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Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

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

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

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

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

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

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.

Ouddeken Assurantiën BV
Sint Jeroensweg 16
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T 071-3621310
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
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Hulp, begeleiding en zorg in 
uw vertrouwde omgeving?

 
www.groothoogwaak.nl
 071 - 368 88 88

Alweer de eerste Nieuwsbrief na de “zomerstop”. Dit 
jaar kunnen wij echt wel spreken van een zomer, zoals 
wij die in ons geheugen hebben opgeslagen als zijnde 
de zomers uit onze jeugd! Wat kan ons geheugen ons 
verhaaltjes vertellen, als ik de officiële cijfers mag 
geloven: wij hebben met elkaar in onze jeugd mis-
schien één en mogelijk twee van deze zomers mee-
gemaakt. Het doet er niet toe. 

Toen hebben wij ervan genoten (anders zouden wij dat 
toch niet hebben opgeslagen?), hebben wij dat nu ook? 
Ik heb gehoord dat velen het wel een beetje teveel van 
het goede vonden en dat zij genoten van een bezoekje 
aan de supermarkt, waar het koel was… 
Dat was het eerste deel van de zomer en wij zijn al druk 
bezig met het tweede deel. De opening van het seizoen, 
activiteiten die opgestart worden en het organiseren van 

Van de voorzitter

Nog één keertje schrijf ik een paar woorden in de ‘50+ 
Nieuwsbrief’. Bij de start van het nieuwe werkjaar – Sint 
Jeroensfeest op 2 september – trek ik me terug uit het 
pastoraal team. Ook zal ik uit het KBO-bestuur stappen 
en daarmee eindigen mijn bijdragen.

Sinds 1 januari 2007 heb ik in Noordwijk en Voorhout en 
omliggende plaatsen als pastoor/pastor dienstbaar mogen 
zijn. Het waren mooie en enerverende jaren. Ik denk terug 
aan de verbouwingen en renovaties van de Marie ter Zee 
en de St. Jeroen in Noordwijk, aan de kerkhofkapel en de 
kapel van Huize Jeroen. Veel respect voor talloze vrijwilli-
gers, die zich met hart en ziel inzetten om er iets moois van 
te maken. Ik denk terug aan de intensieve weg naar de 
fusie tot de huidige Sint Maarten parochie en de verdere 
uitbouw ervan. En ook nu grote bewondering voor talloze 
vrijwilligers, die serieus bezig zijn iets goeds te maken van 
deze nieuwe ontwikkelingen. Ik denk terug aan de vele 
werkgroepen, die actief zijn op talloze terreinen van 
pastoraat, liturgie, diaconie, catechese en wat er mee 
samenhangt. Veel waardering voor al die mensen, die 
meewerken aan de realisatie en de opbouw van de 
(geloofs)gemeenschap. En zeker wil ik noemen de 
talloze persoonlijke ontmoetingen en gesprekken.
Vorig jaar ben ik 75 geworden; de traditionele leeftijd om 
je terug te trekken. We zaten midden in het jubileumjaar 
van 125 jaar bedevaartkerk van St. Jeroen. Daarom wilde ik 

dat jaar er bij blijven. Maar begin dit jaar heb ik met onze 
bisschop gesproken en is het besluit gevallen om mijn 
pastorale taak te stoppen. 

Maar… ik ga niet helemaal weg. In samenspraak met het 
pastoraal team heb ik mijn medewerking als assistent-
priester toegezegd om in de weekend vieringen voorals-
nog te blijven voorgaan. Dat is geweldig om te kunnen 
doen en samen met u mogen we vieren hoe Jezus op 
bijzondere wijze in ons midden is, om ons te begeesteren 
en te bemoedigen. Elke 
keer weer. Natuurlijk hoop 
ik u dan ook te ontmoeten. 
Immers zo nodigde Jezus 
ons toch uit: ‘Blijf dit doen’. 
Blijf samenkomen om te 
vieren hoe Jezus op 
bijzondere wijze in ons 
midden is; blijf samenko-
men om te weten wat te 
doen om de kern van zijn 
levensopdracht ‘heb elkaar 
lief’ inhoud en vorm te 
geven. Laten we dat samen 
blijven doen.

