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Wanneer we praten over dé werken 
van barmhartigheid, dan bedoelen 
we bijna altijd de lichamelijke 
werken van barmhartigheid. Daar 
wordt het meest over gesproken en 
heel concreet ook in de Bijbel: eten 
geven aan de hongerigen, drinken 
geven aan de dorstigen, de naakten 
kleden, de vreemdelingen opnemen, 
de zieken bijstaan, de gevangenen 
bezoeken, de doden begraven. 

Bij het uitroepen van het jaar van 
barmhartigheid wenste paus 
Franciscus dat alle christenen naden-
ken over de werken van barmhartig-
heid. Hij benadrukte om niet alleen 
de aandacht te richten op de lichame-
lijke, maar ook aandacht te hebben 
voor de geestelijke barmhartigheid. 
Ook deze zeven werken wil ik noe-
men: de twijfelenden raad geven, de 
onwetenden onderrichten, de 
zondaars vermanen, de bedroefden 
troosten, beledigingen vergeven, 
lastige personen geduldig verdragen, 

tot God bidden voor de levenden en 
de doden. Als wij de woorden van 
Jezus serieus nemen, als wij Hem 
volgen wanneer Hij zegt ‘ik ben de 
deur, wanneer iemand door mij binnen-
komt zal hij gered worden (Joh. 10, 9); 
wanneer je Zijn barmhartigheid 
ervaart, omdat Hij je opnieuw 
omarmt, dan kunnen we niet anders 
dan barmhartig zijn als Hij. Dan willen 
we niet anders dan de medemens in 
problemen een helpende hand 
bieden. 
Dan bieden we hulp om uit de twijfel 
te komen die mensen angstig maakt 
en vaak de bron is van eenzaamheid; 
dan willen wij in staat zijn de onwe-
tendheid te overwinnen waarin 
miljoenen personen leven, vooral de 
kinderen die verstoken zijn van de 
noodzakelijke hulp om bevrijd te 
worden uit de armoede. Dan – zo 
schrijft de paus – willen wij degenen 
die alleen en bedroefd zijn, nabij zijn; 
dan zullen wij degenen die ons 
beledigen, vergeven, en iedere vorm 

van wrok en haat, die leidt tot geweld 
afwijzen; dan hebben wij geduld naar 
het voorbeeld van God, die zo gedul-
dig is met ons. Wat ook zo bijzonder 
is aan deze geestelijke werken van 
barmhartigheid? Als je ziek of oud, als 
je zwak bent, je kunt onze broeders en 
zusters in je gebed toevertrouwen aan 
de Heer en bidden voor de levenden 
en de doden. In ieder van deze 
‘kleinsten’ is Christus zelf aanwezig. 
Zijn vlees wordt opnieuw zichtbaar als 
een lichaam dat is gemarteld, gewond, 
gegeseld, ondervoed, op de vlucht is ... 
om door ons te worden herkend, 
aangeraakt en bijgestaan met zorg. 
De paus wijst ten slotte op de woorden 
van de heilige Johannes van het Kruis: 
“In de avond van het leven zult u 
geoordeeld worden overeenkomstig 
uw liefde.” 
Je bent van harte welkom bij de 
Jeroensommegang: zondag 21 
augustus om 8:30 uur en de opening 
van de heilige deur van barmhartig-
heid: zondag 21 augustus om 10:00 uur.

Theo Blokland, pastoor
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Het is zomer! Heerlijk warm weer en 
veel zon. Dat hopen wij hopen dat 
allemaal, want dan ziet de wereld er 
mooier uit dan wanneer het dag in 
dag uit zou regenen. Laten wij 
hopen dat onze wensen vervuld 
zullen worden.

Het is zomer en dat betekent dat veel 
mensen op vakantie gaan. Als u daar 
niet bij bent, betekent dat dat het 
leven er een paar weken anders uit zal 
zien dan als iedereen er is. Jammer, 
maar het is niet anders en je gunt 
iedereen zijn/haar vakantie. Weet u, 
voor mij is dat vaak de periode waarin 
ik op nieuwe ideeën kom, omdat er 
niet zo veel moet. Soms is verveling 
nodig om op een geweldig idee te 
komen. Ik ga ervan uit dat ik niet de 
enige ben, dus dat zou kunnen 

betekenen dat wij aan het eind van
de vakantie overlopen van nieuwe 
initiatieven. Lijkt mij leuk, vooral als 
dat met anderen gedeeld kan 
worden.

