stuk langs de Oude Rijn en het 
oude Raadhuis en door Park Rijnzate en 
vervolgens door het boerenlandschap etc. 
Inlichtingen bij Ellen de Groot 071-3612112 of 
0642656757 

Wandelen met de KBO, 1e helft seizoen 2015

ging erg hard. Reden voor een van de leden om 
geen fooi te geven. En ook nog eens met losse 
handen!
Veel moderne hoogbouw. Voormalige pakhuizen. 
Fotomuseum en theaters. Aan de Holland 
Amerika kade meren geregeld cruiseschepen af. 
Bij de Schiecentrale 4b onze lunch gebruikt 
enigszins in de luwte op een betonblok. Een 
beeldengroep met personages uit boeken van 
Maarten Toonder voor de hallen. Erg grappig. 
Veel nijlganzen in de singels. Bij de Euromast 
even opgewarmd met chocolademelk. Jongens 
wat is het fris! Het blauw veem een enorm 
pakhuis in deze wereldhaven. Een chinees 
bootrestaurant, oude zeilschepen, een grijs wit 
zwart geblokte flat vlakbij maastunnel en 
natuurlijk de kubuswoningen. In de Witte de With 
straat een enorme stoel. Ook hier weer een foto 

gemaakt met de klauteraars! Delfshaven met 
het zakkendragers huisje, de voormalige 
distilleerderijen en de etalages met porselein.
Vlakbij het station nog langs de Pauluskerk, de 
koopgoot en de lijnbaan. Dat is alweer het einde. 
We hebben 15km met heel veel plezier door 
Rotterdam gewandeld. Hoop de volgende keer 
er weer bij te zijn.
Groeten Wimke Schrier



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Maart '15 April '15

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 5 2

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 18 15

 Bowlen   (Bowling)
     KBO  v   v Panhuysstraat

do 14:00 19 16

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 20 17

 Jaarvergadering
     KBO  v   De Wieken

ma 14:00 30

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

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

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 2, 9, 16, 23, 30 13, 20

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

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

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 2, 9, 16, 30 13, 20

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   Het Trefpunt

ma 13:30 23

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

di 10:30 3, 17, 31 14, 28

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

wo 10:30 4, 18 1, 15, 29

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

do 10:30 5, 19 2, 16, 30

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

vr 10:30 6, 20 17

 Natuurclubje   (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 2

 Nordic Walking " Beginners "
     KBO  v   Duinweg (Malotepad)

di 13:30 3, 10, 17, 24

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein (Bij Janus)

do 19.15 5, 12, 19, 26

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 11:00 2, 9, 16. 23 13, 20

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 17 21

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Maart '15 April '15

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 14, 28 11, 25

 Bridgecursus voor Beginners
     DBO    Het Trefpunt

wo 10:00 4, 11, 18, 25 1, 8, 

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

Activiteiten

Activiteiten



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Maart '15 April '15

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 2, 9, 16, 23, 30 13, 20

 Computerclub " Thema-dag "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30

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

di 10:00 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Computercursus  "Windows 7 en 8.1"
     DBO     Het Trefpunt

wo 10:00 4, 11

 Omgaan met Tablets 
     DBO      De Wieken

vr 10:00 6, 13, 20, 27

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Bingo / Damesonderonsje
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 9 13

 Frans, conversatie I
     DBO     De Wieken

di 10:00 3, 10

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken

vr 10:00 6, 13

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Handwerken (KBO)
     DBO     De Wieken

di 14:00 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Handwerken (ANBO)
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 14, 28 11, 25

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 9, 23 (excursie)

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 2, 16, 30(excursie)

 Modeshow -  van der Klooster Mode
     DBO     De Wieken

za 10:30  11

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

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

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 2, 9, 16, 23, 30 13, 20

 Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 10:00 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Themadag  - "De laatste Levensjaren"
     DBO     De Wieken

vr 14;00 13

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:45 4, 11, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     Het Trefpunt

di 10:00 3,17, 24, 31 7

Zie info in  
deze Nieuwsbrief  



De verzorgingsstaat zoals we deze kennen is al 
sinds 2007 aan verandering onderhevig. De 
overheid heeft een beweging ingezet om meer 
taken en verantwoordelijkheid naar gemeenten 
over te brengen met als doel onze 
verzorgingsstaat geleidelijk te veranderen in een 
participatiemaatschappij. Sinds januari 2015 is de 
gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering 
van alle taken rond Jeugdhulp, Maatschappelijke 
ondersteuning en Participatiewet (werk en 
inkomen). De gemeente Noordwijk heeft een 
WMO-Beleidsplan met als titel, ‘Op Eigen 
Kracht‘. Meer verantwoordelijkheid bij de burger 
en zijn sociale omgeving en zelfredzaamheid 
staat hierbij centraal.
Om ons sociale stelsel betaalbaar te houden 
moeten de gemeenten met minder geld hulp en 
ondersteuning op maat bieden.

