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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

De eerste 3 KBO wandelingen voor het nieuwe jaar 2019 
zijn bekend. Met Rene, Marga en Kees hebben we de 
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 en een 
enkele keer met de auto vanaf het Verkadeplein naar het 
begin van de wandeling.
Di. 15 januari 2019.  Wandeling van Rene. 15 km.
 Om 9 uur vertrekken we vanaf Verkadeplein met auto naar 
De Bosrand tuincentrum Wassenaar. We drinken daar koffie 
met.. en vervolgen de wandeling naar De Horsten, 
Voorschoten, Kasteel Duivenvoorden De Vlietlanden en etc.
Di, 19 februari 2019. Wandeling van Marga. 14 km.
Om 9 uur vertrekken we vanaf het Verkadeplein met auto 
of met de fiets naar Dokters Post in Voorhout. Hiervandaan 
heeft Marga een mooie wandeling door Elsgeesterpolder, 
Rijnsburg, bij tuincentrum De Mooy koffie pauze en 
omgeving uitgestippeld. We laten ons weer verrassen.
Di.19 maart 2019. Wandeling van Kees. 17 km. 
Amsterdam/Flevopark / Muiderberg.                                                                                                                    
Om 8.45u vertrekken we vanaf het Verkadeplein bij de St.
Jeroenskerk naar station Sassenheim om 9.13u  via 
Amsterdam-Centraal naar station-Muiderpoort, daarna 
met stadsbus 37 richting Molenwijk Flevopark. Mooie 
wandeling door Indische Buurt, IJburg via Diemerzeedijk, 
langs het IJmeer met uitzicht op Pampuseiland etc. naar 
Muiderberg.
Ellen de Groot 06 426 56 757

KBO wandelingen 
Alweer de laatste Nieuwsbrief van dit jaar en tegelijk 
de eerste van volgend jaar.

Heeft u ook zo genoten van de lange warme zomer van 
dit jaar? Ik wel, ik werd er zelfs een beetje lui van…. Dat is 
nu weer voorbij en lui zijn, dat kunnen wij ons niet meer 
permitteren, er moet immers van alles worden georgani-
seerd om met elkaar een goede tijd te beleven. U ziet 
verderop in de Nieuwsbrief wat er allemaal gedaan is om 
het u naar de zin te maken, daar waar de mogelijkheid er 
(nog) is, maakt u daarvan gebruik, zou ik zeggen.

Er moet mij wel iets van het hart: er wordt heel veel 
georganiseerd maar wij weten nooit hoeveel mensen 
daaraan zullen gaan deelnemen. Soms organiseren wij 
iets en zijn dan afhankelijk van de accommodatie als het 
gaat om bv. het aantal beschikbare kaarten. Vooral in het 
laatste geval moeten wij dan soms mensen teleurstellen, 
heel vervelend, maar wij kunnen geen mensen op stoelen 
gaan stapelen. Daarom zijn wij dan verdrietig dat mensen 
die geen kaart(en) hebben kunnen bemachtigen, heel 
onaangenaam reageren. U wilt toch niet dat wij op een 
gegeven ogenblik de moed verliezen en u dan maar niets 
bijzonders aanbieden? Wij willen namelijk dat zoveel 
mogelijk mensen iets kunnen meemaken waar zij anders 
geen mogelijkheid voor hebben, of dat een concert is of 
een bezoek aan een museum. Mijn verzoek is dus: wees 
blij als u erbij kunt zijn en teleurgesteld als dat niet kan, 
maar scheldt niemand uit en maak niemand verdacht.
Zo, dat was mijn grootste probleem van dit jaar en dat is 
– hoop ik – bij dezen opgelost.

Wat kijk ik alweer uit naar het volgend jaar waarin wij 
elkaar bij heel veel verschillende activiteiten kunnen 
ontmoeten. Het maakt een mens blij om samen dingen 
te doen, maar ook om zo nu en dan een ander te helpen 
die het wat minder goed getroffen heeft op dat moment.
Op dit moment worden nieuwe ouderenadviseurs 
opgeleid die u kunnen helpen als u iets moet aanvragen, 
die naar u kunnen luisteren om te weten hoe u het beste 
geholpen kunt worden, kortom die voor u klaar staan als 
u even niet de weg in de lastige samenleving kunt vinden.
In de volgende Nieuwsbrief zullen zij aan u worden 
voorgesteld, dat is toch een mooi nieuw begin?

