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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

Juni, de meeste activiteiten zijn al gestopt of gaan 
binnenkort stoppen. Enkele blijven doorgaan, maar
wij hebben gezorgd dat er ook wat leuks in de stille 
maanden wordt georganiseerd. Wij hopen dat u ervan 
gaat genieten. Natuurlijk niet alleen daarvan, maar ook 
van het weer, de vrolijkheid op straat en het gezelschap 
van vrienden en kennissen.

Juni, dat betekent ook dat het activiteitenaanbod voor het 
komende seizoen bij de komende ‘Leef’ wordt gepresen-
teerd. Natuurlijk gaat u dan alvast kijken wat u vanaf eind 
augustus/begin september zult gaan doen. Voorpret is 
immers al halve pret, leerden wij van onze ouders (u toch 
ook van de uwe?). Mogelijk dat u weer hetzelfde wilt gaan 
doen als dit seizoen, maar mogelijk wilt u ook wel eens wat 
anders (erbij) gaan oppakken, Geef u in elk geval op, dan 
weten u en wij op hoeveel mensen wij mogen rekenen. 

Van de voorzitter

Straks beleven we de langste dag van het jaar: 21 juni. 
Met een beetje goeie wil van de kant van de natuur, 
kunnen we dan heel ruimschoots genieten van de zon, 
bijna 17 uur. Een passend moment dat de zomer begint.

Als we er verstandig mee omgaan, doet de zon ons altijd 
wel goed, ze speelt in ons leven om verschillende redenen 
een belangrijke rol. Als bewoners van de aarde draaien we 
alsmaar om de zon heen, die ons elke dag het leven 
gevende licht brengt. Zonder die lichtkracht zou er geen 
leven zijn, geen bloem of plant zou groeien; geen dier, 
groot of zelfs klein zou tot ontwikkeling komen; wij 
mensen zouden geen kans van leven hebben. Heel 
begrijpelijk dat Jezus als het nieuwe licht wordt gezien; 
immers Hij brengt ons nieuw leven. Door onder te gaan in 

de kruisdood, maar ook weer op te staan uit de duisternis 
van het graf, trekt Hij alle mensen mee in dat nieuwe leven. 
Dat is de kern van ons geloof in Christus; Hij is de zon in 
mijn bestaan. Daarom richten we ons op de zon, die in het 
oosten opkomt. Het oosten wordt ons oriëntatiepunt 
(oriënteren betekend je richten op het oosten), het oosten 
dat de bron van leven is. Daarom wordt (bijna) elke kerk 
gebouwd georiënteerd naar het oosten, zodat aan het 
begin van de nieuwe dag het licht over het altaar heen in 
de kerk schijnt. Door omstandigheden is de nieuwe kerk 
van St. Jeroen in Noordwijk niet op het oosten gericht; dus 
een extra uitdaging voor ons om zelf een bron van licht te 
zijn!

Theo Blokland, pastoor

Oriëntatiepunt

Wacht u niet te lang, want bij sommige activiteiten zijn 
wachtlijsten en het zou toch jammer zijn als u naast het net 
vist.
U heeft in de vorige Nieuwsbrief al gelezen over een 
nieuwe cursus Ouderenadvisering. Mogelijk heeft u 
gedacht: ik moet daar nog even over nadenken. Als ik dat 
denk, is er grote kans dat ik het vergeet en daar heb ik dan 
later spijt van. Daarom noem ik het hier nog even.
Als u besluit dat het wel wat voor u zou zijn, neemt u dan 
contact op met Margreet v.d. Burg. Haar gegevens staan 
achter in de Nieuwsbrief. Als u twijfelt, kan zij u mogelijk 
van uw twijfel verlossen.
Beste mensen, rest mij u een heel prettig begin van de 
zomer te wensen en u succes te wensen met het maken 
van keuzes.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  



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.

