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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

Pasen voorbij, op weg naar Pinksteren, schoot mij door 
de gedachten. Direct daarna kwam de herinnering van 
een paar weken geleden: ik stond bij de bakker in de 
winkel om wat zoutjes en paaseitjes te kopen. Tot mijn 
– en niet alleen mijn – verbazing zag ik op de ene plank 
paasfiguurtjes en op die daaronder speculaasbrokken. 
Hoe erg verwatert de traditie dat je bij het ene feest het 
een en bij een ander feest het andere snoept? Is dat 
erg? Ik denk het niet, want lekker is lekker, toch kan het 
een verarming van het beleven van feesten worden.

Waar wij zeker nog gelukkig de lente met zijn kleuren en 
geuren hebben, die ons erop wijzen dat de natuur zich 
steeds vernieuwt, kunnen wij erop gerust zijn dat niet alles 
maakbaar is en dus inwisselbaar. Binnen de KBO betekent 
deze periode ook dat wij ons bezinnen op het nieuwe 
seizoen dat in september gaat beginnen. Altijd een drukke 
periode van plannen en vooral ook creativiteit: wat kunnen 
wij onze leden volgend jaar aanbieden aan nieuwe 
activiteiten. Dat doen wij graag, maar wij zouden het ook 
heel goed vinden dat die ideeën niet alleen bij ons 

Van de voorzitter

Midden in de paastijd die we beleven klinken mij 
steevast de eerste woorden in de oren die Jezus sprak, 
nadat Hij verrezen uit het graf, weer bij zijn leerlingen 
was: ‘Vrede zij u !’ Hoewel de leerlingen de ruimte 
hadden afgesloten, want ze wilden niemand binnen 
hebben, stond Jezus daar in hun midden met deze 
hoopvolle wens.

Op dezelfde dag dat in de viering deze evangelietekst 
gelezen werd, hoorde je afschuwelijke berichten over een 
nieuwe gifgasaanval in Syrië. Tientallen doden. Of het nou 
militairen zijn of gewone burgers, het zijn in alle gevallen 
mensen en kinderen, die op mensonterende wijze sterven. 
Dat altijd weer veel verdriet betekent in de getroffen 
families.
En telkens weer opnieuw zijn er respectloze mensen, die 
aanslagen plegen op volkomen achteloze mensen, die 
genieten van een terrasje, of winkelend door de straten 

van de stad gaan. De boodschap van Jezus ‘vrede zij u’ 
klinkt helaas nog steeds te dikwijls tegen dovemans oren. 
Natuurlijk kunnen wij dit wereldomvattende probleem niet 
zomaar aanpakken, hoe graag we dit zouden willen. Dat 
moet Jezus ook beseft hebben; Hij begon ook met de 
kleine groep van de leerlingen. En hoe moeizaam ging het 
daarmee al! Als we binnen onze eigen kring van gezin en 
familie, van de woongemeenschap waarin we wonen, van 
de straat en wijk, als we daar alvast beginnen, zetten we in 
ieder geval een stap.

‘Vrede zij u’ zijn niet alleen mooie woorden; je bouwt eraan 
als we van onze welvaart delen met wie tekort komen; je 
bouwt eraan wanneer we verdriet en lijden samen delen. 
Dan geef je inhoud aan die andere oproep van Jezus ‘heb 
elkaar lief’, de basis voor de vrede.n!

Theo Blokland, pastoor

Vrede

vandaan komen, maar ook bij u. Dus als u het gevoel hebt 
dat u iets mist in het aanbod, laat het ons weten dan gaan 
wij met elkaar kijken hoe wij dat kunnen oplossen. Het 
modeverschijnsel “vraaggericht” vinden wij nu juist op dit 
terrein heel belangrijk en zinvol.