Wij wensen u, als bestuur van KBO Noordwijk, een 
heel goede laatste maand van 2018 en een goed begin 
van 2019.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter

Ik ben blij 
dat je hier bent



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 ! 
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Ledenadministratie KBO Noordwijk, dhr. H.C. Boogaards, p/a Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk 
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Haarlem - Heemstede - Aerdenhout 
14 km di 20 nov.`18
Vandaag 21-11-2018 lopen we de wandeling van Renee. 
Het is bere koud 4 graden maar door de wind voelt het 
nog kouder aan. Met toch nog 20 enthousiaste wande-
laars gaan we met de trein naar Haarlem, waar we eerst 
opsteken bij Brinkman. Wat een gezellig restaurant, we 
genieten van koffie, gebak en koek en al verkrijgbaar 
vanaf 1879 volgens opdruk koekje. Mooie lampen met 
glazen pegels hangen aan het hoge plafond. De 
wandeling start bij de Bavokerk op de Grote Markt en 
gaat door het oude centrum langs de Brouwersvaart, 
richting Overveen. We volgen het Houtmanpad richting 
landgoed Duinlust. Komen langs de Zanderijvaart 
richting Duinvallei gaan verder door het Hoge Duin naar 
Duinlust en uiteindelijk arriveren we bij Kraantje Lek 
met zijn oude holle boom vereeuwigd in het brons. Daar 
is het goed toeven in het restaurant. Gesterkt vervolgen 
we onze herfstwandeling naar het landgoed Elswout 
waar we door het poortgebouw het park binnen lopen. 

Het is een prachtig park met zijn indrukwekkende 
bomen waar op sommige grote elfenbankjes zitten, zien 
leuke prieeltjes, mooie bruggetjes. Er zijn weer de 
nodige foto’s van gemaakt, zagen waterpartijen en een 
orangerie plus een beeld van een jager met twee 
honden. Het grote huis spiegelt zelfs in het water. We 
hebben een prachtige wandeling van uiteindelijk 17,2 
km gelopen. Het was een prachtige herfst wandeling. Ik 
ga volgende keer graag weer mee.

Wimke Schrier

Groene Wissels26 di 16 okt `18
Den Dolder: Splinterenburg en Pijnenburg 16 km. 
2e versie.
Vandaag is de wandeling van Kees. Met onze voordeelu-
ren kaart reizen we met 16 enthousiaste wandelaars weer 
naar het startpunt van de wandeling.We gaan vandaag 
met de bus naar Leiden en vandaar met de trein.
Bij het station is het restaurant de Egelantier waar we 
eerst met een koffiepauze beginnen. Om 11.00uur begint 
dan onze prachtige herfstwandeling. Landgoederen 
Splintenberg en Pijnenburg zijn zeer de moeite waard om 
te bezoeken. We komen langs een paar mooie landhuizen 
met een vijver of is het een ven? Het zonnetje schijnt en 
het bos heeft veel prachtige herfskleuren.

Indrukwekkende beukenlanen maar ook sparren, dennen, 
larixen en eiken. Lunchen op een mooi plekje aan de rand 
van het bos. Er ligt veel blad op de grond van beuken en 

ook beukennootjes, eikeblad en vooral veel eikels en grote 
bossen, trossen lijken het wel van paddestoelen, elfen-
bankjes, inktzwammen. Er zijn veel mooie foto s gemaakt. 
Even een weetje. De den, duo heeft twee naalden in zet. De 
spar solo een naald en de larix legio heeft heel bosje 
naalden. Passeren een stuk uitgebloeide hei. Om half vier 
komen we aan op het station Den Dolder. In Utrecht 
missen we net de trein naar Leiden. Daar ontstaat menings-
verschil in de groep. Gaan we wachten of nemen we de 
trein naar Schiphol en stappen daar over? Uiteindelijk 
maakt het niets uit we treffen elkaar weer in de bus naar 
Noordwijk. Toch nog samen uit samen thuis. Ik kijk terug 
op een prachtige wandeldag met in alle opzichten het 
heerlijke weer, de voorspoedige reis en het aangename 
gezelschap. Het was echt een Topdag.Hoop een volgende 
keer zeker weer mee te gaan.

Wimke Schrier

KBO-wandeling

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. 

 

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. 06 197 50 676 
• dhr. Jacques Berbée,
 tel. 071 - 36 138 58

KBO-wandeling



    

Zachtjes aan komt de winter toch echt weer in beeld met een altijd al drukke december maand. Maar toch, 
voor ons aanleiding om ook tijdig met deze periode aan de slag te gaan en met een mooi resultaat.  
In samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds hebben we de hand weten te leggen op een mooi aantal 
plaatsen voor het kerstconcert in het Concertgebouw in Amsterdam.  
Dit concert zal op donderdagmiddag 20 december a.s. plaats vinden tussen 14.30 en 16.15 uur.  
De ontvangst is vanaf 13.30 uur met koffie of thee en tijdens de pauze staat er een drankje voor u klaar. 

Het Nederlands Philharmonisch Orkest voert o.l.v. dirigent Jan Wierzba een prachtig programma uit van 
Tsjaikovski, Bach, Piazzolla, Strauss jr. en sr.    
Soliste : Lucienne Renaudin-Vary (trompet). Presentatie : Maartje van Weegen 

Doordat naast het Ouderen Fonds ook KBO Noordwijk een deel van de kosten voor haar rekening neemt, is 
deelname -uitsluitend voor leden- mogelijk voor een all-in prijs van slechts €  5,- per persoon. Inschrijven is 
daarbij verplicht en snel reageren aan te raden, want we verwachten een grote belangstelling voor dit 
evenement. Na inschrijving ontvangt u zo spoedig bericht of uw deelname doorgaat of niet en zoja, hoe en 
wanneer u de kosten dient te voldoen. Betaal dus niet eerder alsdat u daarvoor wordt uitgenodigd !! 
Rolstoelplaatsen zijn (na overleg) beperkt beschikbaar. 

