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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
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T 071-3621310
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I www.nouddeken.nl
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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/verkade
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Groot Hoogwaak 1
2202 TG Noordwijk aan Zee
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We helpen Noordwijkers 
om met elkaar tevreden 
oud te worden.

Wij hebben op 24 april jl. onze jaarvergadering gehad. Het 
klinkt vreemd om te zeggen van een vergadering, maar hij 
was goed, leuk en gezellig. Kijk en dat is hoe wij met elkaar 
willen omgaan. Goed, omdat wij datgene wat met elkaar 
besproken diende te worden ook in alle openheid konden 
doen. Leuk, omdat wij weer de bekenden spraken en het 
goed met elkaar hadden. Gezellig, omdat met elkaar 
gelachen kon worden.
Eigenlijk zouden wij alle mensen zulke bijeenkomsten 
gunnen. Misschien een reden om de volgende keer ook 
aanwezig te zijn, als u er deze keer niet was.
Tijdens die vergadering kwam Leo Zonneveld naar mij toe 
en deed het voorstel een groep te formeren die met elkaar 
fietstochten gaan maken. 
In de vorige Nieuwsbrief vroeg ik u om suggesties voor 
activiteiten die wij nog niet hebben en waaraan u zou 

willen deelnemen. Dit is dus wat tijdens de jaarvergadering 
werd geopperd en dat gaan wij doen. Kijk maar elders in 
de Nieuwsbrief. 
Ik hoorde en zag deze week de zwaluwen weer, ze zijn dus 
weer terug in Nederland. Als zij er zijn, is het voor mij echt 
zomer. Immers ze komen alleen als er voldoende vliegende 
insecten zijn en die zijn er in de zomer…. Zomer betekent 
ook erop uittrekken, gewoon een wandelingetje in de 
buurt, even naar de boulevard of een groter ‘erop uit’. Voor 
de thuisblijvers is het fijn als er zo nu en dan een mogelijk-
heid is om ergens aan deel te nemen, Kijk wat er voor 
mogelijkheden de komende maand aan u worden aange-
boden en maak er gebruik van, ze worden niet voor niets 
georganiseerd.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

In de voetsporen van Jeroen… dagtocht naar Abdij van Egmond (21 september 2017)

Na Pinksteren 
In de maand juni zijn de grote kerkelijke feesten 
doorgaans allemaal voorbij. Net in het begin van deze 
maand (4 juni) vierden we het feest van Pinksteren, 
waarmee de paastijd werd besloten. Dat wordt dan 
nog gevolgd door de drie bijzondere feesten van 
Drie-eenheid, Sacramentsdag en H. Hart. Vervolgens 
wordt het rustig in de kerk. Lijkt het.van het jubileum-
jaar Jeroen125.

Want is dat wel de juiste conclusie? De bedoeling van het 
Pinkster gebeuren is allerminst een rustpunt! Deze bijzon-
dere gebeurtenis herinnert ons aan ons Vormsel, toen de 
heilige Geest in ons neerdaalde, toen we ‘gevormd’ werden, 
zoals het zo prachtig heet. Gevormd tot leerlingen van 
Jezus, gevormd om de weg te gaan, die Jezus ons voor-
ging. Allerminst dus een rustpunt, maar Pinksteren is het 
startpunt van ons actieve leven als christen.

Gelukkig hoeven we dat niet alleen. We trekken samen op, 
met talloze mede-christen. Er is elke keer opnieuw de inspi-
rerende mogelijkheid om te luisteren naar Gods woorden, 
die ons handreikingen bieden hoe te gaan. Steeds zijn we 
uitgenodigd om deel te nemen aan de Eucharistie, waar 
Jezus in ons midden is, waar het brood wordt gebroken, 
waardoor wij Hem kunnen herkennen, als de Zoon van 
Onze Vader, die zijn leven gaf voor ons mensen.

