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Hangt bij u het kruisbeeldje in de 
kamer? Misschien staat er een 
kruisbeeld op een bijzondere 
plaats? Of gaat u met de mode mee 
en is het kruisbeeld uit de kamer 
verwijderd?

Regelmatig zijn er in verschillende 
landen discussies over de aanwezig-
heid van een kruisbeeld in openbare 
ruimten. Men beroept zich dan op het 
feit dat het om een openbare ruimte 
gaat, waar dus iedereen kan en mag 
komen, zonder dat men geconfron-
teerd hoeft te worden met de opvat-
tingen van anderen. Zo was in het 
overwegend katholieke Italië jaren 
geleden het kruisbeeld punt van 
discussie. Je kunt stellen dat het kruis 
het teken van het christendom is. Als 

er geleidelijk ook niet-katholieken in 
Italië komen wonen, nemen sommi-
gen aanstoot aan het kruis. Ook al zei 
de voorzitter van de Italiaanse bis-
schoppenconferentie: “Het kruisbeeld 
drukt de ziel van ons land uit, het is 
een teken van de identiteit van onze 
natie”, dan benadrukt hij wel waar de 
katholieke geloofsgemeenschap het 
mee eens is, maar waar andersgelovi-
gen anders over denken. Ook de 
Italiaanse natie is méér dan alleen 
katholieken. Wij maken het in ons 
eigen land en plaats eveneens mee.
In je eigen kamer hoef je geen 
rekening te houden met hoe anderen 
denken. Er is best een belangrijke 
reden om een kruisbeeld thuis te 
hebben. Veel mensen dragen een 
kruisje om de hals; als sieraad en 
méér? Als we als christenen bidden of 
samenkomen, maken we het kruis-

teken. Het is niet alleen een sieraad 
of een gewoonte; dit teken van het 
christendom is een overwinning-
steken, het is een teken van redding.
Toen op Goede Vrijdag het kruis werd 
opgeheven, mochten we opzien naar 
het kruis, waaraan de redder van de 
wereld heeft gehangen, Jezus.

Dichter Guido Gezelle heeft het ooit 
mooi gezegd: 
Wil in uw huis – aan Christus’ Kruis 
de plaats van ere geven 
en menig kruis – wordt uit uw huis 
door Christus’ kruis verdreven.
Inderdaad ‘heeft elk huis zijn kruis’, 
zo zeggen wij. We kunnen daarmee 
omgaan, omdat Jezus door het kruis 
ons bevrijd heeft van het kwaad. 
Dat wil je toch niet vergeten.

Theo Blokland, pastoor

Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

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

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

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

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

betalen, sparen, alles. RegioBank heeft 
alles onder één dak.
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RegioBank
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Het is alweer mei, als u dit leest. Dat 
betekent dat wij zo nu en dan al het 
gevoel hebben dat het zomer is en 
dat wij dus aan het begin staan van 
de periode dat het lekker warm is, dat 
de dagen lang zijn en dat de wereld er 
(wat betreft het weer) goed uitziet. 
Mei, het is ook de maand dat veel 
activiteiten gaan eindigen en dat voor 
sommigen lege plekken in de agenda 
gaan vallen. Daarom zijn wij van plan 
om in de zomerperiode meer activi-
teiten te organiseren. Het programma 
daarvan is nog niet helemaal rond, 
daarover vertel ik u in de volgende 
Nieuwsbrief. Heeft u zelf een idee wat 
u samen met anderen in de zomer-
periode wilt doen, geeft u dat aan 
Annie van Beelen door, zij zal dan 
gaan kijken of en hoe wij dat kunnen 
organiseren. Het is immers voor 
niemand prettig om thuis te zitten, 
terwijl je liever samen met anderen 
iets onderneemt!

Mei, dat is ook de maand dat wij ons 
buigen over de activiteiten die 
volgend jaar georganiseerd gaan 

worden, want in de zomereditie van 
Leef! komt weer het activiteitenaan-
bod van DBO. Zoals het er nu naar 
uitziet, valt er weinig af en komt er 
wandelvoetbal bij. Een sport 
waarover u in de juni-editie van 
de Nieuwsbrief meer zult lezen.