Dagtocht Kerstconcert 2018, Concertgebouw Amsterdam (inbegrepen) :  
 busvervoer Noordwijk-Amsterdam v.v., entreeticket Concertgebouw, koffie, thee en een drankje. 
 Ledenprijs : €  5,-  Datum :  20 december 2018, concert van 14.30 -16.30 uur (NedPhO) 
 Vertrek uit Noordwijk : nader te bepalen, waarschijnlijk ±  12.30 uur (zie ook agenda Nieuwsbrief) 
----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  ------------------------------------ 

Kerstconcert,   Concertgebouw Amsterdam 20 december 2018 
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.   

Vult u dit formulier a.u.b. zorgvuldig en duidelijk leesbaar in ! 
De  aanmelding sluit op 20 oktober 2018 

Deze strook kunt u deponeren in de KBO-postbus (in de hal) van zowel De Wieken als Het Trefpunt,  
of per post naar : KBO Noordwijk, p/a Willem Alexanderpark 10, 2202 XW Noordwijk 

 

Activiteitenwetenswaardigheden 
Terugblik 

Opening seizoen 2018/2019. 
Op 22 september werd het seizoen 2018/19 geopend en 
er was een theater gecreëerd in de vorm van een halve 
maan. Het zag er heel gezellig uit. Eerst allemaal een kopje 
koffie/thee met aansluitend een optreden van ‘Theater 
Thuis’.Wat was dat leuk met mooie prachtige stemmen. De 
zangeres was steeds verkleed in de zangeres die zij 
nabootste. In de pauze werd er een drankje geschonken 
met een feestelijk mini gebakje. De volle zaal heeft 
genoten van deze middag en zeker voor herhaling 
vatbaar.  

Gezellige modeshow in de Wieken 
zaterdag 20 oktober.
Er zijn altijd vaste programmapunten in de modeshow van 
de Firma Klooster. De animerende uitleg van Heer Klooster, 

verschillende type mannequins naar leeftijd en kleding-
maat en de goede prijs en kwaliteitsverhouding. Ook de 
vergoeding van de lunch als je na de pauze iets koopt. 
Maar wat er ook geshowd wordt is altijd een grote verras-
sing en hoe je de show waardeert is altijd persoonlijk. Het 
kleurenpalet van herfstshow was vrij rustig met het 
accent op aubergine en wat groen multicolour. De rode 
jas was een kleurrijke uitschieter. Veel bloesjes, truien, 
topjes en pantalons kregen de aandacht. Nieuw waren de 
losse kraagjes als vervanging van de bloezen, vest of trui. 
En na de show werd de lunch geserveerd dat bestond uit 
broodje half om en broodje kaas, met als toetje een heer-
lijk ijsje met slagroom en aardbei. Al met al was het voor 
ons een boeiende ochtend. En ook zeer gezellig dankzij de 
inzet van het kbocateringsteam, onze hartelijke dank.
Ik kijk uit naar de volgende show.
Berty Blok van de Voort 

Activiteiten 

Kerst in de Wieken
Vrijdag 21 december aanvang 11.00 uur. 
Zoals u weet heeft Pastoor Th. Blokland andere 
taken (erbij) op zich genomen. Ja, alles veranderd ook de 
KBO moet zich hierin aanpassen. Maar er is een oplossing 
en we hopen toch dat u in groten getale op21 december 
naar de Wieken komt om toch op een andere manier 
Kerst met ons te vieren.
Aanvang 11.00 uur koffie met iets lekkers 
                   11.30 uur Kerstverhaal voorgelezen door     
      Margreet van de Burg
                   11.45 uur glaasje bowl of advocaat 
                   12.15 uur Kerst High Tea  
                   13.30 uur optreden van het geweldige   
      Noordwijkse koor Dune & Forest 
Voor deelname aan dit Kerstfeest is de prijs 5 euro. 
Wel even aanmelden bij An van Beelen want ook hier 
geldt VOL=VOL.

 

Kerstdiner voor alleengaande. 
Ook dit jaar is er een Kerstdiner voor alleengaande en U 
bent welkom op zondag 23 december aanvang 14.00 uur. 
De kosten zijn 5 euro en met zijn allen is het knus.
Wilt u meedoen dan graag aanmelden bij An van Beelen. 