Wij kunnen er de komende tijd regelmatig met elkaar op 
uit gaan, kijkt u vooral goed of er voor u iets bij zit. Als je 
met elkaar weggaat ben je even uit de sleur van alledag, 
praat je over andere dingen en ontdek je zaken die maken 
dat het leven daardoor mooier maken. Heerlijk toch? Als u 
daar geen zin in heeft is het natuurlijk ook prima om deel 
te nemen aan de activiteiten die u altijd al deed (of even te 
gaan kijken naar iets wat u volgend jaar misschien wel wilt 
gaan doen).

Tot slot wil ik u er nog even op wijzen dat wij de 23e april 
onze ledenvergadering hebben. Ik verheug mij erop u dan 
weer in persoon te kunnen ontmoeten.!

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.
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 

Telefoon: 071 – 36 157 78  ❖  e-mail: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl  ❖  www.kbonoordwijk.nl 
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KBO-wandeling Utrecht-Zuilen; 
Slot Zuylen en Gagelbos 17 km di. 
21 maart `18. Groene Wissels nr.19

Vandaag maken we, 22 deelnemers, gebruik van het 
openbaar vervoer. Met de meereiskorting van de NS maken 
we er een voordelige dag van. Het is zonnig en het wordt een 
mooie dag. Eerst met de bus en verder met de trein. Op 
station Leiden ontmoetten we nog een aantal enthousiaste 
lopers en in Utrecht sloot er nog een aan. Eerst een 
koffiebreak. Met de bon die je kreeg bij de toiletingang 
krijgen we korting. Gesterkt verlieten we het station via de 
noordelijkste trap. Deze leidde ons naar het Juliana park, een 
mooi park met een kinderboerderij waar prachtige pauwen 
waren. Overal opschietend groen en een bijna bloeiende 
forsythia en de spirea die op springen staat. De lente begint. 
We komen langs weilanden waarin hazen elkaar achterna 
zitten. Ooievaars stappen in de wei, een reiger vliegt over. 
Heel veel molshopen. Het fort Zuylen ligt er prachtig bij, een 
tuinman is bezig met begieten van het perk. Over 
polderweggetjes gaan we verder langs twee mooie molens 
en de Maarsseveense plassen naar fort Gagel. Onderweg 
wordt geluncht aan de oever van de Vecht gezeten op grote 
witte stenen met narcissen in het gras. Achter ons het 
logement de Zwanen en het huis van Belle van Zuylen. Daar 
was ook een hele mooie zonnewijzer met de spreuk; nil sune 
sole. Vrij vertaalt; niet zonder zon. Er zijn prachtige foto’s 
gemaakt van deze wandeling. Hebben ongeveer 17 
kilometer gelopen. Ik kijk terug op een prachtige wandeldag 
en ik ga volgende keer zeker weer mee.
Wimke Schrier



Activiteitenwetenswaardigheden 

Tai Chi gaat met vakantie.
Op Maandag 14 Mei is de laatste les. Maar na een 
prachtige zomer zijn we op maandag 3 september weer 
present. Ik wens alle dames plus 2 heren een fijne 
vakantietijd toe en met zonnige groeten.
An  

Samen koken samen eten.
Ook samen koken samen eten stopt een paar maanden. 
De laatste dag is 18 mei, maar we starten ook weer op 4 
september. Eva en Anna gaan weer met een groep 
gasten van de Wieken naar de Pastorie. Nu is er weer plaats 
voor nieuwe gasten die het prettig vinden om in een 
kleine setting met elkaar te eten. Ook zijn we opzoek naar 
een man of vrouw die het leuk vindt om te koken en van 
gezelligheid houdt. Vindt u dit wel leuk meldt u dan even 
bij An.

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 
antwoorden. Houd hiervoor de aankondiging in een van 
volgende nieuwsbrief in de gaten. 

