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Uitvaartverzorging
Begraven-cremeren

A. van den Berg
Albert van den Berg
Zoutmanstraat 37

Telefoon: 071-3616889

2202 LM Noordwijk

Fax: 071-3624774

Krijn van der Bent
Keurslager

Admiraal-de Witt

Verstand van lekker
Probeer eens een maaltijd
uit ons uitgebreide assortiment
aan kant en klare maaltijden

Schoolstraat 7 2201 Noordwijk

Meat ~~M

tel.; 071-3646222

Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk, 071-3612720
www.vanderbent.keurslager.nl

www.admiraaldewitt.nl

Glas, Verf. Behang, en Lijsten

Joop Faase
Joop Faase b.v.
Televisie-en radiospeciaalzaak
Koelkastenen wasautomaten
Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk

St Jeroensweg 20, 2201 NZ Noordwijk

tel.: 071-3613558

tel.: 071-3612352

De Verfspecialist F.C. Lassooy
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Van de bestuurstafel
Dan kunt u enorme rotsen zien, de golven op
de rotsen geeft toch een enorm mooi gezicht.

Na een geweldig mooi en vooral ook warme zomer, gaan we nu langzamerhand naar de herfst.
Dat is hard nodig , voor ons omdat er soms wat
gezondheidsproblemen begonnen op te spelen
maar ook voor de natuur. De warmte en vooral
ook de droogte heeft veel bomen en heesters geen
goed gedaan.
Het leek door de bomen al snel herfst te worden,
te zien aan de bladeren die begonnen te verkleuren en al vroeg uitvielen.
Maar toch hoop ik dat u van de zon heeft
kunnen genieten, soms als we minder mobiel zijn,
rustig zittend in een stoel maar er was een mogelijkheid om meer buiten te komen. Het was ‘s morgens vroeg en ’s avonds heerlijk.

Door de golven hebben op veel plaatsen de
kustlijn grillige vormen.
Inmiddels zijn alle activiteiten weer volop begonnen en van harte hoop ik dat u gebruik zult
gaan maken van één of meerdere mogelijkheden. Wel begrijpen wij dat er jongere senioren
zijn die nog in het arbeidsproces zitten en
daardoor geen gebruik kunnen maken van de
activiteiten.
Toch is het belangrijk om ontspanning te hebben, mensen te ontmoeten en leuke dingen te
doen. Graag zouden wij van u vernemen wat
uw interesses zijn. Waar kunnen wij u een plezier mee doe, waaraan zou u graag aan deelnemen. Briefjes kunt u in de brievenbussen van
de Wieken of het Trefpunt doen. Eventueel
kunt u ons ook bellen.
Het nieuwe seizoen hebben wij met een gezellige middag, met het Rad van fortuin, in het
Trefpunt kunnen inluiden. Gezellig druk, op de
tafels veel mooie prijzen. De dames hebben
weer enorm hun best gedaan om alles goed te
regelen, daarbij was de hulp, drie dames, vanuit de zaal zeer welkom. Kortom een leuke gezellige sfeer waar we met plezier aan terugdenken. Ook de eerste bingo had extra glans,
op de tafels ook hier, leuke en bruikbare prijzen met een gratis kopje koffie en een consumptie in de tweede pauze. Kortom een bijzonder geslaagde, gezellige middag.
Tot slot wens ik u, mede namens het bestuur,
een heel fijn en plezierig seizoen.

Naar buiten gaan is trouwens belangrijk voor ons
lichaam. Buiten wordt in uw lichaam de
nodige vitamine D aangemaakt.
Aangezien vitamine D ons lichaam helpt om calcium op nemen uit de voeding die we binnenkrijgen,
draagt het bij aan het behoud van stevige botten
en tanden. Het zorgt ook voor een goede werking
van de spieren en het immuunsysteem.
Dus gebruik het mooie weer op momenten dat u
naar buiten kunt gaan.
Kortom veel gelegenheden voor eenieder om te
genieten in de afgelopen zomermaanden.
De jongere senioren hebben volop kunnen

genieten, een tocht in het buitenland was , voor
het weer niet per se nodig. Maar een tocht langs
de Europese kust is prachtig.
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Foto’s van de opening van
het seizoen