Wij denken echter, dat ook bij een 
aantal van u ideeën zullen leven 
over activiteiten voor het volgende 
seizoen. Laat dat dan weten, want 
net als voor de zomeractiviteiten, 
wij gaan dan kijken of en hoe dat 
gerealiseerd kan worden. KBO zijn 
wij immers met elkaar, dus wij 
luisteren en houden rekening met 
elkaar. De komende maand staan in 
het kader van de jubileumviering 
twee wandelingen op het program-
ma. Vergeet u niet zich op te geven, 
als u wel mee wilt, maar er nog niet 
zeker van was dat u dan ook kon 
deelnemen. Ik hoop dat wij veel 
ideeën binnen krijgen!

Baukje Mulder-Veenema, 
voorzitter  

Van de voorzitter

Kruis

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 benade-
ren 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



Het is weer lente. Iedereen gaat zijn tuin in om te snoeien, 
nieuwe boompjes te planten, gras te maaien en de tuinset 
buiten te zetten. Ook het moment om je te ergeren aan de 
lelijke, veel te hoge, overhangende boom van de buren of 
de krakkemikkige schutting die de buren per se willen laten 
staan. U zult op televisie vast wel eens “De Rijdende Rechter” 
hebben gezien, waarin mr. Frank Visser uitspraak moet doen 
in een zaak die de gemoederen in de buurt hoog doet 
oplopen. Meestal over bomen of schuttingen. Uiteraard is 
het beter om niet met mr. Frank Visser (of welke rechter dan 
ook) in aanraking te komen. Hoe kunnen we dat voorko-
men? De hoofdregel in het Burgerlijk Wetboek is dat er geen 
bomen mogen staan binnen een afstand van twee meter 
van de erfgrens. Maar zoals zo vaak in dergelijke kwesties 
zijn op deze hoofdregel uitzonderingen van toepassing. 
Zijn er in het verleden hierover afspraken gemaakt en zijn 
deze wellicht vastgelegd in een erfdienstbaarheid? Betreft 
het bomen die geplaatst zijn op de openbare ruimten? 
Staat een gemeentelijke verordening bomen op een kortere 
afstand van de erfgrens toe?
In een zaak die in juni vorig jaar bij de Rechtbank in Haarlem 
voorkwam, was het volgende aan de hand: X vorderde 
verwijdering van een boom, die in 2008 al was geplaatst 
door zijn buurman Y en op dat moment één meter hoog 
was. Deze boom, die was geplant binnen twee meter van 
de erfgrens, is in 2015 uitgegroeid tot een hoogte van twaalf 

meter. Volgens X veroorzaakt deze boom veel hinder (zoals 
pluizen, katjes, groene aanslag en vallend blad). Volgens Y 
staan er in de directe omgeving diverse hoge bomen binnen 
twee meter van de erfgrens, is deze boom beeld bepalend 
en garandeert de boom de nodige privacy. Daarnaast zou 
dit zijn toegestaan volgens de plaatselijke verordening en 
het gewoonterecht. Volgens de Kantonrechter is in dit geval 
de hoofdregel geschonden, aangezien het duidelijk is dat 
de boom binnen de toegestane afstand staat, de boom 
bovendien hoger is dan de toegestane hoogte van twee 
meter en de gemeente geen toestemming heeft gegeven 
voor het planten van de boom. Een beroep op het gewoon-
terecht strandt ook, omdat Y niet kan aantonen dat in de 
omgeving soortgelijke gevallen bekend zijn. X krijgt dus van 
de Kantonrechter gelijk: de boom moet weg nu duidelijk 
sprake is van hinder en de verjaringstermijn van twintig jaar 
nog niet is verlopen. Voorkomen is beter dan genezen. Bent 
u van plan bomen te planten in de tuin of een schutting te 
plaatsen op de grens tussen u en uw buren, en wilt u exact 
weten wat uw rechten en verplichtingen 
zijn, raadpleeg dan uw notaris. Burenruzies 
kunnen hiermee worden voorkomen.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

