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Alweer een maand voorbij. Heeft u dat ook zo vaak, 
die gedachte? Het is een leuke maand geweest, als 
het gaat om de activiteiten, het is een drukke maand 
geweest als het gaat om de vergaderingen en het is in 
zijn algemeenheid een dynamische maand geweest. 
Wat wil een mens nog meer? 
 
De komende maand zal waarschijnlijk ook weer zo een 
worden en wij kijken er met zijn allen naar uit. Hoewel...
met zijn allen? Niet iedereen doet volop mee. Daar kunnen 
verschillende oorzaken voor zijn, maar als de oorzaak is: ik 
durf niet, dan zou u er iets aan moeten doen. U ontneemt 
uzelf immers fijne momenten. Ik kan mij goed voorstellen 
dat het eng is om de eerste keer ergens alleen heen te 
gaan. Dat heb ik zelf ook wel eens. Kijkt u eens om u heen 
of u iemand kent die ook naar die activiteit gaat, dan is het 
eenvoudig om samen te gaan. Dat is bovendien wel zo 

gezellig. Kent u niemand? Kijkt u dan eens bij de vrijwillige 
ouderenadviseurs, de lijst staat achter in de Nieuwsbrief, zij 
zullen u ongetwijfeld helpen. (Als zij tenminste niet al op 
een andere manier voor ouderen aan het werk zijn). 
 
Als u de lijst met activiteiten bekijkt en u komt tot de 
conclusie dat er niets is wat u leuk vindt, ga dan even bij u 
zelf na wat u wel leuk zou vinden. Het is een kleine moeite 
om Annie te bellen en haar voor te stellen om dat te gaan 
organiseren. Ook Annie’s gegevens staan achter in de 
Nieuwsbrief. Wij staan altijd open voor suggesties om het 
onze leden zoveel mogelijk naar de zin te maken. Beste 
mensen laten wij ervoor zorgen om de steeds kortere, vaak 
donkere en regenachtige dagen met elkaar tot fijne, blije 
dagen te maken.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter

Zo tegen het einde van het jaar is het vrijwel altijd een 
drukke periode waarin veel geregeld moet worden. Dat 
geldt niet alleen voor de eigen privé situatie, maar ook 
voor ons als KBO Noordwijk staat er het nodige op het 
programma. U leest hierover in deze Nieuwsbrief en ziet 
al de nodige activiteiten terug in de agenda. Naast deze 
reeds geplande activiteiten willen we u alvast informeren 
over de komende Nieuwjaarsviering die op vrijdag 
3 januari 2020 zal plaats vinden in De Wieken.

Het belooft een leuke dag te worden waarbij er volop 
gelegenheid is om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen 
tijdens een inloop met koffie etc., verder zal het ochtend 
programma worden opgeluisterd door een bijzonder 
optreden van harpiste Regina Ederveen. 

Regina Ederveen is een gepassioneerd harpiste, die met 
plezier en met expressie op muzikale en virtuoze wijze 
haar gouden harp en haar Keltische harp bespeelt. 
Regina is afgestudeerd met hoge onderscheiding aan het 
conservatorium. Ze speelt als soliste of met ensemble, 
mooi klassiek of in sfeervolle Keltische of populaire stijl ! 
Na deze prachtige muziek is er rond de middag een lichte 
lunch waarvoor u zich aan kunt melden (inschrijven via 
een formulier in de volgende Nieuwsbrief ). 

In de middag is er dan een vertoning op grootbeeld van 
een prachtig concert van André Rieu. De man behoeft 

eigenlijk verder geen aankondiging want hij heeft 
wereldwijd een enorme schare dol enthousiaste fans. 
Naast de vele mooie muziek en optredens opgeluisterd met 
prachtige winterse taferelen, kortom dat wordt genieten ! 
Alle reden dus om ook de volgende Nieuwsbrief nauw-
lettend in de gaten te houden en u hiervoor tijdig aan te 
melden, want vol = vol.