Lootjes kopen voor de volgende rond

Jan Hoek zorgt voor het rad, Edith roept
de nummers om en bij deze ronde

Beëindiging van de werkzaamheden voor de bingo.
Voorafgaande aan de eerste bingo, is bekend gemaakt dat Co
Hogenhuis zijn werkzaamheden voor de bingomiddag ging beëindigen.
Lange tijd was Co present om de bingo te draaien maar zo langzamerhand vond hij het tijd geworden om deze werkzaamheden af te sluiten.
Als dank werd aan Truus een bouquet bloemen overhandigt en Co werd verblijd met een
cadeaubon.
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Kerstbuffet.
Eén van de kerstattentie ’s die u tijdens het kerstbuffet, onder
leiding van Melinda Meere, kunt maken. Het kerstbuffet vind
plaats op 17 november. uitgebreide informatie vindt u op pagina 12.

Computercursus Windows 10.
Aan het einde van vorige Windows 10 cursus is
afgesproken dat de volgende cursus zal starten op
17 oktober. Deze cursus zal plaatsvinden in Het
Trefpunt, Schoolstraat 2 en begint om acht uur tot
ongeveer half tien. een uurtje extra oefen thuis,
van u vergen. De kosten van deze cursus, 6 lessen,
bedraagt 60 euro totaal. Heeft u vragen over de inhoud van de cursus of over de aanmelding, e-mail dan naar Hennie Meeuwenberg, emailadres: karelmeeuwenberg@ziggo.nl .

Belangrijk, vermeldt in de e-mail of in uw briefje: naam, adres en telefoonnummer.
De cursus start definitief als er voldoende aan meldingen zijn.

Informatie over Noordwijkse joodse slachtoffers
in ‘Het Trefpunt’
In het hart van oud Joods Amsterdam wordt het Holocaust Namenmonument gebouwd.
Dit monument zal worden opgebouwd uit 102.000 stenen. Op deze stenen komen de namen te staan van Joden, Roma en Sinti die (tijdens de Tweede Wereldoorlog) vanuit Nederland zijn gedeporteerd en in een concentratiekamp zijn omgekomen.
Op dit monument komen de namen te staan van 27 mensen die in Noordwijk geboren zijn
of tijdens de oorlog in ons dorp woonachtig waren. Om deze namen te adopteren hebben
we een jaar lang geld in gezameld. Nu alle certificaten in huis zijn, willen we graag verder
gaan met de volgende stap: wie zijn de mensen achter deze namen?
Op internet hebben we al heel veel informatie verzameld. We zouden dit graag aan willen
vullen met verhalen of herinneringen van mensen die hen hebben gekend. Zat u bij één
van deze kinderen in de klas? Woonde u of uw (groot) ouders naast één van deze gezinnen? Werkte u tijdens de oorlog op de Willem van den Berghstichting? Schrijf uw verhaal
dan op in onze herinneringsmap of neem contact met ons op. We zijn op zoek naar informatie over de volgende mensen, vermeld op de volgende pagina:
5

Informatie over Noordwijkse joodse slachtoffers
in ‘Het Trefpunt’
We zijn op zoek naar informatie over de volgende mensen:
Fam Coltof, Oude Zeeweg 56.
Fam Catz, Beethovenweg 23.
Fam Oostra en fam van Leeuwen, Koepelweg 26
Van de Willem van den Berghstichting :
Samuel van der Kloot, Robert Zodij en Rebecca Opdenberg,
Mannes Tromp, Zoutmanstraat 59.
Fam Mendels, Piet heinstraat 39/ Quarlus van Uffordstraat 8.
De neven en nichten:
Matje, Betje, Herman, Gabriel en Salomon van IJssel, Noordwijk binnen.
Fam Keizer- van Wijnbergen .
Johan Wijler, Beethovenweg 20.
De eerste twee weken van oktober zullen de certificaten en de herinneringsmap in
‘Het Trefpunt’ staan. Komt u eens een kijkje nemen?
-Edith Tinga, Erik.tinga@gmail.com (0252-233472).

De muur zoals het eruit komt te
zien

Certificaat: Opdat hun namen voortleven
6
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Kabouters en gidsen tot 1960
Schrijver en grondlegger van de scouting was Lord
Baden Powell. Hij is geboren in Paddington bij
Londen op 22-02-1857. Zijn bijnaam was B. P.
Hij was luitenant-generaal in het Britse leger en
met zijn vrouw had hij twee zonen en twee dochters. Hij overleed op bijna 84-jarige leeftijd in zijn
huis in Nyeri in Kenia op 08-01-1941 waar hij ook
begraven is. Hij heeft diverse onderscheidingen
ontvangen: Orde of Merit, de Orde van SintMichaël en Sint George en de Koninklijke orde van
Victoria.
Zijn invloed werkte door in de onderwijsmethode
die hij in scouting bouwde. Deze is verwant aan
onderwijsmethoden waar zelf- en groepsleren
centraal staan zoals Freitener onderwijs, Daltononderwijs, Jenaplan en Lederwijs.