Theo Blokland, pastor

Laatste keer

die dingen die niet in het jaarprogramma staan, u ziet
het verderop in de Nieuwsbrief.
U heeft toch de Leef! wel ontvangen in het begin van de 
zomer? Daar staat, inmiddels bijna traditiegetrouw, het 
jaarprogramma in. Bekijkt u het alstublieft goed, want 
mogelijk treft u er iets nieuws in aan waar u het komende 
seizoen extra van kunt genieten. Het klinkt in deze tijd zo 
negatief, maar het wel de realiteit dat wij de maanden 
tegemoet gaan waarin de dagen korter worden, het weer 
minder fijn om buiten te zijn en de kans dat wij ons gaan 
vervelen groter wordt. Vooral dat laatste kunnen wij 
voorkomen door nu al te kijken op welke manier wij 
– samen met anderen – fijne uren kunnen beleven. 
Succes bij uw zoektocht.
Ik hoop u vaak te zien in het seizoen 2018/2019.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Jonw reisbureau aan hnis!
SOMETHINGBLUE@TRAVELCOMPANY.NL - 06 53 62 20 51

Graag komen wij bij je langs om je reis geheel naar
wens samen te stellen. Met persoonlijke aandacht!  

Ook als je op reis bent. Zonder extra kosten, 
maar wel de zekerheid van ANVR en SGR. 

Onbezorgd op reis gaan, daar zorgen wij voor! 



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 : 
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WMO zaken

6 wandelaars, Arie, Cees, Wilma, 
Petra, Ada en René gingen op 19 
juni met het openbaar vervoer op 
weg naar Vleuten. Ondanks de 
bewolking aan het begin beloofde 
het een prachtige dag te worden. 

Vanaf het station liepen we al gauw 
het buitengebied in richting 
Haarzuilen. Over het wandelpad door 
het “Wielrevelt”, langs velden met 
rogge, haver en gerst, en opnieuw 
gemarkeerde funderingen van 
vroegere boerderijen. Op het wandel-
pad langs het kasteel Haarzuilen 
hebben we nog even stil gestaan bij 
bomen met prachtige bladeren en 
bloemen waarvan we de naam niet 
wisten. Jammer dat Joke of Wimke er 
niet bij waren die hadden dat wel 
geweten. In het stalhuis van het 
kasteel hebben we genoten van de 
koffie en gebak. Iets langer dan 
normaal, dat kon nu omdat Ellen er 
niet bij was (grapje). Na de koffie 
liepen we over het Kortjaksepad de 
Veenweiden in, over de Hollandse 

kade richting het beloofde bankje, 
volgens de beschrijving, om even uit 
te rusten. Jammer genoeg was dit al 
bezet, dan maar doorlopen over een 
boomrijke kade richting Putkop. Aan 
het einde hiervan konden we lunchen 
aan een picknick tafel. Na het spoorvi-
aduct nog even stilgestaan bij het 
herdenkingsmonument van het 
treinongeluk op 8 januari 1962 bij 
Harmelen. Menigeen kon zich nog die 

dag herinneren, dit moet toch wel 
indruk hebben gemaakt. Na Harmelen 
weer richting Vleuten over een, 
volgens de beschrijving, taaie weg van 
2 Km. Rond vier uur hadden we snel 
de trein richting Woerden, dankzij de 
snelle overstaptijden stonden we weer 
om vijf uur op station Sassenheim. We 
kunnen terug kijken op een prachtige 
en afwisselende wandeling.
René van Schie