Vooraankondiging – KBO Nieuwjaarsviering 3 januari 2020

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

Zorgeloos genieten, van idee tot thuiskomst

somethingblue@travelcompany.nl - 06 53 62 20 51

Ik ben blij 
dat je hier bent

info@mooijekind-fietsen.nl



Met Marga, Rene en Kees hebben we weer mooie wandelin-
gen uitgezocht. Zoals bekend is, 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 naar Leiden.

di.19 nov. 2019. Wandeling  Rene.  Buitenplaats 
Heemskerk. 12 km.
Vertrek om 8.40u met auto vanaf het Verkadeplein naar 
Voorhout, met trein om 9.11u naar Leiden ri A.dam  naar 
Haarlem, daarna overstap naar Heemskerk. Evt. actuele 
treintijd checken. Deze route brengt U langs de mooiste 
buitenplaatsen in en rondom Heemskerk. Deze wandeling 
waarbij de statige gebouwen centraal staan, doet de 
geschiedenis herleven. U vindt nog talrijke andere 

De KBO wandelingen voor het komend najaar 2019 zijn bekend

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. 

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

bijzondere bezienswaardigheden op de route.
di. 17 dec.2019.  Katendrechtpad. Wandeling Kees. 15 km  
Vertrek om 8.40u met vanaf het Verkadeplein naar 
Voorhout, met trein om 9.11u naar Leiden en daarna met 
trein ri. Dordrecht sp.8b naar Rotterdam Blaak. Evt.actuele 
treintijd checken!
Wandeling 02 buiten de binnenstad van Rotterdam 15 km. 
De route heeft als thema het nieuwe Rotterdam en de 
spectaculaire transformatie op zuid. Met name de Kop van 
Zuid, de voormalige Wilhelminapier en omgeving. Een 
wandeling vol tegenstellingen waar het water alom 
aanwezig is. Tot ziens en nog veel wandelplezier.

Ellen de Groot  tel. 0642656757

Een groepje trouwe wandelaars liet dit keer verstek gaan 
om Prinsjesdag in Den Haag mee te beleven. Zeven 
kbowandelaars namen de extra lange trein met veel in 
oranje uitgedoste passagiers naar Den Haag. Daar werd de 
reis vervolgd naar Gouda, waar in het restaurant Gewoon 
Gouds koffie met wat lekkers werd genomen. De tocht 
begon met een rondje over de eeuwenoude markt. Het 
stadhuis is daar de blikvanger, maar ook het Waaggebouw 
met een kalkstenen reliëf, waar het wegen van de Goudse 
kazen is afgebeeld is een markant gebouw. Ernaast staat 
misschien de oudste herberg van ons land, hotel De Zwaan 
met de gevelsteen: Niet te hooch, niet te laacg, van passe. 
Een stil protest van een vroegere eigenaar, omdat de 
verbouwing niet hoger mocht uitvallen dan de Waag. 
Via de Karnemelkse sloot, die verwijst naar het vervoer 
over het water naar de melkfabriek, kwamen we in het 
oer-Hollandse veenweidenlandschap. Op smalle paadjes, 
omzoomd met rietpluimen, hadden we uitzicht op smalle 
percelen weiland met daarboven de spectaculaire wolken-
luchten. Onze weg werd een keer geblokkeerd door een 
paartje knobbelzwanen. Gelukkig verkozen zij na enkele 
minuten het water. We kwamen langs een oud vissershuisje 
met een stenen oven buiten, waar op Monumentendag 