Platform WMO(Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) Noordwijk
Het WMO-platform bestaat vanaf 2007 en is na 
de gemeenteraadsverkiezingen  van 2014 op 
25 juni 2014 opnieuw officieel geïnstalleerd 
door wethouder Marie-José Fles. Het WMO-
platform Noordwijk bestaat uit inwoners en 
vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties in  Noordwijk die opkomen voor 
de belangen van alle inwoners in de gemeente 
Noordwijk. WMO betekent voluit: Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. Dankzij deze 
Wet kunnen inwoners van Noordwijk rekenen 
op ondersteuning als zij daar zelf niet voor 
kunnen zorgen. In de komende jaren zal er 
meer samenwerking komen van de gemeente 
met andere gemeenten in de Bollenstreek bij 
de uitvoering van de wet. 

Het WMO-platform heeft als prioriteit dat als 
eerste gekeken wordt wat voor de inwoners van 
Noordwijk van belang is. Het WMO-platform doet 
dit gevraagd en ongevraagd. Het adviseert de 
gemeente bij de invoering en de uitvoering van 
de WMO. Elke 4 jaar is de installatie van dit 
platform een van de eerste daden van het 
nieuwe college. 

Samenstelling WMO-platform Noordwijk 
Op dit moment bestaat het WMO-platform uit  
8 leden en wordt het voorzitterschap tijdelijk 
vervuld door de adviseur van het platform. In het 
platform hebben namens de ouderenbonden 
2 personen zitting. Voor de KBO: Mw. Margreet 
van den Burg-Jansen, wmo@kbonoordwijk.nl 
en voor de ANBO: Dhr. Ton Donders, 
ton.donders@casema.nl  

Informatie en ontwikkelingen WMO
Voor informatie m.b.t. de WMO en 
burgerparticipatie verwijs ik u naar de site van 
het Lokaal Loket Noordwijk,  de publicaties in 
de maandbladen van de bonden en het WSN-
Leef magazine. Heeft u een hulpvraag of hulp 
nodig van mensen die weten hoe het zit neem 
dan kontact op met een ouderenadviseur van 
uw bond.  

Margreet van den Burg

INFORMATIE WMO-PLATFORM NOORDWIJK Inleiding

Zie ook het activiteitenoverzicht en onze 
website www.kbonoordwijk.nl



Vacatures

● Secretaris (m/v)  
Onze secretaris mw. Hannie Jongeneel heeft om 
persoonlijke redenen haar functie per 1 januari jl. 
beëindigd. Wij komen graag in contact met iemand 
die haar werkzaamheden als secretaris wil overne-
men.

● Notulist(e) per direct 
Het bestuur is ook op zoek naar een notulist(e) voor 
het notuleren tijdens bestuursvergaderingen.

● 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.).

● Webmaster (plaatsvervangend) per direct 
Ter ondersteuning van onze huidige webmaster. 
Bij onvoorziene omstandigheden als back-up, maar 
ook om gezamenlijk de huidige website te onder-
houden en waar mogelijk nieuwe technologie toe 
te voegen.

● Project activiteit - KBO 60 jarig Jubileum (2016)  
In 2016 bestaat KBO Noordwijk 60 jaar. Ter gelegen-
heid daarvan is de vereniging op zoek naar enkele 
enthousiaste vrijwilligers die een clubje gaan 
vormen om Jubileumactiviteiten te bedenken en 
voor te bereiden.

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

Activiteitenwetenswaardigheden

Bibliotheek aan huis
Als u tijdelijk of permanent niet in staat bent om 
naar de bibliotheek te komen om boeken te 
lenen wordt u door een vrijwilliger bezocht en 
maakt met u samen een keuze en brengt deze 
bij u thuis. Er komt steeds dezelfde vrijwilliger. 
Aanmelden bij Marga Oostveen, Secretariaat 
parochiekern, St. Jeroen en Maria ter Zee tel 
071 3612590. Tot op heden hebben 25 leden 
zich opgegeven voor de vakantiebootreis op 
4 juli. 
Als u ook nog meewilt dan kunt u zich nog 
opgeven bij Annie van Beelen tel 071 8881407. 
Alleen 2 persoonshutten zijn er beschikbaar .
 Ook zijn er weer wat plaatsen vrij, om eens in de 
14 dagen te komen eten in de gezellige 
verbouwde pastorie van St.Jeroen. Wilt u 
informatie? Bel even naar Annie van Beelen 
Tel 071 8881407.
 Ook mannen zijn natuurlijk van harte welkom. 
       
Bijzondere modeshow zaterdag 11 april 2015 
Over een paar maanden gaat de firma Klooster 
een aparte modeshow presenteren. In de 
volgende nieuwsbrief leest u er meer over. Dus 
houd het in de gaten.
 