KBO wandelingen 
De wandelingen voor het komend najaar 2018 zijn 
bekend. Met Rene, Marga en Kees hebben we weer mooie 
wandelingen uitgezocht. Zoals gewoonlijk starten we op 
de 3e di. van de maand vanaf het Verkadeplein bij de St.
Jeroenskerk. Met de auto naar Voorhout of met de bus 
vanuit Noordwijk.
Di.18 sept.`18. Wandeling Ellen . Schiedam Jeneverstad. 
Ns-wandeling Delft-Zuid naar Schiedam-Centrum 13 km. 
Je loopt door landelijk groen: weilanden, kanalen, sloten , 
graspaden en parken. Dan volgt de stad met o.a. havens 
en schepen. We bezoeken ook een museum.  Gaarne evt. 
museumjaarkaart meenemen. We verzamelen om 8.45 u 
om met auto naar Voorhout te gaan. Vertrek trein vanuit 
Voorhout om 9.12u naar Leiden.                                                                                                                                          
 Di.16 okt.`18. Wandeling Kees. Groene Wissels nr. 26 Den 
Dolder: Splinterenburg en Pijnenburg. 16 km. Een zeer 
afwisselende wandeling door de bossen van landgoede-
ren Splinterenburg en Venwoude via kasteeltuin van 
Drakensteyn naar Pluismeer. We verzamelen om 8.30 u op 
Verkadeplein, om 8.48u met bus vanaf Boekerslootlaan 
naar Leiden om 9.22u met trein ri. Utrecht- Den Dolder.

Di. 20 nov.`18. Wandeling Rene. Een mooie wandeling 
vanuit de stad Haarlem - landgoederen   Elswout - 
Heemstede Aerdenhout. 14 km. We verzamelen bij het 
Verkadeplein bij de St.Jeroenskerk en vertrekken om 8.45u 
met auto naar Voorhout en met de trein vanuit Voorhout 
om 9.16u naar Haarlem.
Di. 18 dec.`18. Wandeling Rene /Ellen. Groene Stads 
Wissels. Nr. 463. Alkmaar: Stadswal, Parken o.a. Vittoriapark, 
Kennemerpark, Molen van Piet ect, Kaasmarkt en het 
historische Waaggebouw en de vele gezellige nauwe 
straatjes etc. in de kerststijd.12 km. We vertrekken om 
8.45u met auto naar station Sassenheim, om 9.13 u vertrek 
met trein naar Alkmaar.

De eerste 4 wandelingen zijn nu bekend. Check even een 
paar dagen van te voren voor de juiste treintijden. De 
treintijden heb ik op 26 juli 2018 opgezocht. Kan misschien 
iets veranderd zijn. Check evt. de KBO-app.
Tot ziens en veel wandelplezier tot 18 september.

Ellen de Groot 06 42656757

Wandeling ‘De Utrechtse Veenweiden’

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. 



Activiteitenwetenswaardigheden 
Terugblik
Vaartocht met “de Eendracht” op 5 juli.  
Op deze zonnige dag reden we kort na 9 uur met de bus 
van Brouwer naar Rotterdam. Daar aangekomen lag het 
zeilschip/driemaster “de Eendracht” al te wachten. We 
werden hartelijk welkom geheten door de bemanning en 
diverse vrijwilligers. Na koffie/thee en koek vertrokken we. 
Er was een briesje en we hadden prachtig uitzicht. De 
kapitein gaf geregeld uitleg over allerlei dingen. We 
konden rondwandelen en zo het schip bekijken.  
Na verloop van tijd kregen we een lekkere kom tomaten- 
of vissoep. Daarna was er een heerlijk lunchbuffet. Later 
kregen we nog een biertje, wijntje enz. , met daarbij een 
warm snackje. Het scheepborreltje ontbrak ook niet. 
Ongeveer 15 u waren we terug bij de kade. Tegen 16 u 
werden we opgehaald door de bus en om 17 u waren we 
weer in Noordwijk. Iedereen heeft enorm genoten. 
Nogmaals hartelijk dank voor het organiseren, het was 
fantastisch!!  
Dineke Steenvoorden

Terugblik op een geslaagde cruisevakantie
(25 juni t/m 1 juli)
Met enkele start problemen achter de rug, begonnen we 
na inscheping op de ‘MS Carmen’ in Amsterdam aan onze 
cruise naar Noord Nederland.
De plaatsen waar we aanlegden hadden een sterk VOC 
verleden, Hoorn, Enkhuizen en ook de bekende vissers-
plaatsen Oudeschild op Texel en het Friesche Lemmer. En 
niet te vergeten Lelystad met het bekende replicaschip ‘de 
Batavia’ van de VOC. Een bezoek aan de cultuur en win-
kelstad Haarlem vormde het sluitstuk van onze reis.
Door het stralende zomerweer kon bv. optimaal gebruik 
worden gemaakt van de Franse balkons in de hutten, 
schuifpui open en dan over de reling hangen en genieten 
van het prachtige weer en het water. Het was jammer dat 

