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Onze parochie Sint Maarten heeft 
het eervolle voorrecht om van 
21 augustus tot 4 september 2016 
een ‘heilige deur’ te mogen openen: 
een heilige deur van barmhartig-
heid in de kerk van St. Jeroen, de 
parochiekerk en tevens bedevaart-
kerk. 

Dan fronsen we de wenkbrauwen: 
heilige deur?? Het moet niet gekker 
worden! Vreemd om een deur heilig 
te noemen. Dat is toch iets uit het 
verleden, toen vaker bepaalde 
devoties uit de hand liepen. Anno 
2016 zijn we verstandig geworden. 
Is echter alles met verstand te 
verklaren? Paus Franciscus heeft bij 
de aankondiging van dit heilig jaar 
aangegeven, dat in de hele wereld, 
in alle bisdommen minstens één of 
liever enkele heilige deuren zouden 
worden geopend. Dan moet er méér 
achter zitten. Daarom wil ik even stil 
staan bij de betekenis van een heilige 
deur.
Deze uitdrukking ‘heilige deur’ 
verwijst naar een opmerking van 
Jezus: Ik ben de deur: wanneer iemand 
door mij binnenkomt zal hij gered 
worden; hij zal in en uit lopen, en hij 
zal weidegrond vinden (Joh. 10, 9). 

Deze opvallende gelijkenis houdt 
Jezus ons voor, wanneer Hij aangeeft 
een goede herder voor al zijn schapen 
te zijn: Ik ben de goede herder. Ik ken 
mijn schapen en mijn schapen kennen 
mij, zoals de Vader mij kent en ik de 
Vader ken. Ik geef mijn leven voor de 
schapen. Maar ik heb nog andere 
schapen …., ook zij zullen naar mijn 
stem luisteren: dan zal er één kudde 
zijn, met één herder. (Joh. 10, 14-16). 

In de visie van Jezus zullen alle 
mensen gered worden. Daar heeft Hij 
alles voor over. Hij wil immers als een 
herder zelfs zijn leven geven voor de 
schapen. Ook al hoor je er nog niet 
bij; al maakte je deel uit van de 
schaapskooi, maar ben je er uit 
gevlucht of ben je verdwaald geraakt: 
ook die schapen zoekt Jezus op en als 
je dan door Hem binnen komt, Hij die 
de deur is, die heiligt, dan zul je gered 
worden. Als je de weg terug wilt, door 
Hem, de heilige deur, dan hoor je er 
weer bij. Daarom zijn er wereldwijd 
‘heilige deuren’, zodat ieder in 
nabijheid dat aansprekende symbool 
van Gods barmhartigheid mag zien 
en ervaren. Het gaan door een heilige 
deur is je laten ingaan op de uitnodi-
ging van Jezus om bij Hem binnen te 
komen en uitgestrekte weidegronden 
te vinden.

Die weidegronden zijn ook de tafel 
waaraan wij telkens vieren dat Jezus 
zijn leven gaf, zoals we het brood en 
de wijn, zijn lichaam en bloed, delen 
met elkaar, waartoe Jezus ons heeft 
uitgenodigd: Ik ben het – dit is mijn 
Lichaam – dit is mijn Bloed. Ik ben de 
deur. Wie Mij eet, wie Mij drinkt, wie 
door Mij binnen gaat, zal gered 
worden. 
De ‘heilige deur’ is daarmee een teken 
van Gods barmhartigheid, Hij die 
ieder wil ontvangen en uitnodigt aan 
Zijn tafel, Hij die aan ieder vergeving 
wil schenken, Hij die wil dat allen 
gered worden.
Toen ik onlangs in gesprek was over 
de heilige deur, merkte iemand op: 
“gek dat zo’n deur maar enkele weken 
of desnoods een jaar open is. Zou 
toch voor altijd moeten gelden?” Als 
we Jezus’ oproep Ik ben de deur goed 
verstaan, dan geldt dat natuurlijk voor 
alle dagen en niet alleen dit jaar of 
slechts twee weken. Daarom is het 
belangrijk dat paus Franciscus Gods 
barmhartigheid dit jaar extra wil 
benadrukken, zodat we dat vervol-
gens voor altijd weten en mogen 
ervaren. 
Ook die tweede kant, dat is ónze kant: 
barmhartig zoals de Vader.