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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Elke 3e dinsdag van de maand vertrekken we om 8.45u of  
9 uur vanaf het Verkadeplein bij de St.Jeroenskerk om met 
auto naar station Voorhout te rijden en daar de trein te 
nemen.   
LET OP DE JUISTE TIJD VAN VERTREK BIJ IEDERE WANDELING.
Vervolg wandelingen vanaf april 2016.
Di. 17 mei 2016.  NS-Meijendel. 13 km.  
We vertrekken om 9u vanaf het Verkadeplein. En lopen 
naar bushalte Voorstraat (Herenweg) Om 9.16 u vertrek 
met bus 385 naar Den Haag Centraal. Vanaf Centraal 
Station Den Haag wandelt U door de Haagse stadsparken 
en door duingebied Meijendel naar de rand van Wassenaar. 
U komt langs het bezoekerscentrum  Meijendel waar wisse-
lende exposities over de waterwinning en natuur in het 
duingebied te bekijken zijn. 
Di. 21 juni 2016.  Heemstede-Aerdenhout: 
Waterleidingduinen en Landgoederen. 15 km.
Om 9 u. Vertrekken we met auto naar Voorhout en om 
9.21 u met trein naar Heemstede-Aerdenhout.
U wandelt langs spoor, komt langs klooster, een zeer 
gevarieerde wandeling. In duingebied  langs 2 pannenkoe-
kenhuizen, door landgoederen Vogelenzang, Vinkenduin, 
Oud- Woestduin en Leyduin en langs Leidse Vaart weer 
ri. station Heemstede-Aerdenhout.
Gaarne  tot ziens, 
Ellen de Groot, 071-3612112 of 0642656757

Wandelen met de KBO KBO-wandeling Zoetermeer
Groene Wissels 13 km.  

Di. 15 maart 2016.
Met de trein uit Voorhout vertrokken we met een 
enthousiast gezelschap van 27 personen naar onze 
bestemming. Via de indrukwekkende Nelson Mandela-brug 
over de snelweg lopen we richting centrum. Wat een hoge 
flats staan hier. Om de hoogbouw is een mooi parkachtig 
glooiend gebied aangelegd. Er bloeien krokusjes en er staan 
twee beeldige olifantjes. Al vrij snel waren we bij de 
Stadsboerderij Buitenbeest, waar we koffie drinken. Er zijn 
daar veel stallen met dieren. Leuk de stal waar koeien en 
varkens staan. De varkens liepen los over het erf. Jammer is 
dat we niet buiten kunnen zitten. Het zonnetje laat zich niet 
zien. We gaan naar een grote ruimte waar workshops, etc. 
gehouden worden. Het is even zelf stoelen neerzetten en 
wachten op koffie en thee. Gesterkt vervolgen we onze 
wandeltocht. Zien oude boerderijen. Lopen naar de 
buitenkant van de stad. Vanaf daar langs de Zoetermeerse 
Meerpolder naar en door het grote (hoge) Buytenpark, 
aangelegd op de vuilstort van Rotterdam en Den Haag. 
Paarden zijn er en er lopen enorme Schotse Hooglanders. 
Een stond er voor het hekje waar we door gingen, die 
aanvankelijk geen zin had om opzij te gaan. Verder 
picknicken we op boomstammen. Horen een roffelende 
specht, zien bloeiend speenkruid en klein hoefblad. De lente 
is in aantocht. Einde van een mooie wandeling. Ik hoop er 
volgende keer weer bij te zijn.

Wimke Schrier

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



Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Mei '16 Juni '16
 Bingo
     KBO  v    De Wieken do 14:00 2

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken wo 10:00 18 15

 Bowlen   (Bowlingcentrum)
     KBO  v   v Panhuysstraat do 14:00 19

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 20 17

 Handwerken - (KBO)
     KBO  v  De Wieken di 14:00 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

Jubileum - Wandelen met rolstoelers en 
begeleiders
     KBO  v  Theedrinkerij Noordwijk 
Buiten

wo 14:00 11

Jubileum - Wandeling met Hein Verkade
     KBO  v  door Historisch Noordwijk 
met als afsluiting borrel bij Hotel Royal

vr 14:00 20

Jubileum - Bowlen
     KBO  v  Bowlingcentrum 
v.Panhuysstraat

ma 14:00 20

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen ma 13:30 2, 9, 23, 30

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen do 14:00 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken ma 13:30 2, 9, 23, 30

 Natuurclubje   (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal ma 14:00 2

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

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

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 11, 25 8, 22

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

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 13, 27 10, 24

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 19.15 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:45 2, 9, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 8:45 17 21

Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Mei '16 Juni '16
 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt za 13:00 14, 28