door gebrek aan belangstelling door te hoge prijs van de 
tickets alle excursies werden geannuleerd. Dit noopte de 
passagiers zelf hun walprogramma in te vullen wat weer 
interessante gesprekstof aan tafel opleverde. Een belang-
rijke factor voor het welslagen van deze cruise waren de 
voortreffelijke maaltijden en de bediening. Dit bracht een 
sfeer van gezelligheid en ontspanning en versterkte de 
onderlinge band tussen de gasten aan tafel en in de salon. 
Tot slot een woord van dank aan Annie. Haar aanpak van 
dingen en haar montere humeur waren onmisbaar voor 
onze succesvolle reisbeleving.
Bertie Blok - van der Voort 

Mooie Zomer Activiteiten!
Als u de ingezonden artikelen leest dan kunt u begrij-
pen dat het een prachtige zomer is geweest voor de 
KBO-activiteiten. Voor foto’s zie de website van de KBO.

Er is zo genoten en dan komen er nog meer! 

Opening van het seizoen 

Zaterdag 22 september Opening seizoen 
2018/2019 in de Wieken, aanvang 
14.00 uur met een optreden van

 ‘Theater Thuis’. Wij verwachten dat
 de belangstelling groot zal zijn daarom is het 

wel nodig om even te bellen naar An. Na 
aanmelding kunt u bij haar een 

ticket afhalen. 

De Eendracht 
Maandag 3 september varen met de driemaster  ‘De 
Eendracht’  in de haven van Rotterdam (uitverkocht).

Modeshow 
Zaterdag 20 oktober is er weer de modeshow van de Firma 
Klooster. Zij brengen weer prachtige en modieuze kleding 
mee en in de pauze is er weer iets heerlijks te eten. De 
kosten zijn € 2,50 maar wel aanmelden bij An. 

Fietsen
Op donderdag 13 september willen we nog een keer gaan 
fietsen en wel via Valkenbug naar Leiden, een stuk langs de 
Leidsche Rijn en door Leiden heen weer naar Noordwijk. 
We starten om 13.30 uur van af de Wieken en hopelijk gaat 
u weer mee, het is altijd erg gezellig. Neem even contact 
met mij op dan weet ik hoeveel er mee gaan, tot 13 
september.
Leo Zonneveld telefoon 0713615023

Activiteiten voor jonge senioren en ouderen mogen ook.
 
 1   Wijnproeverij in de Wieken maar in de avond 
 2   Klaverjas/bridgeavonden in de Wieken 
 3   Spelavonden o.a. rummicub, darten, jokeren enz. in de 

Wieken 
 4  Avond over de visserij plus dat er buiten vis gerookt 

wordt (Wieken) 
 5   Op 1 zaterdag 3 lezingen in de Wieken
      Aanvang10.30 uur met koffie 
      Start  11.00  - 12.00 uur de Notaris 
      Pauze; De KBO zorgt voor een soepje met broodje.
     13.00 -14.00 uur veiligheid en preventie 
     14.00 uur drankje of thee 
     14.30 -15.30 over met Pensioen en dan !!!

 7  Glas bewerken (Tiffany)
 8   Koffietafel in de Wieken 
 9   Biljarten  / darten
10  Make-up 8 maal
11  Vissen voor senioren onder begeleiding van de visclub 

Noordwijk 
12  Koningsdag / playbackshow van senioren en 
 verhalenbingo (Wieken)
13  Klassiek concert in de Wieken 
Interesse en mede organiseren?  Laat het weten door te 
bellen met Annie.
   