Fietsen
Steeds word mij gevraagd, gaan we nog fietsen, nu heb ik 
voorlopig 2 fietsroutes op de plank liggen, fietsen is ook 
bewegen, dus goed voor lijf en leden. We fietsen heel 
rustig, het zijn geen wedstrijden en ook kunt u op een 
elektrische iets rustig mee fietsen.  
Op donderdag 17 mei door de streek richting Vogelezang- 
Bennebroek waar we even uitrusten en via Hillegom weer 
terug naar Noordwijk. 
Op donderdag 7 juni via Katwijk-Wassenaar naar 
Meijendel waar we even een bakkie doen, dan terug via 
Valkenburg. Het zijn tochtjes van ± 40 km. We vertrekken 
om 13.30 uur van af de Wieken. Laat mij even weten of u 
mee gaat. 
Leo Zonneveld tel: 0713615023/0638393607
 

Voor bovenstaande

 activiteiten kunt u 

contact opnemen 

met An van Beelen 

 071 8881407 

(liefst tussen 18.00 

en 19.00 uur). 

werkelijk schitterend. Annie maakte me attent op de sitse 
wand betingeling, in de kleuren taupe en zalm. Sits of 
chintz in het Engels is een katoenen stof die in de17 de en 
18 de eeuw met scheepsladingen vol door de VOC uit India 
werd aangevoerd. Het is een kleurrijke beschilderde stof 
met zijdeachtige glans. Het vergde veel tijd en grote 
vaardigheid om meer kleuren aan te brengen. Door de vele 
behandelingen kreukt sits niet en is ook kleurbestendig, 
daarom was sits zo populair.
Men gebruikte het voor gordijnen, bekleding en behang 
maar werd ook gebruikt voor de WestFriese kleding van 
Hoorn. De tijd vloog om, we moesten nog haasten om op 
tijd bij de bus te zijn. Dank aan Annie die de organisatie 
voortreffelijk in de hand had.
Velen van u waaronder ik hebben van deze dag genoten.
Ik verheug me op een weerzien in juni a.s. als de 
vakantieboot in Hoorn aanlegt. 
Berti Blok–van der Voort.

 

Vacatures

Activiteiten

Terugblik activiteiten

●  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

Onze wijnproeverij was een gezellige en vrolijke 
middag. We zijn heel veel aan de weet gekomen over 
wijnen. Hadden een mooie powerpoint presentatie en 
daarna hebben we verschillende wijnen kunnen 
proeven. Daar waren ook diversen hapjes bij zodat we 
zelf konden proeven wat wel en niet bij een bepaalde 
wijn hoorde. Er waren veel vragen en Gerda had voor 
alles een passend antwoord. Dus onze borrel die we 
thuis gaan geven wordt nu vast een succes.
Janneko
 
Bezoek aan het WestfriesMuseum op 16 maart; 
Een impressie.
Na vertrek met een volle bus zei de chauffeur, Ik zal 
proberen u zo dicht mogelijk bij het museum af te 
zetten, want het centrum is afgesloten voor bussen. 
Hulde voor zijn poging om via haakse bochten en 
smalle straatjes een opening te vinden om bij het 
museum te komen 
Toen ik driemaal dezelfde huizen en geveltjes passeerde 
dacht ik dit gaat niet lukken. We werden uiteindelijk 
toch bij de Schouwburg afgezet. In de verte zagen we 
ons doel een gebouw met een Hoed. Langs het 
IJsselmeer, in bittere kou vooral door de straffe wind 
kwamen we afhankelijk van onze mobiliteit na 10 
minuten bij het museum aan. Ons groepje ging meteen 
aan de koffie (zelfbediening) want er is daar geen 
bediening, dit omdat er aan de overkant veel 
koffiehuizen zijn. Ons bezoek bestond uit 2 onderdelen.
De Tijdelijke tentoonstelling tot 21 mei ‘Withoos Meets 
Withoos’ de bekende kunstschilder van stadsgezichten, 
landschappen en stillevens. Deze stillevens zijn door de 
Rotterdamse fotograaf Hans Withoos op een originele 
wijze fotografisch bewerkt. Het resultaat is fascinerend, 
bv losse bloemen zoals tulpen, anemonen en hortensia 
bloeien samen tot een heel kleurrijke boeketten in 
vazen met bijzondere attributen maar ook met vogels.
Bezichtiging van de Zalen of te wel Stijlkamers. 
Ik heb er 2 gezien. Door de hoge plafonds was er plaats 
voor enorme uitstalkasten met blauw porselein (uit 
China via de VOC), dooplepels ander zilverwerk, 



Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Mei '18 Juni '18

 Bingo
     KBO  v    De Wieken do 14:00 3 7

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken wo 10:00 16 20

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

do 14:00 17

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 18 15

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 3, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen ma 13:30 7, 14

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken ma 13:30 7, 14, 28

 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 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Reizen > Bedevaart
     KBO  v   's Hertogenbosch di

 Reizen > Dagje uit met leden van
     KBO, PCOB en ANSV  do 9:00

 Reizen > Vakantie-week
     KBO  v   Rondje Nederland

25 - Varen met de 
"Carmen de Luxe"

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

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

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

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

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 3, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 10:45 3, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:45 7, 14

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 8:45 15  - Nieuwkoopse 

Plassen
19 -  De Utrechtse 
Veenweiden

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Mei '18 Juni '18

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt za 13:00 12, 26

 Bingo / Damesbingo
     DBO      De Wieken ma 20:00 14

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken wo 13:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

vr 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt ma 9:30 7, 14, 28 4, 11, 18, 25

Activiteiten

29 mei -  Sint-Janskathedraal
's Hertogenbosch
3 mei -   Bunschoten-Spakenburg en 
Almere

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Mei '18 Juni '18

Activiteiten

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken di 19:30 1, 8, 15, 22, 29

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt di 10:00 8 12

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 3, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt do 10:30 3, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt za 13:30 12, 26

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken di 13:30 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Kunstgeschiedenis, groep I en  II
     DBO     Kunstbus vr 11:00 25 -  Haags 

gemeentemuseum
 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 15 19

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken vr 12:00 4, 18 1, 15, 29

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 7

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 1, 8

 Schilderen/Aquarelleren (zomercursus)
     DBO     Het Trefpunt di 14:00 5, 12, 19, 26

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk wo 9:00 2, 9, 16, 23, 30

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt wo 15:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 14:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

Reisplannen of vakantiekriebels?
Maar je hebt geen idee waar naar toe? Of juist dat wel, maar je 
hebt geen zin om alles uit te zoeken? Je kunt uiteraard naar een 
reisbureau stappen. Maar nog veel makkelijker, het reisbureau 
kan ook bij je langs komen. Als persoonlijk reisagent maak ik 
graag een afspraak bij je thuis om alle reis- of vakantiewensen 
door te spreken. Wij kunnen je informeren over alle mogelijk-
heden bij de ANVR/SGR reisorganisaties. En naast de pakket-
reizen kunnen wij ook een reis volledig op maat samenstellen. 
Geheel vrijblijvend maak ik een uitgebreid voorstel met 
prijsvergelijking. Eventueel aangevuld met de gewenste 
reisverzekeringen. Ook na de boeking blijf ik je contactpersoon 
voor eventuele vragen of aanvullende wensen. Zelfs tijdens de 
reis, tot het moment dat je weer terug bent! Je gaat dus met 
een vertrouwd en veilig idee op reis. 
Wil je niet alleen, maar in groepsverband op reis? Ook hierin 
kan ik u adviseren. Naast mijn reisagentschap organiseren wij 
groepsreizen met “Beleef ’t Samen”. Zit daar niets voor je bij, 
dan kunnen wij je ook adviseren over andere organisatoren. 
Meer informatie hierover kun je vinden op de website
www.somethingblueevents.nl. Of pak de telefoon voor meer 
informatie of een afspraak: 06 53 62 20 51. Een e-mail sturen 
kan natuurlijk ook naar somethingblue@travelcompany.nl.      
Jos Westgeest - Something Blue Travel 

Jos Westgeest



‘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
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Puzzel

Oplossing puzzel inleveren in envelop met tekst buitenkant  ‘puzzel’ in de hal van de Wieken of het Trefpunt in de KBO postbus. 
Uiterste inleverdatum is woensdag 16 mei. De prijs is een VVV bon van € 10, - welke bekent wordt gemaakt in de volgende 
nieuwsbrief.