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 
 

50+
Behulpzaam

Ontspannend
Verbindend
Informerend

Cultuur
&

Creativiteit

Sport / Spel
&

Ontmoeting

Ledenvoordeel
&

Belangen-
behartiging

Belastinghulp
&

WMO zaken

KBO-wandeling 17 april 2018 
Bollenstreek Lisse en Poelpolder
Wat een prachtige dag vandaag. De zon schijnt en er is 
weinig wind. Met 17 enthousiaste wandelaars waaronder 
drie aanstaande grootouders, starten we onze tocht, na
een koffie break, bij ‘De Engel’ aan de Heereweg in Lisse. 
Een aantal wandelaars was met de fiets gekomen. Het is 
een prachtige route langs de bonte in volle bloei staande 
bollenvelden. Onze wandeling gaat dwars door de polder en 
een sloot. We stappen over schapenhekjes en lopen langs 
de waterkant met langs het water uitspruitend speenkruid, 
herderstasjes, zuring en hondsdraf. In de bermen steken 
bosjes narcissen hun kopjes vrolijk omhoog. Een reiger staat 
doodstil en we zien een meerkoetennest met 5 eieren en 
nog een broedende meerkoet. Een haas rent door de polder. 
Een groep zwarte paardjes galoppeert in de wei en zwarte 
lammetjes dartelen vrolijk rond. Prachtige dikbilkoeien staan 
heerlijk te grazen. Een merel vliegt af en aan naar zijn nest. 
Bij de lunchplaats naast de molen langs het Heempad is een 
watertap en er staan info borden. Maria vertelde dat een 
collega van haar een landelijke ommetjes prijsvraag 2007 
had gewonnen van landschapbeheer Zuid Holland. Dat 
stond ook op het info bord. We waren daar door wat achter 
geraakt maar gelukkig troffen we elkaar weer snel bij een 
tuincentrum.
Terug bij het eindpunt ‘De Engel’ gingen we nog met een 
aantal naar ‘De Tulperij’, een bollenfarm waar ze ruim 300 
soort bloembollen hebben. Prachtig in bloei in bonte 
kleuren en feest om naar te kijken. We waren niet de enige 
belangstellenden. Het was een mooie afsluiting van een 
heerlijke wandeldag. Hebben ruim 15 km gewandeld. 
Ik hoop er volgende keer weer bij te zijn.
Wimke Schrier

Jos Westgeest



Activiteitenwetenswaardigheden 

Terugblik Koningsdag. 
Ook dit jaar was er in de Wieken Koningsdag. We zijn 
gestart met koffie/thee, aansluitend  kwamen de dames 
van het koor ‘Geen Gehoor’ optreden. Deze dames zongen 
zo lekker ongedwongen en dat geeft veel gezelligheid!! 
Daarna was er een verhalenbingo over het Koningshuis. 
Alle prijzen waren ingekocht bij ‘Passepartout’ in de van 
Velzenstraat hier in Noordwijk en ingepakt in de kleuren 
van de Nederlandse vlag. Natuurlijk waren er heerlijke 
hapjes en onder het genot van een glaasje werd er een 
loterij gehouden. Zo vloog de middag voorbij en iedereen 
ging weer tevreden naar huis. De gastvrouwen van deze 
mooie en gezellige middag willen we bij deze hartelijk 
danken voor hun inzet. Geweldig!!  Janneko en An 
     
Modeshow
De modeshow was weer een groot succes.
Nadat de mannequins de kleding hadden geshowd werd 
een zomerlunch geserveerd. Daarna konden de dames 
naar hartenlust de kleding passen en evt. aanschaffen.
Velen gingen blij met hun nieuw verworven kleding naar 
huis en veel dames zullen er deze zomer dan ook prachtig 
uitzien.

Make-up
De laatste Make-up cursus is ook alweer voorbij.
Het was een heel gezellige middag. Onder leiding van 
Jeannette werd gezorgd dat de dames
met keurig gelakte nagels en handen het weekend 
tegemoet konden treden.

Oud Noordwijk
Loopt U ook nog even bij de Wieken binnen om aan de 
hand van oude foto’s uw kennis van Noordwijk te toetsen? 
U weet en herkent wellicht meer dan u denkt en vul dan 
het formulier in.

Heerlijk gefietst
De eerste fiets tocht was geweldig. Jammer dat het een 
klein clubje was, zeven personen, maar het was prachtig. 
We hadden eerst een harde wind tegen maar dat mocht 
de pret niet drukken.
De natuur is zo mooi in de mei maand met al die 
verschillende kleuren van de bomen en al die bloeide 
rododendrons in verschillende kleuren, een pracht gezicht. 
We raakten niet uit gekeken.
Op de helft van de tocht even een bakje koffie gedaan en 
daarna voor de wind teug naar Noordwijk. Het was 
ontzettend leuk en een aanrader om een keer mee te 
gaan, u krijgt daar beslist geen spijt van. Ik heb er zeker 
van genoten en ook mijn medefietsers.
Riet de Kremer   

Zoals in de nieuwsbrief staat, gaan we 7 juni weer een 
tochtje doen.
We vertrekken om 13.30 uur vanaf de Wieken.
Leo Zonneveld tel: 0713615023/0638393607
Laat mij even weten of u mee gaat!

