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Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

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

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

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

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

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

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.

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

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

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

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

W O N E N  •  Z O R G  •  W E L Z I J N

Groot Hoogwaak 1
2202 TG Noordwijk aan Zee
info@groothoogwaak.nl
www.groothoogwaak.nl

We helpen Noordwijkers 
om met elkaar tevreden 
oud te worden.

Alweer de laatste Nieuwsbrief voor de vakantie. De tijd 
vliegt, als je je niet verveelt.
Vervelen, doen wij dat zo nu en dan? Misschien wel eens, 
maar ik hoop voor u dat dat niet te vaak gebeurt. Aan het 
aanbod, dat wij u doen om de tijd op een fijne manier in te 
vullen, kan het niet liggen. Op het moment vlak voordat ik 
dit schrijf, heb ik zojuist de nieuwe Leef! binnen gekregen. 
Het is niet zomaar een Leef!, maar – niet als vorig jaar – een 
uitgave waarin ook onze activiteiten voor het komend 
seizoen zijn opgenomen.

Het is een Leef! met twee voorkanten! Op die manier kunt 
u hem zo neerleggen, dat u steeds direct kunt zien dat u 
na kunt denken wat u het volgende seizoen zou kunnen 
gaan doen. U kunt dromen over nieuwe zaken opnemen of 
bekijken of wat u dit jaar deed, voor volgend jaar ook weer 
heel goed is. Een leuke opdracht voor die momentjes die 
even niet gevuld zijn met klusjes die nu eenmaal ook 
gedaan moeten worden.

Leest u ook even verder in de Nieuwsbrief: Heeft u zin in 
een dagje naar de Hoge Veluwe met daarin het Kröller 
Müller Museum? Die mogelijkheid is er. In het museum 
en vooral ook in het park dat bij het museum hoort, is een 
heel mooie expositie. Trouwens, het park is sowieso altijd 
de moeite waar om in te wandelen en je te laten verrassen 
door alle mooie dingen die op een heel natuurlijke manier 
daar geplaatst zijn.

Het wordt dus geen periode waarin wij ons hoeven te 
vervelen. Er is veel te doen en veel te genieten. Ik hoop 
dat u dat met ons samen doet of samen met familie en 
vrienden en dat wij aan het eind van de vakantie met 
elkaar kunnen zeggen: Het is heerlijk geweest!

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

Mens tot mens
Het zal vast niet alleen mij overkomen. Dat je computer 
niet doet wat jij wilt of soms nog erger …. dat hij 
dingen doet, die je helemaal niet wilt! Dat geldt ook 
voor je iPhone of voor je tv en meer moderne appara-
ten. En je auto, met al die moderne toestanden er in, 
weet er soms ook wat van.

Vandaag maakte ik het mee in de auto. Zoals gebruikelijk 
luisterde ik naar het nieuws terwijl ik naar huis reed, maar 
zo heel zoetjes aan werd de ontvangst minder. Alsof je 
steeds verder weg reed van de zender, wat natuurlijk in 
Nederland nauwelijks meer kan. Omdat er onderhand 
meer gekraak te horen was dan stemmen, dacht ik een 
andere zender op te zoeken. De radio reageerde niet. 
Dan maar een cd, ook wel aardig. Omschakelen van radio 
naar cd deed het apparaat niet! Wat wel eens wil helpen, 

even – je stond toch regelmatig stil in de file – alles 
uitschakelen, opnieuw starten en alles werkt weer als 
vanouds! Ook dat lukte niet; sterker nog, de radio bleef 
gewoon aan en doorgaan met zijn kraakgeluiden. Je kon 
hem zelfs niet zachter of uit zetten. Hij deed gewoon niet 
wat ik wilde! Zo’n stom ding!
In de komende zomermaanden is het een heerlijkheid, 
als je die moderne hulpmiddelen wat vaker aan de kant 
kunt laten staan. Mee eens, dat ze dikwijls fantastische 
ondersteuning geven en erg handig zijn bij het werk. 
Maar zeker nog wel mooier, dat er ruimte is elkaar te 
ontmoeten, gewoon van mens tot mens. Hopelijk dan 
wel zonder al te veel tegengepruttel of haperingen. 
Fijne zomertijd gewenst.

Theo Blokland, pastoor

Gemeenschappelijk actief
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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

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 technie-
ken die tegenwoordig beschikbaar zijn, 
met gebruikmaking van bijv. Jimdo of 
Wordpress.  
De nieuwe website moet het visite-
kaartje worden van KBO Noordwijk en 
steekwoorden daarbij zijn: overzichte-
lijk en zeer gebruiksvriendelijk, aantrek-
kelijke uitstraling, actueel en informa-
tief, 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.