De oplossing van de  vorige puzzel is:  ‘EEN NIEUWE LENTE EEN NIEUW GELUID’  en de winnaar van de VVV bon is:  
Mevr. Emmy van Bourgondiën-Meeuwenoord, Akkerwinde 22 Noordwijk.

De heer en mevrouw Van Lente komen bij mij op kantoor 
om hun testamenten te bespreken. Zij hebben twee 
dochters, Roos en Jasmijn, en een aanzienlijk vermogen 
met een onbelast huis en royale spaartegoeden. De relaties 
die de dochters hebben zijn nog niet zo “steady” en er 
zijn nog geen kleinkinderen. Ik bespreek met hen de 
uitsluitingsclausule, inhoudende dat wat de kinderen 
erven niet in een gemeenschap van goederen zal vallen 
waarin zij gehuwd zijn of later zullen huwen. Dit is uiter-
aard iets wat elke ouder wil. Niemand zit erop te wachten 
dat zijn kind de helft van het erfdeel kwijt raakt aan een 
ex-echtgenoot. Maar dan komt het volgende dilemma: 
mag de uitsluitingsclausule flexibel gemaakt worden? Dit 
betekent dat bij overlijden van de kinderen het erfdeel 
wél in de gemeenschap van goederen mag worden 
betrokken. Of bij het nieuwe huwelijksvermogensrecht: de 
insluitingsclausule: het moet alsnog in een gemeenschap 
van goederen vallen. Dit heeft een fiscaal voordeel: over de 
helft hoeft aldus geen erfbelasting betaald te worden. Op 
deze manier frustreer je dan niet de estate-planning bij de 
kinderen. Máár: op deze manier vloeit de helft van het 
vermogen wel af naar het schoonkind. Dat kun je bij 
testament niet meer terughalen. Het schoonkind kan met 
deze helft doen wat hij wil. Als hij met een nieuwe partner 
gaat trouwen (en misschien ook nog kinderen krijgt) komt 
de helft van het vermogen terecht bij niet-bloedverwan-
ten. En dat is voor sommige mensen een doorn in het oog. 

Die willen het vermogen sowieso binnen de eigen 
bloedverwanten houden.                                                                        
Dan moet je niet alleen een koude uitsluitingsclausule 
maken, maar daar ook nog een tweetrapsmaking aan 
toevoegen, zodat het kind haar erfenis moet nalaten aan 
de eigen kinderen (kleinkinderen van het echtpaar), of als 
die er niet zijn, naar haar zus, of de kinderen van die zus.
Vaak vragen mensen mij wat ze zullen doen. Juridisch is 
daar echter geen antwoord op te geven: het  kan allebei. 
De keus is gevoelsmatig: de helft van mijn cliënten gaat 
voor de belastingbesparing en de andere helft voor 
bloedverwantschap. Wel zullen mensen met jonge kinde-
ren eerder voor de koude uitsluiting kiezen dan voor de 
flexibele uitsluitingsclausule.    
Heeft u ook zo’n dilemma of overziet u de gevolgen van 
één en ander niet helemaal? Komt u rustig langs, voor een 
vrijblijvende gesprek.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere



‘Belangenbehartiging is de toekomst van de KBO’.
Met deze slogan wordt door de KBO op alle niveaus gewerkt 
aan de invulling van activiteiten waarin vrijwilligers betekenis 
en kleur geven aan het leven van senioren.
Afdelingen kunnen, door hun directe lokale sociale 
ondersteuning van individuele leden, de spil zijn in individuele 
belangenbehartiging.