NIEUW NIEUW NIEUW - Varen naar de Moezel !!
Het is heel vroeg om over de een vakantie te gaan denken 
voor het jaar 2019 en toch kan het niet anders. Er gaan 
tegenwoordig zoveel senioren een rivierencruise maken en 
vooral als je met een groep 6 dagen wilt gaan varen dan 
moet je er bijtijds bij zijn. Maar na veel zoeken is het gelukt 
om een optie te krijgen tot 25 januari 2019. De naam van 
de boot is “Salvinia” en we gaan dan op zondag 7 juli in de 
avond naar Arnhem (met de bus van Beuk) om aan boord 
te gaan. Dit is geregeld omdat de boot 8 juli vroeg in de 
morgen vertrekt. Intussen kunt u dan heerlijk op uw gemak 
ontbijten. Heeft u interesse?  Even bellen naar An van 
Beelen 071 8881407

NIEUW  - Sjoelen 
Er zijn op dit moment een paar leden die graag willen 
sjoelen in de Wieken. Misschien vindt u het ook leuk en 
gezellig om een potje te sjoelen? Het is vanaf januari  2019 
elke dinsdagmiddag vanaf 14.00uur. Dus even een belletje 
naar Annie van Beelen.   

ZONDAG – Hoe denkt u over ‘zondag’?
Is dat een dag waar u naar uitkijkt, zoals bijvoorbeeld “ha 
fijn, een vrije dag, wat zal ik eens gaan doen?” Of bent u blij 
als het weer maandag is geworden? Wij hebben begrepen 
dat voor veel mensen de zondag een moeilijke dag is. 
Kinderen en/of kleinkinderen hebben meestal een drukke 
agenda. Waar worden mensen blij van? Dat is onder meer 
muziek, dansen en andere mensen ontmoeten. Als we dat 
nou eens bij elkaar kunnen brengen dan krijg je een leuke 
middag samen. Dan wordt de zondagmiddag iets om naar 
uit te kijken.

Graag willen wij van u horen of ons idee aanslaat – maar 
natuurlijk moet u dan even laten weten of u voelt voor 
deelname aan (vooralsnog) 1 x per maand een middag 
“vrij”dansen in De Wieken. De bedoeling is dat we een 
prettige ontmoeting hebben, dansen moet niet, gewoon 
gaan zitten en luisteren kan altijd. We hebben muziek van 
de jaren 1960/1970 – zoals Cliff Richard, Roy Orbison of 
eerder The  Andrew Sisters, het geluid van the Big Bands –  
denk aan het orkest van Glenn Miller – ïn the mood, 
chattanooga choo choo – Delilah. 
Misschien heeft u wel een lievelingslied, om in stijl te 
blijven “Bring it on”.
Graag horen wij van u – bel even met An van Beelen 
telefoonnummer 071 – 88 814 07  
Bij voldoende interesse kunnen we dit starten. 
DUS = 1x per maand (voorlopig) op een zondag vanaf 
15.00 uur ? – tot 17.00 uur – in De Wieken vrij dansen of 
lekker kletsen en de bar is dan open en er zijn geen kosten 
aan verbonden.

Dagje Klaverjassen? Ja Gezellig. 
Op zaterdag 19 januari gaat de KBO weer een klaverjasdri-
ve organiseren, vorig jaar was het een zeer geslaagde dag. 
Het is de bedoeling dat we starten om 10.30 uur met 
inschrijven en een kopje koffie/thee, de drive start om 
11.00 uur. In de pauze is er een heerlijk soepje en een 
lunch. Na het tweede kaartgedeelte is er de prijsuitreiking. 
De kosten zijn 5 euro en de betaling is
bij aanvang in de Wieken. U kunt inschrijven bij Jan van 
Leeuwen tel. 3613156, Jan Groenewoud tel. 8892708 of 
Bart van de Kwaak tel. 0618767191.

Kerstconcert Amsterdam 20 december 2018 
Voor de deelnemers die meegaan naar het kerstconcert in 
het Concertgebouw te Amsterdam, hier nog even de 
datum en vertrektijd :
Donderdag 20 december 2018, vertrek om 12:30 uur 
(verzamelen 12:15 uur) 
vertrek vanaf : vanaf parkeerterrein aan de Duinwetering 
in Noordwijk (voorheen marktplein) 
Reisleiding : Annie van Beelen   tel.  06 – 4721 4177  



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Januari '19 Februari '19

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 Nieuwjaarsbingo 
zie DBO 7

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 16 20

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

do 14:00 24 21

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 18 15

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 28, 25

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Klaverjasdrive
     DBO     De Wieken

za 10:30 19

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

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

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 8, 22 5, 19

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 9, 23 6, 20

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v  PC Jeroen do 10:30 10, 24 7, 21

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 11, 25 8, 22

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Sjoelen
     KBO  v   De Wieken

di 14:00 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 15 19

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Januari '19 Februari '19

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 12, 26 9, 23

 Bingo / Damesbingo
     DBO      De Wieken

ma 20:00 14 11

 Bingo " Nieuwjaars-bingo "
     DBO     Het Trefunt

do 13:15 3

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

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

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Januari '19 Februari '19

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

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

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt

di 10:00 8 12

 Frans, conversatie 
     DBO     De Wieken

vr 10:00 11, 18, 25 1, 8, 15, 22

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:15 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:30 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 12, 26 9, 23