VOOR UW

GEZONDHEID
& GEMAK

OOK VOOR

VERHUUR
& UITLEEN

 KBO wandeling Leiden
Recreatiegebied De Vlietlanden en Cronesteyn (13km).
Vandaag 16 mei 2017 hebben we met 21 enthousiaste 
wandelaars een prachtige wandeling gemaakt. Het was 
heerlijk weer. Het zonnetje prikte door de wolken en een 
enkel spatje deerde ons niet. De wandeling begint vanaf het 
Bastionhotel aan de Voorschotensweg in Leiden waar we 
eerst begonnen met koffie. Al gauw lopen we langs de Vliet 
en bij Hoogkamerbrug de trap op en linksaf de brug over. 
Daar vervolgen we onze weg langs het Delftse jaagpad. 
Wat een mooie route. Overal groene bermen met bloeiende 
meidoorns, fluitenkruid, boterbloemen, smeerwortel, 
madeliefjes en leeuwenbekjes. Ook ganzen en eendjes en 
meerkoeten met jongen. De natuur is nu op zijn mooist. 
Uitbottende knotwilgen, treurwilgen. Een deelnemer 
meende een ijsvogeltje te zien. Een blauwe flits. 
Ook mooie huizen langs het water met prachtige tuinen. 
Komen langs een jachthaven en pauzeren even bij het 
strandje. Daar horen we een tjiftjaf, zien kauwen en prachtig in 
bloei staande kastanjebomen. Bij restaurant Cronesteyn op 
terras gezeten, heerlijk genietend van deze prachtige dag. 
Toch nog even verder een lusje door het park Cronesteyn. Heel 
het park stond vol met bloeiend daslook. Uiteindelijk was de 
gelopen afstand net geen 13 km. Ik vond het een hele mooie 
wandeling en hoop er de volgende keer weer bij te zijn.
Wimke Schrier

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Juli '17 Augustus '17

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 4 (daarna sluiting

Wieken) 1, 8, 15, 22, 29

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 6, 13, 20, 27 3. 10, 17, 24, 31

 Reizen > Dagtocht
     KBO  v   Museum bezoek vr 10:00 25 Kröller Müller 

Museum

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 6 (daarna sluiting

Wieken) 3, 10, 17, 24, 31

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 10:45 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 31

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Juli '17 Augustus '17

 Bingo " Zomer-bingo " 
     DBO     Het Trefpunt do 14:00 20 24

 Bingo " Zomer-bingo "
     DBO     De Wieken do 14:00 6 3

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

vr 13:30 7, 14, 21, 28
(4, 11, 18 Wieken 
ivm sluiting 
Trefpunt) 25

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken wo 13:30

5, (12, 19, 26 
Trefpunt ivm 
sluiting Wieken)

2, 9, 16, 23, 30

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken di 13:45 4 daarna sluiting

Wieken 1, 8, 15, 22, 29

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 4, 11, 18, 25

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

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

●  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 contributie-
nota’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



 

)   A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Inschrijfformulier Activiteiten  seizoen  2017 – 2018 

U kunt zich via dit formulier voor meerdere activiteiten aanmelden ! 

 Act.nr. Activiteit Org. Locatie Opmerking / dag / tijd 
 2550 Bloemschikken   (ANSV) ANSV Trefpunt Wo 10:00 u 

 1040 Bloemschikken   (KBO) KBO Wieken Wo 10:00 u 

 2610 Bowlen  (ANSV) ANSV Bowling Vr  14:00 u 

 1050 Bowlen  (KBO) KBO Bowling Do 14:00 u 

 605 Bridgecursus voor beginners DBO DBO Wo 10:00 – 12:00 u 

    607 * Computercursus Windows 10 DBO Trefpunt Wo 10:00 – 12:00 u 

 
 

570 
571 

Tablet-cursus 
Computer- / Laptop cursus DBO Wieken Vr  10:00 – 11:00 u 

Vr  11:00 – 12:00 u 

 2690 Fotoclub  (ANSV) ANSV Trefpunt Di  10:00 u 

 1080 Fotoclub  (KBO) KBO Wieken Vr  14:00 u 

 549 Galm (Groningen Actief Leven Model) DBO Stijntjesduin Do 19:00 – 20:00 u 

 505 Gymnastiek DBO Trefpunt Do 10:30 – 11:30 u 

 511 Kunstgeschiedenis groep I DBO Trefpunt Ma 14:00 – 16:00 u 

 512 Kunstgeschiedenis groep II DBO Trefpunt Ma 14:00 – 16:00 u 

 509  Literaire leeskring DBO Wieken Di  10:00 – 11:30 u 

 517 Schilderen / Aquarelleren   (A. Plug) DBO Wieken Ma 9:30 – 11:30 u 

 518 Schilderen / Aquarelleren   (E. v. Meurs) DBO Wieken Ma 13:30 – 15:30 u 

    519 * Schilderen / Aquarelleren   (E. v. Meurs) DBO Wieken Di  morgen of avond 

 530 Schilderen / Aquarelleren   (E. v. Meurs) DBO Trefpunt Di  13:30 – 15:30 u 

 502 Volksdansen DBO Trefpunt Wo 14:45 – 16:00 u 

*)    Activiteiten met een * gaan onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen door,  
 maar meldt u wel gewoon aan, er zal vervolgens contact met u worden opgenomen. 