 

Vacatures
Terugblik activiteiten

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

VAKANTIETIP
Noordwijk Buiten Binnen
Even buiten Noordwijk, voorbij het SJC terrein is de 
Leeweg en dan even naar nr. 14 daar is de theedrinkerij 
‘Buiten Binnen’. Je kijkt je ogen uit naar de bloemen, 
kruiden, fruit, druiven enz. Het is er nostalgisch ingericht 
en dat is erg gezellig en nog 1 tip, er wordt daar ook 
appeltaart gebakken. Zo lekker!! Alvast een fijne middag 
toegewenst.  An

Idee voor iedereen!! 
Een paar jaar geleden is er een senioren vissteiger 
gebouwd bij de vijver aan de Beeklaan. Weet je, je kan 
daar heerlijk vissen, maar ook fijn in het zonnetje 
zitten met een boekje en een kopje koffie/thee en 
genieten van de natuur en de zon. Zo zie je maar het 
kost niets en het is daar goed toeven!  An 

 

U heeft er ongetwijfeld iets over gehoord of over gelezen 
want het is recent uitgebreid in het nieuws geweest; 
vanaf 25 mei 2018 is de “Algemene verordening gegevens-
bescherming” (AVG) van toepassing. De “Wet bescherming 
persoonsgegevens” (Wbp) geldt dan niet meer. 
Kort samengevat betreft het de bescherming van per-
soonsgegevens zoals deze door derden worden gebruikt. 
Bedrijven en instanties mogen niet zomaar uw gegevens 
gebruiken en sowieso niet zonder uw toestemming delen 
met anderen. Daar waren in het verleden al de nodige 
voorwaarden aan verbonden, maar deze voorwaarden zijn 
nu met de nieuwe aangepaste wetgeving verder aange-
scherpt. KBO Noordwijk heeft van haar leden natuurlijk de 
nodige gegevens van u in haar ledenbestand opgenomen. 

Zonder deze basisgegevens (naam, adres, woonplaats etc.) 
kunnen wij ons werk niet naar behoren uitvoeren. Ook wij 
moeten echter op gepaste wijze deze gegevens beheren 
en er voor zorgen dat deze niet ongewild voor andere 
personen en organisaties toegankelijk zijn. Dit was al het 
geval in de oude situatie want uw gegevens worden in 
principe met niemand gedeeld en zijn uitsluitend voor een 
zeer beperkt aantal medewerkers van KBO Noordwijk in te 
zien en door slechts 2 personen te bewerken. Met uw 
gegevens wordt dus zeker zorgvuldig omgegaan. 
De komende tijd zullen we u nader informeren over 
dit onderwerp en hoe wij eventueel aanvullende aanpas-
singen zullen doorvoeren.
Jacques Berbée  (penningmeester) 

KBO Noordwijk en de nieuwe privacy wetgeving (AVG)



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juni '18 Juli '18
 Bingo - Zomer Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 7 5

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 20

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 15

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

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

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

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

 Reizen > Boottocht
     KBO  v   Rotterdamse Havens

do

 Reizen > Vakantie-week
     KBO  v   zie aankondiging
 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 7, 14, 21, 28 5, 12, 19

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 19

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juni '18 Juli '18
 Bingo " Zomer-bingo " 
     DBO     Het Trefpunt

do 14:00 21 19

 Bingo " Zomer-bingo "
     DBO     De Wieken

do 14:00 7 5

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 
25 - Trefpunt

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

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

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 4, 11, 18, 25

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt

di 10:00 12

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

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 7, 14, 21, 28

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 19

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 1, 15, 29 13

 Schilderen/Aquarelleren "zomercursus"
     DBO     Het Trefpunt

di 14:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 15:30 6, 13, 20, 27

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 14:30 6, 13, 20, 27

Activiteiten

Activiteiten

Zomersuiting 2018
De Wieken van zondag 22 juli t/m zondag 12 augustus

Het Trefpunt van zondag 12 augustus t/m zondag 2 september

25 juni
 Varen met de "Carmen de Luxe"