Voor bovenstaande 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

 Opties voor nieuwe activiteiten 2018/2019 in de Wieken



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd September '18 Oktober '18

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 6 4

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 19 17

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

do 14:00 27 25

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 21 19

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

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

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 1, 8, 15, 22, 29

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Opening Seizoen
     KBO  v   De Wieken

za 14:00

 Reizen > Boottocht
     KBO  v   Rotterdamse Havens

ma 8:45

 Reizen > Dagtocht
     KBO  v   Museum bezoek

vr 9:00

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 4, 18 2, 16, 30

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 5, 19 3, 17, 31

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v  PC Jeroen do 10:30 6, 20 4, 18

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 7, 21 5, 19

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 6, 13, 20, 27 4, 11, 28, 25

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

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

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 18 16

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd September '18 Oktober '18

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 15, 29 13, 27

 Bingo / Damesbingo
     DBO      De Wieken

ma 20:00 8

 Bridgecursus voor Beginners
     DBO    Het Trefpunt

wo 10:00 start bij voldoende belangstelling

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

Activiteiten

Activiteiten

3 sept. Varen in Rotterdamse Havens met 
"de Eendracht"(zie elders in de NB)
5 okt. Museum Jopie Huisman en 
aansluitend Museum Hindeloopen

22 sept. Met een optreden van
 "Theater Thuis"

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd September '18 Oktober '18

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 10:30

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

 Computercursus "Windows 10"
     DBO     Het Trefpunt

wo 20:00 17, 24, 31

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt

di 10:00 11 9

 Frans, conversatie Beginners
     DBO     De Wieken

di 10:00

 Frans, conversatie 
     DBO     De Wieken

vr 10:00 21, 28 5, 12, 19, 26

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:15 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 15, 29 13, 27

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

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

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 24 8, 
29 Katw.Museum

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 1, 15, 
29 Katw.Museum

 Lezing   "De Trein ons huis"
    PCOB/ DBO     De Wieken

vr 14;00

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 18 16

 Modeshow
     DBO     De Wieken

za 11:00 20

 Modeshow
     DBO     Het Trefpunt

za 10:45 13

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 14, 28 12

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 9:30 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

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

 Sport & Spel voor 55+
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Tablet cursus
     DBO      De Wieken vr 10:00 5, 12, 19, 26

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 9:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 15:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 13:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

7 sept. jaarvergadering + openingsdrive 
10:30 uur

28 sept. Avontuurlijke reisverhaal van 
Nederland naar China en terug

start 18 september bij voldoende 
belangstelling



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

De oplossing van de 
puzzel is: 
‘STRANDBOULEVARD’ 
en de winnaar van de 
VVV bon is M. Boot.

klass hittegolf (88) www.ruiterpuzzel.nl
info@ruiterpuzzel.nl
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Momenteel zijn er diverse nieuwbouwprojecten in en 
rondom Noordwijk. Veel Noordwijkers zijn ingeloot voor 
verschillende types huizen. 
In geval van nieuwbouw koop je “vrij op naam”. Dat wil 
zeggen dat de bouwer/projectontwikkelaar de kosten van 
de akte van levering betaalt, zowel de notariskosten als de 
kadasterkosten. Ook is er géén overdrachtsbelasting 
verschuldigd, maar omzetbelasting, die al in de koopsom 
begrepen is. 
De bouwer kiest daarom zelf de notaris, de kosten zijn 
immers voor hem. Veel mensen denken dat ze ook de 
hypotheekakte bij deze projectnotaris moeten laten 
passeren. Dat is niet het geval. De kosten van de hypo-
theekakte betaal je als koper zelf, ook al is het “vrij op 
naam”. Dit slaat alleen op de levering, niet op de hypo-
theek. Als koper van een nieuwbouwhuis ben je dus vrij 
om een notaris te kiezen voor de hypotheekakte. “Wie 
betaalt, bepaalt.”
Nu zijn er notarissen die projectnotaris zijn voor een 
bepaald nieuwbouwproject, en in de brieven aan de 
kopers schrijven dat als de kopers de hypotheekakte niet 
bij hen laten passeren, er kosten in rekening gebracht 
worden, die tot over de € 200 kunnen oplopen. Deze 
kosten maken zij, aldus de notarissen, vanwege het contact 
dat met de ‘vreemde’ notaris gelegd moet worden voor de 
overboeking van de gelden. Er moet een zogenaamde 
“Baarns Beslag-brief” worden uitgewisseld. Maar het is de 
notaris waar de hypotheekakte passeert die deze brief 