Beelden uit mijn kinderjaren
Uit mijn jeugd zo vrij en blij
Trekken somtijds kalm en rustig
Aan mijn peinzend oog voorbij
‘k Denk nog dikwijls aan die da-agen
Vol geluk en stille vreê
Hoe verheugd ik steeds ontwaakte
In ons hutje bij de zee.

Dit was een liedje dat mijn moeder vaak zong. Op
de radio was Willy Derby hiermee vaak te horen.
Wat weet u van vroeger?
Het is tenslotte al weer ruim 60 jaar geleden. Dat
was in de vijftiger jaren van de vorige eeuw, dat ik
zelf lid werd van de kabouters, nu scouting geheten.
Ik was acht jaar en het leek mij leuk om met een
groepje meisjes leuke dingen te doen. Ik zal ongetwijfeld enthousiast gemaakt zijn door Alice Alkema- Maria Montessori (zij is begraven op de RK bede (v.d. Berg) die mijn moeder een paar
graafplaats in Noordwijk) beschouwde scouting als
dagen in de week hielp in de huishouding.
de voortzetting van
Zij was een van de leidsters (Rea en Radi).
haar onderwijsmethoOok mijn een jaar oudere zus Willy en nichtde voor oudere kinjes Lia Peschier en Marianne Versteege werderen. Jonge mensen
den lid. Iedere week kwamen wij samen in
kunnen kennis en
o.a. het Juvenaat, het oude houten parovaardigheden opdoen
chiehuis dat naast de kerk stond.
door samenwerking in
De diverse ruimtes werden tevens
natuurlijke groepen
gebruikt door o.a. de muziekvereniging Exvan vrienden die vercelsior en het jongerenwerk van Noordwijk.
antwoordelijkheid
Bovendien was er een toneel die voor de
voor elkaar nemen.
uitvoeringen geschikt was.
Ze leren door te doen
De meisjes werden in groepjes van ongeveer
en worden zo zelfstanvijf verdeeld.
dig. Het ging BadenIk zat in het groepje dat Merel heette en had
Powell om leren buieen afbeelding daarvan op borstzakje van
ten het klaslokaal door
het uniform genaaid. Na ongeveer een half
avontuur en zonder
jaar en na afsluiting van een aantal testen
vastgesteld leerplan;
konden wij geïnstalleerd worden. Wij kregen
zo had hij zelf in zijn
bruine uniformen. Dat was een jurk met
jeugd het meeste geborstzakjes en een stropdas.
leerd. Op 22 februari
De installatie werd gedaan door de geestelij1957 gingen wij met
ke verzorger / aalmoezenier van de kabouter
z’n allen eerst naar de
en gidsen kapelaan Sambeek.
Baden Powell
kerk om het feit te geHet ging er in onze ogen heel plechtig aan toe. Hier- 22/02/1857-08/01/1941
denken dat hij
bij moesten we een belofte afleggen. “Ik beloof een
honderd jaar
goede kabouter te zijn. Iedereen te helpen waar ik
geleden geboren was en daarna was er een
kan, vooral thuis”. We hebben in het Juvenaat ook
gezamenlijk ontbijt.
.
een keer een toneelstukje gespeeld, dat heette
“Pietje smeerpoes” wat wij met heel veel enthousiasme opvoerden.
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Op 22 februari 1957 gingen wij met z’n allen
eerst naar de kerk om het feit te gedenken dat
hij honderd jaar geleden geboren was en daarna
was er een gezamenlijk ontbijt.
Om de 4 jaar vindt er een wereldwijde jamboree
plaats. Deze is voor jongens en meisjes van 14 tot
18 jaar.
De meisjes zaten dan al bij de gidsen.
De eerstvolgende keer is het van 22 juli tot 2 augustus 2019. Deze is ditmaal in Amerika. De verwachting is dat daar ± 40.000 jongeren vanuit de
hele wereld mee zullen doen. Uit Nederland gaan
meer dan 1000 scouts mee. Zij zullen daar feesten, elkaars cultuur leren kennen en samen grenzen verleggen.