5 juli Varen in Rotterdamse havens  met 
"de Eendracht" (zie elders in de NB)

‘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 

Gaat u mee naar Rome om van de stad en spirituele muziek 
te genieten?  Van 10 t/m 15 november a.s. wordt in Rome 
het jaarlijkse liturgisch muziekfestival gehouden in de vier 
grote basilieken.  Vanuit het overnachtingsadres in hartje 
Rome bezoeken wij elke avond een uitvoering van een 
bekend liturgisch werk door o.a. het Weens Philharmonisch 
Orkest  en het Staatskoor uit Sint Petersburg. Op het 
programma staan o.a. het Requiem van Verdi (in Sint 
Paulus buiten de Muren) en de Negende Symphonie van 
Beethoven (in Sint Jan van Lateranen). Het festival wordt 
geopend met een Pontificale Eucharistieviering in de 
Sint Pieter. Overdag kunt u Rome op eigen gelegenheid 
verkennen. U kunt ook deelnemen aan een tweetal 
uitgebreide stadswandelingen o.l.v. een gids langs o.a. 
het Forum Romanum,  Trevi en de Spaanse Trappen. 

Liturgisch Muziekfestival in Rome 
Op zondag kunt u het Urbi et Orbi en op woensdag de 
wekelijkse audiëntie van de paus bijwonen.  Wij over-
nachten in het centraal gelegen Casa Santa Elisabetta, 
dat prachtig uitzicht biedt over de stad.  De temperatuur 
is in deze tijd van het jaar nog heel aangenaam. Heeft u 
interesse en/of wilt u meer informatie over deze unieke 
zesdaagse groeps(vlieg-)reis?  Neem dan contact op met 
organisator Jos Westgeest :  06 53 62 20 51 of stuur een 
e-mail naar info@beleeftsamen.nl.  Of kijk op 
www.beleeftsamen.nl. Inschrijving is mogelijk tot 
uiterlijk 1 augustus a.s. 



   
We organiseren deze zomer twee bijzonder leuke uitstapjes voor onze leden waar we u ongetwijfeld een 
groot plezier mee zullen doen. Bijkomend voordeel voor u is dat we deze 2 dagtochten tegen uiterst 
aantrekkelijke prijzen kunnen aanbieden. Leest u snel verder. 

Wat denkt u van een dagje meevaren op Nederlands grootste 
(driemaster)zeilschip “ De Eendracht ” vanuit Rotterdam ? In 

samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds hebben wij de hand weten te 
leggen op een behoorlijk aantal plaatsen op dit bijzondere schip. Een unieke 
vaartocht door Rotterdam en de Nieuwe Waterweg.  
U wordt aan boord goed verzorgd met koffie/thee, een lunch en een 
scheepsborreltje. Verder neemt de KBO de kosten van de bus voor haar 
rekening, waardoor de prijs voor u ongewoon voordelig is.  
Dagtocht (inbegrepen) :  busvervoer + vaartocht (incl. lunch etc.).  
Prijs voor KBO-leden: €  15,00 p.p. Aanmelden tot uiterlijk 10 juni 2018. 
datum: donderdag 5 juli 2018, varen van 10.30 – 15.00 uur 
vertrek: Noordwijk 09.00 uur, marktplein (J. v.d. Hoornstraat)  
terug: in Noordwijk ± 17.00 uur (vertrek Rotterdam: 16.00 uur) 

Bij deze dagtocht is een geldige legitimatie verplicht (paspoort, ID-kaart of 
rijbewijs). Omdat het Nat. Ouderenfonds medeorganisator is van deze 
vaartocht is zij mede verantwoordelijk voor deelnemers en vrijwilligers. In 
verband met de privacywetgeving is het belangrijk dat wij u informeren dat adresgegevens van deelnemers 
om bovenstaande redenen gedeeld zullen worden met Stichting Nationaal Ouderenfonds. Gelimiteerd 
aantal plaatsen, dus vol = vol.  Het schip is helaas niet geschikt voor rolstoelgebruikers, mensen met een 
rollator kunnen wel mee mits met persoonlijke begeleiding. 
 