We hoeven niet alleen te gaan, want volgens evangelist 
Matteüs waren de afscheidswoorden van Jezus vóór Hij 
naar de hemel terug keerde: Houd dit voor ogen: ik ben 
met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld 
(Mt 28, 20).
Het is wel de bedoeling dat we gaan.

Theo Blokland, pastoor

Noordwijk en in het bijzonder de Parochiekerk van Sint 
Jeroen viert dit jaar een bijzonder jubileum : 125 jaar 
bedevaartplaats. In 1892 verhief Paus Leo XIII voor de 
tweede maal in de geschiedenis Noordwijk tot 
bedevaartplaats van de Heilige Jeroen. Er ontstond toen 
een traditie van jaarlijkse processies van de Sint 
Jeroenskerk naar het martelveld op het Calorama. Deze 
processies zijn er niet meer en inmiddels zijn er andere 
festiviteiten voor in de plaats gekomen. Jeroen is nog 
steeds de patroon van Noordwijk. In dit jubileumjaar 

worden er verschillende bijeenkomsten en festiviteiten 
georganiseerd. U kunt de agenda hiervan zien op de 
speciale website: www.jeroen125.nl. 
Op donderdag 21 september a.s. wordt er voor de leden 
van de KBO een speciale dagtocht georganiseerd naar de 
Abdij van Egmond. De Abdij van Egmond is decennialang 
de rustplaats geweest van de relieken van Jeroen. In 1892 
is een gedeelte hiervan in een speciale schrijnkast 
opgenomen en overgebracht naar Noordwijk. In de abdij 
leeft en werkt nog steeds een aantal broeders Benedictijn. 



 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 boven-
genoemde 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

●  Rayonhouders (m/v) [doorlopend]
Wij willen graag in contact komen met leden die op inval-
basis en/of op vaste basis binnen een bepaald rayon het 
contact met onze leden in een vaste ‘eigen’ wijk willen 
onderhouden. De werkzaamheden omvatten o.a. de 
bezorging van de Nieuwsbrieven / Nestors en contribu-
tienota’s, presentjes met verjaardagen etc. Bezorging 
vindt plaats in Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk en 
Rijnsburg. De Nieuwsbrieven / Nestors worden 10 x per 
jaar op vaste datums verspreid. Voor meer informatie 
hierover kunt u contact opnemen met:
• dhr. Aad van der Meer, tel. 071 - 36 143 56 of 
• dhr. Jacques Berbée, tel. 071 - 36 138 58

Bouwt u onze nieuwe website?
KBO Noordwijk is op zoek naar een vrijwilliger die ervaring 
heeft met het bouwen van websites. We willen graag onze 
website vernieuwen en gebruik gaan maken van de 
moderne technieken die tegenwoordig beschikbaar zijn, 
met gebruikmaking van bijv. Jimdo of Wordpress.  
De nieuwe website moet het visitekaartje worden van KBO 
Noordwijk en steekwoorden daarbij zijn: overzichtelijk en 
zeer gebruiksvriendelijk, aantrekkelijke uitstraling, actueel 
en informatief, moderne media en technisch eenvoudig 
te onderhouden. Bent u zo iemand die het leuk vind om 
dat op zich te nemen, neemt u dan contact op met  
Jacques Berbée via tel. 071 – 36 138 58 of mail naar:  
penningmeester@kbonoordwijk.nl 