Er wordt binnen de KBO Noordwijk 
veel gewandeld en ik schreef zojuist 
het stukje over de Dierenschrijfprijs. 
Die twee dingen bij elkaar deed mij 
denken: is het leuk om ook een 
wandelgroepje te vormen van 
hondenbezitters die gezamenlijk met 
hun honden een eind gaan wandelen 
en kletsen en eventueel koffie/thee 
drinken? Als u het leuk vindt geeft u 
zich dan bij mij op, dan kijken wij of 
een groepje gevormd kan worden. 
Mogelijk zijn het ook allemaal mensen 
die een dierenverhaal hebben 
geschreven…

Het is zomer en dat betekent dat 
mensen vaak meer energie hebben 
dan in de winter. Ik zou willen zeggen: 
gebruik die energie goed. Onderneem 
iets alleen of samen met anderen, daar 
kan in de winter, als het minder goed 
weer is, nog van nagenoten worden. 
Dan geniet een mens twee keer!
Het is zomer en dat betekent dat u 
een maand geen Nieuwsbrief zult 
ontvangen. Jammer, maar na de 
zomer gaan wij weer van start 
met nieuwe activiteiten die u in de 
zomereditie van Leef! heeft kunnen 
vinden. Let u ook op de activiteiten 
die deze zomer worden georgani-
seerd? Maak er gebruik van, anders 
doen veel vrijwilligers al het werk 
voor niets en dat willen wij toch niet?

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

Geestelijke barmhartigheid
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Het eerste deel van dit overzicht eindigde met de stichting 
van een Gasthuis in Noordwijk aan Zee. In Noordwijk 
Binnen bestond al sinds 1340 een gasthuis op de hoek van 
de Kerkstraat en de Heilige Geestweg, tegenover de oude 
Sint Jeroenskerk. Dit gasthuis was eigendom van de abdij 
Leeuwenhorst en vooral bedoeld om pelgrims die Sint 
Jeroen kwamen vereren, onderdak te bieden, maar bood 
ook onderdak aan ouderen die niet meer zelfstandig 
konden wonen. In 1617 veranderde de functie van het 
gebouw en werd er een weeshuis ondergebracht. Het 
Gasthuis, het Heilige Geesthuis genoemd werd verplaatst 
naar de Voorstraat (op de plaats waar nu het gemeente-
huis staat) en bestond uit een Gasthuis en enkele armen-
woningen.  In 1652 kwamen de Gasthuismeesters van 
het Heilige Geesthuis en een twaalftal inwoners van 
Noordwijk aan Zee tot overeenkomst om ook daar een 
Gasthuis te stichten. 

In 1653 wordt in Noordwijk aan Zee in een bestaande 
woning een gasthuis voor vier personen ingericht, voor 
“hare oude, onvermogende en de innocente gebreckelicke 
en de arme personen”. De behoefte aan meer ruimte groeit 
1660 verhuist het gasthuis naar een groter pand aan de 
huidige Hoofdstraat.

  
Ook dit gasthuis werd bestierd door gasthuismeesters.  
Vanaf 1828 werden steeds vier gasthuismeesters aangesteld, 
twee uit Noordwijk-Binnen en twee van Noordwijk aan Zee. 
Twee van hen van Protestantse huize en twee Rooms-
Katholiek. Tot 1955 altijd mannen. De vergaderingen 
werden tot 1930 altijd voorgezeten door de burgemeester 
van Noordwijk. In het huis vinden bejaarde Noordwijkers, 
zover ze niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen, onderdak. 
Na de Tweede Wereldoorlog bleek het pand te klein 
geworden en voldeed het niet meer aan de eisen van die 
tijd. Het dreigde zelfs onbewoonbaar te worden. Om veel 
geld uit te geven aan een verouderd gebouw vond het 
bestuur niet logisch. Uiteindelijk hakte de gemeente 
Noordwijk de knoop door en kocht hotel Dalrust aan. 

Wij staan voor een periode waarin het lekker warm 
weer kan zijn, maar in Nederland weet je dat nooit 
zeker. Daarom is onderstaande mogelijkheid misschien 
iets voor als u wat stille uurtjes heeft.