 

Aanmelding deelnemer : 

Naam + voorletters Dhr. / Mevr. : 

Adres + huis nr.:  

Postcode :  Woonplaats : 

Telefoon :  Mob. telf. :  

E-mail :  Geb. dd. :  

Lid van :    )  ANSV / KBO / PCOB / WN-donateur / n.v.t.    Lid nr. :  
 

Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in en deponeer het in de brievenbus  
van het DBO (Drie Bonden Overleg) binnen in de hal van Het Trefpunt of De Wieken 

 of per post naar:  DBO (afd. activiteiten), p/a Wassenaarsestraat 5,  2201 RD  Noordwijk 

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. 
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. 
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’.  

Meldt u zich a.u.b. zo spoedig mogelijk aan, 
uiterlijk tot 15 juli 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 !

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

✃



 

KBO vakantie met de cruiseboot
Nog een paar weken en dan gaan we met 30 KBO leden 
varen in Duitsland en daar wordt verlangend naar 
uitgekeken.
 
Museumbus
Gaat u weer mee? Deze keer gaan we naar het Kröller-
Müller Museum in Otterloo te midden van het park ‘Hoge 
Veluwe’. Dit gaat gebeuren op vrijdag 25 augustus met 
vertrek om 10.00 uur vanaf de marktplaats en om 16.00 uur 
gaan we weer terug naar Noordwijk. Het museum heeft 
de op één na grootste collectie van Vincent van Gogh met 
90 schilderijen en 180 tekeningen. In het park is veel 
moderne kunst te zien, dus er is die dag veel te beleven. 
Het museum is rolstoel toegankelijk. De entree tot het 
museum is € 18,60 en bent u in bezit van een museumkaart 
dan is de prijs € 9,30 en wilt u uitleg via een audiotour dan 
is deze aan de balie verkrijgbaar voor € 2,50. De buskosten 
bedragen € 20, -. U kunt zich aanmelden tot 18 augustus, 
dus even een belletje naar An, zie onderaan. 

Bowlen
Zoals u weet is Bowling Noordwijk gesloten, dat is jammer 
maar er is een mooie oplossing gevonden en wel Bowling 
All American aan de Langelaan 2 te Noordwijkerhout (bij 
het Leeuwenhorstcollege). De heer de Elzen gaat weer 
zorgen dat alles goed verloopt en wilt u meedoen met 
deze gezellige club geeft u dan op bij An, zie onderaan.
De prijs voor het hele seizoen is € 40,- en het seizoen start 
op donderdag 19 oktober om 14.00 uur.

Opening nieuwe seizoen
De opening heeft dan als thema “MOBILITEIT” en deze 
is op zaterdag 9 september van 11.00 uur tot 16.00 uur. 
Dit thema is zo belangrijk voor mensen die wat minder 
kunnen bewegen. Een ieder weet wat een rollator is, maar 
er zijn zoveel andere mogelijkheden en aanpassingen 
tegenwoordig.
Daarom zijn er bedrijven uitgenodigd om te demonstreren 
wat er allemaal op de markt is o.a. ‘t Mannetje uit 
Haarlem met revalidatie fietsen en natuurlijk de 
Ouderenwinkel.  Dit bedrijf laat zien wat een goede rollator 

is, rolstoelen enz. maar ook de regenkleding is aanwezig. 
U zult versteld staan wat er allemaal mogelijk is. Ook de 
e-bikes zijn aanwezig maar ook fietsen met een lage instap. 
Heer Mooijekind uit Noordwijk is daarvoor aanwezig. 
Nieuwsgierig geworden, noteer dan de datum 
9 september. En natuurlijk is er koffie/thee.  

Voor bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen 
met An van Beelen 071 8881407 (liefst tussen 18.00 en 
19.00 uur). 