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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 Attentie voor trouwe leden
Zoals al eerder aangekondigd, hebben wij de cadeaurege-
ling voor onze leden met ingang van 2017 gewijzigd. Tot 
en met 2016 was het zo dat echtparen die hun huwelijks-
datum hadden opgegeven aan de ledenadministratie, bij 
jubilea een attentie van KBO Noordwijk ontvingen. Omdat 
daardoor alleenstaanden en ongehuwden altijd buiten de 
boot vielen, heeft het bestuur besloten deze regeling zoda-
nig aan te passen dat nu alle leden individueel in aanmer-
king kunnen komen voor een leuke attentie. Voorwaarde is 
dat men gedurende langere tijd lid is van onze vereniging. 
We willen via deze regeling onze dankbaarheid kenbaar 
maken voor uw trouwe steun. KBO Noordwijk mag zich 
verheugen in een hoog percentage zeer trouwe leden, 
voor ons een bewijs dat men zich thuis voelt bij onze 
vereniging. Het momenteel langst lopende lidmaatschap 
dateert van 1 januari 1980, dus maar liefst 37 jaar lid! We 
hebben besloten om alle leden die minimaal 25 jaar lid zijn 
van onze vereniging te verrassen met een attentie. In dit 
overgangsjaar zal het aantal leden dat voor deze attentie in 
aanmerking komt hoger uitpakken omdat het dit jaar alle 
leden betreft die langer lid zijn als 25 jaar. Daarbij komen 
we dan op een totaal aantal van ruim 
180 leden uit. Inmiddels heeft een 
eerste serie van 75 leden de attentie 
thuis bezorgd gekregen. De overige 
leden volgen in de loop van de 
komende maanden. Houd dus 
uw brievenbus in de gaten!
Jacques Berbée penningmeester

Bij hoge uitzondering laten zij een grote groep bezoekers 
toe in de abdij.
Voor het jubileumjaar en de speciale band die er met 
Noordwijk is wil de Abdij van Egmond graag een 
uitzondering maken. Samen met de jubileumcommissie 
van de parochie en pastor Theo Blokland is er een 
bijzondere dag van gemaakt. Het programma ziet er als 
volgt uit : 
09.30 uur  Lauden (korte gebedsdienst) in de Sint   
 Jeroenskerk, Noordwijk-Binnen
10.00 uur  koffie en thee 
10.30 uur  vertrek met touringcar naar Egmond
11.45 uur  aankomst abdij en ontvangst met koffie/thee
12.30 uur  middaggebed (met de broeders) in de   
 abdijkapel  
13.00 uur  lunch
14.00 uur  rondleiding over de abdij (incl. kaarsenmakerij)
15.30 uur  koffie/thee en bezoek abdijwinkel
16.15 uur  vertrek naar Noordwijk
17.30 uur  aankomst Noordwijk 
18.00 uur  (naar keuze) diner in ‘Het Hof van Holland’. 

Deze geheel verzorgde dagtocht wordt u aangeboden 
voor € 27,50 per persoon. Het vervoer wordt aangeboden 
door de Koninklijke Beuk Touringcars. 

Meldt u zich a.u.b. zo spoedig mogelijk aan, 
uiterlijk tot 30 juni aanstaande.  

Opgeven via de penningmeester van KBO Noordwijk;  
Jacques Berbée, tel. (071) 36 138 58 

of (bij voorkeur) 
schriftelijk via het aanmeldingsformulier 

‘Dagtocht Abdij van Egmond’  
verkrijgbaar in dienstencentrum De Wieken en 

Het Trefpunt. 
U kunt het formulier daar -in de hal- ook gelijk in de 

KBO-brievenbus deponeren !

Bij aankomst in Noordwijk kunt gebruik maken van een 
2-gangendiner (naar keuze vlees of vis) voor € 38,50 per 
persoon (incl. 2 drankjes en koffie/thee en water) in Bistro 
‘Het Hof van Holland’.  