***********

De bovenste rij:
Alice Alkemade (v.d.Berg), Greet v.d.Berg
(v.d.Berg), Lia Peschier, Annemiek v.d.Holst, Anneke Versteege, Willy Versteege, Matty Mathôt.
2e rij: Jaqueline v.d. Zalm, Maria Casper, Ciska
Heemskerk, Anke v.d.Berg.
3e rij: Annemiek de Groot, Nel v. Kampen, Fieke
v.Rijn, Agnes de Winter, Marianne Versteege,
Ineke Paullussen.
Onderste rij: Annemiek Alkemade, Ria
v.Kampen, Marian Casper, Jopie of Lenie Salman.
Eerst vond men onderdak in de Pickèstraat in
een bollenschuur. Omdat deze weer voor werkzaamheden gebruikt ging worden, werd naar het
Juvenaat verhuisd. Toen deze na enkele jaren
afgebroken werd, konden we terecht aan de kop
van de Kerkstraat. Daar had Mathôt een kruidenierswinkel. Wij mochten van de zolderruimte
gebruikmaken.

Als je de trap opliep rook je dat ze katten hadden. Hij
is met zijn gezin later naar Canada geëmigreerd.
Wederom een verhuizing, nu naar de Wilhelminastraat in de Wilhelminaschool.
In de zomer mochten wij op kamp. Daar wij als kinderen nooit met vakantie gingen, was dit een hele
belevenis. De eerste keer gingen wij naar De Zilk. Als
kind kwam je bijna niet buiten het dorp, dus dit was
al een heel eind weg. Maar nu denk je “Ik kan het
lopend af”
Meisjes mochten toen niet in tenten slapen, dus sliepen wij in de koeienstal. Deze was natuurlijk goed
schoongemaakt. Ieder kreeg een jute zak en moest
deze vullen met het stro wat in een andere schuur
lag. Onder veel hilariteit werd dit gedaan en er werd
gekeken of hij wel hard genoeg was om op te slapen.
Zo lagen wij op een rij naast elkaar. De eerste nacht
sliep je niet lekker door al het geprik van het stro,
maar de andere dagen ging het beter omdat het stro
een beetje was samengepakt. Maar ja, als iemand
gilde “Daar gaat een muis” dan stonden we allen
overeind en kwam ervan slapen niet veel terecht,
ondanks dat verder die muis niet werd waargenomen. Elke morgen gingen wij eerst al vroeg, nuchter,
lopend naar de kerk in De Zilk. Ik vond het een heel
eind en waarom elke dag?
Een broer van Alice die priester was, Sjaak, is een
keer met ons meegegaan. Hij liep toen nog in een
lange zwarte soutane. Dit zie je nu maar heel weinig.
Het lijkt op een lange jurk met aan de voorkant een
knoopsluiting van boven tot onder. Aan de kleur
kon/kan je zien welke functie iemand had/heeft binnen de RK Kerk; wit voor de paus, rood-zwart voor de
kardinalen, paars voor de bisschop en zwart voor een
priester.
Eenmaal in die week mochten de ouders op bezoek
komen. Onze ouders kwamen met de ouders van Annemieke Alkemade in de auto mee. Zij konden dan
zelf zien hoe hun kinderen zich vermaakten. Het gebeurde af en toe dat een kind heimwee kreeg en deze werd dan door de ouders opgehaald. In die week
deden wij allerlei spelletjes met elkaar. We waren de
hele dag buiten, behalve als het regende. Bramen
plukken in de duinen, wat wij die avond, na goed te
zijn uitgewassen, op aten met veel suiker.
Buiten werd een gat in de grond gemaakt en een geïmproviseerde poepdoos (hudo) gemaakt, welke
werd afgeschermd met grote jute zakken om je nog
een beetje privacy te geven. Als het donker was ging
je met een zaklantaarn er heen, anders kon je struikelen.
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Met Hemelvaartsdag gingen we dauwtrappen
en moesten daarvoor vroeg opstaan. Wij gingen
door de duinen naar de Zilk waar de kerkdienst
werd bijgewoond. Met de bus gingen we dan
weer naar huis.
Vanaf mijn tiende jaar zat ik bij de gidsen. Voor
de installatie moesten wij een witte fluitenkoord knopen in diverse knopen die ook in de
visserij gebruikt werden. Wij moesten dus wel
oefenen want je moest de knopen kennen en
deze ook kunnen benoemen. Deze fluitenkoorden werden bij Bep van Ruiten in de van Leeuwenstraat gedaan.

