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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/verkadew o n e n  •  z o r g  •  w e l z i j n

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



50+ Nieuwsbrief
De bond voor senioren

KBO Noordwijk

 Tweeëndertigste jaargang nr. 5 • juni 2015 

Vreugde
Duizenden mensen zie je in Lourdes: veel grijze 
koppen, maar opvallend veel jongeren; mensen van 
alle leeftijden. Honderden mensen zie je met een 
lichamelijke of geestelijke beperking: de meesten 
zijn ouder, maar opvallend veel jonge mensen; 
mensen van alle leeftijden. Ontelbaar veel mensen 
zie je anderen helpen, verzorgen, vooruit duwen, 
nabij zijn: mensen die vanwege leeftijd nauwelijks 
zelf vooruit kunnen, maar ook opvallend veel 
jongeren: mensen van alle leeftijden.

In de week vóór Hemelvaart was ik met aantal 
parochianen van Sint Maarten – en natuurlijk 
duizenden mensen méér – op bedevaart naar 
Lourdes. Indrukwekkend hoe mensen van alle 
leeftijden, en van alle kanten van de wereld, 
’s avonds in de lichtprocessie de rozenkrans bidden. 
‘Wees groet, Maria’ gezongen en gesproken in vele 
talen. Een brandende kaars telkens omhoog geheven, 
wanneer het ‘Ave Maria’ weerklonk. Duizenden 
kaarsen, elke dag opnieuw. Een groot en veelzeggend 
lichtbaken. Het licht van het leven; het Licht dat 
God is, dat schijnt in ons soms duistere bestaan.
Al die mensen zoeken de voorspraak van Maria, om 
haar te danken voor zoveel goeds dat ze mochten 

meemaken. Om via haar God, Onze Vader, te 
eerbiedigen, omdat het mogelijk wordt gemaakt 
ons leven weer op te pakken, na moeilijkheden 
die mensen meemaakten. Maria wordt om hulp 
aangeroepen, omdat er problemen zijn, omdat de 
ziekte van een dierbare of van jezelf de toekomst 
onzeker maakt. Mensen knielen biddend neer op 
de plaats waar Maria eens Bernadette nabij kwam, 
een meisje van 14 uit een arm gezin. Een geweldig 
gebaar hoe het hemelse het aardse kan raken. 
Een bemoedigend teken, dat wij kracht kunnen 
ontvangen om ons hoofd op te tillen, om gesterkt 
verder te gaan.
Elke dag gebeurt ‘het wonder van Lourdes’: zo velen 
die aandacht en hulp geven aan de mens in de 
knel, die centraal staat. De glimlach die Maria aan 
Bernadette toonde, die straalt naar duizenden 
mensen, elke dag. Om ons niet alleen in Lourdes te 
ver’wonder’en, zijn we onder het motto ‘de vreugde 
van de zending’ naar huis gezonden, om daar 
bemoedigd door Bernadette, onder de schutse van 
Maria en be’geest’erd door God ‘het wonder van 
Lourdes’ in de eigen omgeving te laten gebeuren.

Theo Blokland, pastoor 

Van de voorzitter
Als u dit leest, is het alweer bijna juni. De maand 
met de langste dagen, dus volop tijd om van het 
buiten zijn te genieten! Het is ook de maand waarin 
de volgende Leef! uitkomt. Ik schrijf dit, omdat 
daarin het activiteitenboekje wordt opgenomen. 
Daarom mijn advies: hou het goed in de gaten, want 
de bezorging is nog steeds niet optimaal. Het zou 
toch zonde zijn, als u te laat zou zijn om u in te 
schrijven voor activiteiten voor het volgende 
seizoen?

Zoals u misschien heeft gehoord, of gelezen op onze 
website, ben ik de afgelopen tijd geopereerd, maar ik 
ben inmiddels weer thuis en neem mijn werk voor de 
KBO weer zo veel mogelijk op. Wij gaan ervan uit dat 
alles weer snel vergeten kan worden.

Wat niet vergeten kan worden, is het overlijden 
van Tine Hanegraaf. Net op het moment dat zij 
besloten had om te verhuizen naar een voor haar 
comfortabeler woning, liet haar lichaam haar in 

de steek. Heel veel KBO-leden zullen met warme 
gevoelens aan haar terug denken. Als haar gevraagd 
werd om te helpen, of dat als ouderenadviseur of als 
belastinginvuller was, zij stond paraat en deed wat 
mogelijk was om te helpen. Wij zullen haar missen! 
Tijdens de uitvaartmis heeft Jacques Berbee een 
mooie toespraak gehouden om haar te eren.