Wandelen met de KBO
Beste wandelaars KBO 2e helft van seizoen 2016/2017.
Met Kees René, Marga en ik hebben we weer mooie 
wandelingen uitgezocht. Elke 3e dinsdag van de maand 
vertrekken we om 8.45u of om 9 uur vanaf het 
Verkadeplein bij de St.Jeroenskerk om met de auto naar 
station Voorhout te rijden en daar de trein te nemen.
LET OP DE JUISTE TIJD VAN VERTREK BIJ IEDERE 
WANDELING.
Vervolg van de wandelingen van mei en juni 2017 zijn: 
Di. 20 juni `17. Abcoude: Gein, Gaasperplas en Broekzijdse 
polder. 17 km. Groene Wissels nr. 17. Al ong. 10 min. 
wandelt u over een autoluw lommerrijk asfaltwegje langs 
het Gein met daarlangs enkele molens en vele prachtige 
boerderijen. Daarna gaat u langs de Gaasperplas en door 
natuurgebied Gaasperzoom, U ziet daarbij ook de weidse 
Broekzijdsepolder. Terug via recreatiegebied De Hoge Dijk, 
over vlonderpaden en wilgenlaantjes door het openbare 
golfterrein en door het mooie vooral gezellige dorpje 
Abcoude.We vertrekken vanaf het Verkadeplein bij de 
St.Jeroenskerk om 8.45 u. met de auto naar Voorhout. 
Daarna de trein om 9.12 u vanaf Voorhout ri. Leiden.
Tot ziens, Ellen de Groot, 071-3612112 of 0642656757    
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Bedankt!

LIDMAATSCHAP



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juni '17 Juli '17

Activiteiten

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 6, 13, 20, 27 4 (daarna sluiting 
Wieken)

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 20

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 15:45 7, 14

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 14:30 7, 14, 21, 28

Zomersluiting 2017
De Wieken van zondag 9 juli t/m zondag 30 juli 

Het Trefpunt van zondag 30 juli t/m zondag 20 augustus 

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juni '17 Juli '17
 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 21

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 16

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 6, 13, 20, 27 4 (daarna sluiting 
Wieken)

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

do 14:00 1, 8, 15, 22, 29 6

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Reizen > Dagtocht
     KBO  v   Museum bezoek

vr 13:00 16 Louwman Museum Wassenaar

 Reizen > Vakantie-week
     KBO  v   Riviercruise Rijndal

ma 31

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 6, 20

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

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

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

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 1, 8, 15, 22, 29 6 (daarna sluiting 
Wieken)

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 12, 19, 26

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juni '17 Juli '17
 Bingo " Zomer-bingo " 
     DBO     Het Trefpunt

do 14:00 15 20

 Bingo " Zomer-bingo "
     DBO     De Wieken

do 14:00 1 6

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

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

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 7, 14, 21, 28
5, (12, 19, 26) 
Trefpunt ivm 
sluiting Wieken

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 12, 19, 26

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin

do 19:00 1, 8, 15, 22, 29

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 1, 8, 15, 22, 29

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30

Activiteiten

Activiteiten

20 (Abcoude, Gein,Gaasperplas en 
Broekzijdse polder)

Opnieuw 2 KBO-leden op 26 april jl. koninklijk onderscheiden

De heer Hans van der Hoeven, voor KBO Noordwijk al 
jaren actief als belastinginvuller, is benoemd tot ‘ Lid in de 
Orde van Oranje Nassau ’. De heer van der Hoeven is o.a. 
penningmeester van diverse organisaties in Noordwijk, 
zoals Stichting Welzijn Noordwijk, Kunstklank, het 
Kleijnkoor en wijkvereniging De Oude Dorpskern, maar 
ook van De Tuinmarkt en de Torenklimcommissie.

De heer Joop Beugelsdijk is benoemd tot ‘ Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau ‘. Nadat hij jarenlang bestuurslid 
en penningmeester van de landelijke Unie KBO was 
(inmiddels gestopt), was de heer Beugelsdijk onlangs nog 
actief voor KBO Noordwijk als lid van de kascommissie. Zijn 
jarenlange staat van dienst vermeldt o.a. bestuursfuncties 

en voorzitterschap van College Leeuwenhorst, penning-
meester van o.a. Noordwijkse Woningbouw en Katholieke 
Woningstichting. Verder voorzitter van de CSO-commissie 
pensioenen (Coördinatieorgaan Samenwerkende 
Ouderenorganisaties) een overlegorgaan van de landelijk 
georganiseerde gepensioneerden.
Kortom 2 heren die bepaald niet stil hebben gezeten, met 
een indrukwekkende staat van dienst die zich voluit 
dienstbaar hebben gemaakt voor de samenleving. Hun 
koninklijke onderscheidingen zijn een mooie bekroning 
voor hun inzet en is hen van harte gegund. Proficiat 
namens KBO Noordwijk.