De Stichting Smarty Pants Society, opgericht door 
Sheila Fields, in samenwerking met WSN heeft een 
Dierenschrijfprijs in het leven geroepen’.
U zult denken: “Wat moet ik daarmee?” Wel, misschien 
meer dan u denkt. Het idee is om een kort verhaal te 
schrijven over (huis)dieren. U heeft waarschijnlijk ooit in 
uw leven wel een huisdier gehad. Of dat een hamster, 
een poes, een hond of een paard was of is, dat zou het 
uitgangspunt voor uw verhaal kunnen zijn. Heeft u met 
dat dier wel eens iets spannends, leuks of juist verdrietigs 
meegemaakt, dan heeft u eigenlijk al een verhaal. Schrijf 
het op en maakt u zich niet druk over eventueel niet zo 
mooi lopende zinnen of een taalfoutje: redacteuren bij 
grote uitgeverijen verbeteren ook dat soort fouten bij 
heel bekende schrijvers. 

Vindt u schrijven met de pen of op de computer te 
moeilijk, kijk dan eens of u iemand kent die het 
verhaal dat u wilt vertellen voor u op kan schrijven. 
Dan is dat probleem opgelost. U heeft het verhaal 
geschreven en u bent er tevreden over. Stuurt u het 
dan op naar WSN, Wassenaarsestraat 5a, of deponeert 
u het in onze bus in een van de twee dienstencentra 
dan zorgen wij dat het op de juiste plaats komt.
Wij hopen dat u op deze manier in de zomer ook veel 
plezier beleeft en u zorg ervoor dat anderen ook van 
uw belevenissen kunnen genieten. Misschien wint u 
wel een prijs. In december zal een deskundige jury van 
schrijvers en dierenliefhebbers de winnaar en de 
eervolle vermeldingen bekend maken. Vergeet u 
dus niet behalve uw naam ook uw adres en telefoon-
nummer bij het verhaal te vermelden.
Succes en misschien mogen wij uw verhaal volgend 
jaar (na de bekendmaking van de winnaar(s) wel in 
onze Nieuwsbrief publiceren? U kunt ook altijd “nee” 
zeggen…

Een idee voor de stille uurtjes

De bewoners van het gasthuis, verhuizen in 1953 – na enige 
tijd in pension ‘Alwine’ en nog weer later in hotel Sonne-
vanck te zijn ondergebracht, naar Huize “Dalrust”, aan de 
Duinweg, hoek Stijntjes Duinstraat. De overige ouderen 
wonen zelfstandig of bij familie. Rooms-Katholieke bejaarde 
Noordwijkers kunnen sinds 1914 terecht in het Sint Jeroens-
gesticht aan de Wilhelminastraat..

Dit huis, werd gerund door de in 1908 naar Noordwijk 
gekomen zusters Franciscanessen van Breda. Het huis werd 
in een jaar tijd gebouwd en zo konden de zusters op 2 
augustus 1914 hun nieuwe huis betrekken. De doelgroep 
waarvoor het huis was gebouwd moest nog even wachten. 
De Eerste Wereldoorlog was uitgebroken en enkele 
Nederlandse soldaten werden ter verpleging opgenomen. 
Daarna volgden Belgische vluchtelingen die pas eind 
december 1914 vertrokken. 

Intussen was de overheid tot besef gekomen dat 
ouderenzorg een apart sociaal probleem vormde. De 
invoering van de noodwet-Drees in 1947 en de AOW in 
1957, gaven alle oudere Noordwijkers meer financiële 
onafhankelijkheid waardoor het meer voor de hand komt 
te liggen dat ouderen zelfstandig blijven wonen, maar wel 
bij elkaar, In deze tijd van economische groei, opbouw van 
de verzorgingsstaat en een veranderende maatschappij, 
ontstaan de bejaardenhuizen. In Noordwijk aan Zee wordt 
voor dit doel verzorgingshuis Groot Hoogwaak gebouwd 
op het voormalige golfterrein (ongeveer op de plaats van 
het oude clubhuis) een modern complex met aanleun-
woningen waarvan de deuren in 1971 opengaan. Een jaar 
later besluit het Sint Jeroensgesticht, inmiddels onder de 
naam Huize Sint Jeroen, het gebouw af te breken en te 
vervangen door nieuwbouw, waaraan een aantal jaren later 
aanleunwoningen worden toegevoegd. In de periode
van de nieuwbouw worden de katholieke bejaarden 
ondergebracht in “Dalrust”, waarvan de bewoners inmid-
dels naar Groot Hoogwaak zijn verhuisd. Zo beschikt 
Noordwijk midden jaren zeventig over twee moderne 
bejaardencentra.

