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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

Hulp, begeleiding en zorg in 
uw vertrouwde omgeving?

 
www.groothoogwaak.nl
 071 - 368 88 88

Na de koude weken hebben wij nu toch echt de 
voorjaarskriebels kunnen ontdekken: overal hoor je de 
vogels fluiten, de mensen zijn vriendelijker naar elkaar en 
wij krijgen weer meer energie. Het zou eigenlijk altijd 
voorjaar moeten zijn….
Toch moet er ook gewerkt worden, de belastinginvullers 
zijn heel druk doende en als vereniging organiseren wij de 
Algemene Leden Vergadering. Dat moeten wij jaarlijks 
doen en wij doen dat graag, want dat betekent dat u kunt 
zeggen of wij het goed gedaan hebben in het afgelopen 
jaar en bovendien kunt u ons suggesties geven wat wij nog 
beter of meer zouden kunnen doen. U weet dat wij dat 
heel graag van u willen weten.

Van de voorzitter

Natuurlijk wordt Pasen niet toevallig gevierd in het 
voorjaar! Juist wanneer aan alle kanten de bollen op 
de velden hun prachtige kleuren aan ons tonen, juist 
wanneer de natuur weer tot leven komt, precies dán 
vieren we de Verrijzenis van Jezus.

Een boeiender beeld van leven kunnen we ons bijna niet 
voorstellen. Gedurende de sombere maanden van de 
winter – somber in de betekenis van kale struiken en 
bomen en vele planten die als dood daar tussen staan – 
lijkt het wel alsof de natuur is gestorven. En als er dan ook 
nog eens extra koude nachten en dagen overheen komen, 
dan denk ik wel eens ‘als dat maar goed komt’.

En wat blijkt? Het komt goed! Uit die koude grond komen 
planten tot leven; de struiken en de bomen komen weer in 

blad; de bloesem toont zich in velerlei kleuren en vormen; 
aan alle kanten zie je de dieren als het ware weer wakker 
worden. Dankbaar kunnen we herademen: er is weer leven!
Jezus verkondigde Goed Nieuws: leven in geluk voor alle 
mensen, maar werd niet begrepen. Hij werd veroordeeld 
en gedood aan het kruis en begraven. Velen zullen gedacht 
hebben ‘als dat maar goed komt’. En wat blijkt? Het komt 
goed! Na drie dagen stond Jezus uit zijn graf en leefde. 
Hij bracht zelfs nieuw leven aan ieder die in Hem gelooft. 
Zo zei Hij het immers zelf: Zoveel heeft God van de wereld 
gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, 
zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven bezit (Johannes 3, 16). 
Dankbaar kunnen we herademen: er is nieuw leven!

Theo Blokland, pastoor

Nieuw leven

Aansluitend aan de vergadering organiseren wij altijd iets 
(het liefst) bijzonders. Deze keer wordt het de opening/
presentatie van de fotoprijsvraag over Oud Noordwijk 
waarbij personen en locaties geraden moeten worden van 
een serie historische foto’s. Als u meedoet met dat ophalen 
van de herinneringen en uw antwoorden inlevert, maakt 
er kans op de winnaar te worden! Dus een competitie, altijd 
leuk om aan mee te doen.
Op 27 april wordt voor de tweede keer Koningsdag gevierd 
in De Wieken. Vorig jaar was dat heel mooi en vrolijk. Deze 
keer is het natuurlijk niet hetzelfde, want dat zou saai 
worden en dat willen wij natuurlijk niet. 
Koningsdagverhalen Bingo, welke verhalen zullen het 
worden? Ik verheug mij er al op, u ook?
U ziet het, wij vervelen ons niet binnen de KBO Noordwijk!