Tijdens de bestuursvergadering van mei kwam 
Froukje van den Ende aanschuiven, om te kijken of 
de functie van secretaris binnen het bestuur haar wat 
leek. Dat bleek gelukkig het geval te zijn, zodat wij u 
haar kandidatuur als secretaris kunnen voorleggen 
tijdens de eerstvolgende ledenvergadering. 
Hannie Jongeneel heeft zich aangeboden als notulist, 
waar wij heel blij mee zijn.

U ziet het, er is de afgelopen maand veel gebeurd, 
verdrietige en fijne. Een afspiegeling van het leven.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  



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 DE AUTO NAAR VOORHOUT. 

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

Op 4 mei jl. is mw. Tine Hanegraaf-Feringa op de 
leeftijd van 84 jaar overleden. Ondanks het feit dat 
haar gezondheid al vele jaren behoorlijk slecht was 
heeft haar inzet voor de medemens daarvan niet 
of nauwelijks iets gemerkt. Tine was een sociaal 
bevlogen persoon die zich haar leven lang heeft 
ingezet voor de minderbedeelden in de samen-
leving. Vanuit haar vroegere werkkring als sociaal 
werkster in psychiatrisch ziekenhuis Sancta Maria, 
maar ook naderhand toen ze bij de KBO als 
vrijwilligster actief werd hier in Noordwijk, maar 
ook voor de provinciale en landelijke Unie KBO.

Ze was een van initiatiefnemers van de Belasting-
service voor Ouderen, de organisatie van de 
gezamenlijke ouderenbonden voor het helpen 
bij het doen van belastingaangiften. Maar ook 
nauw betrokken bij de ouderenadviseurs 
van de ouderenbonden en de opleiding van 
deze vrijwilligers. Velen van u hebben in dat 
opzicht direct of indirect via deze zaken met haar 
nalatenschap te maken gehad of zullen dat nog 
krijgen. KBO Noordwijk is veel dank verschuldigd 
aan haar niet aflatende inzet en ziet met respect 
terug op het leven van deze bijzondere vrouw.

In memoriam mw. Tine Hanegraaf-Feringa

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

Onze oproep voor deelname aan het KBO-team 
heeft nog onvoldoende aanmeldingen 
opgeleverd. Deze SamenLoop die op 13 en 14 
juni a.s. zal plaats vinden op het SJC-terrein aan 
de Lageweg in Noordwijk verdient het dat ook 
wij daar aanwezig zijn ter ondersteuning van het 
goede doel. Daarom nogmaals een dringende
 

oproep aan u om u aan te melden en minimaal 
een uurtje mee te lopen.Deelname via de KBO 
kost u € 10, - per persoon, de KBO betaalt het 
restant. Loopt u mee?
Aanmelden: 
Mw. Annie van Beelen, tel 071- 88 814 07 of 
Hr. Jacques Berbée, tel 071- 36 138 58.

SamenLoop voor Hoop 



Maakt u wel eens gebruik van de Regiotaxi 
Holland Rijnland?  Ondervindt u wel eens 
problemen bij dit taxivervoer dat valt onder de 
gemeenschappelijke regeling hier in de regio als 
deze zich bijv., met in achtneming van de 
normaal daarvoor geldende marges, niet aan de 
afgesproken tijden van het vervoer houden? 
Betreft uw klacht een incidenteel geval en heeft 
u geen eerdere klachten ervaren, dan kunt u 
overwegen om de zaak te vergeten. Is het een 
ernstige klacht of zijn er regelmatig problemen, 
dan is het van belang dat u de gegevens van de 
betreffende rit(ten) goed noteert en uw klacht bij 
voorkeur schriftelijk bij de vervoerder indient. 
De gezamenlijke ouderenbonden horen het 
graag als er serieuze klachten zijn, zodat we deze 
kunnen verzamelen en we er ook van onze kant 
uit werk van kunnen maken naar de gemeente 
toe die tenslotte als lokale overheid dit vervoer 
meefinanciert en van regelmatig voorkomende 

Klachten Taxivervoer
problemen op de hoogte dient te zijn. Indien u 
een kopie van uw ingediende klacht(en) ook aan 
ons doorgeeft zijn ze in elk geval bij ons bekend 
en zien we ook of er een toename of afname in 
omvang is. 