Theo Blokland, pastoor

Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

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

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

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

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

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

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.

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

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

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

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

Juni, de maand dat de laatste bollen-
velden alweer hun kleur gaan verlie-
zen. Jammer, maar wij hebben er dit 
jaar weer volop van kunnen genieten.
Juni, de maand dat je elke ochtend, als 
je het raam open laat staan, steeds 
vroeger door de vogels wordt gewekt.
Juni, de maand waarin velen van ons 
er even tussenuit gaan, voor de drukte 
van de schoolvakanties.
Eigenlijk is juni dus een heerlijke 
maand. Waarom hoor ik dan zoveel 
mensen zich al zorgen maken over 
juli en augustus, als de kinderen (en 
kleinkinderen) of neven en nichten 

allemaal op vakantie naar andere 
oorden gaan? Waarom zorgen maken 
over iets dat mogelijk helemaal niet 
gebeurt? Immers, bent u echt afhanke-
lijk van degenen die een paar weken 
niet dicht bij u zijn? Zijn er geen 
anderen waarmee u een wande-
ling(etje) kunt maken of een kopje 
koffie kunt drinken? Kom op! U kent 
veel mensen, dus neem zelf het 
initiatief om samen iets te onderne-
men.
Ik weet dat ik van velen veel vraag, 
want op mijn verzoek om ideeën voor 
het zomerprogramma, hebben wij 
bijzonder weinig respons gekregen. 
Dat betekent niet dat er dus bijzonder 

weinig wordt georganiseerd, maar 
het zou zo leuk zijn als wij van leden 
gerichte suggesties zouden krijgen. 
Ongeveer hetzelfde als wanneer je 
een feest organiseert ter gelegenheid 
van een bijzondere verjaardag, een 
jubileum, een eerste communie.. noem 
maar op. Een nieuw idee maakt zoiets 
dan ineens meer speciaal. Dat zouden 
wij graag voor het zomerprogramma 
ook willen realiseren. Denkt u dus na 
en laat het ons weten. Wij zijn er blij 
mee. Juni, een maand om te vieren 
zoals wij dat ook de rest van het 
komende seizoen willen doen.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

Heilige deur
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Bij het jubileum van KBO Noordwijk past een overzicht 
van zorg voor ouderen in onze samenleving door de 
jaren heen. Zijn ouderen vandaag de dag niet meer de 
totaal van anderen afhankelijke mensen maar eerder 
zelfbewuste burgers die al dan niet gesteund door 
ouderenorganisaties hun weg naar de instanties weten 
te vinden, dat is niet altijd zo geweest.
In drie afleveringen gaan we in op de ontwikkelingen 
rond ouderen en ouderenzorg in Nederland.

Tot 1850
Al vanaf de dertiende eeuw bestonden er hofjes waar rijke 
regenten aan arme oude mensen een woonplek boden, 
al moesten deze ouderen wel voor zichzelf zorgen. 
De eerste ouderenwoonvorm, waarin de bewoners iets van 
zorg werd aangeboden, ontstond in de zestiende eeuw. 
Het waren de ‘oude mannenhuizen’, zoals de naam al zegt 
specifiek bestemd voor mannen omdat zij meestal minder 
in staat waren zichzelf te verzorgen op hun oude dag. 
‘Oude vrouwenhuizen ontstonden later en nog weer later 
de gemengde ‘ouderenhuizen’.