                                           Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  



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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Het vervolg van de KBO-wandelingen van april, mei, 
juni en aug`18. Zoals gewoonlijk starten we elke 3e di 
v.d. mnd vanaf het Verkadeplein bij de St.Jeroenskerk 
met auto naar Voorhout of Sassenheim of met de bus 
vanuit Noordwijk. Sindskort hebben we een KBO app 
aangemaakt zodat we die ook kunnen bekijken voor 
evt. veranderingen.
1e KBO- wandeling is: 17 april `18. Hillegom. 
Bollenwandeling 15 km.
We vertrekken vanaf het Verkadeplein bij de St. Jeroens-
kerk om 8.45 u en met auto naar Voorhout en daarna 
met trein naar station Hillegom.
2e KBO wandeling: 15 mei`18. Rondje Nieuwkoopse 
plassen. Regio Groene Hart 18 km. Mooie natuur langs 
water, riet, en land en veel vogels. Het Meijepad tussen 
2 plassen. Veel huizen hebben hun eigen loopbrug naar 
de voordeur.  We vertrekken vanaf het Verkadeplein om 
8.45 u met de auto naar Noorden.
Adres: Restaurant Hotel De Watergeus Noorden.
3e KBO-wandeling:19 juni `18. Vleuten: De Utrechtse 
Veenweiden. Groene Wissels nr.20. 18 km.
We vertrekken vanaf het Verkadeplein om 8.35u met 
auto`s naar station Sassenheim ri. Leiden, in Woerden, 
overstappen naar Vleuten sp.1. Liefhebbers van weidse 
polderlandschappen met een rijke weidevogelstand 
zullen volop aan hun trekken komen. Langs Kasteel De 
Haar wandelt U over het Kortjaksepad en Hollandse 
Kade. Volgens de beschrijving een prachtige route.
4e KBO-wandeling: Maria Berbee gaf mij nog een 
mooie wandeling voor do. 16 augustus `18  van 12 km. 
vanaf De Zilk. We verzamelen om 10.45u bij de v.d. 
Mortelstraat 19 en gaan met auto`s naar de Zilk. 
Het telefoonnummer van Maria is 0637240047.
Veel wandelplezier en tot ziens.
Ellen de Groot 064265675

KBO wandelingen

Word nu lid van Noordwijks grootste senioren 
vereniging en maak gebruik van het brede aanbod 
aan  activiteiten en diensten. Bovendien, gratis 
verstrekking van de Vuurtorenpas voor nog 
meer ledenvoordeel !

Voor meer informatie : 
Ledenadministratie KBO Noordwijk, 
dhr. H.C. Boogaards, 
p/a Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk 
Telefoon: 071 – 36 157 78   
e-mail: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl   
www.kbonoordwijk.nl 

KBO Noordwijk

 Wordt nu lid van Noordwijks grootste senioren vereniging en maak gebruik van het brede aanbod aan  
activiteiten en diensten. Bovendien, gratis verstrekking van de Vuurtorenpas voor nog meer ledenvoordeel ! 

Voor meer informatie : 
Ledenadministratie KBO Noordwijk, dhr. H.C. Boogaards, p/a Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk 
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Amsterdamsebos - Aalsmeer
KBO-wandeling 20/2/ 2018
Met 13 enthousiaste personen vertrokken we vanaf station 
Sassenheim naar station Amsterdam Zuid. Het was fris, het 
had gevroren, maar het was droog en we gingen door een 
tunneltje naar het perron, dat beschilderd was met een lente 
tafereel met riet, groen, vogels, een ooievaar een kikker en 
een muisje. Bij het perron was ook een geschilderd hokje met 
een kaartjesverkoper.
Marga had deze keer alles uitgezocht en voorbereid en alles 
liep zeer voorspoedig. We keken onze ogen uit naar de hoge 
gebouwen en het ruime plein bij de Zuidas. Onderweg een 
bloeiende Japanse kers. Bij de Bosbaan eerst een break, 
heerlijk genoten ook van het uitzicht over het water. Het 
Amsterdamse bos lijkt eindeloos met zijn glooiende bosran-
den en heuvels. Deze zijn gemaakt door te werkgestelden 
voor de werkverschaffing na de oorlog. Kwamen langs de 
Amsterdamse poel. Dit is een plas en het Bloesempark met 
een ronde bank waar we onze lunch genoten. Het was een 
prachtig park met erom heen bamboe en er was zelfs een 
brug gemaakt van bamboe die jammer genoeg afgesloten 
was. Ook een ring van rododendrons en een fruit boom-
gaard. In het geheel een gedenkteken van de tsunami en 
aardbeving in Japan van 2011. Onderweg reigernesten in 
de bomen, bemoste boomstroken een met elfenbankjes 
begroeit, sneeuwklokjes, narcissen en grauwe ganzen. We 
vervolgen onze tocht door een nat drassig laarzen pad. Dat 
was wel te zien aan onze baggerschoenen en spetters op 
kleding. Bij de molen de Ruiter was ieder in de weer om 
zijn schoenen weer enigszins schoon te krijgen. Daar waren 
ook veel molshopen. Verder in dit natuurgebied schotse 
Hooglanders. Enorme beesten met grote horens. We liepen 
er voorbij en maakten foto’s. Dit waren ze denk ik gewend 
want ze reageerden niet. Nog even een break in Grand café 
Sheriot en toen naar de bushalte. Uiteindelijk nog voor vier 
uur in kunnen checken voor de trein naar Sassenheim. We 
hebben een hele mooie wandeling gemaakt van ongeveer 
15 km. Ik hoop er de volgende keer weer bij te zijn.
Wimke Schrier