Het bestuur



 

Gezond en Vitaal
Onlangs stond er een bericht in de Nestor over ‘Kom in 
beweging en oefen je vitaal’. Dit is een pilot van het 
Radbout Ziekenhuis uit Nijmegen en deze specialisten 
hebben contact gezocht met de KBO-PCOB. Ik heb deze 
uitnodiging aangenomen en heb een dag doorgebracht in 
Utrecht. Daar is uitleg gegeven over hoe goed het is om te 
bewegen en wat de bedoeling is bij deze cursus. U krijgt 
daarbij een hulpboek gratis met voorbeelden. De cursus 
start in september en gaat 3 maanden duren. Het is de 
bedoeling dat u de oefeningen aan de hand van het 
cursusboek thuis doet. Na de cursus gaan de gegevens 
naar het Radbout Ziekenhuis en gaan ze vergelijken hoe 
belangrijk uw huisoefeningen waren. Dus wilt u uw 
conditie verbeteren dan even naar An bellen.

Samen koken samen eten
Soms komen er door omstandigheden wat stoelen vrij in 
de keuken van de pastorie. Wij willen die graag opvullen 
met mensen die vaak alleen zijn en wat gezelligheid 
kunnen gebruiken. U kunt ook een keertje proef eten hoor 
en voor de prijs hoeft u het niet te laten want de kosten 
zijn meest onder de 5 euro. Ook heren zijn welkom, of 
gewoon samen, wel zo gezellig. Dus 1 telefoontje naar An.

Museumbus
Ook in juni gaan we voor de vierde keer op pad met de 
museumbus van de firma Beuk. Dit keer gaan we naar het 
Louwman Museum in Den Haag. Het museum bevat een 
adembenemende collectie van ruim 250 antieke auto’s. 

Op 18 april stapten twaalf wandelaars in de trein. De NS 
en Arriva brachten ons naar Leerdam, beroemd om zijn 
glasindustrie. We werden op het Dr. Reilingshplein meteen 
geconfronteerd met glaswerken in kubussen. En bij de 
kerk met het bronzen beeld van de glasblazer. In het Oude 
Posthuys genoten we van de koffie met zelfgebakken 
appeltaart. Nog vijf deelnemers die met de auto waren 
gekomen, voegden zich bij ons. De Lingedijk was snel 
gevonden. Eerst nog bebouwing, maar na een oud gemaal 
liepen we langs de kronkelige Linge met links en rechts de 
fruitbomen. De witte bloesem van de peer was over zijn 
hoogtepunt heen, maar de roze van de appel liet zich 
bewonderen. We kwamen langs het Fort van Asperen, een 
van de bestbewaarde vestingen van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. De bermen zagen wit van het Hollandse kant, 
het fluitenkruid, en geel van het koolzaad. De Oranjetipjes 
fladderden boven de pinksterbloemen. In het plaatsje 
Acquoy viel de Scheve Toren van de Catharinekerk meteen 
op. Deze toren staat al uit het lood sinds de bouw in de 
vijftiende eeuw. Hij wordt ook wel de Betuwse toren van 
Pisa genoemd. De grap is dat er op het nabijgelegen kerkhof 

Kenners melden dat dit een uniek museum is. Dus stap in 
de wereld van de oudste automobielen in het Louwman 
Museum.
Datum: vrijdag 16 juni 2017 en we vertrekken vanaf het 
marktplein om 13.00 uur en om 17.00 uur gaan we weer 
huiswaarts. De prijs van de bus is 14 euro en ben je in bezit 
van de museumpas dan is de entree gratis anders is een 
ticket bij de kassa 14 euro. Aanmelden bij An.
Voor bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen 
met An van Beelen 071 8881407 (liefst tussen 18.00 en 
19.00 uur). 