Het is geen oproep om ‘te klagen om te klagen’ 
maar serieuze en terechte klachten dienen 
gehoord te worden en de dienstverlening hoort 
goed te functioneren. Kunt u niet zelf schriftelijk 
een klacht indienen dan kunnen we u daar 
wellicht bij helpen, maar verzamel wel alvast de 
gegevens van de betreffende ritten die hiervoor 
van belang zijn en wacht niet te lang met uw 
melding.  
Meldingen graag naar het secretariaat; 
Mw. Froukje van den Ende tel. 06 – 4751 2472 of  
e-mail:  secretaris@kbonoordwijk.nl 
of, Jacques Berbée  tel. 06 – 25 066 569  of e-mail:  
penningmeester@kbonoordwijk.nl

Bij het Verkadeplein staan een groep enthousiaste 
wandelaars; wel 20, klaar voor een prachtige 
wandeling. Het zonnetje schijnt. Met de auto rijden 
we achter elkaar naar het beginpunt, dat is bij de 
ingang van de Amsterdamse waterleiding. We 
beginnen met een pad langs de duinrand en 
hebben mooi overzicht over kleurige bollenvelden.
De bermen zijn begroeid met kleurige bloemen, 
hondsdraf, paarse dovenetel, winterpostelein en dit 
is eetbaar (wel wassen), reiger- en ooievaarsbekje. 
Reigerbekje heeft geveerd blad en ooievaarsbekje 
rond blad. Alles staat op punt te ontluiken. Ik vond 
de varens zo mooi die nog opgekruld waren en zich 
ontrollen zodra ze groot groeien. In een sloot staat 
een water ballerina gemaakt door crea bea’s. 
verrassend om te zien met bloem mozaïek. 
Het duurde even voor we bij Hillegom in het 
centrum waren. Maar de koffie voor een euro op 
een zonovergoten terras maakte alles goed. Tineke 
ging rond om gezamenlijk af te rekenen. Ik 
probeerde apart te betalen, maar de baas werd 
daar zenuwachtig van. Onderweg hoorden we de 
tjif tjaf en de fitis. Stinkende gouwe was ook nog 
een plant die geel sap bevat in steel dat wratjes 
wegmaakt. In het bloempje zit een wit puntje dat 

mierenbrood heet, mieren zijn hier gek op. We 
kwamen langs het pontje dat vorige week in het 
nieuws was. Er waren mensen te water geraakt 
omdat het te vol was. Het lag nu aan de ketting. 
Konden na enig overleg op een andere manier over 
het water. Bij een camperzaak (prachtige dure 
woon/reiswagens) gingen we het terrein op en zo 
langs de trekvaart. Het was wel erg ruig. Bruine 
padden plonsten in de vaart. Het groot hoefblad en 
de struiken waren erg hard gegroeid en werden in 
bedwang gehouden door twee hulpvaardige 
deelnemers om onze groep veilig naar het dijkje te 
brengen. Daar was een bruggetje waar we weer 
met een narcisveld op de achtergrond werden 
vereeuwigd. Wat hebben we veel gezien, eendjes, 
een zwaan op een nest met vader ernaast. Een 
opvliegende reiger. Prachtige herenhuizen met 
leilinden. Een mooi centrum. De picknick was langs 
de bosrand. We moesten even opzij omdat er een 
trekker langs kwam. Dat was al weer bijna het eind. 
Kwamen weer langs de hut in het bos. Uiteindelijk 
blijkt dat we 13,8 km hebben afgelegd.
Ik kijk terug op een mooie dag en hoop er 
volgende keer weer bij te zijn.
WimkeSchrier

KBO-Wandeling De Zilk en Hillegom 21-4-2015



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juni '15 Juli '15

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 4

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 17 15

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 19 17

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

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

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 1

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

do 14:00 4, 11, 18, 25 2, 9

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

di 10:30 9, 23

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

wo 10:30 10, 24

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

do 10:30 11, 25

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

vr 10:30 12, 26

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 3, 10, 17, 24, 1, 8, 15, 22, 29

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

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

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 19.15 4, 11, 18. 25 2, 9, 16, 23, 30