Bridge
De bridgedrive van februari is weer achter de rug. Het was 
een gezellige dag en er waren 40 personen aanwezig. 
Ondanks dat het tijdens de drive erg stil was, was de sfeer 
erg goed. 

Tijdens de lunch werd er weer gezellig gebabbeld en 
daarna was er weer genoeg energie om verder te gaan. 
Iedereen ging aan het eind van de middag met een 
tevreden gevoel naar huis.

Fotoclub
De fotogroepen hebben een ontzettend leuke ochtend en 
middag gehad bij Paspartoe. De ontvangst was allerharte-
lijkst. In de ateliers waar mensen met een beperking 
werken (kunst maken) mochten we foto’s maken. Iedereen 
was enthousiast! Er waren heel veel mooie kunstobjecten 
te fotograferen. Wij willen Greetje en haar team hiervoor 
nog hartelijk bedanken.

Terugblik activiteiten



Activiteitenwetenswaardigheden 

Sociaal wijkteam NoordwijkSociaal wijkteam Noordwijk

Laat je gevoel 
spreken bij het 
Sociaal wijkteam

Soms voel je dat er iets aan de hand is. Gewoon, omdat je de mensen 

kent. Heeft u dit gevoel? Neem dan contact op met het Sociaal wijk-

team en leg het aan ons voor. Bel, mail of kom langs op het spreekuur. 

Misschien zijn er nog meer signalen bij ons binnengekomen of is ons 

ook iets opgevallen. Help ons er vroeg bij te zijn. Dan kunnen we er 

voor zorgen dat de juiste hulp in een vroeg stadium aangeboden wordt, 

bijvoorbeeld door een beroep te doen op mensen uit de omgeving, 

buren of de wijkvereniging.

Meer weten?
www.noordwijk.nl/sociaalwijkteam

Inloopspreekuur

Woensdag: 10:30 - 12:00 uur

Adres inloopspreekuur

Hoogwakersbosstraat 12

(Voormalig DPO-gebouw)

T (071) 36 60 000

E sociaalwijkteam@noordwijk.nl

Signaleren - Verbinden - Versterken
Zodat iedereen mee kan doen

GEMNO-4 GN Sociaal Wijkteam AV 230x280.indd   1 28-09-17   08:48

Wijnworkshop 
De wijnworkshop is op vrijdag 6 april om 14.00 uur in de 
Wieken.
Met hapjes en daarbij geselecteerde wijnen kunt u het 
verschil proeven tussen het hapje en de wijn. De kosten 
voor deze middag zijn € 5, -.
Wij hopen dat het een gezellige middag gaat worden.
U kunt zich opgeven bij An.

MODESHOW met een LENTE LUNCH
Wanneer? Op zaterdag 14 april aanvang 11.00 uur in de 
Wieken met een gratis kopje thee / koffie. Het is al bijna 
traditie geworden, een vlotte gezellige modeshow plus 
een kleine gratis loterij met in de pauze een overheerlijke 
lentelunch voor € 2,50. Bij aankoop van kleding van de 
Firma Klooster ontvangt u de € 2,50 weer terug. Wilt u ook 
mee genieten van de lunch? Dan graag een telefoontje 
naar An.