maakt. De notaris die de levering passeert hoeft alleen een 
handtekening voor akkoord op deze brief te zetten. 
Mensen komen bij mij en vragen of deze gang van zaken 
zomaar kan. Het lijkt op ‘gedwongen nering’. Ik vertel hen 
dat notarissen voor allerlei werkzaamheden geld kunnen 
vragen en dat de tarieven in principe vrij zijn. Wel moet op 
verzoek een overzicht gegeven worden wat precies 
gedeclareerd wordt en waarvoor. Toch voelt het voor veel 
mensen niet goed. Het lijkt alsof je geen andere keus hebt 
dan de hypotheek óók bij de projectnotaris te doen, anders 
verspeel je zo maar € 200, -. De vraag is of dit het geval is. 
Als de betreffende notaris in totaal € 1.000 in rekening 
brengt voor de hypotheekakte, inclusief kadasterkosten, 
BTW en andere verschotten, en een andere notaris brengt 
voor dezelfde akte € 700 in rekening, ben je ondanks de 
heffing van de projectnotaris bij die andere notaris (je 
eigen notaris) nog goedkoper uit! Laat u dus goed voor-
lichten! Vraagt u bij zowel de projectnotaris als de notaris 
van uw eigen keuze een offerte 
voor de hypotheek aan.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

‘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 

Horizontaal
1 Niet zonnige kant 6 kampeermiddel 12 tussen heet en koud 14 nachtjapon 15 nummer (afk.) 17 Nikkel (symbool) 18 ik 20 
bijwoord 21 familielid 22 hevig verlangend 25 draagbaar zonnescherm 28 eilandengroep 29 ruimte gevuld met mensen 31 
lichaamsdeel 32 spil 33 zilver (symbool) 35 plezier 36 uitroep van verrassing 37 lidwoord 38 zintuigen 40 spits uiteinde 42 
familielid (afk.) 43 bouwterrein 44 voorzetsel 46 klein vlekje 48 artikel 51 Bijbelboek (afk.) 53 hoofdstuk (afk.) 54 windrich-
ting (afk.) 56 en meer (afk.) 57 Verenigde Staten (afk.) 58 deel van een bergmeubel 60 gewas 62 jongensnaam 64 onderor-
de (plantkunde) 66 zwijgend (muziekterm) 68 voorzetsel 69 koning, keizer 70 stapel 72 lage rivierstand (afk.) 73 kleine 
afgelegen eilanden behorend tot de vs (in internetadres) 74 hooivork 76 jongensnaam 78 overzicht van de inhoud van een 
site 79 beschonken.

Verticaal
1 Schoeisel 2 inhoudsmaat (afk.) 3 aanzetting 4 munt 5 bezittelijk voornaamwoord 7 slee 8 stuur van een schip 9 stamvader 
10 van een (afk.) 11 naaigereedschappen 13 boerengereedschap 16 natuursteen 18 insecteneter 19 automerk 21 deel van 
het gezicht 23 ruimtelijke ordening (afk.) 24 belasting (afk.) 26 arrestatieteam (afk.) 27 bridgeterm (afk.) 30 zonnige zijde 34 
werkelijk zo-zijnde 36 overmatige warmte 38 honderd gram 39 niet echt 40 lijn waarmee een schip wordt vastgelegd 41 
jongensnaam 45 temperatuur schaal 47 systeem van denkbeelden 49 zaniken 50 ijsverkoper 52 bos- en veldgod der 
Romeinen 54 luizenei 55 mallejan 57 Indische taal, gesproken in Pakistan 59 decibel (afk.) 60 na dato (afk.) 61 muzieknoot 
63 meisjesnaam 65 kledingaccessoir 67 muze van de geschiedenis 71 klaar 74 Bijbelboek Ruth (afk.) 75 vogel 76 public 
relations 77 te koop.
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DE MUSEUMBUS GAAT WEER RIJDEN. 