KBO Noordwijk 60 jaar deel 2



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

Bedevaart naar Oudenbosch

Op 5 oktober 2016 is KBO-Zuid-Holland voornemens een 
bedevaart te organiseren naar Oudenbosch. Daar staat een 
exacte kopie van de St. Pieter in Rome op schaal. 25 Jaar 
gingen we naar Den Bosch naar de St. Jan, nu hebben we 
voor een andere locatie gekozen.
U bent van harte uitgenodigd aan deze bedevaart deel te 
nemen.
We zullen zo rond 8.00 uur vertrekken (de opstapplaatsen 
worden later bekend gemaakt) en zo rond 18.00 uur weer 
thuis zijn.
Naast een mooie eucharistieviering bieden wij u, koffie 
met.., een heerlijke lunch, een 
rondleiding door de kerk, een korte lezing voor Henk Witte 
(docent universiteit van Tilburg) over onze veranderende 
kerk, en thee met…. Om een uur of vijf in de middag zullen 
we weer huiswaarts gaan. Heeft u interesse in deelname 
aan deze mooie dag, dan kunt u zich melden bij M.
Ameling, telefoon 0102264376  en bij Maria van Tol 
071-4014744. De onkosten voor de hele dag, alles 
inbegrepen zijn 49,50 euro te voldoen op bankrekening 
NL61INGB0007424078 TNV M.Ameling.
U kunt u ook opgeven bij uw eigen KBO-afdeling en 
daar betalen.
Heeft u vragen, bel gerust.

Met 13 enthousiaste wandelaars vertrekken we met de snel 
bus vanaf de Voorstraat naar Den Haag Centraal Station.
Het is prachtig weer. Eerst genieten we op het Malieveld 
van de koffie met appelgebak getrakteerd door Cecilia, 
die 80 jaar wordt deze maand.Van harte gefeliciteerd!
We steken de drukke Bezuidenhoutse weg over en zien 
het Haagse bos, ook wel de groene long genoemd. Deze 
verbindt de Haagse binnenstad met de landgoederen van 
Wassenaar. Vanaf 1820 werd het omgevormd tot een park 
onder zorgvuldig beheer van Staatsbosbeheer. We treffen 
in het bos een bankje met kleding keurig uitgehangen. 
Waar is de eigenaar?

Een eekhoorn en een slang uitgesneden uit een boom. 
Leuk gedaan. Huis ten Bosch ook een mooi paleis dat in 
de 17e eeuw werd gebouwd als zomerverblijf. 
Lopen op de Waalsdorperlaan langs een Disney huis, 
ligusterhagen in de vorm van Mickey Mouse en Pluto. 
In de stoep ook een Disney figuur uitgebeeld. En een rij 
verschillende vogelhuisjes; de Mezenlaan. Daarna lopen 
we door het park Clingendael, langs de theeschenkerij 
IJgenweis. De Japanse tuin is verrassend kleurig. Wat een 
prachtige tuin. Blauwe regen, azalea’s, rododendrons, 
bermen vol lelietjes van Dalen, primula’s. Een boom had 

een uitloper van een paar meter. Deze tak werd onder-
steund. De tuinman vertelde dat de tuin 103 jaar was.
We picknicken in Clingendael. Alles is groen en de zon 
schijnt. Bomen van meer dan 150 jaar. Kastanjes met 
prachtige kaarsjes, eiken, beuken. Het mooie landgoed 
Clingendael, met een 17e-eeuws huis gelegen op het 
grondgebied van de gemeente Wassenaar. Hier huisves-
tigt het Nederlandse Instituut voor internationale 
Betrekkingen.

Vervolgen onze weg door het duin en komen bij de 
Waalsdorpervlakte. Indrukwekkend monument met zijn 
kruisen en de kransen van 4/5 die er nog lagen. En de 
Nederlandse vlag van rood wit blauwe dennenappels. 
De klok werd ook op de foto gezet.