Fietsen
Bij de jaarvergadering is er geopperd om in de maanden 
juni en juli met goed weer te gaan fietsen. Als er mensen 
interesse hebben is er op 5 juni en 4 juli fietstochtjes van 
± 35 km en dat is ongeveer 3 uurtjes fietsen met natuurlijk 
een koffie stop. Het worden geen wedstrijden van wie het 
eerst weer thuis is en we gaan genieten van de natuur.
We willen om 2 uur vertrekken vanaf de wieken.
Ik heb mooie routes en de eerste is rondje ringvaart. Dat is 
vanuit Noordwijk richting Lisse langs de ringvaart en terug 
richting de Kaag en door het Groene hart via Warmond naar 
Noordwijk.
De tweede route is naar Katwijk, Valkenburg en Leiden en 
daar maken we ook weer een rondje door het Groene Hart 
met natuurlijk ook een koffiestop (voor eigen rekening).
Mocht u interesse hebben meldt u zich dan aan bij 
Leo Zonneveld ( na 18.00 uur).
Telefoon 0713615023 / 0638393607

een Cornelia Pisa, vrouw van een predikant, haar graf heeft. Bij 
de Gasterij, Tapperij Lingezicht aten we onze broodjes op het 
terras met het zicht op buitelende Kieviten. De Tjiftjaf riep zijn 
eigen naam en het liedje van de Fitis ‘Nu schijnt de zon, maar 
straks gaat het regenen’ kwam gelukkig maar een beetje uit. 
Slechts twee kleine buitjes in de middag. We liepen langs het 
plaatsje Renoy en genoten van de dijkhuizen met bloeiende 
prunussen, seringen, bolbloemen en vergeet-me-nietjes in de 
tuinen. De weilanden waren geelgespikkeld door de paarden-
bloemen. Bij Rumpt nodigde de eigenaar van de Boutesteinse 
theetuin ons uit in zijn prachtige achtertuin. Op de zijkant van 
zijn witte dijkhuis stond een Oudhollands gedicht. Door een 
trapje af te dalen had je een prachtig gezicht op de Sluis uit 
1316. Vroeger was dat een belangrijke schakel in de vaarroute 
van Culemborg naar Zaltbommel. We vervolgden onze 
bloesemroute tussen de boomgaarden tot de A2. Daarna was 
het nog maar een eindje naar Beesd. Bij het klein stationnetje 
wachtten we in het zonnetje op de banken. Om 17.15 uur 
stapten we in de trein met als laatste cadeautje een prachtige 
regenboog in de richting van Leerdam.
Nel Nooyen

Activiteitenwetenswaardigheden 

Bloesemroute 

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment 
dat u dat nodig heeft’. Dag en nacht bereikbaar 06 23954021
Wij hebben ook een unieke uitvaartwinkel in de Van Limburg Stirumstraat 6A, Noordwijk 
welke open is van woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: 