KONINGSDAG VRIJDAG 27 APRIL 
Vorig jaar hebben we voor het eerst Koningsdag gevierd in 
de Wieken en dit was een heel gezellige middag, dus voor 
herhaling vatbaar.
Aanvang: 14.00 uur met een gratis kopje koffie / thee. 
Er is een optreden van Geen Gehoor. Er wordt een hapje 
geserveerd en daarna is er een KONINGSVERHALEN 
BINGO en u krijgt allemaal 1 plankje gratis. En als u er zin 
in heeft kunt u mee doen met de polonaise en een voetje 
van de vloer doen. Als laatste is er een leuke loterij. Al
met al is het leuk om langs te komen. 
Ps. Bent u in het bezit van een oranje muts of zoiets? 
Zet hem op!!!

 
Make-up workshop
Onze laatste Make-up workshop is op 4 mei om 14.00 uur 
in de Wieken.
We kunnen dan nog leren hoe we er op z’n mooist uit 
kunnen zien en Jeannette helpt ons daarbij. En ICI PARIS 
levert weer de producten. De kosten zijn € 3, -.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij An.
 
Foto’s Oud Noordwijk
In samenwerking met het Genootschap Oud Noordwijk en 
de KBO is er een tentoonstelling in de Wieken met foto’s 
met oud Noordwijkers en nostalgische plekjes van vroeger 
in Noordwijk. Vanaf dinsdag 24 april kunt u deze bekijken 
en eventueel de vragenlijst invullen en hopen dat veel 
Noordwijkers ons kunnen vertellen wie of waar dit is. Eind 
mei of begin juni wordt tijdens een bijeenkomst de 
winnaar bekend gemaakt met de meeste goede antwoor-
den. Houd hiervoor de aankondiging in een van volgende 
nieuwsbrief in de gaten. 

Voor deze activiteiten 

kunt u contact 

opnemen met An van 

Beelen  071 8881407 

(liefst tussen 18.00 

en 19.00 uur). 

 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. J.J. Groenewoud, tel. 071 88 927 08 
• dhr. Jacques Berbée, tel. 071 - 36 138 58

Aan het einde van het seizoen willen we een dagje 
uit gaan met leden van PCOB, KBO en (Noordwijk) 
ANSV. Dit doen we met de afdelingen Wassenaar, 
Noordwijk en leden uit Oegstgeest.

Het programma ziet er als volgt uit:
-  Vertrek om negen uur vanuit de eerste plaats. 

Vervolgens rijden we naar de andere plaatsen om 
 daar op een afgesproken plek de leden op te halen.
-  We rijden richting Bunschoten-Spakenburg. Daar gaan 

we het Spakenburg’s museum bezoeken en in het 
museum gebruiken we ook de lunch. Voor degenen 
die dit museum al eerder hebben bezocht is er de 
mogelijkheid om rond de haven, met de prachtige 
oude schepen, te wandelen.

-  Na dit bezoek vertrekken we richting Almere. 
 In Almere gaan we de fabriek van Yakult bezoeken. We 

krijgen daar veel informatie over de productie van die 
kleine flacon ‘yakult’, en alles wat daar aan vooraf gaat. 
Een interessant bezoek! 

-  Na dit bezoek rijden we naar een restaurant om te 
gaan genieten van bijzondere wereldgerechten.

-  Na dit heerlijke etentje rijden we richting huis en 
zullen rond acht uur terug zijn.

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan 
dit dagje. De kosten van deze dag, inclusief lunch en 
diner, liggen tussen de € 60 en € 70. Dit hangt af van het 
aantal deelnemers. Maar, wat zou het fijn zijn als we een 
bus vol krijgen. We hopen, samen met u, op een hele 
fijne en gezellige dag.
U kunt zich opgeven bij: Elco Fritzsche, 
tel. 06 51152160.

Dagje uit op 3 mei 2018



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd April '18 Mei '18
 Algemene Leden Vergadering
     KBO  v   De Wieken

ma 14:00 23

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 5 3

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 18 16

 Bowlen   (All American Bowling)
     KBO  v   Langelaan 2, Noordwijkerhout

do 14:00 19 17

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 20 18

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 5, 12, 19, 26 3, 17, 24, 31

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 9, 16, 23, 30 7, 14

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 9, 16, 30 7, 14, 28

 Klaverjassen 
     KBO  v   Het Trefpunt

ma 13:30 23

 Konings(mid)dag
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 27

 Make-up Workshop
     KBO  v  De Wieken

vr 14:00 4

 Natuurclub "Samen eropuit"  (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 7