nog paling werd gerookt. De polderweggetjes werden 
afgewisseld met dijken die begraasd werden met schapen 
en enkele koeien. We moesten dan ook regelmatig over 
hekken klimmen. Om 13.00 uur, het begin van de rijtour in 
Den Haag, liepen we over de Prinsendijk. Daar gebruikten 
we de lunch naast een molen met uitzicht op een pittoresk 
tafereeltje van een bootje met melkbussen voor de Put van 
Gruyt, een plas ontstaan door turfwinning. We vervolgden 
de tocht over de dijk en kwamen bij de acht meter hoge 
uitkijktoren, de Wierickewachter. Ernaast staat een kunst-
werk van drie dode populieren met levensechte aalschol-
vers. Even verderop heeft de Italiaanse ijscoman Antonio 
een strategisch plekje bij de Reeuwijkse plassen. Daar 
hebben ze nog niet van snippergroen gehoord. In de berm 
bij de kar heeft hij een moestuintje met tomaten- en 
aardbeiplanten.
Na het ijsje op weg naar Gouda. We liepen langs monumenta-
le boerderijen en kapitale villa’s. In de bermen bloeiden nog 
springbalsemien, smeerwortel en geelhartje. Via het Goudse 
Hout bereikten we, met negentien kilometers in de benen, 
het station. Het begin van een spoedige reis naar huis. 

Nel Nooijen

Wandeling in het groene hart (17-9-2019) 

De Gerarduskalender, uitgebracht door klooster Wittem, 
is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een 
spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het 
motto: elke dag een beetje spirit!’. Op de achterkant 
staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningstek-
sten, puzzels en informatie over verschillende onder-
werpen. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier 
samengesteld door een uitgebreide redactie van 
personeel en vrijwilligers rondom klooster Wittem. 
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan 
alle activiteiten die vanuit het klooster Wittem worden 
georganiseerd (www.kloosterwittem.nl).

Bestellen en afhalen bij 
Marian van Bohemen, 
Zeewinde 9 te Noordwijk 
(071-3617236). 

De prijs van de kalender 
is € 7,40. Als u de kalender 
niet zelf kan komen 
ophalen dan kom ik het 
bezorgen. 

 

De Gerarduskalender: 
elke dag een beetje spirit!



Activiteitenwetenswaardigheden 
Terugblik

Seniorendag 5 oktober 
Dit jaar heeft de KBO het seniorendagfeest gevierd in 
samenwerking met het Ouderenfonds Nederland. De start 
was wel vroeg in de middag namelijk om 13.00 uur maar 
de deelnemers waren op tijd in de Wieken zodat de lunch 
op tijd uitgedeeld kon worden. De lunch was verpakt in 
kleine doosjes met allerlei lekkers plus koffie/thee. Na de 
lunch werd er gestart met de muziekbingo en dit werd 
geheel verzorgd door de Familie Ederveen. Reuze gezellig 
met in de pauze een drankje met een hapje. En tot slot 
werd er een stemmige polonaise gelopen. De KBO had 
alle prijzen verzorgd zodat iedereen naar huis kon gaan in 
een prima stemming en een presentje. De muziekbingo is 
zeker voor herhaling vatbaar.
Janneko en Annie 
 
Modeshow 
Van de firma van der Klooster zaterdag 12 oktober.
Ook de modeshow was prima verzorgd.Natuurlijk was er 
eerst koffie/thee met wat lekkers daarna startte de mooie 
show met prachtige kleding, gadegeslagen door zeker 70 
dames en 2 heren. In de pauze was er een heerlijke lunch 
verzorgd. De firma van der Klooster had daardoor ook de 
gelegenheid om al de kleding te laten zien op rekken 
zodat de dames kleding konden uitzoeken en passen. 
Al met al een leuke show!
Janneko, Liesbeth en Annie  