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 28 Katw.Museum 4, 18

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 28 Katw.Museum 11

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 15 19

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 4, 18 1, 15

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Sport & Spel voor 55+
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 9:00 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

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

Carnavalsmiddag zaterdag 23 februari
 
Seniorenmiddag met bekendmaking van de Groot Noortukker 2019 
Op zaterdag 23 februari 2018 organiseert Carnavalsvereniging De 
Noortukkers weer de jaarlijkse carnavalsmiddag voor senioren in het 
Northgo College aan de Duinwetering 107 te Noordwijk. Het feest begint 
om 13.30 uur en duurt ongeveer tot 17.00 uur. De bekendmaking van de 
Groot Noortukker is om 14:30 uur. Iedereen is van harte welkom en de 
toegang is gratis. Uiteraard treden de dansmariekes weer op en wordt de 
middag muzikaal omlijst door Hofkapel de Torentrekkers. 

Voorafgaand aan de seniorenmiddag wordt traditiegetrouw om 12.00 uur 
een boerenkoolmaaltijd geserveerd (zaal geopend vanaf 11.45 uur). De 
boerenkool maaltijd is gratis en inclusief 1 consumptie. Wilt u mee eten van 
deze overheerlijke boerenkool met worst? Geeft u dan snel op bij de heer 
S. Bulk via telefoonnummer: 06-30017732.



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

De oplossing van de 
vorige puzzel is: 
’HERFSTKLEUREN‘ en de 
winnaar van de VVV bon 
is Dhr. W. van Oosten, 
Alk 144. 

klass winter 76 www.ruiterpuzzel.nl
info@ruiterpuzzel.nl

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67

68 69 70 71 72 73

74 75 76 77

78 79

© www.ruiterpuzzel.nl

6 38 64 9 3 47 19 66 56 30 79 13 42 50 28

Ivonne Clemens Uitvaartverzorging en Uitvaartwinkel | www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

IVONNE      CLEMENS
V E R Z O R G I N GU I T V A A R T

‘Wij nemen uw zorg uit 
handen op het moment 
dat u dat nodig heeft’. 

Dag en nacht bereikbaar 
06 23954021

Ivonne Clemens
Walter Steenvoorden

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 
 14 Voorlichting over sieraden en zelf maken  Nieuw

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). 

 Opties voor nieuwe activiteiten 2018/2019 in de Wieken

Horizontaal
1 Sleeën 6  als in de winter 12 bevestigingsmiddel 14 wintergroente 15 deel van een ziekenhuis (afk.) 
17 internationale vereniging 18 warme stof 20 lidwoord 21 bridgeterm(afk.) 22 stierenvechter 25 gat 28 stel 
29 belasten 31 adem 32 rund  33 boom 35 fooi 36 zijne majesteit 37 opbergruimte 38 schrijfvloeistof 40 schurk 
42 Honduras (in internetadressen) 43 Europees land 44 aldaar (Lat. afk.) 46 zintuigen 48 soort tapijt 51 geheel 
53 United Nations (afk.) 54 insect 56 Japans toneel 57 muzieknoot 58 zonder inhoud 60 prent 62 Arabisch land 
64 borrelhapjes 66 brandstof 68 voorzetsel 69 dierengeluid 70 deel van een boom 72 maanstand (afk.) 
73 landenteken 74 honingdrank 76 oud paard 78 tankschepen 79 het slopen.

Verticaal
1 Keukengerei 2 Denemarken (afk.) 3 ondervinden 4 het droge deel van de aarde 5 aanspreektitel van een 
minister (afk.) 7 persoonlijk vnw. 8 ongaarne 9 het toenemen 10 oude lengtemaat 11 honkballer 13 Kobalt 
(symbool) 16 zuivelproduct 18 huiduitwas 19 vergrootglas 21 zeer vlug 23 Tantalium (symbool) 24 oosterlengte 
(afk.) 26 Pitcairn (afk. in internetadressen) 27 IJsland (landenteken) 30 oorkonde 34 wintersport 36 stukken gras 
38 mythologische figuur 39 voorzetsel 40 Bruto Nationaal Product (afk.) 41 bunzing 45 boomvrucht 47 landelijk 
49 vogel 50 toucher (muziekterm) 52 traag en lui 54 plaats in Gelderland 55 opdracht 57 weg 59 militaire rang 
(afk.) 60 bijvoorbeeld (Fr. afk.) 61 tot afscheid (afk.) 63 gewicht (afk.) 65 edelsteen 67 vallei in Italië 71 reeds 
74 met name (afk.) 75 bijwoord 76 klasse (afk.) 77 Chinese munt.