In zo’n huis raakten de bewoners hun onafhankelijkheid 
vrijwel geheel kwijt. Er waren vaste tijden om op te staan, 
om te eten, te bidden en om naar bed te gaan. Bezoek was 
slechts bij hoge uitzondering toegestaan. De kinderen 
konden in deze tijd het niet vaak veroorloven om voor de 
ouderen zorgen, het was simpelweg al moeilijk genoeg 
om zelf aan voldoende voedsel te komen. Soms woonden 
ouderen samen met ongehuwde kinderen. Voor ouderen 
was het tot in de tweede helft van den 19e eeuw een 
armoedig bestaan en er zat niets anders op dan doorwer-
ken totdat het helemaal niet meer ging. Naarmate ze ouder 
en zwakker werden, was het voor ouderen moeilijker om 
de kost te verdienen. Lukte ook dat niet meer, dan werd 
de oudere afhankelijk van de armenzorg. Veel van deze 
liefdadigheid werd betaald door de kerk. Hulp bieden 
aan mensen die het minder goed hebben is één van de 
basispijlers van het christendom. Tijdens het concilie van 
Nicea (325) werd aan de bisschoppen opgedragen om 
gasthuizen op te richten. De bedoeling was mensen in 

nood op te vangen. Benedictus van Nurcia, stichter van 
de Benedictijnenorde, publiceert in 529 zijn “Regel”. 
Deze levensregel voor Monniken en Monialen (Nonnen) is 
leidinggevend voor het westerse kloosterleven. Eén van de 
hoofdstukken handelde over het opvangen van vreemde-
lingen, zieken en andere noodlijdenden, bijvoorbeeld 
bejaarde mensen in gastenhuizen. Een gasthuis was een 
soort verpleeghuis voor zieken en gebrekkige bejaarden 
dat vanaf de middeleeuwen bestond. Gasthuizen werden 
aanvankelijk gesticht door bisschoppen en bij kloosters 
gebouwd met als belangrijkste doel de zielenheil van de 
patiënten. Later werden ze ook door leken gesticht of 
overgenomen. De omstandigheden in de gasthuizen was 
niet vergelijkbaar met de situatie waarin later ouderen 
werden verzorgd.

Niet alleen de kerk maar ook de welgestelde klasse 
betaalde een flink deel van deze ouderenzorg, vaak in 
de vorm van donaties aan de kerk of gasthuizen. Alleen 
als de oudere zich echt niet langer met behulp van de 
armenzorg kon redden, werd hij of zij opgenomen in 
een oude mannen- of oude vrouwenhuis. 

Gasthuizen waren niet alleen verpleeghuizen maar boden 
ook onderdak aan ouderen die niet zelfstandig meer 
konden wonen. Ook in Noordwijk werd in 1653 in een 
woning een gasthuis ingericht voor hare oude, onvermo-
gende ende innocente gebreckelicke en de arme personen.
Maar daarover volgende keer meer.

KBO Noordwijk 60 jaar

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

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 juni 2016.
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 twee 
pannenkoekenhuizen, 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 In onze 
vorige Nieuwsbrief stond een artikel met de titel 

Wandelen met de KBO



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juni '16 Juli '16

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken wo 10:00 15

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 17

 Handwerken - (KBO)
     KBO  v  De Wieken di 14:00 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

Jubileum - Bowlen
     KBO  v  Bowlingcentrum 
v.Panhuysstraat

ma 14:00 20

Jubileum - Atlantic Wall Museum 
     KBO  v Noordwijkse Duinen met als 
afsluiting drankje bij de Koele Costa

do 14:00 7

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen do 14:00 2, 9, 16, 23, 30 7

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Reizen > Vakantie-week
     KBO  v   zie aankondiging 30/7 t/m 6/8

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

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

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

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

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 19.15 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:45 6, 13, 20, 27

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 8:45 21

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juni '16 Juli '16

 Bingo " Zomer-bingo " 
     DBO     Het Trefpunt do 14:00 23 7

 Bingo " Zomer-bingo "
     DBO     De Wieken do 14:00 2 21

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken wo 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

vr 13:30 3, 10, 17, 24 1, 8

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

vr 13:30 15, 22, 29
 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt ma 9:30 6, 13, 20, 27 4

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

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

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken di 13:45 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juni '16 Juli '16