Bloemschikken
Op 18 oktober is er voor het eerst nieuwe stijl bloemschik-
ken geweest met 24 opgegeven deelnemers. Helaas 
kwamen er een aantal deelnemers niet opdagen wat 
voor de organisatie een tegenvaller was aangezien er 
voor 24 personen was ingekocht en ook betaald moest 
worden. Het bloemschikken stond onder leiding van 

mevr. Astrid Warmerdam. Na de koffie/thee werd er gestart 
met het schikken van de bloemen in het herfstthema, 
wat inhield dat een ieder een pompoen kreeg waar het 
herfst materiaal ingestoken moest worden na deze eerst 
leeg geschept te hebben. Wat was het een prachtig 
gezicht al die glunderende gezichten toen de mensen 
huiswaarts keerden. Janneko was ook aanwezig met de 
fotoclub en haar leden maakten dankbaar gebruik van 
de bloemschiksters en de bloemen omdat weer te foto-
graferen. Al met al wederom een heerlijke activiteit.
Mevr. Astrid Warmerdam dank namens ons allen.

 
Belangrijke tip van An en Janneko 
In de nieuwsbrief van de KBO staan allerlei gezellige
 maar ook leerzame uitjes die in de komende tijd voorbij 
komen, dus kijk er naar uit.  En als u plannen hebt om bv. 
met  vriend of vriendin een uitje te boeken doe dat op 
1 formulier zodat u bij elkaar in de bus zit.

Activiteiten 

Tai chi 
Misschien heeft u het gelezen in de Leef met het activitei-
tenboek van de ouderenbonden, want er is een verande-
ring gekomen bij tai chi. Na 4 jaar gratis les te hebben 
gegeven is het nu toch nodig om een bijdrage te vragen 
voor de KBO, immers we hebben nu 3 zalen in gebruik. 
De kosten voor een heel seizoen zijn nu voor de leden 
(32 lessen) 45 euro en niet leden 60 euro. Als we op 2 
september starten dan kunt u zich met het inschrijfformu-
lier aanmelden. Deze inschrijfformulieren kunt u aan mij 
vragen. Tot ziens. 
An van Beelen 
 
Sinterklaasfeest
Op donderdag 5 december aanvang 14.00 uur. Ja, in 
oktober heb ik al een mail naar Madrid gestuurd. Dit had 
dit jaar een reden!! De Sint willen we graag op 5 december 
in de Wieken ontvangen, maar ja dan is de Sint jarig. Maar 
ik heb goede berichten ! Hij komt ! Ook wij hopen dat u 
5 december aanwezig bent. U krijgt alvast de groeten !                                   
Annie 

Voor de activiteiten 

kunt u contact opnemen met 

An van Beelen 071 8881407

(liefst tussen 18.00 

en 19.00 uur). 

                     
Kerst feest in de Wieken
Maandag 23 december en de aanvang is 11 uur. 
Natuurlijk is er kerstfeest in de Wieken en ook dit jaar 
komen er weer vernieuwingen in de zaal, maar dat alles is 
een verrassing. Omdat er weer een kerstlunch geserveerd 
wordt zijn de kosten dit jaar 3 euro p.p. en wilt u blijven 
lunchen dan graag even melden bij Annie. Na de kerst-
lunch om 13.30 uur is er een optreden van “A Men’s 
Passion”. Deze muziek bestaat uit kerstmuziek en wereldse 
muziek en het lijkt me prachtig.
PS. Het is wel noodzakelijk dat u zich voor vrijdag 23 
december aanmeld bij Annie van Beelen ivm inslaan 
van de KERSTLUNCH.  
Janneko en Annie

                                             

Kunstgeschiedenis in Het Trefpunt 
(DBO act. 511 + 512) update 18-10-2019
De 2 groepen enthousiaste deelnemers aan de DBO-
bijeenkomsten “Kunstgeschiedenis”  in Het Trefpunt o.l.v. 
de heer Daniël Tavenier hebben voor aanvang van het 
seizoen -dat op 16 en 23 september jl. zou beginnen-, 
bericht ontvangen dat deze bijeenkomsten wegens ziekte 
van Tavenier ’s echtgenote tot nader order helaas moesten 
worden uitgesteld. 
 