www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

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

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment 

IVO
U I T V V E R Z O R G I N GI T V A A R T

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment 

U I T V

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment 

Een paar weken geleden overleed mevrouw A, op 90-jarige 
leeftijd. Zij was weduwe en had geen kinderen. In haar 
20 jaar geleden opgemaakte testament, benoemde zij tot 
erfgenamen van haar nalatenschap: ‘alle kinderen van mijn 
broers en zusters en alle kinderen van de broers en zusters van 
mijn overleden echtgenoot’.
Op zich mooi dat ze een testament gemaakt heeft, maar 
dit is in feite een verwijzing naar de wettelijke erfgenamen 
van het echtpaar, die je dan ook allemaal moet zien op te 
sporen. Als je dan toch een testament maakt, waarom dan 
niet de betreffende personen met naam en toenaam 
genoemd? Want dan hoeft er geen onderzoek gedaan 
worden naar de diverse verervingen. Als in een testament 
staat: ‘Ik benoem tot mijn erfgenamen, gezamenlijk en voor 
gelijke delen: mijn neven Jan, Piet en Klaas’ hoeven we ons 
er niet druk over te maken dat er in dat gezin ook nog neef 
Gijs en nichtje Marietje zijn. Die zijn niet benoemd en erven 
niet. In het geval van mevrouw A heb ik van alle broers en 
zusters de verklaringen van erfrecht nodig en als die niet 
gemaakt zijn de overlijdensakten en trouwboekjes. Een 
deel van de familieleden woont in de Verenigde Staten, 
waar trouwboekjes en verklaringen van erfrecht vaak 
niet of moeilijk voorhanden zijn. Het is dan moeilijk met 
zekerheid vast te stellen of ik alle kinderen uit een gezin 
gevonden heb.
Als we helemaal geen idee hebben waar we de erfgena-
men moeten zoeken, schakelen we een in het erfrecht 

gespecialiseerde genealoog in, die het historisch familie-
onderzoek in het buitenland uitvoert. Soms is dit een 
kostbaar onderzoek en daarom alleen mogelijk als de 
nalatenschap toereikend is om dit onderzoek te financie-
ren. Meestal lukt het om via die weg de stamboom op 
papier te krijgen en de erfgenamen te benaderen om hun 
medewerking bij de afwikkeling van de erfenis te vragen. 
Maar als het niet lukt, moet de erfenis of een deel daarvan, 
soms lange tijd in bij de notaris in depot blijven of uitein-
delijk in de consignatiekas bij de overheid gestort worden.
De allerbeste manier om grensoverschrijdende erfgena-
menonderzoeken, of storting in de consignatiekas te 
voorkomen, is natuurlijk het opmaken van een testament 
waarin één of meer met name genoemde personen en/of 
of goede doelen tot erfgenaam worden benoemd. Bent u 
alleenstaand en heeft u (alleen) verre verwanten? Bel dan 
gerust eens met ons kantoor. Voor veel mensen is het een 
opluchting als alles op papier staat en ze er niet meer over 
hoeven nadenken.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere



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  14 juni
Aug/sept 7  2 augustus
Oktober 8  13 september
November 9  11 oktober
December 10  29 november
Vorige Nieuwsbrieven kunt u vinden op onze 
website www.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 kalender-
jaar. Het lidmaatschap wordt daarna jaarlijks automatisch 
verlengd met een jaar.
Lidmaatschap opzeggen De opzeggingstermijn is mini-
maal 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  
 
 
 

Areen van der Plas & 
Annemarie Hazenoot

Omdat een uitvaart meer is 
dan afscheid alleen...

T 071 - 36 46 006
dag en nacht bereikbaar
barbaranoordwijk.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

 Dat zij mogen             rusten in vrede 

Dhr. P. van Duuren 
Raadhuisstraat 46 89 jaar

Mevr. W.A.J. Salman-Schrama 
Vinkenlaan 11 88 jaar

Dhr. T.A. van der Weijden
Derk Bolhuisstraat 30      75 jaar

Mevr. M.T. Ruigrok-de Haas 
Heilige Geestweg 38      76 jaar

Samenstelling KBO-bestuur 

Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
Mw. J.L.M. Jongeneel Secretaris
 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
Mw. J.Peen-Giezen  E: algemeen@kbonoordwijk.nl     
 071 36 146 11

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.F.M. van der Hoeven  B E: hansvanderh@casema.nl    
  06 536 32 160
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. A. van Beelen   071 88 814 07   
 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