Activiteiten

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 21

 Modeshow  > H & A Mode
     DBO     Het Trefpunt za 10:00 25 (Uitverkoop)

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 7, 14, 21, 28 5

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt wo 15:30 1, 8, 15, 22, 29

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     DPO-Gebouw di 10:00 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     DPO-Gebouw wo 10:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

Zomersluiting:
Het Trefpunt van zondag 10 juli t/m zondag 31 juli 2016

De Wieken van zondag 31 juli t/m zondag 21 augustus 2016

Activiteiten Activiteiten
Als deze Nieuwsbrief bij u op de 
deurmat valt, zijn er inmiddels al 
weer een paar activiteiten geweest 
waar veel animo voor was. Zoals de 
historische dorpswandeling op 20 mei 
met de heer Hein Verkade in het kader 
van de jubileum-activiteiten 60 jaar 
KBO Noordwijk. 

Museum bus 
Maar we hebben het dan ook over de 
museum dagtocht op 17 mei naar het 
Rijksmuseum in Amsterdam. Het was 
een schot in de roos en het initiatief 
heeft al snel geresulteerd in een volle 
bus enthousiaste mensen. Met een 
gevarieerd programma aan te 
bezoeken musea, is het de bedoeling 
dat deze bus een paar keer per jaar 
op pad gaat. Houdt de Nieuwsbrief 
goed in de gaten, of misschien beter; 
meldt u aan als geïnteresseerde voor 
toekomstige museumbezoeken. Wij 
kunnen u dan gericht informeren over 
op handen zijnde museumbezoeken 
of u kunt suggesties over uw 
voorkeuren van te bezoeken musea 
aan ons kwijt zodat we deze 
dagtochten beter op uw interesse 
kunnen afstemmen. Laat het ons 
weten, deponeer een briefje met uw 
naam en het lidnummer van uw 
KBO-ledenpas met de opmerking 
“interesse in museumbezoek” in de 
KBO-brievenbus in hal van de Wieken 
of het Trefpunt en we kunnen u al 
makkelijker informeren…..

Samen koken en samen eten 
Bij samen koken en samen eten in 
de pastorie zijn enkele plaatsen vrij. 
Misschien wat voor u ? Even een 
belletje naar Annie van Beelen, want 
het is niet alleen leuk, maar ook lekker 
en zeker gezellig! 

Informatiemarkt 3 september 
Op zaterdag 3 september staat er wat 
bijzonders te gebeuren in de Wieken. 
Het wordt een andere invulling van 
de jaarlijkse “opening van het 
activiteitenseizoen”. Het wordt een 
soort markt met stands waarin men 
informatie over allerlei zaken m.b.t. 

activiteiten en KBO-zaken zal kunnen 
vinden, er worden demonstraties gegeven 
en er zijn bedrijven/instellingen die u 
graag met hun producten of diensten 
laten kennismaken. Houdt u de komende 
Nieuwsbrieven hiervoor in de gaten!

Quilten en handwerken 
Komend seizoen start Femke Brouwer 
weer met het quilten. Interesse ? 
Er kunnen nog een paar dames bij, 
zowel bij het handwerken als het quilten, 
wekelijks op de dinsdagmiddag in de 
Wieken vanaf 14.00 uur.

Voor meer informatie over 
bovenstaande activiteiten, 
bel met Annie van Beelen
(071)-88 81 407.