Het is alweer bijna december. Eerst Sinterklaas – met 
cadeautjes – en daarna Kerst – met cadeautjes. Voor velen 
ook het moment dat er schenkingen aan de kinderen (en 
kleinkinderen) gedaan worden. Dat kan zowel contant, 
over de bank, als “op papier”. Bij schenkingen “op papier” 
worden er bij notariële akte bedragen schuldig erkend, 
waarover door de (groot)ouders aan de (klein)kinderen 
jaarlijks 6% rente betaald moet worden. Anders ziet de 
Belastingdienst het niet als echte schulden. De belasting-
vrije bedragen zijn hetzelfde ongeacht de manier waarop 
de schenkingen gedaan worden. In 2018 kan aan kinderen 
belastingvrij € 5.363 geschonken worden. Aan kinderen 
tussen de 18 en 40 jaar kan éénmalig € 25.731 geschonken 
worden ongeacht het bestedingsdoel of € 53.602 voor een 
dure studie. Ter besteding aan de eigen woning kan per 
kind of ieder ander (!) tussen 18-40 jaar € 100.800 worden 
geschonken. Dit kan uiteraard niet op papier, maar moet 
worden overgemaakt voor de aanschaf van een eigen 
woning of verbouwing van de eigen woning of aflossing 
van de hypotheek op de eigen woning. Ook is het mogelijk 
een kwijtschelding te doen op de schuld die een kind aan 
de ouder heeft doordat de ouder geld geleend heeft voor 
de eigen woning van het kind. Voor de schenking van 
€ 100.800 geldt een ingewikkelde overgangsregeling, 
waarvoor van belang is wat er eerder al aan het kind 
geschonken is en wanneer! Aan kleinkinderen (en alle 
anderen) kan in 2018 belastingvrij € 2.147 pp geschonken 
worden. Ook voor kleinkinderen (tussen 18 en 40 jaar) 
staat de éénmalige schenking van € 100.800 voor de eigen 
woning tot uw beschikking.

Voor 2019 zijn de bedragen inmiddels ook bekend: € 5.428 
voor kinderen, € 26.040 voor kinderen tussen 18-40 
bestedingsvrij, € 54.246 voor kinderen tussen 18-40 voor 
een dure studie, € 102.010 voor iedereen tussen 18-40 voor 
de eigen woning en € 2.173 voor kleinkinderen en alle 
anderen. 
Tip 1: als uw kind boven de 40 is maar getrouwd of gere-
gistreerd partner met iemand jonger dan 40, kan de leeftijd 
van de echtgenoot/partner gebruikt worden om de 
vrijstelling te incasseren voor een schenking aan uw eigen 
kind.
Tip 2: als u een groot vermogen heeft waarbij de kinderen 
in geval van overlijden 20% erfbelasting betalen (erfdeel 
meer dan € 145.343 pp) kunt u overwegen schenkingen te 
doen binnen de 10% schijf, tot dat bedrag van € 145.343. 
Er is dan wel 10% schenkbelasting verschuldigd, maar u 
bespaart dan toch 10% erfbelasting. Dat voordeel kan 
aardig oplopen.

Ten slotte wens ik u allen 
prettige Kerstdagen en 
een gezond, gelukkig en 
succesvol 2018!

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-SweereRembrandt 350 jaar (KBO-museum bus)

Rembrandt 350 jaar   ( KBO-museum bus ) 

KBO Noordwijk organiseert volgend voorjaar voor haar leden een bezoek aan het Rijksmuseum 
in Amsterdam ter gelegenheid van een bijzonder tentoonstelling over ‘ Rembrandt 350 jaar ‘. 

Het museum schrijft hierover : “Voor de eerste keer in de geschiedenis presenteert het 
Rijksmuseum een overzichtstentoonstelling van alle schilderijen, prenten en tekeningen van 
Rembrandt uit de eigen collectie. Met topstukken als De Nachtwacht, Marten & Oopjen, Het 
Joodse Bruidje en De Staalmeesters, beheert het Rijksmuseum de grootste collectie schilderijen 
van Rembrandt ter wereld. De tentoonstelling geeft een weergaloos beeld van Rembrandt als 
kunstenaar, als mens, als verhalenverteller en laat zien hoe vernieuwend hij was.” 

Leden kunnen zeer voordelig aan deze dagtocht deelnemen 
doordat KBO Noordwijk een groot deel van de 
vervoerskosten voor haar rekening neemt.  
Niet-leden van 55+ jaar kunnen onder voorbehoud van 
toewijzing tegen verhoogd tarief eveneens inschrijven.  
De inschrijving via inlevering van onderstaand volledig en 
duidelijk ingevuld inschrijfformulier sluit uiterlijk 18-jan-2019.  
Na de sluitingsdatum krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of uw deelname 
kan/zal doorgaan!! Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal het aantal deelnemers zo 
nodig aan de vervoerscapaciteit worden aangepast, ofwel ‘Vol is vol’. 

Dagtocht “Rembrandt 350 jaar” naar Rijksmuseum te Amsterdam op vrijdag 1 maart 2019 ; 
Kosten : Leden KBO-Noordwijk   €  5,00 p.p.,  Niet-Leden  €  16,00 p.p. (zie opm. hierboven). 
Inbegrepen; Busvervoer Noordwijk-Amsterdam v.v., opstappen Boekerslootlaan - Noordwijk 
(parkeerterrein naast Buijze Pers), vertrek Noordwijk 10:30 uur (verzamelen 10:15 uur),  
vertrek uit Amsterdam naar Noordwijk 16:00 uur. 