We pikken nog een terrasje bij het Pannenkoekenhuis 
Meijendel. Daarna vervolgen we onze wandelroute, 
dat toch een behoorlijke afstand was naar de bushalte 
Kerkehout. Al met al hebben we 17.1 km afgelegd.
Einde van een prachtige wandeling. Ik hoop er 
volgende keer bij te zijn.

Wimke Schrier

Meijendel NS- Wandeltocht 17/5/2016

Jubileum activiteiten

Juni/juli 2016
Alle wandelingen zijn achter de rug.  We hadden steeds 
lekker weer en alles verliep naar wens. De historische 
wandeling was een interessante en onderhoudende 
gebeurtenis met een enthousiaste gids, de heer Verkade. 
Vanwege de tijd kon de hele route niet gelopen worden en 
getracht zal worden om in het najaar deze alsnog af te 
maken. U krijgt hier nog nader bericht over. Voor een 
fotoverslag zie de website van kbonoordwijk.nl  We gaan 
nu nog bowlen 20 juni, bezoek Atlantik Wall 7 juli en dan in 
oktober naar de Estec. 

De KBO leden, die in Groot Hoogwaak en in Jeroen wonen, 
krijgen ook nog een feestmiddag aangeboden en wel op 
12 augustus. Het geheel is veel werk. Organisatorisch en 
administratief. Maar alleszins de moeite waard. We hebben 
nog een eindfeest in petto in de Muze. Bijzonderheden 
daarover zult u lezen in de volgende Nieuwsbrief.

Feestcommissie Annie, Ans en Hannie



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juli '16 Augustus '16
 Handwerken - (KBO)
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 5, 12, 19, 26

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

do 14:00 7

Jubileum - Feestmiddag
     KBO  v  WZC Jeroen

vr 14:30 12

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

do 14:00 7 25

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 31

 Reizen > Vakantie-week
     KBO  v   zie aankondiging

30/7 t/m 6/8

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 7, 14, 21, 28

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 19.15 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juli '16 Augustus '16
 Bingo " Zomer-bingo " 
     DBO     Het Trefpunt

do 14:00 7 4

 Bingo " Zomer-bingo "
     DBO     De Wieken

do 14:00 21 25

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17 (Trefpunt)
24, 31

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

vr 13:30 1, 8
15, 22, 29 (Wieken) 5, 12, 19, 26

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 4

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 5, 12, 19, 26

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 5 2, 9, 16, 23

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     DPO-Gebouw

di 10:00 5, 12, 19, 26

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     DPO-Gebouw

wo 10:30 6, 13, 20, 27

Activiteiten

Activiteiten

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

Regels
Ik heb het toch maar even opgezocht in Het Groot 
Woordenboek der Nederlandse Taal ‘De Dikke Van Dale’ en 
die geeft er de volgende betekenissen aan:  
 1. Menstruatie: zij heeft de regels nog niet.
 2. Bargoens: benen, poten
Bovenstaande uitleg wordt tegenwoordig niet meer 
gebruikt. Ik zelf kan daar kort over zijn. Bij 1. Ik was net elf 
jaar toen ik het kreeg en vond het maar niks, alleen maar 
lastig. Bij 2: Men kan er mee staan en lopen, zich verplaat-
sen. 

Regels, een simpel woord met een verstrekkende beteke-
nis. Het begint al na de geboorte. Dan wordt al gezegd 
´Houd de drie R´s in de gaten, rust, regelmaat en reinheid. 
Dat zijn de gouden regels voor een klein kind, hij / zij 
gedijt daar het beste bij. Van baby, naar peuter en kleuter. 
Je gaat voor het eerst naar school en dat vijf dagen in de 
week op de vastgestelde uren met vastgestelde pauzes, 
volgens de schoolregels dus. Dan naar de basisschool met 
nog meer regels. En als je niet goed luistert of doet wat er 
gevraagd wordt dan krijg je strafregels bv. honderd keer 
schrijven ´Ik mag niet praten tijdens de les´. Maar kweb-
belkonten storen zich daar niet aan, die hebben daar lak 
aan, wat weer niet volgens de regels is. Nu even aandacht 
voor de huisregels. Elk gezin heeft zijn eigen regels al 
zullen er ook wel veel overeenkomsten zijn. Deze zijn bv. 
in het huishouden meewerken, je kamer opruimen, de 
opgedragen klusjes doen. Uit school eerst naar huis 
komen. Eerst je schoolwerk maken en nog een klusje 
doen als je dat gevraagd wordt. Rekening houden met 
elkaar, zeker in een groot gezin. 