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 10, 24 8, 22

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 11, 25 9, 23

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   De Wieken do 10:30 12, 26 24

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 13 11, 25

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 5, 12, 19, 26 3, 17, 24, 31

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 5, 12, 19, 26 3, 17, 24, 31

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 9, 16, 23, 30 7, 14, 28

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 17 15

 Wijnproeverij
     KBO  v  De Wieken

vr 14:00 6

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd April '18 Mei '18
 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 14, 28 12, 26

 Bingo / Damesbingo
     DBO      De Wieken

ma 20:00 9 14

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd April '18 Mei '18

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 4, 11

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 6, 13, 20, 27

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

vr 13:30 4, 11, 18,25

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 9, 16, 23, 30 7, 14, 28

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt

di 10:00 10 8

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 5, 12, 19, 26 3, 17, 24, 31

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 5, 12, 19, 26 3, 17, 24, 31

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 14, 28 12, 26

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 16

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 9, 16

ma 14:00 23 -  Katwijks 
Museum

vr 11:00 25 -  Haags 
Gemeentemuseum

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 17 15

 Modeshow > van der Klooster Mode
     DBO     De Wieken za 11:00 14

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 6, 20 4, 18

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 9:30 9, 16

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 9, 16, 23, 30 7

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

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

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 9:00 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 15:30 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 14:30 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Kunstgeschiedenis, groep I en  II
     DBO    Kunstbus
 zie pagina Kunstbus, elders in de Nieuwsbrief



Met gepaste trots laten wij u weten dat er door Ivonne 
Clemens Uitvaartverzorging twee nieuwe opbaargelegen-
heden zijn gecreëerd in Noordwijk. De suites bevinden zich 
in De Vinkenhof aan de Achterzeeweg 1, Noordwijk. Deze 
twee mooie 24-uurs suites zijn sinds 1 februari beschikbaar. 
In de Zeemeeuw suite of de Vuurtoren suite kunt u als 
familie in een warme omgeving afscheid nemen van uw 
dierbare. De suites zijn volledig nieuw ingericht met 
“Noordwijkse” accenten. In beide suites is een comfortabe-
le zithoek gecreëerd. De ruimtes kunnen door de nabe-
staanden gedurende de opbaring worden aangevuld met 
persoonlijke bezittingen, foto’s en tekeningen zodat er een 
persoonlijke sfeer gecreëerd wordt. De suites zijn voorzien 

van een koffieapparaat en er kan muziek worden 
afgespeeld op een mini-muzieksysteem voorzien van 
CD-speler, Bluetooth en USB-ingang. De twee 24-uur-
kamers hebben elk een eigen opgang. Ook is er een 
bloemenhuisje aanwezig waar men bloemen of bloem-
stukken kan achterlaten. Wij nodigen u uit voor de open 
dag, zaterdag 31 maart 2018, om de Zeemeeuw suite en 
de Vuurtoren suite te komen bezichtigen van 10.00 uur tot 
16.00 uur. Tevens zijn er op deze dag andere ondernemers 
uit de uitvaartbranche aanwezig om hun diensten en 
producten nader toe te lichten. 
Graag verwelkomen wij u op zaterdag 31 maart in de 
Vinkenhof, Achterzeeweg 1, Noordwijk.

Team Ivonne Clemens Uitvaartverzorging

Persbericht realisatie opbaarsuites van Ivonne Clemens 
Uitvaartverzorging in De Vinkenhof, Achterzeeweg 1, Noordwijk.

‘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
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© www.ruiterpuzzel.nl In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier
weg te strepen zijn. Als alle hieronder opgegeven woorden in het diagram zijn
weggestreept, blijft er een aantal letters over. Lees deze letters regel voor regel van
boven naar beneden, zo vindt u de oplossing. Veel puzzel plezier.

April
Bijen
Bloei
Bloesem
Dauw
Egel
Eieren
Geur
Gezond
Insect
Juni
Kievitsei

Kikkerdril
Klaver
Kleuren
Krokus
Kwaken
Leeuwerik
Lente
Lenteavond
Lenteklokje
Lentekriebels
Merels
Mei

Mieren
Narcissen
Nest
Prille
Roos
Roosje
Rups
Rusten
Rustig
Schoonmaak
Tulp
Tulpen

Viooltje
Vlinders
Vogel
Voorjaarsbui
Voorjaarsvakantie
Warmte
Warm
Wei
Zon
Zonlicht
Zonnen
Zwaluwen
Zwoel

Puzzel

De oplossing van de puzzel kunt 
u in een envelope met daarop 
geschreven ‘puzzel’ inleveren in 
de hal van de Wieken of het 
Trefpunt in de KBO postbus. 
Uiterste inleverdatum is 
woensdag 11 april. 