 Bingo / Damesonderonsje
     DBO  v    De Wieken ma 20:00 9

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

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

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken wo 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt vr 13:30 6

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Mei '16 Juni '16

Activiteiten

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt ma 9:30 2, 9, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Computerclub  "I-Pad & MacBook gebruik" 
     DBO      Het Trefpunt di 10:00 3, 10, 17, 24

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken di 19:30 3, 10, 17, 24, 31

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

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt do 10:30 12, 19, 26 2, 9, 16

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt za 13:30 14, 28

 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 12, 19, 26

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 9 (Katwijks 

Museum)
 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 2, 9 (Katwijks 

museum)
 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 17 21

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 09:30 2

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 2, 9, 23

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 3

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk do 10:00 12, 19, 26

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt wo 15:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     DPO-Gebouw di 10:00 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     DPO-Gebouw wo 10:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

Yoga
 DBO    Het Trefpunt ma 14:00 2, 23, 30

Op 5 mei - Hemelvaartsdag en 16 mei -  2e Pinksterdag zijn De Wieken en Het Trefpunt gesloten

Museum bezoeken?
In de vorige nieuwsbrief deden wij een oproep voor het 
bezoeken van musea en het is het Rijksmuseum geworden 
en wel op dinsdag 17 mei. 
Even alles op een rijtje:
Vertrek om 9.30 uur aan de van de Mortelstraat t/o het 
hertenparkje. In Amsterdam stopt de bus bijna voor het 
museum (200 meter lopen). 
Vertrek vanuit Amsterdam om 15.00 uur naar de van de 
Mortelstraat in Noordwijk. 
U kunt uw rollator of rolstoel meenemen maar dit wel even 
doorgeven bij uw aanmelding.
Een museum ticket kost 17.50.euro plus 12.50 euro voor de 
bus per persoon.
Indien u in het bezit bent van een museumjaarkaart hoeft u 
niet te betalen voor het museum maar wel voor de kosten 
van de bus. Indien er geen 40 mensen meegaan wordt de 
busprijs wat opgehoogd maar we gaan er vanuit dat er 

genoeg liefhebbers zijn die deze kans niet voorbij laten 
gaan. Verder is het de bedoeling dat een ieder zijn eigen 
route af gaat leggen in het museum. En voor koffie/thee en 
eventueel de lunch (kan ook zelf meegenomen worden) 
kunt u zelf beslissen. Interesse, waarbij de uiterste datum 
voor aanmelden 12 mei is. Even een belletje naar Annie 
071 8881407 liefst tussen 19.00 en 20.00 uur of een mail 
naar anvanbeelen @casema.nl, dan kunnen we inventarise-
ren hoeveel leden er met mij op stap willen.

De afgelopen paar weken is het even wat 
rustiger geweest met de speciale jubileum 
activiteiten, maar de komende weken staat 
er weer het een en ander op het program-
ma (zie hieronder). Op het moment dat u 
deze Nieuwsbrief ontvangt is de eerste 
wandeling (20 april) naar de Theedrinkerij 
Noordwijk Buiten net geweest, meer 
daarover in de volgende editie van de 
Nieuwsbrief. Heeft u zich nog niet aange-
meld voor een bijeenkomst, meldt u dan 
aan via het inschrijfformulier dat verkrijg-
baar is in beide dienstencentra, de Wieken 
en het Trefpunt, of te downloaden via het 
internet op de eigen KBO-website: www.
kbonoordwijk.nl/inschrijfformulieren.html
 
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 dagen 
vòòr de datum van een activiteit. Alle 
jubileum activiteiten zijn ook opgenomen 
in het KBO-activiteiten kalender elders in 
deze Nieuwsbrief.

Wat volgt nu de komende 
weken ? 
Met het naderen van het voorjaar verplaat-
sen de activiteiten zich meer naar het 
buiten gebeuren. In mei gaan we heerlijk 
wandelen en staat o.a. een bezoek aan de 
Theedrinkerij en een historische wandeling 
met de heer Hein Verkade door Noordwijk-
Binnen op het programma. U kunt zich nog 
inschrijven (zie hierboven).