Kaartje sturen? 
Mevr. Ellie van Zandwijk, u weet wel van de 
afdeling K.B.O reizen, heeft een ongeval gehad 
en zij verblijft tijdelijk in Groot Hoogwaak. 
Misschien wilt u haar verrassen door een kaart 
te sturen, het adres is: 
Groot Hoogwaak , 
Tav mevr. Ellie Zandwijk 
kamer 115 
Groot Hoogwaak 1, 
2202 TG Noordwijk



Wekelijks bezoek ik een oudere dame. Ik ken 
haar mijn hele leven en dat maakt het praten 
wel zo makkelijk. Haar korte termijngeheugen 
wordt minder, maar over vroeger kan ze nog 
heel leuk vertellen. 

Haar jeugd bracht zij tot haar 18e jaar in Limburg 
door in een kindertehuis van een Duitse orde 
van De Zusters van het Arme Kind Jezus. Deze 
nonnen spraken vaak Duits onderling en als kind 
dacht zij altijd dat als je ouder werd je vanzelf 
Duits ging praten. Eenmaal per jaar bracht een 
adellijke dame uit de stad het tehuis een bezoek. 
Zij werd dan begeleid door haar twee dochters 
die haar hielpen met de rolstoel omdat zij slecht 
ter been was. Zij kwam speciaal voor de meisjes 
die dat jaar hun 1e Communie deden om hen te 
verrassen met een cadeautje. De meisjes kregen 
dan van haar een zilver kruisje met kettingtje.
Deze mevrouw, van Afferden genaamd, had een 
gemengd huwelijk wat in het zeer katholieke 

zuiden vaak tot problemen leidde. Het echtpaar 
dat kort na elkaar overleed mocht niet bij elkaar 
op hetzelfde kerkhof begraven worden. Van 
“Twee geloven op een kussen,  daar slaapt de 
duivel tussen” was dus hier van toepassing. 
Maar Helena vertelde mij hoe dit dilemma werd 
opgelost.

Kort geleden brachten mijn man en ik een 
bezoek aan de Munsterkerk in Roermond. Deze 
kerk was kleiner dan dat ik mij dit voorgesteld 
had. Rondom de kerk is een plein met aan de 
rand restaurantjes waar mensen buiten in het 
zonnetje zaten, onder het genot van een drankje, 
te genieten van het mooie weer. De kerk was 
mooi met prachtige glas in lood ramen waardoor 
het licht in diverse kleuren naar binnen kwam. 
Er waren enkele kerkgangers en bezoekers. 
Achter in de kerk was gelegenheid om een 
kaarsje op te steken. Er was een tafel met daarop 
prachtige fotokaarten van de kerk voor de 
verkoop en twee dames die informatie 
verstrekten. Ik deed mijn verhaal aan hen en 
vroeg waar de kerkhoven waren waarop deze 
mensen begraven waren. Een van de dames 
begreep direct wat ik bedoelde en schreef het 
adres van een kerk daar dichtbij op een papiertje 
en zei dat ik daar de sleutel kon halen omdat het 
een oud kerkhof verderop betrof en deze 
gesloten was.

Bij het ophalen van de sleutel werd door een 
medewerker aan ons meegedeeld dat het 
kerkhof open was. Wij konden het bezoeken 
wanneer wij wilden. Bij binnenkomst zagen 
wij aan het einde van een laan met bomen een 
kerkje. Het was rustig, alleen een paar oudere 
mannen waren bezig de gevallen bladeren bij 
elkaar te harken. Onze blik werd naar links 
getrokken en zagen het bewuste graf tegen 
een scheidingsmuur. Aan de andere kant lag de 
begraafplaats van een andere kerkgemeenschap. 
Twee graven met een hoge opbouw waaruit van 
beide kanten een arm met hand stak die over de 
muur elkaar stevig vasthielden; gescheiden door 
het geloof, maar voor altijd verbonden met 
elkaar.

2014® Anneke van Ruiten – Versteege 
              Van Panhuysstraat 7-A

Helena

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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Volgende Nieuwsbrieven 

Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
April  3 11 maart
Mei   4 15 april
Juni 5 13 mei

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

Secretaris: vacant E: secretaris@kbonoordwijk.nl
  
J.M.J. Berbée  penningmeester   
 071 36 138 58 
 Ibannummer: NL23INGB000 3644769  
 t.n.v. KBO Noordwijk 
 E: penningmeester@kbonoordwijk.nl
Th.A.M. Blokland  pastorale zaken     
 071 36 125 90 
 E: pastor@kbonoordwijk.nl
Mw. M.M.F. v. d. Burg  E: wmo@kbonoordwijk.nl   
 071 36 160 84
P.J.L.J. Peeters  E: redactie@kbonoordwijk.nl   
 071 36 103 71 
Mw. A. van Beelen  E: activiteiten@kbonoordwijk.nl     
 071 88 814 07