De “Jubelton”
In een eerdere column vertelde ik u al dat in 2017 de 
schenking van € 100.000 (uit te betalen voor de eigen 
woning) terugkomt. Mensen die het tussen 1 oktober 2013 
en 31 december 2014 vergeten zijn, of geen kinderen 
hadden met een eigen huis of aankoopplannen ter zake, 
kunnen alsnog hun slag slaan. De schenking geldt in 2017 
alleen voor begiftigden tussen de 18 en 40 jaar. Anders dan 
eerder werd aangekondigd, hoeft het niet per se een kind 
van de schenker te zijn. Het mag ook een kleinkind, zus, 
neefje van de schenker, of willekeurig wie zijn, mits tussen 
18-40 jaar oud. De wetgever heeft echter een zeer ingewik-
kelde en vreemde overgangsregeling bedacht voor 
kinderen die in het verleden de éénmalig verhoogde 
vrijgestelde schenking gehad hebben, die tot gevolg kan 
hebben dat in een gezin met kinderen die op verschillende 
tijdstippen schenkingen gehad hebben, ieder kind anders 
wordt behandeld. Omdat het voor sommige situaties van 
belang is dat er in 2016 al actie ondernomen wordt(!), 
probeer ik u reeds nu in het kort de regeling uit te leggen. 
Voor het gemak ga ik daarbij uit van ouders als schenker 
en kinderen als begiftigden. Als u tot nu toe nog geen 
schenkingen aan kinderen gedaan heeft en ze zijn alle 
(ruim) onder 40 jaar, kunt u beter wachten tot 2017 met het 
doen van enige schenking. Voor kinderen die niets gehad 
hebben, geldt in 2017 de € 100.000 vrijstelling waarvan 
€ 25.449 vrij besteedbaar. Bovendien mag de schenking 
ten behoeve van de eigen woning gespreid worden over 
maximaal drie opeenvolgende jaren, mits het betreffende 
kind tot en met de laatste schenking jonger is dan 40 jaar. 

Kinderen die tussen 1 januari 2010 en 31 december 2014 
de schenking van € 25.000 hebben gehad of die van 
€ 50.000 voor de eigen woning, hebben géén recht meer 
op de aanvulling tot € 100.000! Ook geen bonus, er geldt 
voor hen geen enkele faciliteit behalve de jaarlijkse 
schenking (van circa € 5.200).
Kinderen die vóór 1 januari 2010 de schenking van € 25.000 
hebben gehad en daarna niets meer tot en met dit jaar 
2016, kunnen dit in 2017 aanvullen met maximaal € 27.567.                                 
Kinderen die vóór 1 januari 2010 de schenking van € 25.000 
hebben gehad, én deze in 2016 nog aanvullen met de 
standaard aanvulling voor de eigen woning tot € 50.000, 
kunnen in 2017 een beroep doen op nog een extra 
vrijstelling van € 46.984.
Ten slotte kinderen die tussen 1 januari 2015 en 31 decem-
ber 2016 de schenking van € 25.000 gehad hebben, 
kunnen in 2017 de extra vrijstelling van € 46.984 claimen 
maar dus nooit meer de € 100.000 vullen. Is er tot nu toe 
nog niets geschonken, kun je dus beter wachten tot 2017 
mits de kinderen dan nog steeds jonger dan 40 jaar zijn.
Twijfelt u hoe het bij u precies zit, aarzel dan niet en kom 
langs voor een advies. Dit is zolang er geen vervolgwerk-
zaamheden zijn, voor u kosteloos.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere



KBO-wandeling naar Keukenhof 19-4-2016
Dat we niet ver weg hoeven gaan om leuk te wandelen 
wordt vandaag duidelijk. Bij Verkade starten we met 22 
wandelaars, we lopen eerst nog langs iemand die er al 
blijkt te zijn, vervolgen onze weg die ons door het mooie 
nachtegaalslaantje leidt. Daar zien we lammetjes, ook een 
zwarte, huppelend in de wei. Een ooievaar op het hoge 
nest. Komen langs de het voetbalveld en gaan door naar 
Leidse vaart die we bereiken dwars door een pad langs de 
bollenvelden. Een bruggetje over een sloot, daar staat nog 
een bankje, bloeiende bollenvelden, een lust voor het oog. 
We houden onze koffiestop bij Marga, geassisteerd door 
Annie en Joke, die ons gastvrij ontvangen met heerlijk 
zelfgemaakte scones en brownies versierd met een 
framboos. Gesterkt togen we verder met 25 personen 
richting Keukenhof. Wat een leuke en mooie route. We 
nemen een laarzen pad, het is iets nat en je moet goed 
uitkijken waar je je voeten zet, maar wat is het mooi om te 
zien dat alles uit spruit, jonge boompjes, de abeel met zijn 
wit groen blad, winterpostelein, een heerlijke groente. 
Beuken knoppen die er uit zien als kaboutersigaartjes. 
Onderweg ook nog een ransuil op een dak, de vraag was of 
hij echt was, hij vloog weg. Een specht liet zich horen, deze 