Wo 11 mei 14.00 – 16.30 u  
Wandelen met rolstoelers en begeleiders 
naar Theedrinkerij Noordwijk Buiten, 

Leeweg 14 te Noordwijk 
(met uitleg kwekerij en traktatie)

Vr. 20 mei 14.00 – 16.30 u  
Wandeling door historisch Noordwijk 
met Hein Verkade. Verzamelen bij 
Gemeentehuis. Afsluitend een borrel 
bij Hotel Royal

Jubileum activiteiten 
april / mei 2016  

Prostaat
Ik heb een prostaatcontrole ondergaan. 
Niet dat ik ergens last van had, maar puur 
uit voorzorg. Prostaatkanker is de meest 
voorkomende vorm van kanker bij 
Nederlandse mannen. Een op de tien 
mannen krijgt er in zijn leven mee te maken. 
Ik ben dit jaar goedgekeurd, maar volgend 
jaar ga ik weer voor een controle. U ook? 
Prostaatkanker komt vooral voor bij mannen 
tussen de 60 en 85 jaar. De ziekte kan echter 
ook ontstaan op jongere leeftijd. Bij zeer 
oude mannen komt de ziekte vaker voor en 
in relatief milde vorm. Vanwege de vaak hoge 
leeftijd waarop de ziekte voor het eerst wordt 
ontdekt, overlijden veel mannen mét en niet 
aan prostaatkanker. Maar zelfs wanneer deze 
kankerpatiënten buiten beschouwing wordt 
gelaten, overlijden circa 2500 mannen per 
jaar eraan. “Patiënten die voor het eerst bij de 
arts komen, kun je verdelen in twee groe-
pen”, zo vertelt uroloog Paul Kil, voorzitter 
van de Commissie Externe Betrekkingen van 
de Nederlandse Vereniging voor Urologie. “Bij 
het merendeel heeft de prostaatkanker zich 
nog niet verspreid. Maar bij 20% is al sprake 
van uitzaaiingen. En waar veel andere 
tumorsoorten zich verspreiden naar bijvoor-
beeld de longen, verspreidt prostaatkanker 
zich vooral naar de botten.” 90% van de 
patiënten met uitgezaaide prostaatkanker 
krijgt uiteindelijk botmetastasen (uitzaaiin-
gen van kanker in het bot). Bovenstaande 
brief is uitgegeven door de Royal Mail. 

Ton StuifbergenOp 5 mei - Hemelvaartsdag en 16 mei - 2e Pinksterdag zijn De Wieken en Het Trefpunt gesloten



In memoriam 
Aad De Kremer
Op 23 maart 2016 is de heer A.J. (Aad) De Kremer op 
79-jarige leeftijd overleden. 
Zoals tijdens de druk bezochte uitvaartdienst werd 
gememoreerd is Aad gedurende zijn leven op velerlei 
wijzen als vrijwilliger actief geweest en heeft zich daarbij 
veelvuldig via verschillende organisaties ingezet voor de 
medemens, dichtbij in z’n eigen omgeving tot zelfs in het 
buitenland aan toe. In dit memoriam wil ik speciaal zijn 
inzet als vrijwilliger voor KBO Noordwijk voor het voetlicht 
brengen.

Per 1 augustus 2002 is Aad De Kremer als ledenadministra-
teur van onze vereniging in functie getreden, een functie 
die hij vol enthousiasme heeft uitgevoerd tot 1 september 
2010. Nauwkeurig en gemotiveerd als hij was, had hij een 
eigen ledenbestand op z’n computer in elkaar gezet waarin 
de mutaties van leden prima konden worden bijgehouden 
en verwerkt. Met al een behoorlijk groot ledenbestand 
uitgroeiend naar ruim 1.500 leden en met voor die tijd 
beperkte middelen was dat een prestatie van formaat. 

Nieuwe leden, verhuizingen, iemands overlijden, alles werd 
nauwkeurig door hem geregistreerd om de zaken op orde 
te houden. Iets wat veel tijd en inzet vergt waarvan slechts 
weinig mensen zich bewust zijn, het is merendeels werken 
uit het zicht, dus achter de schermen. 
 