Daarna het voortgezet onderwijs. Elk lesuur een andere 
leerkracht met zijn of haar regels waar je maar aan hebt te 
voldoen wat voor veel jongeren een hele crime is, zeker 
voor degene die een zeer vrije opvoeding heeft genoten.
Vervolgens komen de liefdesperikelen. Je eerste vriendje/
vriendinnetje. Tegelijk krijg je te horen dat je je volgens 
de regels dient te gedragen, zeker de meisjes die moeten 
voorzichtig zijn. Die dubbele moraal heb ik nooit begre-
pen en eigenlijk erger ik mij nog steeds daaraan.
Je komt van school en zoekt een baan. Weer nieuwe 
regels: op tijd aanwezig zijn, correct gekleed gaan, 
cliënten vriendelijk en correct te woord staan en je 
houden aan de koffie, thee en lunchpauze, geen tijd 
rekken. 

Nu ik mij wat meer heb verdiept in regels sta ik wat meer 
stil bij dit simpele woord. Eigenlijk bestaat het hele leven 
uit regels, geschreven regels zoals de wetsregels. Deze 
regels dient ieder te kennen maar deze zijn zo ingewik-
keld geworden dat je een advocaat nodig hebt als er zich 

een probleem aandient. Dan de ongeschreven regels. Veel 
van die regels zijn zo logisch dat je het vreemd vindt als 
het anders gaat. Met de jaren ben je daar aan gewend 
geraakt en heb je je daar op ingesteld en ze niet als 
opgelegde regels ervaart. Regels kunnen ook een houvast 
zijn, een soort etiquette waar mee je enigszins soepel 
mee om kan gaan zonder dat dit voor de ander hinderlijk 
is. Maar ik vind het vreemd dat in de Dikke van Dale er 
niets over staat. Wel bij ‘regel’ een uitgebreide uitleg, maar 
niet bij regels. Wat een s-je veel uit kan maken! 

©  Anneke van Ruiten – Versteege    
 

Deurbel repareren? 
Schilderijtje ophangen? 

Lampje verwisselen? 
  
 

Andere kleine klussen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bel het Trefpunt! 

071-7114334 
 
 
 
 

Als u omhoog zit met een kleine klus,  
helpen onze klusjesmannen u graag uit de brand. 

Bel het Trefpunt, zij sturen iemand bij u langs. 



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

KBO-wandeling naar Keukenhof 19-4-2016

Jubileum activiteitenKBO & PCOB
Zoals u misschien al uit de media heeft vernomen vinden 
er op landelijk niveau gesprekken plaats tussen de Unie 
KBO en de PCOB over een eventuele samenwerking 
tussen deze organisaties. Daarbij zijn -voor zover bekend- 
tot op heden nog geen concrete stappen gezet, daarvoor 
is het nog te vroeg en dient natuurlijk ook de achterban 
van beide organisaties nog te worden betrokken. 

Feit is dat men de mogelijkheden onderzoekt, waarbij in 
eerste instantie beide organisaties blijven bestaan, met 
andere woorden geen samengaan (fusie) maar samen-
werking op onderdelen waar men elkaar kan versterken 
met behoud van de eigen identiteit. Ook de structuur van 
beide organisaties is trouwens anders.

Op lokaal niveau werken de Noordwijkse ouderenbonden 
al vele jaren samen via het samenwerkingsverband DBO 
(Drie Bonden Overleg), waarbij op constructieve wijze en in 
goede harmonie gezamenlijke projecten en activiteiten 
worden aangepakt.

De PCOB afdeling Noordwijk heeft KBO Noordwijk 
benaderd met de vraag of er geen verdergaande 
samenwerking mogelijk is tussen onze beide bonden, 
mede doordat het ledental van de PCOB dusdanig afneemt 

dat het steeds moeilijker wordt om voor haar leden wat te 
organiseren en bijv. regelmatig een lokaal ledenblad uit te 
brengen.