De KBO regio Duin- & Bollenstreek heeft het initiatief 
genomen om via een nieuwe opzet de VOA, de vrijwillige 
ouderenadviseur, weer op de kaart te zetten. 
Geïnteresseerde senioren krijgen de mogelijkheid na een 
zesdaagse scholing, als VOA andere senioren te adviseren 
t.a.v. wonen, welzijn en zorg. Daarbij wordt samengewerkt 
met de professionele organisaties op deze terreinen in 
onze regio. 

De cursus.
Waar en wanneer?
De aangeboden training heeft een regionaal karakter:
Deze vindt plaats in Het Theresiahuis, Mgr. Van 
Leeuwenlaan 3, Hillegom, op zes donderdagen: 
13, 20, 27 september, 4 oktober van 10.00 – 14.30 uur.
Er zijn twee terugkomdagen op 29 november en 17 januari.
Deelnemers wordt een lunch aangeboden.
Welke inhoud?
De cursus bestaat uit twee elementen:
‘Algemene vaardigheden’ door twee KBO docenten.

Informatie door vijf deskundigen uit de regio:
- een gemeentefunctionaris vertelt over de Wet op de 

Maatschappelijke Ondersteuning, Wmo. 
- een deskundige informeert over de Intergemeentelijke 

Sociale dienst, ISD en het Centraal Administratiekantoor, 
CAK.

-  een medewerker van een welzijnsorganisatie geeft 
informatie.

-  zo ook een medewerker van een zorginstelling.
-  er komt ook een medewerker van een woningcorporatie.

De cursus wordt aan KBO-leden gratis aangeboden. 
Niet-KBO-leden kunnen tegen betaling deelnemen. Wie de 
hele cursus volgde, ontvangt een certificaat en een pasje 
van KBO Zuid-Holland waarmee de VOA zich kan 
legitimeren.

De organisatie.
Via bekendmaking in de nieuwsbrieven van de afdelingen, 
berichtgeving in de lokale kranten, samenwerking met 
andere organisaties ontstaan contacten met senioren die 
advies behoeven of een gesprek willen aangaan. Voor 
contact met een VOA mogen alle senioren zich melden, 
ook niet-KBO’ers.

De afdelingscoördinator.
In onze afdeling is een coördinator aangesteld die zorgt 
voor de koppeling tussen VOA en  ‘vrager’. Bij deze 
coördinator kunt u terecht met uw vragen en 
opmerkingen.
Onze coördinator is:
Mevr. Margreet v.d. Burg, email: wmo@kbonoordwijk.nl, 
tel 071 3616084

Aanmelding.
Bij haar kunt u zich ook aanmelden als belangstellende. 
U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Uw nieuwsgierige reacties zien wij graag tegemoet!

Vriendelijk groetend, 
het bestuur van KBO – afdeling Noordwijk

Wordt U die nieuwe Vrijwillige Ouderen Adviseur, VOA? Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk
Inleiding
Op woensdag 27 september 2017 is de Raad voor Wonen 
en Zorg en Welzijn samen gegaan met het WMO-platform 
en geïnstalleerd tot Adviesraad Sociaal Domein.
De Adviesraad Sociaal Domein wordt gevormd door 
vertegenwoordigers van verschillende organisaties: 
Noordwijk voor Iedereen /mensen met een lichamelijke 
beperking, 
de ouderenbonden, patiëntenorganisaties van chronische 
zieken, cliëntenorganisaties in de GGZ,
de huurderbelangenvereniging, de Raad van 
Levensbeschouwing / Kerken, de Vakbond, 
de Zonnebloem en gesubsidieerde organisaties die 
werkzaam zijn voor het algemeen belang van Noordwijk.

Taken van de Adviesraad Sociaal Domein
De taak van de Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk 
bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het 
college van B en W en de gemeenteraad over het beleid en 
de uitvoering van de terreinen die in Noordwijk onderdeel 
zijn van het Sociaal Domein. Ten tijde van de oprichting 
van de Adviesraad Sociaal Domein waren dit de volgende 
terreinen: de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), 
de Jeugdwet, de Participatiewet en de Woningwet voor 
zover deze relatie met de andere genoemde wetten heeft. 
Sinds januari 2018 de GGZ.