Op vrijdag 5 oktober 2018 gaan we er weer op uit met 
de Museumbus. Dit keer gaan we wat verder weg naar 
het mooie zuidwesten van Friesland  en bezoeken we  

het Jopie Huisman Museum in Workum en 
het Museum Hindeloopen in Hindeloopen 

 
Vertrek om 9 uur (verzamelen : 8.45 uur) vanaf J. v.d. Hoornstraat 
(P- en marktplein) in Noordwijk Binnen met de bus naar Friesland en we 
verwachten rond 19.00 uur weer in Noordwijk te zijn. U kunt zelf beslissen of u de musea gaat 
bezoeken of dat u liever de dorpjes zelf wilt bekijken. Het is allebei de moeite waard.  

Inbegrepen Dagtocht (inclusief) : busvervoer + lunchpakket (Noordwijk-Workum/Hindelopen- Noordwijk)  
Leden van KBO Noordwijk betalen voor deze dagtocht €  20,00 en niet-leden betalen €  30,00 p.p.  

Niet inbegrepen : entree musea en overige niet genoemde zaken. 
Toegangsprijs Jopie Huisman : volwassenen €  8,50  - Museumkaart gratis -  CJP €  6,50 
Idem Hindeloopen : volwassenen €  6,00  - Museumkaart gratis -  betalende groepen > 10 pers. €  5,00 

Aanmelden via de aanmeldingsstrook in deze Nieuwsbrief, deze na invullen a.u.b. deponeren in de  
KBO-brievenbus in de hal van zowel De Wieken of Het Trefpunt of  
per post naar : KBO Noordwijk, p/a Willem Alexanderpark 10, 2202 XW Noordwijk.  

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en een nota voor de kosten. Na betaling van de nota is de 
aanmelding definitief. Meldt u tijdig aan, want vol = vol. 
Meer informatie via An van Beelen (071-88 814 07). 

Info Jopie Huisman Museum : Nieuwe expositie | Efkes thús 

Ter ere van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 is in het Jopie Huisman Museum een bijzondere 
bruikleententoonstelling te zien. Uit de privéverzameling van de Zwitserse ondernemer Frederik Paulsen 
hangen ruim dertig werken van Jopie Huisman in Workum. Deze grootste privécollectie van werken van 
Jopie wordt nu voor het eerst in het Jopie Huisman Museum tentoongesteld. Hiermee kan het museum 
eindelijk voldoen aan een van de meest gestelde vragen van bezoekers: “Heeft Jopie Huisman nog meer 
geschilderd dan wat hier te zien is?”  Deze tentoonstelling is te zien t/m 6 januari 2019. 

Info Hindeloopen Museum : tentoonstelling uit eigen collectie 
----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  ------------------------------------ 

DAGTOCHT  vrijdag 5 oktober 2018, JOPIE HUISMAN & HINDELOOPEN Museum 

Deelnemer(s): KBO Lid nr. 1  =  5390………  /niet* KBO Lid nr. 2  =  5390……… / niet* 

Naam  1 :  Dhr./Mevr.    

Adres      :   

Woonplaats :  Postcode : 

Telefoon : Mobiel.tel.:                                     E-mail : 

Naam  2 :  Dhr./Mevr.   

 

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.         Vult u dit formulier a.u.b. zorgvuldig en duidelijk leesbaar in ! 
De aanmelding sluit op 12 september 2018 ! 
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FRANSE CONVERSATIE  (seizoen 2018 – 2019) 

Sinds een aantal jaren begeleidt mw. S. Potters een groep enthousiaste mensen die hun Franse taal  bij 
willen houden in een jaarlijkse serie van 25 lessen gedurende de periode september t/m maart van het 
opvolgende jaar. Helaas is deze activiteit abusievelijk niet opgenomen in het onlangs uitgebrachte 
Activiteiten - jaarboek van de ouderenbonden als onderdeel van de zomer-editie van het blad Leef! 

Mw. Potters heeft aangegeven ook het komende seizoen weer graag van de partij te zijn, te beginnen vanaf 
21 september 2018 met een bijeenkomst op de vrijdagmorgen voor geoefende/gevorderde deelnemers van 
10.00 – 11.00 uur in De Wieken. 

Nieuw is dat u zich ook kunt inschrijven voor bijeenkomsten 
‘ Franse conversatie voor beginners ‘.  
Deze cursus is nog niet definitief maar gaat bij voldoende 
belangstelling zeker ook van start. Deze bijeenkomsten worden 
dan ingepland op de dinsdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur, ook in 
De Wieken. 
Meldt u in elk geval aan als u hierin geïnteresseerd bent, er 
wordt dan contact met u opgenomen. 