Fietsen
In de nieuwsbrief van juni was de melding dat er weer 
gefietst kon worden, de eerste data was op 5 juni, een 
ongelukkige keuze, dat was namelijk 2e Pinksterdag (niet 
bij nagedacht) en er waren maar 3 aanmeldingen, dat viel 
mij wel een beetje tegen en is er jammer genoeg ook niet 
gefietst. Maar op dinsdag 4 juli gaan we het nog een keer 
proberen om toch met meer mensen te gaan fietsen, het is 
zo gezond om in beweging te blijven. We gaan een leuke 
tocht maken van ± 35 km, dat is ongeveer 3 uur rijden, met 
natuurlijk onderweg een pauze voor koffie of thee (voor 
eigen rekening). Het kan echt gezellig zijn en het is geen 
wedstrijd, ook als je een fiets heb met ondersteuning mag u 
gerust mee. We vertrekken van af de Wieken om 14.00 uur.
Mocht u interesse hebben meldt u zich dan aan bij 
Leo Zonneveld (na 18.00 uur).
Telefoon 0713615023 / 0638393607
 
 Anders dan vermeld in het magazine Leef!
van afgelopen juni.  
Het Nordic Walking begint elke woensdagmiddag 13.30 
uur. Er wordt gewandeld en er worden oefeningen gedaan. 
Na ongeveer 45 min. wordt er een drankje genuttigd bij de 
Duinrand aan de Duindamse slag (eigen rekening). Daarna 
wandel je in een half uur terug naar het beginpunt. Je bent 
om ongeveer 15.30 weer bij het beginpunt. Deze activiteit 
gaat door in alle vakanties, ook tijdens de zomervakantie.

Sportief wandelen 
Het Sportief Wandelen begint elke donderdagmorgen om 
10.45 uur, we wandelen tot ongeveer 12. 00 uur. We 
wandelen in een lekker tempo in de duinen op het strand 
of op straat. Met een korte tussenstop om wat meegebracht 
water te drinken (totaal ongeveer 6 km). 
Deze activiteit gaat door in alle vakanties, ook in de 
zomervakantie.
 
Dus, wil je lekker buiten zijn en van onze mooie Duinen, 
Strand en Dorp genieten sluit je gerust aan bij een van 
de gezellige groepjes. 
Voor aanvullende informatie kun je bellen met, 
Petra de Ruijter    Nordic Walking         071 3613027
Maria Berbee       Sportief Wandelen    06 37240047

Activiteitenwetenswaardigheden 

‘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 levenstestament is géén testament! 

Vanwege een terugkerend misverstand bij cliënten, wil ik 
deze maand graag nog eens uitleggen wat het verschil is 
tussen een testament en een levenstestament. Dit zijn 
namelijk twee heel verschillende akten. Een testament is 
een schriftelijke wilsverklaring over wat iemands wensen 
zijn ná zijn/haar overlijden. Wie wil je als erfgenamen, wie 
krijgt een legaat, wie wordt executeur, wil je een begrafenis 
of crematie enzovoorts. Een levenstestament is een 
wilsverklaring wat iemands wensen zijn als hij/zij nog in 
leven is maar niet zelf meer kan handelen door coma, 
dementie of anderszins. Een groot deel van het 
levenstestament bestaat uit volmachten. De naamskeuze 
‘levenstestament’ blijkt in de praktijk een ongelukkige, nu 
mensen het woord ‘testament’ altijd met dood associëren. 
Houdt u daarom vooral het woord ‘leven’ in uw gedachten. 
In het levenstestament kunt u iemand machtigen om 
namens u onder andere de bankzaken te doen, het huis te 
verkopen, schenkingen aan uw kinderen te doen, 
contacten met artsen te onderhouden, en beslissingen te 
nemen over opnames of operaties, omdat u daar zelf niet 
meer toe in staat bent. In principe kan zo’n gemachtigde 
álles namens u doen, behalve uw testament maken of 
wijzigen en schenkingen op papier doen. U moet dus 
iemand kiezen die u voor 300% vertrouwt! 

Ook kan in het levenstestament een behandelverbod en 
een euthanasieverklaring worden opgenomen, als u niet 
wilt dat u in een terminaal stadium over- of doorbehandeld 
wordt. Bovendien kunnen er naar eigen wens bepalingen 
over uw inboedel, huisdieren, onderneming enzovoorts in 
het levenstestament worden opgenomen. Een testament 
wordt in het Centraal Testamenten Register ingeschreven 
en een levenstestament in het Centraal Levens 
Testamenten Register. Zo kunnen artsen altijd zien of het 
de laatste akte is die u gemaakt heeft. Op mijn kantoor zijn 
brochures te verkrijgen over het levenstestament. Zowel 
voor degene die een levenstestament maakt als voor 
degene die de gemachtigde wordt. Ook is er een checklist 
waar u allemaal aan kunt denken. De brochures zijn 
kosteloos af te halen. Nog vragen of een akte laten 
opmaken? U kunt te allen tijde een (vrijblijvende) afspraak 
maken.

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:
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 

Mevr. G.C.M. Huurman-de Groot 
Rembert Dodoenstraat 1       83 jaar

Mevr. De Haas-Turk 
Jeroenspark1 k55        87 jaar

Dhr. C.H. Verkade  
Vinkenlaan 2       83 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