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 11:00 1, 8, 15, 22, 29

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 16

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juni '15 Juli '15

 Bingo " Zomer-bingo " 
     DBO     Het Trefpunt

do 14:00 18 2

 Bingo " Zomer-bingo " 
     DBO     De Wieken

do 14:00 16

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

vr 13:30 5, 12, 19, 26 3, 10

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 1, 8, 15, 22, 29 6

 Computercursus "Windows 7 en 8.1"
     DBO     Het Trefpunt

wo 10:00 3, 10, 17

Activiteiten

Activiteiten
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Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juni '15 Juli '15

Activiteiten

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 4, 11, 18, 25

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 4, 11, 18

 Handwerken - (KBO)
     DBO     De Wieken

di 14:00 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

 Handwerken -  (ANBO)
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 2, 9, 16, 23, 30 7

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:45 3, 10, 17, 24

Er zijn mensen die diverse keren in hun leven in 
het huwelijk treden. Als er uit die huwelijken ook 
kinderen geboren zijn, is het vaak een hele uit-
zoekerij welke kinderen waarop recht hebben. 
En is er na die huwelijken nog wel iets over van 
het vermogen? Door elk huwelijk in gemeenschap 
van goederen, verdwijnt immers de helft van het 
vermogen van de betrokkene naar de nieuwe 
echtgeno(o)t(e), zeker als de huwelijken door 
echtscheiding eindigen. In dat geval ‘vertrekt’ de 
helft van het vermogen definitief mee met de 
ex-echtgeno(o)t(e).Ook de verhouding met de 
kinderen (uit vroegere huwelijken) heeft vaak te 
lijden onder de diverse huwelijken. De kinderen 
moeten telkens een nieuwe stiefvader of –moeder 
accepteren. Door die slechte verstandhouding 
bestaat dan weer het risico dat zij onterfd worden 
ten gunste van de nieuwe echtgeno(o)t(e) en/of de 
‘nieuwe’ kinderen. En wat kan de notaris daaraan 
doen? Niet zo veel, mits de ouder volledig bij zijn/
haar verstand is en zijn/haar wensen duidelijk 
kenbaar kan maken. Ook al vind je als notaris een 
bepaalde gang van zaken - binnen de grenzen van 
de wet - moreel verwerpelijk, zul je toch je mede-
werking moeten verlenen aan het opstellen van in 
juridisch opzicht correcte akten. Een notaris mag in 
dat geval geen dienst weigeren – ten slotte ben je 
(als een heel bijzonder soort ambtenaar!) benoemd 
door de Kroon. Uiteraard adviseert een notaris 
mensen op huwelijksvoorwaarden te huwen bij 
ieder nieuw huwelijk, de notaris attendeert de 
mensen op de legitieme portie van hun kinderen 
uit eerdere huwelijken en de notaris waarschuwt 
voor een heleboel ellende als de cliënt haar 
adviezen volledig in de wind slaat. Maar uiteindelijk 

beslist de wil van de cliënt. En door de geheim-
houdingsplicht mag de notaris niemand 
informeren (dus ook niet de kinderen) over wat de 
ouder geregeld heeft, zolang de ouder nog leeft.
Welke boodschap volgt hieruit? Voor de ouder: 
laat je goed voorlichten door de notaris. Ga nooit 
een opvolgend huwelijk aan in gemeenschap van 
goederen. Zo krijg je ongewenste vermengingen: 
bij echtscheiding ben je de helft van je vermogen 
kwijt en bij overlijden benadeel je mogelijk je 
kinderen, zeker als de nieuwe echtgeno(o)t(e) geen 
vermogen heeft. Houd de legitieme portie van de 
kinderen in ere, hier hebben ze sowieso recht op, 
en als ze er een beroep op moeten gaan doen na 
overlijden, loopt de langstlevende (en de ‘nieuwe’ 
kinderen) het risico in ellenlange onverkwikkelijke 
rechtszaken betrokken te worden. Doe aan alle 
kinderen dezelfde schenkingen. Voor het kind: 
houd contact met de ouder en blijf communiceren. 
Een gebrek aan communicatie leidt vaak tot mis-
verstanden en ongewenste gevolgen die voor-
komen hadden kunnen worden. En adviseer je 
ouder een goede notaris te benaderen als er 
zaken geregeld moeten worden!