De prijs is een VVV bon van € 10, - 
welke bekent wordt gemaakt 
in de volgende nieuwsbrief. 

De oplossing van de vorige 
puzzel is: 
‘de kou is uit de lucht’ en de 
winnaar van de VVV bon is 
Dhr.  G.J. v.d. Tang, 
Wassenaarsestraat 28 
te Noordwijk.

Noordwijk, maart 2018
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Deze maand een stukje gebaseerd op het verhaal 
“Testament” uit het boek: “Het geheim van de notaris” van 
Johan Nebbeling. Uit mijn wachtkamer haal ik een man en 
een vrouw op. De man loopt direct achter mij aan, de 
vrouw een paar meter achter hem. De man gooit zijn jas 
over een stoel en ploft op een stoel neer, de vrouw dribbelt 
nog wat alvorens aarzelend plaats te nemen op de stoel 
naast haar man. Dit echtpaar is al vele jaren getrouwd, zie 
ik aan de nonchalante manier waarop de man zijn echtge-
note behandelt. De man is een selfmade ondernemer uit 
de regio. Ik ken hem niet persoonlijk, maar heb hem wel 
eens gezien op ondernemersbijeenkomsten. Groot bedrijf, 
mooi huis, luxe auto, prominent lid van de Rotary Club. Hij 
heeft geld en laat dat graag zien: grote gouden Rolex om 
de pols, dure Italiaanse schoenen en een maatpak. Zijn 
echtgenote is een zachte, onopvallende verschijning, in 
een wollen twinset. De twee komen voor een testament. 
Daar is het wel eens tijd voor, vindt de man. Want hij heeft 
een druk leven en je weet nooit. Als hem wat gebeurt, wil 
hij dat het voor zijn echtgenote allemaal goed geregeld is. 
Ik schaam me een beetje voor mijn eerdere gedachten. 
Blijkbaar ruwe bolster, blanke pit. De testamenten worden 
gepasseerd. Een paar weken later komt dezelfde man weer 
op kantoor. Nu stevig gearmd met een hoogblonde en 
hooggehakte dame die ik zeker 20 jaar jonger schat dan 
de man. Hij stelt haar voor als zijn Russische vriendin, die 
hij heeft ontmoet in het Amsterdamse nachtleven. Hij 
gedraagt zich zoals mannen zich vaak gedragen met hun 
nieuwe tweede (of verdere!) vrouw: bijna onderdanig. 

Ieder jaar organiseert KBO-Zuid-Holland een bedevaart 
voor haar leden. Dit jaar willen we weer naar ’s Hertogen-
bosch gaan.
 De bedevaart is dit jaar op dinsdag 29 mei 2018 
De prijs voor deelname bedraagt € 49,50 per persoon
Daarin is inbegrepen busvervoer, koffie met een Bossche 
bol en diner. Ook niet leden zijn van harte uitgenodigd, 
zo kunnen ze kennis maken met onze organisatie. 
Via dit e-mailbericht doen wij een dringende oproep aan 
u om alle KBO-leden van uw afdeling via uw nieuwsbrief, 
website, mogelijk plaatselijke parochiebladen of anderszins 
te informeren over de deelname aan deze bedevaart. 
Mocht het deelnemersbedrag voor enkele KBO-leden van 
uw afdeling te hoog zijn, dan zou uw afdeling misschien 
kunnen overwegen om hen een bijdrage te leveren, zodat 
deelname aan de bedevaart ook voor hen mogelijk is. 
Hierbij informeren wij u over de deelname aan deze 
bedevaart: Opgave van de deelnemers van uw KBO-
afdeling: uitsluitend via het registratieformulier (zie 
bijlage). Uiterlijk 15 mei 2018, maar liefst zo snel mogelijk, 
vernemen wij graag het aantal deelnemers van uw afdeling 
met bijbehorende (contact)gegevens.