Hoe lang is het al geleden dat u voor het laatst een dierentuin heeft bezocht ? Waarschijnlijk al een tijdje 
geleden. We plannen daarom een dagje naar een prachtige dierentuin, niet ver van huis, te weten 

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Een park met goede voorzieningen, voldoende bankjes en zitjes en ook 
toegankelijk voor mensen met een rolstoel en/of rollator. Een rolstoel is eventueel ter plaatse beschikbaar 
(vooraf reserveren), wel zelf zorgen voor persoonlijke begeleiding. Bij deze dagtocht is het Ouderenfonds 
niet betrokken. Doordat KBO Noordwijk een deel van de kosten voor haar rekening neemt, geldt ook voor 

deze dagtocht dat uitsluitend leden van KBO Noordwijk 
hieraan kunnen deelnemen. Er zijn voor deze dagtocht 2 
varianten, namelijk met of zonder lunchpakket. Geeft u dit 
a.u.b. duidelijk aan op het aanmeldingsformulier. 

Dagtocht (inbegrepen) : busvervoer + entree Blijdorp + 
(optie: lunchpakket). Prijs excl. lunchpakket €  15,00 p.p., 
incl. lunchpakket €  20,00 p.p. Aanmelding sluit 15 juli 2018. 
Datum :  vrijdag 24 augustus 2018 
Vertrek : Noordwijk, marktplein (J. v.d. Hoornstraat) om 
10.00 uur, vertrek uit Blijdorp om 16.15 uur 

Algemeen : Deelnemers kunnen zich voor beide dagtochten aanmelden, maar afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen mogelijk aan 1 dagtocht feitelijk deelnemen (vol = vol). Door uw voorkeur aan te kruisen in 
het betreffende rondje, kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat. Vergeet vervolgens niet ook het 
vierkantje aan te kruisen voor uw deelname. Let dus goed op de juiste vakjes. Na aanmelding ontvangt u een 
bevestiging van deelname met meer informatie + een nota voor de kosten.   
Meer informatie : Annie van Beelen tel. 071 – 88 81 407 of via e-mail  activiteiten@kbonoordwijk.nl 
Na tijdige ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief. Bij te late betaling vervalt uw inschrijving 
automatisch en word(t)en uw plaats(en) eventueel aan iemand anders uitgegeven. Let hier dus op ! 

1 

2 

 
AANMELDING 

KBO Noordwijk organiseert deze zomer enkele bijzondere leuke uitstapjes waar we u ongetwijfeld een groot 
plezier mee zullen doen.  

• Vaartocht  “ de Eendracht ”    Rotterdam    donderdag  5 juli 2018 
• Diergaarde “ Blijdorp ”             Rotterdam    vrijdag  24 augustus 2018 

En weet u wat een bijkomend cadeautje is voor onze leden, beide uitjes kunnen we u aanbieden voor een 
zeer bijzondere prijs. Gezien de aantrekkelijkheid van deze dagtrips verwachten we een grote opkomst en 
hoewel het aantal plaatsen aanzienlijk is, blijft vol = vol van kracht. Dus lees de informatie elders in het blad 
goed door, maak uw keuze en als u geïnteresseerd bent; meldt u vervolgens zo spoedig mogelijk aan. 

anmelden : Aan deze dagtochten kunnen uitsluitend leden van KBO Noordwijk deelnemen. 
U dient zich tijdig schriftelijk aan te melden via onderstaande aanmeldstrook. U kunt de volledig 

ingevulde strook deponeren in de KBO-brievenbus in de hal van De Wieken (Noordwijk-Binnen) of in Het 
Trefpunt (Noordwijk aan Zee) of per post opsturen naar de penningmeester :  

KBO Noordwijk,    p/a  Willem Alexanderpark 10, 2202 XW  Noordwijk 
De 1e aanmelding sluit op 10 juni 2018, daarna op 15 juli 2018. Geeft u zich op voor het varen, dan dient u 
tijdens deze dagtocht een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Heeft u 
uw legitimatie op die dag vergeten, dan komt u niet aan boord van het schip en mag u de anderen vanaf de 
kade uitzwaaien, dus ….. Legitimeren is verplicht ! 