Op bezoek in De Zilk
De tweede keer gingen wij naar de Langervelderslag.
Ook daar sliepen wij in een stal. Arie Alkemade, de broer
van Alice, bracht ons weg. Allemaal in zijn bestelbusje,
waar hij anders zijn bollen in vervoerde. Wij stonden en
zaten met z’n allen, anders ging het niet. Het is maar
goed dat de verkeerscontrole hierop niet groot was, anders zouden ze een fikse bekeuring gekregen hebben.
We waren blij dat we er waren, want we vonden het
een eind weg. Van af het terrein kon je de kerktorens
van Noordwijk zien. Dus ook hier kon je het lopend af,
maar dat wisten we toen nog niet.
Om de kosten van het kamperen mede te bekostigen
1958 Langeveld, aardappelen schillen en bonen afhalen:
gingen wij in de paasvakantie een ‘heitje ( 25 cent) voor
Thea en Willy Versteege, Annemiek Alkemade, Moniek
een karweitje’ doen. Dus in je omgeving belde je aan
van de Berg
en vroeg of zij een klein karweitje voor je hadden. Het
kon van alles zijn een boodschap doen, de straat vegen, Het was een mooie dag dus wij konden dit in de
iets wegbrengen, de hond uitlaten of de ramen zemen. tuin doen waar op het gras de nodige meters
Maar dan hoopte je wel dat je wat meer kreeg want je koord werden afgemeten. Van het bruine uniform werd later overgestapt naar het blauwe als
was langer bezig. Soms hoefde je niets te doen maar
kreeg je wel een heitje (25 cent). Dat was fijn omdat je je als gids werd geïnstalleerd. Deze vond ik
mooier. Als kind vond ik bruin een “poepkleur”,
dan sneller opschoot.
dus blauw was een hele vooruitgang. Tevens
hoorde bij dit uniform een donkerblauwe baret.
Het is niet voor te stellen dat Bep nu al vijftig
jaar mijn schoonzuster is. Toen was zij een van
de leidsters.
De leidsters kregen hun opleiding in Huis ter Leede
in Sassenheim. Daar werden zijn voor hun taak klaargestoomd in het begeleiden van jonge meisjes. Hierna werden zij officieel geïnstalleerd

Groepsfoto in de Zilk
10

Wij waren tenslotte “nette” katholieke meisjes en gingen daar naar een kloosterkerk. Daarvan zijn nu in het
katholieke zuiden er steeds minder van.
Tijdens een van die dagen kwam er een militaire jeep
met soldaten het terrein oprijden met aan het stuur
Ab Steenvoorden, de vriend van Bep van Ruiten (later
haar man).

Installatie van Wil Stam door Guido Beckers
Achtergrond: Greet van Schie (van der Voort) en
Greet van de Berg (van de Berg).
Er waren nog andere leidsters, maar die heb ik
niet allemaal meegemaakt o.a. Til de Raad, Tineke Kortekaas.
88888888888888888

De derde keer dat ik met kamp ging, was naar
Brabant. Wij gingen naar Teteringen met een
bus. Voordat alles ingeladen was en ieder op zijn
plaats zat is het nodige voorafgegaan. Dit keer
was het niet mogelijk voor de ouders ons te bezoeken.
Het was te ver weg. Een enkeling beschikte destijds over een auto. Deze keer moesten wij ook
zelf koken op een houtvuurtje op de grond. Er
werd een gat gemaakt in het zand. Aan de zijkanten kwamen een paar stenen met er op een ijzer
roostertje. De takken konden dus eronder geschoven worden. Er moest dan ook hout gesprokkeld worden. Je was al blij als iemand in je
groepje redelijk kon koken omdat de meesten
van ons er niets van terecht brachten. De bereiding van het eten mocht dan wel meer tijd in beslag nemen, maar we hebben wel iedere avond
warm gegeten. De pannen moesten goed
schoongeboend worden met groene zeep om al
die rookaanslag te verwijderen. Met elkaar werden deze problemen opgelost.
Ook in Brabant moesten wij elke morgen vroeg
opstaan om naar de H. Mis te gaan.