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere



Informatie over WSN AquaVitaal 50+  
Zwembad BinnenZee
Gezond bewegen en gezellig onderweg zijn 
met andere 50+ers.
Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur is er 
in Zwembad Binnenzee een speciaal blok 
gereserveerd voor WSN zwemmen. Tijdens 
dit blok worden speciale lessen gegeven en is 
er tijd om te ontspannen.
 
Programma aanbod
Per blok van twee uur bestaat de mogelijkheid 
om een door U zelf te kiezen gezondheidstoer 
te maken. In blokken van 25-30 minuten kunt U 
te water met :

Therapie zwemmen  (di van 10.15 -10.40 uur)
Door oefeningen te doen in warm water worden 
Uw gewrichten soepeler. Alle gewrichten en 
spieren komen aan de beurt. U doet 
spierversterkende, rek -en coördinatie 
oefeningen ademhaling en 
ontspanningsoefeningen.

AquaVitaal  (di van 10.50-11.15 uur)
Met oefeningen in het warme water, op passende 
muziek, versterken we Uw spieren en gewrichten. 
Hierbij houdt het programma rekening met o.a. 
de kracht, lenigheid en snelheid van iedere 

deelnemer. Kortom dit programma helpt U bij 
het actief, fit en vitaal blijven !

Aqua Fitness  (di van 11.20-11.50)
Met Aquafitness werkt U met fitnessapparatuur 
in het water.  Deze apparatuur is speciaal 
gemaakt voor intensieve training in het water. 
Uw gewichtloosheid zorgt voor een optimale 
belasting van de spieren pezen en gewrichten. 
U kunt Uw fitness inspanningen afwisselen met 
andere activiteiten die in deze 2 uur worden 
aangeboden. 
In bovenstaande programma’s wordt U 
begeleid door deskundig en hiertoe opgeleid 
personeel. 

Baantjes zwemmen in het grote bad  
(di 10.00 -12.00 uur)
U kunt twee uur onbeperkt baantjes zwemmen. 
Dit kunt U ook afwisselen met de andere 
programmaonderdelen die in deze twee uur 
worden aangeboden. Lekker bubbelen in de 
whirlpool, rust nemen of gezellig een bakkie 
doen. 

Ontbijtje
Iedere 1e dinsdag van de maand, vanaf 09.00uur, 
wordt er voor het WSN-Zwemmen een ontbijtje 
voor € 2,50 aangeboden. Ook niet-zwemmers 
kunnen zich inschrijven voor een ontbijtje. Hoe 
gezellig kan het zijn om je vriendin/vriend of 
buurman/buurvrouw mee te nemen naar dit 
gezellige samenzijn. BinnenZee vraagt wel om 
dit vooraf door te geven.

Voordelen WSN zwemmen 
(op vertoon van uw Vuurtorenpas): 
•  Voor houders van een “Vuurtorenpas”, naast 

gezond bewegen en gezelligheid met andere 
50+ ers!

• Tijdens de dinsdagochtend is er 50 cent korting 
op koffie en thee.

• 10% korting op het ontbijtje, dat iedere 1e 
dinsdag van de maand vanaf 09.00 uur wordt 
aangeboden.

• 5% korting op het abonnement.
• 50% korting op het inschrijfgeld. Inschrijfgeld is 

normaal € 12,50 voor klanten van BinnenZee.



Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht bereikbaar)

 
Ivonne Clemens uitvaartverzorging en winkel
Van Limburg Stirumstraat 6a
2201 JN Noordwijk

Open: woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
Webwinkel: www.ivonneclemensuitvaartverzorging.nl

Afscheid Joppie Kleverlaan
Na 18 jaar nam Joppie afscheid van het 
begeleiden bij het bowlen, dus met een flinke 
bos bloemen opstap gegaan naar de Wieken.
Daar was het een gezellig onderonsje met 
Joppie en haar man. Onder het genot van een 
glaasje heb ik Joppie bedankt voor haar inzet 
tijdens al die jaren bij het bowlen. Ook zij 
verzorgde elk jaar weer voor de prijzen, maar 
ook voor de financiën en de administratie. 
Joppie, namens de KBO bedankt voor je inzet en 
het gaat je goed. 
P.S. Wilt u Joppie vervangen, meldt u zich a.u.b. 
bij: Annie van Beelen, tel. 071 8881407 
            
Kennismaken met de tennissport
De tennispilot gaat niet door daar er te weinig 
animo is voor de tennispilot vindt deze activiteit 
geen doorgang. Jammer maar helaas, volgend 
jaar beter !
Annie van Beelen 

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

Activiteitenwetens-
waardigheden

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.).