Na enkele spannende weken in het ziekenhuis, is de 
situatie inmiddels weer enigszins verbeterd en is z’n vrouw 
gelukkig weer thuis en langzaam aan de beterende hand.
Hoewel Daniël het ongemak van dit voorlopige uitstel voor 
de cursisten erg jammer vindt, is er op het moment van 
schrijven van dit bericht (18 oktober) nog geen zekerheid 
te geven omtrent de datums waarop deze bijeenkomsten 
weer zullen worden opgestart. Maar er zijn zeker lichtpun-
ten aan de horizon. Afhankelijk van het verdere verloop, 
zal worden getracht om het oorspronkelijk geplande 
programma ofwel een aangepaste variant voor dit seizoen 
alsnog te realiseren. Aangemelde deelnemers zullen, per 
e-mail of anderszins, tijdig worden geïnformeerd zodra 
met enige zekerheid nieuwe aanvangsdatums bekend 
kunnen worden gemaakt en over de eventuele verdere 
aanpassingen.
Jacques Berbée 071 – 36 138 58 

We hebben weer 6 prachtige fietstochten er op zitten, 
maar nu het winter programma weer is begonnen zijn er 
weer volop andere activiteiten. Met zeker tien à vijftien 
personen gingen we steeds op pad, door de streek, helaas 
kan je vanuit hier maar drie kanten op en dan fiets je wel 
eens over het zelfde stukje, maar daar kom je nu eenmaal 
niet onderuit, we proberen toch steeds weer ergens anders 
te rijden. We hebben maar een keer een klein buitje 
onderweg gehad en ook konden we een keer heel slecht 
een koffietentje vinden maar het is allemaal goed geko-
men. Als je dan de mensen hoort zeggen, hier ben ik nog 
nooit geweest, is dat toch ook weer een voldoening. We 
gaan echt niet in een winterslaap want ook volgend jaar 
willen we toch weer een paar mooie routes uitstippelen. 
Ik wil een ieder die mee heeft gefietst hartelijk danken 
voor de gezelligheid en misschien tot het volgend jaar.
Met vriendelijke groeten, Leo Zonneveld

Einde 
fietstochten



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd November '19 December '19

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 7 5 Sinterklaasbingo

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

do 14:00 28 19

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 15 20

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken

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

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

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

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

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

 Kerstviering
     KBO  v   De Wieken

ma 11:00 23

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 4, 11, 18, 25 2, 9 16

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

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

  Quilten
     KBO  v  De Wieken

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

 Reizen > Kerstconcert
     KBO  v  Concertgebouw Amsterdam

di 17 Zie elders in de 
Nieuwsbrief

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 12, 26

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 13, 27

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v  PC Jeroen do 10:30 14, 28

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 1, 15, 29

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

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

 Sint Nicolaasviering + Bingo
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 5

 Spelmiddag - Triominos, Sjoelen, Jokeren etc.
     KBO  v   De Wieken vr 13:30 8, 22 6, 20

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

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

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 4, 11, 18, 25

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:40 19 Buitenplaats 
Heemskerk

17 Katendrrecht-
pad

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd November '19 December '19

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 9, 23 14

 Bingo / Damesbingo
     DBO      De Wieken

ma 20:00 11 9

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd November '19 December '19

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

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

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 7, 14, 21, 28 5, 12, 19

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 
20(Kerstdrive 13:00)

 Computercursus "Windows 10"
     DBO     Het Trefpunt

wo 19:30 6, 13, 20

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

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

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt

di 10:00 12 10

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken

vr 10:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20

 Gymnastiek - MBVO
     DBO     Het Trefpunt

do 10:15 7, 14, 21, 28 5, 12, 19

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

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

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 9, 23 14

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 19 17

 Rijbewijs keuring - op afspraak
     DBO     De Wieken

ma 10:00 4, 11, 18, 25 2, 9 16

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 8, 22 6, 20

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 4, 11, 18, 25 2, 9

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

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

 Sport & Spel voor 55+
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 7, 14, 21, 28 5, 12, 19

 Inloop spreekuur op afspraak voor nieuwe 
Tablet gebruikers
     DBO      De Wieken

vr 6, 13, 20

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 9:00 6, 13, 20, 27 4, 11, 18

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

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



    

Op dinsdag 17 december 2019 zal er opnieuw een speciaal kerstconcert plaatsvinden in het Concertgebouw 
in Amsterdam, waarvoor wij wederom een aantal plaatsen hebben bemachtigd. In samenwerking met het 
Nationaal Ouderenfonds willen wij u van harte uitnodigen om dit concert bij te wonen!  