 
eelname + betaling : U kunt zich voor beide dagtochten aanmelden door de betreffende hokjes aan te 
kruisen. Heeft u een voorkeur voor 1 van de 2 dagtochten dan kunt u dat aangeven door het betreffende 

rondje duidelijk te markeren. Geeft u geen voorkeur aan en kruist u beide dagtochten aan als deelnemer, 
dan beslist verder het lot voor welke dagtochten u eventueel wordt ingeschreven. Als u bent ingeloot 
ontvangt u vervolgens bericht voor welke dagtocht u definitief bent aangemeld en dient u omgaand (binnen 
10 dagen) de bij die dagtocht behorende kosten aan KBO Noordwijk te voldoen. Bij verhindering in welke zin 
dan ook, worden betaalde kosten voor de vaartocht niet terugbetaald, de plaatsbewijzen hiervoor staan op 
naam en zijn verder niet overdraagbaar of in- of omwisselbaar.  
Voor Diergaarde Blijdorp wordt bij melding van verhindering tot 10 dagen voor vertrek, maximaal 50 % van 
de betaalde kosten teruggestort. Bij latere melding wordt niets terugbetaald. 

In alle gevallen geldt, uw deelname is pas definitief als uw betaling tijdig per bank is ontvangen. ‘Niet tijdig 
betaald’ betekent dat uw inschrijving kan vervallen en er eventueel iemand anders zal worden uitgenodigd. 
----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  ------------------------------------ 

Deelnemer(s) : KBO - Lid nr. 1  =  5390……….  KBO - Lid nr. 2  =  5390……….  

Naam  1 :  Dhr./Mevr.    

Adres      :   

Woonplaats :  Postcode : 

Telefoon : Mobiel.tel.:                                    E-mail :  

Naam  2 :  Dhr./Mevr.   

Vaartocht “ De Eendracht ” 
dd. 5 juli 2018  <  Voorkeur ? Voorkeur ?  >   

Diergaarde Blijdorp    
dd.  24-8-2018 

Deelnemer 1                              Deelnemer 2 
              deelname    
       (lunch is hier standaard inbegrepen) 

Deelnemer 1                              Deelnemer 2 
              deelname    

Lunch :    ja / nee  *)                   Lunch :    ja / nee   *) 
 

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.         Vult u dit formulier a.u.b. zorgvuldig en duidelijk leesbaar in ! 
De 1e aanmelding sluit op 10 juni 2018 (inclusief vaartocht), daarna op 15 juli 2018 (alleen Blijdorp).        
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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 13 juni. De prijs is een VVV bon van € 10, - welke bekent wordt gemaakt in de volgende 
nieuwsbrief.

De oplossing van de  vorige puzzel is:  ‘VEILIG AUTOKINDERZITJE’ en de winnaar van de VVV bon is 
Mevr. Tilly van Zuijlen, Thijs vd Lindenstraat 24.

Zomer wz (vakantie)

M U S I V K E O R B M E W Z U E E

U V X K E R S IJ U R G A D S I E R

I A E E Z E S I E A R N U A T Z E

T L T L O C T H G M V B N P J N T

I I U E O E C A T E R I N G E I T

T E G J N S B E E N IJ K V R N O O

S S K H E T A G G T S I R E O T R

L A U N N O D R A N E N E B R G T

O I N R A E E E A R I I A E K I E

S O A D V R N B E P K P I U N N B

Z S T R A N D P P S R N M K T N O

E T S I R L M S R T A L D A H O L

I E I E A A E E I I M E U Z C Z G

L T E B C O T N E R G T I G O E U

E U R O P A B R E F F O K U T N M

N O IJ S W A F E L A W H E R E N S

T R E G I Z I E R E I T N A K A V
© www.ruiterpuzzel.nl. Elk weg te strepen woord bevat minstens één letter die maar op een

manier weg te strepen is. 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.

AFRIT
AUTO
BADEN
BAGAGE
BERG
BERGPAS
BIKINI
BOOT
BOS
BRAMEN
BUITENHUIS
BUS
CAMPER
CAMPING
CARAVAN
CATERING
DUIKEN
EUROPA
FRISDRANK
GLOBETROTTER

HOTEL
IJSCO
IJSWAFEL
JULI
KERS
KOFFER
MARKIES
MUG
OBER
PARASOL
PRIEEL
RECES
REIS
REISDAG
REIZIGER
ROUTE
RUGZAK
RUST
SANDALEN

SOLSTITIUM
STRAND
TAXI
TENT
TOCHT
TOER
TOERIST
TREIN
UITJE
VAKANTIE
VALIES
VISUM
VRIJ
WARMTE
WATERSKIEEN
ZEE
ZEILEN
ZON
ZONNESCHERM
ZONNIG
ZWEMBROEK