Eind 2007 is KBO Noordwijk overgestapt naar een nieuw 
door de landelijke Unie KBO ontworpen  ledenadministra-
tieprogramma. Aad was hier direct enthousiast over en 
heeft de overgang naar dit programma vol verve onder-
steund en vond het ook een welkome stap vooruit.  
Aad en techniek, het hoorde bij elkaar en veel zaken met 
name op computergebied fascineerden hem enorm. 
Daardoor was hij ook de gangmaker achter de eigen 
website van KBO Noordwijk eind 2008. De website van 
onze vereniging op het internet is zijn verdienste en als 
webmaster heeft hij hier ook enorm veel tijd en inzet aan 
besteed. In 2015 heeft Aad zijn directe actieve betrokken-
heid om gezondheidsredenen moeten beëindigen.
In algemene zin, is de opkomst en uitbouw van de automa-
tisering binnen KBO Noordwijk in hoge mate door Aad 
aangezwengeld, iets waarvoor we hem dankbaar zijn en 
waarvan we nog dagelijks de vruchten plukken. Door zijn 
overlijden verliezen we een zeer betrokken en gewaar-
deerd lid van onze vereniging. 
 

Zijn vrouw Riet, kinderen en kleinkinderen wensen wij veel 
steun en sterkte toe bij dit grote verlies.

Namens KBO Noordwijk, 
Jacques Berbée (penningmeester)

Dhr.J.M.A. van Ruiten, 
van Panhuysstraat 7-A    70 jaar
  
Mevr. J.J. van der Zalm-van Stein, 
Rederijkersplein  32    81 jaar

Dhr.A.J. De Kremer, 
Hyacinthstraat 2    79 jaar

Dhr.A.C. de Haas, 
Jeroenspark 1 k224    94 jaar

Dhr.C.M.H. Jägers, 
Dreefkant 11    74 jaar

 Dat zij mogen           rusten in vrede 



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
Juni  6  11 mei
Juli / augustus 7/8  15 juni
September   9  10 augustus
Oktober   10  14 september 

Vorige Nieuwsbrieven kunt u vinden op onze 
website www.kbonoordwijk.nl

Samenstelling KBO-bestuur 

Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
Mw. J.L.M. Jongeneel Secretaris wnd
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl
 071 36 242 30
J.M.J. Berbée  penningmeester   
 071 36 138 58 
 Ibannummer: NL23INGB000 3644769  
 t.n.v. KBO Noordwijk 
 E: penningmeester@kbonoordwijk.nl
Th.A.M. Blokland  pastorale zaken     
 071 36 125 90 
 E: pastor@kbonoordwijk.nl
Mw. M.M.F. v. d. Burg  E: wmo@kbonoordwijk.nl   
 071 36 160 84
P.J.L.J. Peeters  E: redactie@kbonoordwijk.nl   
 071 36 103 71 
Mw. A. van Beelen  E: activiteiten@kbonoordwijk.nl     
 071 88 814 07

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
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. 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. van den Burg    
 E: webmaster@kbonoordwijk.nl

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

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

www.ossewa.nl

• Actief • Gratis tijdschrift Nestor • Gratis 
Noordwijkse Vuurtorenpas • Lidmaat-

schap €  24,- per jaar • Veelzijdig

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

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

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

Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen…

HIER KAN UW 
ADVERTENTIE

STAAN

Algemene informatie
KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie
Per 1 januari 2016 bedraagt de contributie voor het 
lidmaatschap € 24,00 per persoon per jaar.
Duur van het lidmaatschap
De minimale duur van het KBO Noordwijk-lidmaatschap 
is tenminste één volledig kalenderjaar. Het lidmaatschap 
wordt daarna jaarlijks automatisch verlengd met een jaar.
Lidmaatschap opzeggen
De opzeggingstermijn is minimaal één maand voor het 
einde van enig jaar (dus vòòr 1 december) en dient 
schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie. Het 
actuele adres van de KBO Noordwijk ledenadministratie 
vindt u altijd achterin de Nieuwsbrief en op de website 
www.kbonoordwijk.nl

Ziek? 
U vindt het fijn als iemand u een bezoekje brengt? 
Al enige tijd hadden wij niemand die – op verzoek – een 
zieke KBO-er wilde bezoeken. Wij zijn blij dat: Mevrouw 
J.G. Lindhout  (tel. 071 8885409) deze taak op zich wil 
nemen. Wij heten haar van harte welkom in de groep 
vrijwilligers. Als u zelf of een van uw naasten is ziek en 
verlangt naar bezoek, belt u dan even naar mevrouw 
Lindhout. Zij maakt dan met u een afspraak. 