Het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO) voert onder leiding van dirigent Ivan Meylemans een 
prachtig programma uit van onder andere Johann Strauss jr., Johannes Brahms en Elmer Bernstein. 
Solist: David Kutz – tuba 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 €  7,50 per persoon. 
Inschrijven is daarbij verplicht en snel reageren aan te raden, want we verwachten veel belangstelling. Bij de 
toewijzing van plaatsen, zullen leden die in voorgaande jaren niet zijn meegeweest met voorkeur kunnen 
inschrijven. Dit, om iedereen een kans te bieden een keer zo’n concert bij te wonen. 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 2019, Concertgebouw Amsterdam (inbegrepen) :  
 busvervoer Noordwijk-Amsterdam v.v., entree ticket Concertgebouw, koffie, thee en een drankje. 
 Ledenprijs : €  7,50  Datum :  17 december 2019, concert van 14.30 -16.15 uur (NedPhO) 
 Vertrek uit Noordwijk : nader te bepalen, waarschijnlijk ±  12.30 uur (zie ook agenda Nieuwsbrief) 
----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  ------------------------------------ 

Kerstconcert,   Concertgebouw Amsterdam 17 december 2019 

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 12 november 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 

 

Puzzel

Wz natuur winter ©ruiterpuzzel.nl

R A B O N N E T O N N E K U E B T

N K H V E E V R U C H T S A P O P

E K S E L N S P E D E R O D D I O

D E E R E E O S O I A B T R I P P

N R L L E R G N E A S O S E S A R

A V L E K D K E L B R O U N T A E

A O N V S E N E Z I U M R E E L V

M G E E R D M I R G P H U T L S E

R E G N E A E R L E S O I E Z R T

E L O N Z M O O V V E L M D A E V

T S Z R N I R L V A R T T N D T O

N N E P A L S A W R I E E O E N O

I V G N T S T C N E T E T R N I R

W T L E H A Z E L N O T E N R W R

E R O D A A R R O O V L E K I E A

I E V E C O M P O S T H O O P W A

N K O U S L E T T O B N E Z O R D
© www.ruiterpuzzel.nl In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier
weg te strepen zijn. Als alle hieronder opgegeven woorden in het diagram zijn
weggestreept, blijft er een aantal letters over. Lees deze letters regel voor regel van
boven naar beneden, zo vindt u de oplossing. Veel puzzelplezier

akkervogels
bar
bessen
beukennoten
boomholte
calorieën
composthoop
distelzaden
donker
egel
ei
eikelvoorraad
eten
gevaren

hazelnoten
kou
krop
mollen
nat
overleven
reeën
reis
rondeten
rozenbottels
ruimte
rups
rust
slapen

slim
trek
tor
verpopt
verzamelaars
vetvoorraad
vleermuizen
voedsel
volgezogen
vruchtsap
wintermaanden
winterslaap
wintervlinders

Oplossing puzzel 
inleveren in envelop 
met tekst buitenkant 
‘puzzel’ in de hal van de 
Wieken of het Trefpunt 
in de KBO postbus. 
Uiterste inleverdatum is 
woensdag 13 november. 
De prijs is een VVV bon 
van € 10, - welke bekend 
wordt gemaakt in de 
volgende nieuwsbrief.
De oplossing van de 
puzzel is: ‘vloerver-
warming‘ en de winnaar 
van de VVV bon is 
mw. J.M. (Ankie) van 
Koppen-Kloeg. 