Niet inbegrepen; toegang museum en overige kosten. (Entree prijs volwassene € 19,00 p.p., 
voor houders Museumkaart €  0,00. Zie overige prijzen : www.rijksmuseum.nl/nl/tickets). 

----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  ------------------------------------ 

“ Rembrandt 350 jaar ”  Rijksmuseum  -  Amsterdam    - Vrijdag 1 maart 2019 
Deelnemer(s) : KBO - Lid nr. 1  =   5390……… KBO - Lid nr. 2  =   5390……… Geen-lid  *) 

Naam  1 : Dhr./Mevr. 

Adres  :  Postcode : 

Woonplaats :  Geboren dd.: 

Telefoon : Mobiel.tel.:                                    E-mail :  

Naam  2 : Dhr./Mevr. 

Adres  :  Postcode : 

Woonplaats :  Geboren dd.: 

Telefoon : Mobiel.tel.:                                    E-mail : 

Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in !! 
De  aanmelding / inschrijving sluit op 18 januari 2019. 

Deze strook kunt u deponeren in de KBO-postbus (in de hal) van zowel De Wieken als Het Trefpunt,  
of per post naar : KBO Noordwijk, p/a Willem Alexanderpark 10, 2202 XW Noordwijk 

*) Aankruisen indien van toepassing. 
 

Rembrandt 350 jaar   ( KBO-museum bus ) 

KBO Noordwijk organiseert volgend voorjaar voor haar leden een bezoek aan het Rijksmuseum 
in Amsterdam ter gelegenheid van een bijzonder tentoonstelling over ‘ Rembrandt 350 jaar ‘. 

Het museum schrijft hierover : “Voor de eerste keer in de geschiedenis presenteert het 
Rijksmuseum een overzichtstentoonstelling van alle schilderijen, prenten en tekeningen van 
Rembrandt uit de eigen collectie. Met topstukken als De Nachtwacht, Marten & Oopjen, Het 
Joodse Bruidje en De Staalmeesters, beheert het Rijksmuseum de grootste collectie schilderijen 
van Rembrandt ter wereld. De tentoonstelling geeft een weergaloos beeld van Rembrandt als 
kunstenaar, als mens, als verhalenverteller en laat zien hoe vernieuwend hij was.” 

Leden kunnen zeer voordelig aan deze dagtocht deelnemen 
doordat KBO Noordwijk een groot deel van de 
vervoerskosten voor haar rekening neemt.  
Niet-leden van 55+ jaar kunnen onder voorbehoud van 
toewijzing tegen verhoogd tarief eveneens inschrijven.  
De inschrijving via inlevering van onderstaand volledig en 
duidelijk ingevuld inschrijfformulier sluit uiterlijk 18-jan-2019.  
Na de sluitingsdatum krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of uw deelname 
kan/zal doorgaan!! Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal het aantal deelnemers zo 
nodig aan de vervoerscapaciteit worden aangepast, ofwel ‘Vol is vol’. 

Dagtocht “Rembrandt 350 jaar” naar Rijksmuseum te Amsterdam op vrijdag 1 maart 2019 ; 
Kosten : Leden KBO-Noordwijk   €  5,00 p.p.,  Niet-Leden  €  16,00 p.p. (zie opm. hierboven). 
Inbegrepen; Busvervoer Noordwijk-Amsterdam v.v., opstappen Boekerslootlaan - Noordwijk 
(parkeerterrein naast Buijze Pers), vertrek Noordwijk 10:30 uur (verzamelen 10:15 uur),  
vertrek uit Amsterdam naar Noordwijk 16:00 uur. 

Niet inbegrepen; toegang museum en overige kosten. (Entree prijs volwassene € 19,00 p.p., 
voor houders Museumkaart €  0,00. Zie overige prijzen : www.rijksmuseum.nl/nl/tickets). 

----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  ------------------------------------ 

“ Rembrandt 350 jaar ”  Rijksmuseum  -  Amsterdam    - Vrijdag 1 maart 2019 
Deelnemer(s) : KBO - Lid nr. 1  =   5390……… KBO - Lid nr. 2  =   5390……… Geen-lid  *) 

Naam  1 : Dhr./Mevr. 

Adres  :  Postcode : 

Woonplaats :  Geboren dd.: 

Telefoon : Mobiel.tel.:                                    E-mail :  

Naam  2 : Dhr./Mevr. 

Adres  :  Postcode : 

Woonplaats :  Geboren dd.: 

Telefoon : Mobiel.tel.:                                    E-mail : 

Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in !! 
De  aanmelding / inschrijving sluit op 18 januari 2019. 

Deze strook kunt u deponeren in de KBO-postbus (in de hal) van zowel De Wieken als Het Trefpunt,  
of per post naar : KBO Noordwijk, p/a Willem Alexanderpark 10, 2202 XW Noordwijk 

*) Aankruisen indien van toepassing. 
 