Het boerenechtpaar Baks met de leidsters tijdens weekje verblijf in Teteringen.
Hij kwam zijn vriendin opzoeken. Je kunt wel begrijpen dat vele van ons nieuwsgierig waren hoe het afscheid zou verlopen, dus werden ze goed in de gaten
gehouden.
Om te kijken of mijn herinneringen wel kloppen heb
ik navraag gedaan bij diverse leidsters van toen en bij
familieleden die hier ook lid van zijn geweest. Dan zie
je dat na zo veel jaar het geheugen van velen hen af
en toe in de steek laat. Gelukkig herinnerd de ene dit
en de andere dat, zodat dit verhaal voor vele een blijk
van herkenning zal zijn. De kabouters en gidsen van
de padvinderij zijn opgegaan in de scouting. Hiervan
zijn in Nederland nu zowel jongens als meisjes lid en
telt ongeveer 110.000 leden.
In Noordwijk is het Scouting Norvicus en hebben hun
clubgebouw “Het Troephuis” aan de van
Berckelweg 52. Men kan al v.a. 6 jaar lid worden en
zijn in leeftijdsgroepen verdeeld tot 18 jaar. Zij hebben een eigen website waarop alle informatie te vinden is.
® A. van Ruiten-Versteege juli 2018

Bericht van overlijden.
De afgelopen maand is ons het volgende lid ontvallen:
Mevr. W. Groenewoud-Cramer

Jan Kloosstraat 33

2201 PV Noordwijk

Wij betuigen ons medeleven met het verlies en wensen de nabestaanden veel sterkte.
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Kerstkaarten Buffet 2018
Na het succes van vorig jaar ook dit jaar weer een Kerstkaarten buffet!
Zaterdag 17 november van 10.30 tot 16.00 uur.
We maken minimaal 6 kerstkaarten. Elke kaart
is anders qua kleur en model kortom net even
anders dan een standaard kaart………
Je krijgt per kaart-project een pakket met papier, lint en versieringen. We maken de kaarten
met mooi bedrukt papier, stempels, embossing
poeder, snij mallen en embossing mallen en wat
al niet meer.

Je hoeft geen gevorderde te zijn ik help je er graag bij
zodat je met mooie projecten weer naar huis gaat.
De kosten bedragen € 12,50 voor een gezellige creatieve dag.
Elke 2e en 4e maandag van de maand “Kaarten en
Meer”……….in het Trefpunt.
Van 14.00 tot 16.00 maken we een kaart, of een doosje of een andere cadeau verpakking .
Je bent van harte welkom!
Voor onder de middag graag een eigen lunchpakket meenemen.
Graag tot ziens ! Groetjes Melinda Meere-Jansen 06-49688541 of per mail naameere@hotmail.com

Huwelijks jubilea
Op 2-10-2018 zijn de heer en mevr. L.Th.P van Doorn Dahliastraat 60, 2203 JV Noordwijk,55 jr gehuwd.
Op 4-10-2018 zijn de heer en mevr. Bal– Oudgaarden, Duinkant 59, 2203 NN Noordwijk,
45 jr gehuwd
Op 9-10-2018 zijn de heer em mevr. Reyngoud, Stakman Bosse straat 42, 2203 GK
Noordwijk, 45 jr gehuwd.
Op 21-10-2018 zijn de heer en mevr. A. Houwaart, An van Gilsehof 24, 2201 LX Noordwijk, 65 jr gehuwd
Op 30-10-2018 zijn de heer en mevr. L. Oranje-Wiersma, Margrietstraat 16, 2202 TS
Noordwijk, 65 jr gehuwd.

Wij wensen deze echtparen van harte geluk met dit jubileum en wensen hen nog vele
goede jaren
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
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 hypotheekakte betaal je als koper zelf,
ook al is het "vrij op naam". Dit slaat alleen
op de levering, niet op de hypotheek.
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 Beslagbrief" 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 voorlichten! 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 te Noordwijk
Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) / ckruis@notariskruissweere.nl / 071-3640100
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Inloop activiteit

Haken en breien
Elke donderdag 10.00 tot 12 uur
In het Trefpunt Schoolstraat 2 Noordwijk
Haken en breien tijdens creatief en gezellig samenzijn.
Materialen van thuis zijn welkom.