Nu zijn er wat betreft de deelname aan activiteiten in 
DBO-verband al geruime tijd geleden afspraken gemaakt, 
dat leden van de deelnemende ouderenbonden binnen 
het DBO (ANSV, KBO Noordwijk en PCOB) ook kunnen 
deelnemen aan publiek toegankelijke activiteiten en 
bijeenkomsten van andere bonden. Dus op dat punt is 
er feitelijk al een afspraak.

Wat betreft het ledenblad van de PCOB (Contactblad) 
en KBO Noordwijk (50+ Nieuwsbrief ) is het een andere 
situatie. Beide bladen worden op dit moment nog 
uitgegeven door de eigen bond. PCOB zou graag in ons 
blad integreren, een vraag die we momenteel onderzoeken 
en op welke wijze dit dan eventueel vorm zou kunnen 
worden gegeven. 
 
We zullen u hier op zo kort mogelijke termijn nader over 
informeren. 

Namens het bestuur, 
Jacques Berbée (penningmeester)



Wel of niet geld nalaten aan de kleinkinderen?

Het is een veelgehoorde vraag. De meeste mensen 
hebben er niet aan gedacht en worden door mij op 
het idee gebracht bij het bespreken van testamenten. 
Sommigen willen het pertinent, anderen absoluut niet. 
Wat zijn de voor- en nadelen en waar moet je bij naden-
ken?  
                                                                                    
Allereerst is het alleen zinvol om legaten te overwegen als 
het vermogen daar groot genoeg voor is. En liefst moeten 
de gezinnen van de kinderen compleet zijn, zodat je een 
beeld krijgt van wat er dan in totaal naar de kleinkinderen 
gaat. Als er nu één is, en bij overlijden blijken er zes te zijn, 
komt de nalatenschap misschien anders terecht dan 
gewenst. Voordeel is dat er veel erfbelasting bespaard 
wordt. Er kan aan ieder van de kleinkinderen circa € 20.000 
belastingvrij worden nagelaten. Door iedere grootouder, 
dus € 40.000 per kleinkind. Dit bespaart sowieso € 4.000 
erfbelasting maar in veel gevallen (bij grotere nalaten-
schappen) zelfs € 8.000. En dat is dan voor één kleinkind; 
als er vier kleinkinderen zijn, is de besparing derhalve 
€ 16.000 cq  € 32.000! Uiteraard hoeft niet het maximum 
gelegateerd te worden, en u kan er ook vóór kiezen maar 
uit één nalatenschap (van de laatst-overledene) een legaat 
te vermaken. ‘Nadeel’ is, dat het geld bij de kleinkinderen 
terecht komt en niet bij de kinderen, die het wellicht harder 
nodig hebben. Dat kan vooral het geval zijn als de kleinkin-
deren nog erg jong zijn. Maar – zeggen sommige mensen 
dan – onze zoon heeft één kind, en onze dochter drie. Hoe 
loopt het dan af? U kunt dan de keuze maken tussen 1) alle 
gezinnen gelijk behandelen of 2) alle personen gelijk 

Op 6 juni 2016 is de heer Marius Sanders op 96-jarige 
leeftijd te Warmond overleden.

De heer Sanders heeft samen met z’n vrouw gedurende 
een kleine 20 jaar de 50+ Nieuwsbrief van de KBO gevouw-
en in de tijd dat deze nog het kleinere formaat A-5 had. Dit 
betekende minimaal 10 x per jaar een aanzienlijke hoeveel-
heid papier verwerken en op de juiste volgorde invouwen 
in de daarvoor bestemde omslag. Een globale schatting 
komt al gauw uit op zo’n 200.000 boekjes met een wis-
selende inhoud van 8 tot 16 pagina’s per boekje….. 
 
Tot op hoge leeftijd was hij hiermee actief en op 92 
jarige-leeftijd heeft hij hiervoor nog de landelijk erkende 
onderscheiding “ zilveren KBO-speld “ in ontvangst mogen 
nemen.

In de heer Marius Sanders verliezen we een zeer betrokken 
mens, die altijd voor ons klaar stond en er een absolute 
hekel aan had om (om wat voor reden dan ook) te moeten 
verzaken, iets wat dan ook zelden of nooit gebeurde. Ons 
past slechts een diep respect voor al hetgeen hij voor ons 
gedaan en betekend heeft.