heeft een ingenieus air back systeem. Groot hoefblad 
met zijn paarse lange toortsen, kleefkruid, speenkruid, 
dotters, pinksterbloemen, je wordt er vrolijk van. We zijn 
nu aangekomen bij de Keukenhof. Korting wordt geregeld 
en we gaan deze prachtige tuin in. We picknicken op een 
bruggetje, het is prachtig weer. Heel fijn is dat we een 
kenner van de keukenhof bij ons hebben. Maria Berbee 
vertelt ons en wijst op allerlei moois. De verschillende 
bloembollen die boven elkaar geplant worden om als de 
ene uitgebloeid is de andere te voorschijn te laten komen. 
De bloesembomen, prunus, japanse kers, krenten 
boompjes, de bloemen mozaïeken, de prachtige fontein 
met het plateau in het midden. Deze tijd van het jaar is 
altijd het mooist. De historische tuin met zijn gaslantaarns. 
De tuin ontstond vanaf 1949 als showtuin voor bloem-
bollensector, is 32 hectare groot en 15 km. wandelpaden. 
We komen ogen te kort. graag komen we nog een keer 
terug. Voldaan en een ervaring rijker gaan we met de bus 
terug naar Noordwijk. Al met al hebben we toch 18,5 km 
gelopen. Einde van een prachtige wandeling en ik hoop er 
volgende keer weer bij te zijn.
Wimke Schrier

Vacatures
●  Redacteur (m/v) per direct 

-  Redacteur voor de opmaak van onze Nieuwsbrief 
  (bekend met Desktop Publishing software) 

-  Redacteur algemeen, voor de inhoud van de 
  Nieuwsbrief (interviews, verslagen etc.).

Heeft u interesse of weet u misschien iemand die wij 
zouden kunnen benaderen voor één van de 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

Jubileum activiteiten

mei/juni 2016

We zijn aan de wandelingen begonnen. Prachtig weer!!
20 april was de eerste wandeling naar de theedrinkerij 
Noordwijk-Buiten. De sfeer was erg goed en de appeltaart 
smaakte ook prima. De uitleg over de kruiden was erg 
interessant. Er waren in totaal 20 deelnemers.

De tweede wandeling was 11 mei. Deze was bestemd 
voor de rolstoelers en scootmobielen. Een enkeling ging 

noodgedwongen met de auto en de fiets. Het was 
wederom prachtig weer en heel erg gezellig. Ook nu 
weer 20 deelnemers.
De historische wandeling door Hein Verkade was op 
20 mei en er waren 20 deelnemers die een leuke en 
interessante middag hebben gehad.
Het bowlen is op 20 juni, daar zouden nog wat mensen 
bij kunnen. Dus als u bowlen leuk vindt geef u dan op. 
Formulier ligt bij de Wieken of Trefpunt.
De feestcommissie Annie, Ans en Hannie. 

In onze vorige Nieuwsbrief stond een artikel met 
de titel ‘Prostaat’. Bij het artikel behoorden 
afbeeldingen van postzegels en eerste dag 
enveloppen die door een ongelukkige 
samenloop van omstandigheden uiteindelijk niet 
bij het artikel werden geplaatst. Daardoor kreeg 
het artikel een heel andere lading als 
oorspronkelijk was bedoeld en werd het bericht 
ten onrechte direct gelinkt aan de inzender van 
het stuk. Onze excuses aan de heer Ton 
Stuifbergen voor het op deze wijze plaatsen van 
dit onbedoeld gewijzigde bericht.
De redactie.

Rectificatie “Prostaat”



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
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  
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Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen…

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

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

IN MEMORIAM
Voor het eerst zijn er deze keer geen KBO overledenen.