U komt toch ook?
Aanmelding via
het Trefpunt

Meer informatie: Nel van der Meer
Telefoonnummer 06-55938187

De volgende modeshow van H en A mode wordt gepresenteerd op zaterdag 13 oktober
in het Trefpunt.
De zaal was die dag reeds gereserveerd door de klaverjasclub maar zij waren bereid om
een andere boeking te plaatsen zodat H en A mode de nieuwste seniorenmode kan presenteren.
U bent vanaf kwart voor elf van harte welkom, om elf uur start de presentatie. H en A
biedt modieuze, draagbare kleding van goede kwaliteit aan tegen een scherpe prijs.
Na de show kunt u deelnemen aan een lunch, bestaande uit kadetjes,
een drankje en een toetje. Voor deelname aan de lunch betaalt u
€ 2,50 p.p. Wilt u deelnemen aan de lunch meldt u dit dan, telefonisch 071-3614198 of per email karelmeeuwenberg@ziggo.nl of via
een briefje welke u deponeert in de brievenbus van De Wieken of Het
Trefpunt, aan Hennie Meeuwenberg.
Na de lunch kunt u rustig rondkijken en eventueel passen.
Het personeel van H en A mode geeft u goede kleding adviezen en nemen daar ruim de
tijd voor.
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Activiteiten
Dag
Alle werkdagen
Alle werkdagen
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag

Woensdag
Woensdag
Woensdag

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Samen eten
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

Augusstus 2018 ANSV

Datum
Activiteit
behalve op di. mo Biljart inloop / soos
Biljart inloop / soos
8.
Vergadering DBO
1 oktober.
Samen koken
1 oktober.
Samen eten
1/8/15/22/29
Schilderen / aquarelleren
8/22.
Knutselmiddag
29.
Kunstgeschidenis groep I
29.
Kunstgeschiedenis groep I
1/15.
Kunstgeschiedenis groep II
29.
Kunstgeschiedenis groep II
1/8/15/22/29
Schilderen / aquarelleren
8.
Damesbingo
2/9/16/23/30
Biljart competitie
9.
Fotografie
16.
Literaire leeskring
Franse conversatie
bij voldoende aanm.
2/9/16/23/30
Schilderen / aquarelleren
2/9/16/23/30
Klaverjassen competitie
2/9/16/23/30
Schilderen / aquarelleren
2/9/16/23/30
Country Line Dance
3/10/17/24/31
Tafeltennis
3.
Bestuursvergadering
10.
Bloemschikken
3/10/17/24/31.
Bridge "Oudt Noordwijck
3/10/17/24/31
Klaverjassen, koersbal, sjoelen
3.
Postzegel ruilmiddag
3/10/17/24/31.
Wandelvoetbal
3/10/17/24/31.
Volksdansen
17/24/31.
Computercursus 10
4/11/18/25.
Bridge "Oudt Noordwijck
4/11/18/25
Gymnastiek
4/11/18/25.
Haken en breien
18.
Bingo
25.
Bowling
Bowling Centrum
4/11/18/25.
Galm sportstimulering
5/12/19/26.
Bridge "Oudt Noordwijck
12.
Samen eten op vrijdag
13.
Modeshow
6/20.
Biljart inloop
6/20.
Klaverjassen competitie

en DBO
Accomm.
Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Trefpunt
29-Katw. Museum
Trefpunt
Katw. Museum
Wieken
Wieken
Wieken
Trefpunt
Wieken
Wieken
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Wieken
Hs ter Duinstr.
Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Wieken
Sportpark SJC
Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
N'hout
Stijntesduinstr.
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt



Sport en Spel voor senioren

Gymzaal Stijntjesduinstraat



***TOV gebouw Achter Maria ter Zeekerk, Huis ter Duinstraat



Informatie activiteiten ANSV tel. 071-3614198



Informatie receptie Het Trefpunt en De Wieken 071-7114334

16

Tijd

Org.
10 tot 17 u. DBO
10 tot 17 u. DBO
10.00
DBO
10.00
ANSV
12.00
ANSV
09.30
DBO
13.30
ANSV
14.00
DBO
DBO
14.00
DBO
DBO
14.00
DBO
20.00
DBO
09.30
ANSV
10.00
DBO
10.00
DBO
10.00
DBO
14.00
DBO
13.30
DBO
13.30
DBO
19.30
DBO
9.00
DBO
10.00
ANSV
10.00
ANSV
13.30
DBO
13.30
ANSV
13.30
ANSV
13.30
DBO
14.30
DBO
20.00
DBO
09.00
DBO
10.15
DBO
10.00
ANSV
14.00
ANSV
14.00
ANSV
19.00
DBO
13.30
DBO
12.00
DBO
10.45
DBO
13.00
DBO
13.30
DBO
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Samenstelling van het Bestuur
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Hennie Meeuwenberg