Deelname per seizoen kost voor leden van de Noordwijkse ouderenbonden 
(KBO Noordwijk, ANSV en PCOB afd. Noordwijk) slechts €  87,50 (25 lessen), voor  
niet-leden geldt een opslag van €  2,50 per les. Deelnemers/geïnteresseerden kunnen zich voor deze 
bijeenkomsten aanmelden via het activiteiten-aanmeldingsformulier dat u kunt verkrijgen bij de receptie van 
De Wieken en/of het Trefpunt. U kunt het ook downloaden via de website van KBO Noordwijk of ANSV. 
Inleverpunten van deze formulieren zijn vermeld op het formulier. 

Voor meer informatie :  Jacques Berbée  tel. 071 – 36 138 58  of 06 – 25 066 569 

 

 

De museumbus gaat weer rijden Franse conversatie (seizoen 2018-2019)

Stedentrips in het najaar 
Na onze prachtige zomer lonkt het najaar om er nog even 
op uit te gaan.  De maand november is een ideale maand 
voor een stedentrip.  En hiervoor zijn twee bestemmingen 
uitgekozen tijdens een bijzondere periode in deze steden.   

  

Rome en het Liturgisch Muziekfestival 
Een prachtige combinatie,  waarmee je de stad op een 
unieke wijze leert kennen.  Italiaanser kan eigenlijk niet!  
Overdag kun je de stad met een gids of op eigen 
gelegenheid verkennen.  En in de avond geniet je van 

beroemde muziek in de mooiste basilieken van Rome,  
waaronder de Sint Pieter en Paulus buiten de Muren.  En 
tussendoor is er volop gelegenheid voor een heerlijke 
cappuccino of een pastamaaltijd. Zelfs in de avonduren 
november,  als het nog heel vertoeven is in Rome. Gaat u 
mee van 10 t/m 15 november a.s.?  

Krakau tijdens de kerstmarkt   
Van 23 t/m 27 november a.s. kunt u mee naar het 
middeleeuwse Krakau, prachtig gelegen tegen het Poolse 
Karpatengebergte.  De tweede stad van Polen heeft veel te 
bieden aan cultuur,  traditie en geschiedenis. Vooral rond het 
mooiste plein van Polen,  de Rynek Glowny,  met prachtige 
gebouwen en gezellige terrassen. En in deze periode kunt u 
genieten van de mooiste kerstmarkt van Europa.  Met elkaar 
wandelen of fietsen we met een (NL) gids door de 
binnenstad,  dalen we af in de beroemde zoutmijnen en 
worden we stil in het vlakbij gelegen Auschwitz.  Een 
prachtige stedentrip vol verwondering en verdieping.  

Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie over deze 
unieke stedentrips?   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.  



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
                     Nummer        uiterste inleverdatum:
Oktober 8  12 september
November 9  10 oktober
December 10  28 november
Vorige Nieuwsbrieven 
Van dit jaar en van vorig jaar 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 

Samenstelling KBO-bestuur 

Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
 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
  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.J. van Rossum-Duindam
Raadhuisstraat 56     90 jaar

Dhr. A.A.J. Beuk 
Erasmusweg 11     80 jaar

Dhr. J.E. Beugelsdijk 
Groot Hoogwaak 214     84 jaar

Mevr. W.J.M. Jansen-Vervaet
Groot Hoogwaak 162     84 jaar

Mevr. A.G. Zuiderduin-Romijn 
van Leeuwenstraat 36     87 jaar

Dhr. M.P.M. de Ridder 
Zonnekant 95    67 jaar

Mevr. P.J. van Duijn-Florisson 
Gladiolenstraat 48    85 jaar

Mevr. C.A.A. de Haas-van der Weijden
Jeroenspark 1 k417    92 jaar

Mevr. W.C.M. Janson-Brouwer 
Groot Hoogwaak 1 k208     93 jaar

Dhr. H.L.M. van der Putten 
Achterzeeweg 92      83 jaar
 