Hij neemt haar jas aan, schuift haar stoel naar achter en 
voorziet haar van melk en suiker voor in haar koffie. Hij wil 
een nieuw testament, vertelt hij. Eén waarin zijn nieuwe 
vlam alles erft. De situatie wordt op slag ongemakkelijk: ik 
weet dat hij weet dat ik weet…. Maar de man doet of zijn 
neus bloedt en de vriendin weet kennelijk van niets. Zijn 
handelen is wellicht niet fraai, moreel verwerpelijk zult u 
waarschijnlijk zeggen, maar strafbaar is het niet. Dus 
gebiedt mijn ambtsplicht hem van dienst te zijn. Dit schrijft 
de Notariswet voor. Bovendien mag ik door mijn ambtsge-
heim zijn echtgenote of vriendin niet inlichten over wat er 
gaande is. Het nieuwe testament wordt opgemaakt en 
ondertekend en daarmee is de zaak rond. De echtgenote is 
onterfd en weet van niets. Door het raam kijk ik de twee na: 
hij zijn arm om haar schouders, zij lacht naar hem. Galant 
opent hij het autoportier en helpt haar bij het instappen. 
Met hoge snelheid rijden ze de straat uit. Ik blijf nog even 
voor het raam staan en denk aan zijn echtgenote thuis. 
Aan het moment dat zij zich na zijn overlijden bij mij meldt 
voor het afhandelen van de nalatenschap en aan wat ik 
haar dan zal moeten vertellen.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Bedevaart ’s Hertogenbosch
-  Betaling dient via uw KBO-afdeling plaats te vinden. 
 U kunt uw betaling doen bij de heer Berbée onder 

vermelding van ‘Bedevaart 2018’ tot 15 mei. Alleen bij 
tijdige annulering (tot 15 mei 2018) wordt het betaalde 
bedrag minus € 20,00 zijnde gedeeltelijke buskosten, 
reisverzekering en overige overheadkosten, teruggestort.

-  Opstapplaatsen zullen zo spoedig mogelijk aan u worden 
doorgegeven na ontvangst van het registratieformulier 
van uw afdeling. 

Dag indeling: 
11.00 uur:  aankomst bij Van der Valk restaurant te Vught  
 voor koffie
12.30 uur:  eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal
15.00 uur:  Plechtig Maria lof in de Sint-Janskathedraal
16.00 uur:  vertrek naar Van der Valk restaurant te Vught
17.00 uur:  diner in het Van der Valk restaurant te Vught
18.30 uur:  vertrek naar huis 
Vriendelijke groet en graag tot ziens op dinsdag 29 mei.
namens de projectgroep ‘Identiteit en Zingeving’ van KBO 
Zuid-Holland,  
Mw. M. Ameling, mw. M. van Tol en mw. M. Gijbels

  
2 x Er op uit:  
 
We hebben binnenkort twee culturele uitjes gepland voor de deelnemers van de cursusgroep 
kunstgeschiedenis, waarbij aanvullend ook gasten van harte welkom zijn, maar … VOL = VOL ! 
 
Op maandag 23 april a.s. worden we van 14.00 tot 16.00 uur welkom geheten door het Katwijks 
Museum (Voorstraat 46, te Katwijk), waar dit keer een tentoonstelling te zien is van kunstschilder 
Johan de Vries (1892-1982).  
Johan de Vries woonde van 1927 tot 1930 in Katwijk en verhuisde daarna naar Wassenaar. Hij 
was opgeleid als decoratieschilder en hij bewonderde al vroeg het werk van Vincent van Gogh. Het 
leerde hem de innerlijke mens kennen. Het was de muziek van Wagners 
Parsifal die de jonge kunstenaar stimuleerde, maar ook filosofie boeide hem 
uitermate. Door deze invloeden geeft hij dit vorm in een helder realisme en 
met een sterke symbolische ondertoon.   
Na de oorlog raakt het werk van de Vries in de vergetelheid. Een groot deel 
van zijn werk werd geschonken aan de Dienst Verspreide Rijkscollecties, 
thans Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Hier wordt het sindsdien 
zorgvuldig, maar uit het zicht van het publiek, voor de toekomst bewaard in 
de depots in Rijswijk. 
Dankzij een genereuze bruikleen van het RCE is het voor het Katwijks 
Museum mogelijk om maar liefst 50 werken van Johan de Vries te laten zien. 
Een unieke belevenis!  
Conservator André Groeneveld zal ons persoonlijk rondleiden door de tentoonstelling. Normaliter 
is het museum op maandag altijd voor publiek gesloten, maar voor deze groep liefhebbers en door 
de goede contacten van cursusleider Daniël Tavenier binnen het museum, wordt er voor deze keer 
een uitzondering gemaakt.  
INFO : Het gebouw is rolstoelvriendelijk, (eigen)vervoer van en naar het museum moet zelf 
worden geregeld, entreegeld (max. € 7,50 p.p.), koffie en thee zijn voor eigen rekening, museum 
jaarkaart is natuurlijk gewoon geldig.  
 