3614198

karelmeeuwenberg@ziggo.nl

Secretaris: Henriëtte van der Gugten

8884884

info@ansv.nu

Penningm.:Ton Brakhoven

06-51562062

ton.brakhoven@sheerenloo.nl

Bestuursleden :

Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Binnen:

Hennie Meeuwenberg-Beijer

3614198

Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Zee

Aad Passchier- van Rooijen

3688627

Bestuurslid Wonen:

Cees Hamburger

3619954

Bestuurslid ledenadministratie

Ton Ouwehand

3618638

Bestuurslid activiteiten

Aad Passchier- van Rooijen

3688627

Berichten maandblad:

Hennie Meeuwenberg-Beijer

3614198

Adviesraad Sociaal Domein/koken

Ton Donders

3614981

Medewerkers: Belastinginvullers:
Dick van der Gugten
Cees Hamburger
Berend Ike
Ton Ouwehand
Wil Steenvoorden
Pieter Verhoeven
Froukje Vriezema
Herman Wamelink
Tiny van den Wollenberg

071-8884884
071-3619954
071-3612370
071-3618638
06-52407408
071-3611282
071-3616043
06-10763579
071-3621132

gugten1947@gmail.com
cecohamburger@hotmail.com
berend.ike@gmail.com
floriston@hetnet.nl
wil.steenvoorden@gmail.com
pieterverhoeven@gmail.com
mevr_f_vriezema@ziggo.nl
hermanwamelink@gmail.com
cvdw@ziggo.nl

Ouderenadviseurs:
Ton Donders
Coördinator
Tiny van den Wollenberg
Cees Hamburger
Hennie Meeuwenberg

071-3614981
071-3621132
071-3619954
071-3614198

ton.donders@casema.nl
cvdw@ziggo.nl
cecohamburger@hotmail.com
karelmeeuwenberg@ziggo.nl

Web-master:
Henriëtte van der Gugten
Webadres:

071-8884884
ANSV.secretaris@gmail.com
WWW.ANSV.NU

Facebook pagina:
Coty Hamburger Facebook pagina ANSV Noordwijk: Heeft u foto’s. nieuwtjes of tekst voor deze facebookpagina, stuur deze dan naar emailadres ANSV.facebookpagina@ gmail.com

Ledenadministratie:
Ton Ouwehand

Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout

071-3618638

floriston@hetnet.nl

Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan de ledenadministratie.
Gegevens betreffende de contributie en de Vuurtorenpas.
Contributie ANSV:

€ 20,00 per jaar

Partner:

Uw contributie kunt u overmaken naar ANSV Noordwijk

€ 10.00 per jaar.
NL14INGB0007090565.

Graag vermelding van uw lidnummer, bij uw naam uw voorletters vermelden en uw adres.

Aanschaf Vuurtorenpas is gratis. Te gebruiken bij consumpties, in de accommodaties
bij het zwemabonnement van het zwembad en bij een aantal artikelen bij de Hema, korting bij slager Konijnenburg en de Beweegschool.
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KLACHTENFORMULIER
WMO Voorzieningen

Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen of vervoer.
Naam: ………………………………………………… …………………………………………………………………………
Adres: …….………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode:.....………………Woonplaats………………….. …….. Telefoonnr.: …………………………………………
Huishoudelijke hulp Organisatie:…………………………………..Vervoer/ pasnummer:…………………………………
Klacht:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………………………………………........................

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Handtekening: …………………………………………. …………………...

Datum: ……………………………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ——————————–—

Het is belangrijk om uw klachten te melden, doet u dit a.u.b. zo snel mogelijk.
Via het DBO (DrieBondenOverleg) wordt er contact opgenomen met de Gemeente of
de betrokken instanties. Op die manier kunnen we in elk geval zorgen dat de klachten op de
juiste plaats besproken worden.
Heeft u niet genoeg ruimte om uw klacht duidelijk op te schrijven, gebruikt u dan a.u.b. de achterkant van dit formulier. Het formulier kunt u inleveren bij Ton Donders, ook bij activiteiten aan
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Op het moment dat we
het blad klaarmaken
voor de drukkerij, regent
het aan een stuk door.

Maar op deze foto’s ziet
de herfst er heel liefelijk
uit.

Foto’s Cees en Coty
Hamburger
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