Op het moment dat de vernieuwde Nieuwsbrief (begin 
2014) in het grotere formaat uitkwam, kwam de noodzaak 
om deze Nieuwsbrieven te vouwen te vervallen en hebben 
we op gepaste wijze afscheid genomen van dit gouden 
echtpaar voor wat betreft hun vouwwerkzaamheden voor 
de KBO. Gezien de hoge leeftijd en opkomende fysieke 
beperkingen voor dit intensieve en zware werk, een goed 
en welkom moment.

KBO Noordwijk en haar leden, wensen mevr. Vink-
Oosterveer en overige familie veel sterkte en steun toe 
bij het overlijden van de heer Sanders.

Namens het bestuur, 
Jacques Berbée  (penningmeester)

behandelen. In situatie 1) offert zoon de legaten voor zijn 
kind op, en dochter de legaten voor haar kinderen. Het 
gezin van de zoon ontvangt dus evenveel als het gezin van 
de dochter. De zoon verkrijgt derhalve méér uit de nalaten-
schap dan de dochter, omdat de dochter meer kinderen 
heeft. In situatie 2) betaalt zoon in feite mee aan de legaten 
van de kinderen van zijn zus, omdat de kleinkinderen ieder 
hun legaat krijgen en wat erover is wordt verdeeld tussen 
de zoon en de dochter. Zoon en dochter verkrijgen dus 
evenveel uit de nalatenschap, maar het gezin van de 
dochter heeft aanzienlijk meer ontvangen dan het gezin 
van de zoon. Zolang de kleinkinderen nog geen (bijvoor-
beeld) 25 jaar zijn, kunnen de legaten onder bewind 
gesteld worden van het kind – ouder van het betreffende 
kleinkind. Zodat ze het geld er niet in jeugdige overmoed 
doorheen kunnen jagen. Dit kan gelijktijdig in het testa-
ment opgenomen worden. Twijfelt u of legaten aan de 
kleinkinderen zinvol zijn en wilt u graag een berekening 
op basis van uw eigen vermogen en gezinssamenstelling, 
maakt u dan een afspraak voor een vrijblijvend advies! 
Aan een oriënterend gesprek inclusief berekening, zijn 
voor u geen kosten verbonden.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-SweereIn memoriam Marius C.J. Sanders

Dhr. J.F.R. van Kampen 
Beatrixstraat 1   82 jaar

Mevr.C. de Haas-Boekel 
Jeroenspark1 k305   81 jaar

Mevr. H.J. van Schooten-Goddijn
Pickéstraat 29A   85 jaar

Mevr. C.C.M. van de Berg-
van der Voort 
Abr. Rademakerstraat 40    77 jaar

Dhr. M.C.J. Sanders 
Van de Mortelstraat 58   96 jaar

Mevr. W.M. Vink-Noordermeer 
Van de Mortelstraat 44   89 jaar
  Dat zij mogen           rusten in vrede 

Even een terugblik
Het bezoek aan het Rijksmuseum  te  Amsterdam was 
geweldig. Het was er rustig en Iedereen kon dan ook alles 
bekijken wat men graag wilde zien. Doordat het prachtig 
weer was kon je ook buiten iets eten of drinken. Het is 
zeker voor herhaling vatbaar en dan naar een ander 
museum in het najaar, houd de nieuwsbrief in de gaten. 

Koken en eten
Over 2 maanden starten we weer met Samen Koken Samen 
Eten. Er zijn een paar plaatsjes vrij, dus meld u even aan, 
want alleen is maar alleen. Misschien zijn er ook echtparen 
die veel alleen zijn en hierdoor ook met andere mensen 

Activiteitenwetenswaardigheden
Quilten
En in het nieuwe seizoen start Femke Brouwer weer met 
het quilten. Er kunnen nog een paar dames bij op de 
dinsdagmiddag, aanvang 14.00 uur. 

Houd zaterdag 3 september vrij!
Dan is de opening van het nieuwe seizoen en we starten 
die dag met een senioren markt in de Wieken, maar deze 
is ook zeer geschikt voor 50 plussers. Deze markt zal gaan 
over gezondheid, veiligheid, hobby en nog veel meer 
activiteiten.  In de volgende Nieuwsbrief meer hier over. 
Verder iedereen een fijne vakantie en tot ziens. 
An van Beelen tel. 8881407



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
September   7  10 augustus 
Oktober   8  14 september 
November   9  12 oktober
December  10  23 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
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

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

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…

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. 