KBO Noordwijk organiseert volgend voorjaar voor haar 
leden een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam ter 
gelegenheid van een bijzonder tentoonstelling over ‘ 
Rembrandt 350 jaar ‘.

Het museum schrijft hierover : “Voor de eerste keer in de 
geschiedenis presenteert het Rijksmuseum een 
overzichtstentoonstelling van alle schilderijen, prenten en 
tekeningen van Rembrandt uit de eigen collectie. Met 
topstukken als De Nachtwacht, Marten & Oopjen, Het Joodse 
Bruidje en De Staalmeesters, beheert het Rijksmuseum de 
grootste collectie schilderijen van Rembrandt ter wereld. 
De tentoonstelling geeft een weergaloos beeld van 
Rembrandt als kunstenaar, als mens, als verhalenverteller 
en laat zien hoe vernieuwend hij was.”

Leden kunnen zeer voordelig aan deze dagtocht 
deelnemen doordat KBO Noordwijk een groot deel van de 
vervoerskosten voor haar rekening neemt.  
Niet-leden van 55+ jaar kunnen onder voorbehoud van 
toewijzing tegen verhoogd tarief eveneens inschrijven.  
De inschrijving via inlevering van onderstaand volledig 
en duidelijk ingevuld inschrijfformulier sluit uiterlijk 
18 januari 2019.  

Na de sluitingsdatum krijgt u zo spoedig mogelijk bericht 
of uw deelname kan/zal doorgaan!! Afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen zal het aantal deelnemers zo nodig 
aan de vervoerscapaciteit worden aangepast, ofwel 
‘Vol is vol’.

Dagtocht “Rembrandt 350 jaar” naar Rijksmuseum 
te Amsterdam op vrijdag 1 maart 2019  
Kosten : Leden KBO-Noordwijk € 5,00 p.p.,  
Niet-Leden € 16,00 p.p. (zie opm. hierboven). 
Inbegrepen
Busvervoer Noordwijk-Amsterdam v.v., opstappen 
Boekerslootlaan - Noordwijk (parkeerterrein naast Buijze 
Pers), vertrek Noordwijk 10:30 uur (verzamelen 10:15 uur),  
vertrek uit Amsterdam naar Noordwijk 16:00 uur.
Niet inbegrepen 
Toegang museum en overige kosten. (Entree prijs 
volwassene € 19,00 p.p., voor houders Museumkaart 
€  0,00. Zie overige prijzen: www.rijksmuseum.nl/nl/tickets).

IN MEMORIAM

 
 

   

Dhr. L. van Beelen  
Wassenaarsestraat 14     83 jaar

Dhr. L.P.H. Augustinus  
van de Mortelstraat 238     82 jaar

Dhr. T. van Manen 
Breloftpark 18     83 jaar

Mevr. G.M. Schuts-van Went  
Oude Zeeweg 28    88 jaar

Mevr. B.P. Warmenhoven-de Groot  
Jeroenspark 1 k221    95 jaar

Mevr. E.A. Ras-Mulder  
van de Mortelstraat 138    90 jaar

Mevr. M.B.M. Puijk-Witteman 
Hyacintstraat 22(P/A)    86 jaar

Dhr. W. van der Hulst 
Zonnekant 69    68 jaar

Dhr. A.H.C. Zandbergen 
Hoofdstraat 1-B    83 jaar



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

                     Nummer        uiterste inleverdatum:
Febtuari  2  16 januari
Maart  3  13 februari
April  4  13 maart
Mei  5  17 april
Juni 6  15 mei

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
vacant Secretaris
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl
J.M.J. Berbée  penningmeester   
 071 36 138 58 
 Ibannummer: NL23INGB000 3644769  
 t.n.v. KBO Noordwijk 
 E: penningmeester@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      06 197 50 676
 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

Contributie en contributie-nota 2019

Het einde van het jaar komt in zicht en daarmee ook 
de contributie en wat daar mee samen hangt voor het 
komende jaar 2019.
De contributie voor 2019 blijft ongewijzigd, dus dat 
wil zeggen;  
€  24,00 per jaar voor het eerste lid op 1 adres en  
€  20,00 voor de overige leden op datzelfde adres
De contributie-nota 2019 zult u eind januari a.s. 
ontvangen gelijktijdig met de Nieuwsbrief.  
Iets later als gebruikelijk, maar we handhaven de 
koppeling van de bezorging aan de verschijningsdatum 
van de Nieuwsbrief om de rayonhouders niet met een 
extra bezorgronde op te zadelen.
De betalingstermijn is voor leden die niet automatisch 
betalen : uiterlijk 15 februari 2019 (ongewijzigd). 
Leden die automatisch betalen, lezen de geplande 
incassodatum af op hun contributie-nota.

Ik wens u alvast een goed uiteinde 
en een gezond 2019!

Jacques Berbée  (penningmeester)