Overzicht werkzaamheden Adviesraad Sociaal 
Domein 2017
In 2017 heeft de Adviesraad Sociaal Domein zich o.a. 
beziggehouden met de volgende onderwerpen en 
daarover gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht:
•  Schoon en Leefbaar huis  ( Voorheen hulp bij het  

    huishouden)
 Dit heeft de nodige aanpassingen van de cliënt 

gevraagd, aangezien er niet meer over uren wordt 
gesproken maar over taken.

 Door de I.S.D. worden met de cliënt de taken en 
frequentie hiervan m.b.t. het schoonmaken afgesproken 
om te komen tot een Schoon en Leefbaar huis.

  De aanbieder van keuze bepaalt samen met de cliënt 
tijdens het ondersteuningsgesprek de wijze waarop dit 
wordt uitgevoerd.

•  Mantelzorg
 De Adviesraad heeft samen met de gemeente inhoud 

gegeven aan het Mantelzorgcompliment. U kunt zich 
hiervoor aanmelden bij het Mantelzorgsteunpunt

• Regeling zorgpauze
 De zorgpauze heeft tot doel de mantelzorgers tijdelijk te 

ontlasten om daarmee overbelasting voor de 
mantelzorger te voorkomen. In de folder: “Een 
zorgpauze. Dat gun je elkaar” staan de mogelijkheden. 
De folder is verkrijgbaar bij het steunpunt Mantelzorg.

• Toegankelijkheid Woongebouwen
 Samen met de Noordwijkse Woningstichting is een 

aantal woongebouwen en bergingen geïnspecteerd op 
de toegankelijkheid ervan. Daarover zijn adviezen en 
aanbevelingen uitgebracht.

• Taxivervoer
 Gebruik Regiotaxi staat regelmatig op de agenda van de 

Adviesraad door diverse klachten over de 
dienstverlening. Maar door onvoldoende schriftelijke 
klachten konden er geen acties ondernomen worden. Uit 
de klachtenevaluatie blijkt dat Noordwijk niet was 
vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Regionale Taxi. 
Per 1 mei 2018 wordt deze vacature in de 
klankbordgroep aangevuld met een lid van de 
Adviesraad. Wij hopen op deze manier de burger beter te 
kunnen vertegenwoordigen. 

• Omgevingsvisie 
 Hierover is advies uitgebracht.
• Sociaal Wijkteam
 Als u zich zorgen maakt over een medeburger, of u hebt 

een “niet pluis gevoel” dan raden wij u aan contact op te 
nemen met het Sociale Wijkteam.

Willen wij als vertegenwoordigers van de ouderenbonden 
binnen de Adviesraad Sociaal goed kunnen functioneren 
dan zijn uw signalen vanuit de samenleving voor ons van 
groot belang.
Aarzel dus niet om kontact op te nemen.
Namens de ouderenbonden:
Margreet v.d. Burg  ( KBO) en Ton Donders ( ANSV)

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

IN MEMORIAM

 
Dat zij mogen rusten in vrede 

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

Mevr. H.A. van den Burg-Alkemade 
Randweg 12      83 jaar

Dhr. C. Du Prie 
De Ruijterstraat 21     63 jaar

Mevr. W.J.J.M. Wamelink 
Haagwinde 42     82 jaar

Mevr. G.J. van Dijk-Steenvoorden 
Voorstraat 119     86 jaar

Mevr. A.J.C, Verweij 
Jeroenspark 1 k225     77 jaar

Dhr. A.W.J. Steenvoorden 
Wassenaarsestraat 42      78 jaar

Dhr. P.C.M. Zuidhoek 
Jeroenspark 1 k224     85 jaar

Mevr. M.P. Zwarts-de Mooij 
Beeklaan 260    82 jaar
 



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
                     Nummer        uiterste inleverdatum:
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