Prinsjesdag, 17 september, viel dit jaar in mijn vakantie. 
Na terugkomst ben ik overspoeld met berichten en 
seminars over de nieuwe regelgeving per 1-1-2020. Wat is 
er mogelijk voor u van belang? Tot nu toe konden schulden 
die niet met de woning te maken hadden, zoals schuldiger-
kenningen uit vrijgevigheid aan kinderen (in de volksmond 
beter bekend als “schenkingen op papier) voor de Inkom-
stenbelasting in Box 3 afgetrokken worden tegen hetzelfde 
tarief als de vorderingen en andere bestanddelen in Box 3 
belast zijn. Dit gaat veranderen. De activa worden gediffe-
rentieerd en zo worden de vorderingen tegen een hoger 
percentage belast dan de schulden kunnen worden 
afgetrokken. Nadelig voor u, voordelig voor de Belasting-
dienst. Is het nu niet meer zinvol om schenkingen op 
papier te doen? Jawel, dat blijft – zeker voor grotere vermo-
gens – aan te raden, al is het belastingvoordeel iets kleiner 
geworden dan voorheen. Per 1 januari 2021 gaat het 
algemene tarief van de ovedrachtsbelasting voor niet-wo-
ningen van 6% naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld 
losse garages, bedrijfsgebouwen, bouwgrond, hotels, 
enzovoorts. De verhoging geldt niet voor de verkrijging 
van woningen. Daarop blijft het verlaagde tarief van 2% 
van toepassing. Echter, er loopt naar aanleiding van een 
aangenomen motie een onderzoek door de staatssecreta-
ris naar de vraag of en zo ja hoe op een doelmatige, 
doeltreffende en uitvoerbare wijze differentiatie in de 
overdrachtsbelasting kan worden aangebracht, waarbij 
starters vrijgesteld worden van overdrachtsbelasting en 
beleggers vanaf de derde woning met een hoger tarief te 
maken krijgen. Dit onderzoek is naar verwachting in 
november 2019 afgerond. Als notarissen hopen we dat dit 
geen vervolg krijgt… hoe bepaal je wie een starter is? 

Als je 20 jaar geleden een paar jaar een koopwoning gehad 
hebt, en je bent daarna gaan huren, ben je dan nu weer 
een starter of ben je die positie 20 jaar geleden al verloren? 
Wat als je in het huis van je partner woonde en dat huis 
stond op naam van je partner? Ben je dan zelf wel een 
starter en je partner niet? Betaalt de één geen overdrachts-
belasting en de andere wel? Na alle onderzoeken die we 
intussen al moeten doen (PEP, UBO, herkomst eigen 
middelen en de overige regelgeving binnen de WWFT 
en VIS), zit niemand te wachten op dit soort dilemma’s. 
Per 1 januari 2020 gaat de alimentatietermijn van 12 jaar 
naar 5 jaar. Het geldt voor alle echtscheidingsverzoeken 
die ná die datum zijn ingediend. De uitzonderingen zijn:
-  Ben je boven de 50 jaar èn langer dan 15 jaar getrouwd? 

Dan wordt de maximale termijn 10 jaar.
-  Heb je nog kinderen jonger dan 12 jaar, dan blijft de 

maximale termijn voor partneralimentatie 12 jaar.
Als je korter bent getrouwd dan 5 jaar is de maximale 
termijn aan partneralimentatie de helft van het aantal 
jaren dat je getrouwd bent geweest. Uiteraard kunnen 
aanstaande ex-echtgenoten in onderling overleg hiervan 
afwijken. En ook de rechter… in schrijnende gevallen.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere 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

IN MEMORIAM

 
 
   