●  Project activiteit - KBO 60 jarig Jubileum (2016)  
In 2016 bestaat KBO Noordwijk 60 jaar. Ter gele-
genheid daarvan is de vereniging op zoek naar 
enkele enthousiaste vrijwilligers die een clubje 
gaan vormen om Jubileumactiviteiten te beden-
ken 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



Volgende Nieuwsbrieven 

Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
Juli   6 17 juni
Augustus /September 7 29 juli
Oktober   8 16 september
November  9 14 oktober
December  10 25 november

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
Mevr. F. van den Ende Secretaris wnd
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl
 06 475 12 472
 J.M.J. Berbée  penningmeester   
 071 36 138 58 
 Ibannummer: NL23INGB000 3644769  
 t.n.v. KBO Noordwijk 
 E: penningmeester@kbonoordwijk.nl
Th.A.M. Blokland  pastorale zaken     
 071 36 125 90 
 E: pastor@kbonoordwijk.nl
Mw. M.M.F. v. d. Burg  E: wmo@kbonoordwijk.nl   
 071 36 160 84
P.J.L.J. Peeters  E: redactie@kbonoordwijk.nl   
 071 36 103 71 
Mw. A. van Beelen  E: activiteiten@kbonoordwijk.nl     
 071 88 814 07

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

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

WMO Platform
Mw. M.M.F. v. d. Burg  E: wmo@kbonoordwijk.nl    
 071 36 160 84
 
Ledenadministratie: 
Help onze administratie en geef adreswijzigingen door aan: 
H.C. Bogaards Goohorstlaan 31 071 36 157 78
 E: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl
Overig
Rayonhouders:  A.C.M. van der Meer  071 36 143 56 
 E: rayonhouders@kbonoordwijk.nl
Activiteiten: Mw. A. van Beelen   071 88 814 07   
 E: activiteiten@kbonoordwijk.nl 
Reizen:  Mw. E.A.M. Zandwijk 0252 37 26 22
 E: reizen@kbonoordwijk.nl
Redactie: P.J.L.J. Peeters 071 36 103 71
 E: redactie@kbonoordwijk.nl  
Webmaster: A.J. De Kremer 071 36 146 08  
 E: webmaster@kbonoordwijk.nl

IN MEMORIAM

Dhr. A.C.M. van Herpen 
Willem Alexanderpark 1 90 jaar
Mevr. H.M. Selhorst-van der Putten 
Alk 124 92 jaar
Mevr. M.A.M. Schalks-de Wolf 
Koepelweg 5 85 jaar
Dhr. A.R. Stuster 
Rederijkersplein 19 68 jaar
Mevr. M.J.E. Mulder-
Schmitz Wickermann 
De la Bassecour Caanstraat 139 66 jaar
Dhr. A.C.L. Alkemade 
Lijnbaanweg 33A 86 jaar
Mevr. E.M.M. van Winsen 
Groot Hoogwaak 1 k015 87 jaar
Dhr. L.A. van der Weijden 
Raadhuisstraat 32 94 jaar
Mevr. C. Hanegraaf-Feringa 
IJmuiderstraat 44 84 jaar
Dhr A. Faas 
Groot Hoogwaak 23 70 jaar
Mevr. O.C.M. Zuidhoek-Diels
 Zeewinde 10 74 jaar
 
Dat zij mogen rusten in vrede 



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

Goohorstlaan 31  Noordwijk  Tel.071 36 157 78
ledenadministratie@kbonoordwijk.nl
www.kbonoordwijk.nl

“Hotel De Ossewa” 
 
Een betaalbaar adres voor Uw: 
       Receptie  
       Verjaardag  
       Condoleance etc.  
                                                              
 
 
                                                            Fam Geerlings 
                                                            Duinweg 7  
                                                            2202 RA  Noordwijk 
                                                            !  071 3612139  
                                                            www.ossewa.nl  
 
 
 

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

Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen…

HIER KAN UW 
ADVERTENTIE

STAAN



KBO Noordwijk