Welzijn Senioren Noordwijk 
Het Trefpunt  Schoolstraat 2  071 71 143 34 
De Wieken  Wassenaarsestraat 5a   071 71 143 34
Lokaal Loket  Voorstraat 42  071 36 176 00 

Ouderen- en/of Belasting-adviseurs
A.C.M. v. d. Meer OB E: rayonhouders@kbonoordwijk.nl   
  071 36 143 56
Mw. C. Hanegraaf  OB E: c.hanegraaf@online.nl    
  071 36 117 98 
C. van Dam B E: c.van.dam@casema.nl     
  071 36 113 18
R.C.G. Hellemans  OB E: helle217@planet.nl    
  071 36 206 28
J.P.M. Verkade  B E: verkadej@xs4all.nl    
  06 532 69 321
J.F.M. van der Hoeven  B E: hansvanderh@casema.nl    
  06 536 32 160
Mevr. F. van den Ende B E: froukjevdende@gmail.com
  06 475 12 472

WMO Platform
Mw. M.M.F. v. d. Burg  E: wmo@kbonoordwijk.nl    
 071 36 160 84
 
Ledenadministratie: 
Help onze administratie en geef adreswijzigingen door aan: 

H.C. Bogaards Goohorstlaan 31 071 36 157 78
 E: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl
Rayonhouders:  A.C.M. van der Meer  071 36 143 56 
 E: rayonhouders@kbonoordwijk.nl
Activiteiten: Mw. A. van Beelen   071 88 814 07   
 E: activiteiten@kbonoordwijk.nl 
Reizen:  Mw. E.A.M. Zandwijk 0252 37 26 22
 E: reizen@kbonoordwijk.nl
Redactie: P.J.L.J. Peeters 071 36 103 71
 E: redactie@kbonoordwijk.nl  
Webmaster: A.J. De Kremer 071 36 146 08  
 E: webmaster@kbonoordwijk.nl

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

Een betaalbaar adres voor uw:
receptie, verjaardag, 
condoleance etc.

Fam. Geerlings
Duinweg 7, 2202 RA Noordwijk
telefoon 071 3612139

www.ossewa.nl

• Actief • Gratis tijdschrift Nestor • Gratis 
Noordwijkse Vuurtorenpas • Lidmaat-
schap €  22,50 per jaar • Veelzijdig

Beijaert 60, 2202 PR Noordwijk Tel. 071-3624230
secretaris@kbonoordwijk.nl - www.kbonoordwijk.nl

Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht beschikbaar)
www.IvonneClemensUitvaartverzorging.nl

IVONNE      CLEMENS
V E R Z O R G I N GU I T V A A R T
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van Limburg Stirumstraat 38  
2201 JP  Noordwijk  071 3612661
www.beddenspecialist.nl/verkade “Hotel De Ossewa” 

 
Een betaalbaar adres voor Uw: 
       Receptie  
       Verjaardag  
       Condoleance etc.  
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                                                            2202 RA  Noordwijk 
                                                            !  071 3612139  
                                                            www.ossewa.nl  
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w o n e n  •  z o r g  •  w e l z i j n

Woon-zorgcentrum 
Groot Hoogwaak
Groot Hoogwaak 1
2202 TG Noordwijk aan Zee
T 071 - 368 88 88
info@groothoogwaak.nl
www.groothoogwaak.nl

T 071 - 36 46 006 dag en nacht bereikbaar | www.barbaranoordwijk.nl | Annemarie Hazenoot & Areen van der Plas

Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen…

IN MEMORIAM

Dhr. P.C. Broekhof 
Jeroenspark 1 k324 92 jaar

Mevr. G.M.Heemskerk-Hoogeveen 
Groot Hoogwaak 139 93 jaar

Dhr. T.A.J. van der Leden 
Adelaert 30 90 jaar

Mevr. C.W. Ruigrok-Salman 
Raadhuisstraat 36 83 jaar

Dhr. M. Uitterhoeve 
Groot Hoogwaak 66 91 jaar
 

Dat zij mogen rusten in vrede 



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

Een betaalbaar adres voor uw:
receptie, verjaardag, 
condoleance etc.

Fam. Geerlings
Duinweg 7, 2202 RA Noordwijk
telefoon 071 3612139

www.ossewa.nl

• Actief • Gratis tijdschrift Nestor • Gratis 
Noordwijkse Vuurtorenpas • Lidmaat-
schap €  22,50 per jaar • Veelzijdig
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De bond voor senioren

50+ Nieuwsbrief
KBO Noordwijk

	 	
 Maart 2015

• Uitnodiging Algemene 

 
Ledenvergadering

• Levenseinde

• WMO Platform

• Vacatures