IN MEMORIAM

 
Dat zij mogen rusten in vrede 

Dhr. P.P. van der Plas 
Beeklaan 14     93 jaar

Dhr. B.A.T. Palm 
Heilige Geestweg 40     81 jaar

Mevr. C.H. Oostveen-Schelvis 
Jeroenspark 1 kamer 54     86 jaar

 

Mevrouw Noordduinen bezoekt met haar zoon Inde mijn 
kantoor. Haar man is al geruime tijd geleden overleden. 
Ze heeft een vrij groot vermogen en vreest dat ze dat in 
een toekomstig verzorgings- of verpleeghuis moet opma-
ken, ten koste van de erfenis, die haar zoon Inde en haar 
dochter die in het buitenland woont, zouden ontvangen 
na haar overlijden. Ook maakt ze zich zorgen over de 
toekomstige erfbelasting die haar kinderen moeten 
betalen.
Ik vraag haar naar het testament van haar overleden 
echtgenoot, om te kijken of er opeisbaarheidsmogelijkhe-
den voor de erfdelen van de kinderen in staan, met name 
in geval van blijvende opname in een verzorgings- of 
verpleeginstelling. Helaas. Het is een heel oud testament 
en mevrouw kan levenslang op de erfdelen van haar 
kinderen ‘blijven zitten’. Ze zijn tussentijds niet opeisbaar. 
Ook zijn ze niet rentedragend, er is sprake van vruchtge-
bruik. Nadat ik haar dit slechte nieuws breng, zegt ze: “dan 
moet dat testament veranderd worden”. Een veelgehoord 
misverstand. Het testament van iemand die is overleden 
kan nooit meer veranderd worden. Dat zou immers alleen 
de echtgenoot/testateur zélf kunnen doen. Door zijn 
overlijden is het testament bekrachtigd. De erfdelen 
worden tijdens leven van mevrouw níet opeisbaar.
“Wat nu?” vraagt ze zich af. “Zijn er dan nog andere moge-
lijkheden om mijn vermogen veilig te stellen voor mijn 
kinderen?” Het goede nieuws is dat die er wel zijn: in het 
testament van mevrouw kunnen legaten aan de kleinkin-
deren vermaakt worden. Ieder kleinkind heeft een eigen 
vrijstelling voor de erfbelasting van ruim € 20.000. Dat treft 
in dit geval want zowel de zoon als de dochter van 
mevrouw Noordduinen heeft drie kinderen. In totaal 6 
kleinkinderen betekent een overheveling van € 120.000 
belastingvrij. Aan erfbelasting scheelt dit in elk geval € 
12.000, of bij een groter vermogen, maar liefst € 24.000. 
Alleen heb je hier voor het verzorgings- of verpleeghuis 
niets aan, want je bent immers niet overleden. Toch is ook 

daar een oplossing voor: schenken op papier. Je erkent 
de kinderen bedragen schuldig en laat die vorderingen 
behalve bij overlijden ook opeisbaar zijn bij intrek in een 
verzorgings- of verpleeginstelling met van overheidswege 
verstrekte voorzieningen. Die laatste toevoeging is belang-
rijk anders zouden de kinderen kunnen voorkomen dat 
moeder naar een dure private serviceflat verhuist, waar je 
de maandelijkse bijdrage helemaal zelf moet betalen. 
Er moet jaarlijks wel 6% rente overe het schuldig erkende 
bedrag door moeder aan de kinderen worden overge-
maakt.
Aan kinderen tot 40 jaar kan een groot bedrag (thans 
€ 25.731) op papier geschonken worden. Zijn de kinderen 
boven de 40 jaar, moet men zich beperken tot het jaarlijks 
vrijgestelde bedrag van € 5.363. Echter bij heel grote 
vermogens waar de kinderen 20% erfbelasting betalen, 
verdient het aanbeveling grotere schenkingen te doen, en 
wel binnen de 10%-schijf. Deze loopt tot € 123.248. Dan 
betaal je weliswaar 10% schenkbelasting, maar dat is beter 
dan in de toekomst 20% erfbelasting! Houd er wel rekening 
mee dat als de erfdelen van de kinderen uit de nalaten-
schap van de eerste ouder rentedragend zijn, dit ook een 
belastingvoordeel oplevert, wat aardig kan oplopen. 
Vragen? Vrijblijvend een afspraak maken om uw situatie 
door te nemen kan altijd!

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
                     Nummer        uiterste inleverdatum:
Juli 6   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