Op vrijdag 25 mei a.s. gaan we met de kunst bus naar het Haags Gemeentemuseum.  
De tentoonstelling waar het ons met name om gaat is die van Max Liebermann, een van de 
grootste Duitse impressionistische schilders die veel in Noordwijk heeft geschilderd. Helaas is 
daar veel te weinig van bekend, tijd om daar verandering in aan te brengen en om o.a. veel van zijn 
Noordwijkse schilderijen te kunnen gaan bewonderen. Dit is echt een must! Verder is er een 
prachtige tentoonstelling over Art Nouveau in Nederland, dit thema is uitvoerig aan de orde 
gekomen tijdens de cursus in het Trefpunt.  
De bus van Beuk is ± 10.30 – 10.45 uur aanwezig op het marktplein Duinwetering (P-terrein t/o 

Northgo College) en vertrekt om 11.00 uur naar Den Haag. De 
bus vertrekt weer om 16.00 uur uit Den Haag, aankomst terug 
in Noordwijk ± 16.45 uur. 
KOSTEN, de bus kosten bedragen € 12,50 p.p., vooraf per 
bank te voldoen t.n.v. DBO Noordwijk,  op nr. NL59 RBRB 
0827 778 929 onder vermelding: Kunstbus 25-5 Den Haag, + 
naam deelnemer(s). De overige kosten zijn voor eigen 
rekening; o.a. entreegeld (max. €  15,00 p.p.) consumpties etc.  
De museum jaarkaart is natuurlijk gewoon geldig. 

 
AANMELDEN  verplicht:  cursisten van de Kunstgeschiedenis bij Daniël Tavenier,  
 overige deelnemers bij Jacques Berbée 071–36 138 58,  E: dbo.penningmeester@gmail.com 



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
                     Nummer        uiterste inleverdatum:
Mei  4   11 april
Juni  5   16 mei
Juli 6   13 juni
Augustus 7   8 augustus
September 8   12 september
Vorige Nieuwsbrieven kunt u vinden op onze 
website www.kbonoordwijk.nl

Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie Per 1 januari 2018 bedraagt de contributie voor 
het lidmaatschap € 24,00 per persoon en voor elk volgende 
lid op hetzelfde adres € 20,00 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

• 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

Areen van der Plas & 
Dian Labrujère

Omdat een uitvaart meer is 
dan afscheid alleen...

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. 

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 Noordwijk 
Het Trefpunt  Schoolstraat 2  071 71 143 34 
De Wieken  Wassenaarsestraat 5a   071 71 143 34
WMO
Lokaal Loket  Voorstraat 42  071 36 176 00 

Ouderen- en/of Belasting-adviseurs
C. van Dam B E: c.van.dam@casema.nl     
  071 36 113 18
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:  Dhr. J.J. Groenewoud      071 88 927 08
 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

IN MEMORIAM

 
Dat zij mogen rusten in vrede 

Mevr. C.M.T. Alkemade-Roeleveld 
Lijnbaanweg 33      84 jaar

Mevr.  A.T. van der Plas-Vester 
Raadhuisstraat 26     90 jaar

Mevr. C.P. Vogelaar 
Groot Hoogwaak 157     93 jaar

Dhr. A.J.M. Zoetmulder 
Strandwijck 20     101 jaar

Mevr. M.M.C. Peeters-van den Berg  
Voorstraat 3     72 jaar

Dhr. P.H. Brederode 
Jan Kloosstraat 47     78 jaar
 