Mevr. J.M. Barnhoorn-Vink 

Piet Heinplein 2      92 jaar

Op vrijdag 8 november a.s. vindt, zoals eerder aangekon-
digd, de Maria ter Zee Veiling plaats in de Duinzaal naast 
de Maria ter Zee kerk. Er zijn weer allerlei mooie produc-
ten in de aanbieding, dit jaar voor het eerst ook enkele 
Poolse producten. Voor de parochianen van Poolse afkomst 
wellicht een stimulans om de Veiling ook een keer bij te 
wonen. Maar natuurlijk kunt u ook rekenen op de bekende 
producten die sinds jaar en dag bij de Maria ter Zee Veiling 
worden aangeboden. De betrokkenheid vanuit het 
Pastoraal Team is groot, dat blijkt uit de aanwezigheid van 
de nieuwe pastoor Martien Straathof en de nieuwe diaken 
Jan Lamberts. Vooraf is het mogelijk om een van de 
commissieleden opdracht te geven voor de aankoop van 
een of meerdere artikelen uit de catalogus die elke parochi-
aan van Noordwijk aan Zee heeft ontvangen. Mocht u die 
niet hebben ontvangen of sowieso belangstelling hebben 

voor de Maria ter Zee Veiling, dan kunt u de inhoud van de 
catalogus vinden op de website https://parochiesintmaar-
ten.nl. Of u kunt een exemplaar ophalen in de Maria ter Zee 
kerk. Denkt u ook aan de mogelijkheid om vooraf kaarten 
te kopen voor de kaartavonden? 
 
De Klaverjasavond voor de Maria ter Zee Bokaal is op 
woensdag 15 januari 2020 om 20.00 uur. De Bridgeavond 
voor de Kerkenveiling Bokaal is op woensdag 12 februari 
2020 om 19.30 uur. Beide kaartavonden vinden plaats in de 
Duinzaal naast de Maria ter Zee kerk. 
Voor zowel het geven van een opdracht als het kopen van 
de kaarten voor de kaartavonden kunt u terecht bij een van 
de commissieleden. De gegevens van de commissieleden 
staan in de catalogus en vindt u eveneens op de website 
van de parochie Sint Maarten. 

Maria ter Zee Veiling



Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie 
Per 1 januari 2019 bedraagt de contributie voor het lidmaat-
schap € 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 kalenderjaar. Het lidmaatschap 
wordt daarna jaarlijks automatisch verlengd met een jaar.

Lidmaatschap opzeggen 
De opzeggingstermijn is minimaal 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

Samenstelling KBO-bestuur 

Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
P. Caspers   secretaris a.i. 
 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
Sociaal Domein (WMO)
Lokaal Loket  Voorstraat 42  071 36 176 00 
Ouderen-adviseurs
Mw. Lilian Blom-Witlox E: lilianblom@gmail.com
  06 39624600
Mw. Wil van Leeuwen   E: wcevanleeuwen@ziggo.nl
  071 3616163
Mw. Janneko Peen-Giezen   E: algemeen@kbonoordwijk.nl
  071 3614611 
Belasting-adviseurs
C. van Dam  E: c.van.dam@casema.nl     
  071 36 113 18
J.F.M. van der Hoeven   E: hansvanderh@casema.nl    
  06 536 32 160
Mw. Wil van Leeuwen  E: wcevanleeuwen@ziggo.nl  
  071 36 161 63
Adviesraad Sociaal Domein (WMO)
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

Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
                              
  Nummer            uiterste inleverdatum:
December  12   20 november
     2020
Februari   1   15 januari
Maart   2   19 februari
April   3   11 maart
Mei   4   15 april

Vorige Nieuwsbrieven 
Van dit jaar en van vorig jaar kunt u vinden op onze 
website www.kbonoordwijk.nl

Areen van der Plas 

Omdat een uitvaart meer is 
dan afscheid alleen...

T 071 - 36 46 006
dag en nacht bereikbaar
barbaranoordwijk.nl 

 Wordt nu lid van Noordwijks grootste senioren vereniging en maak gebruik van het brede aanbod aan  
activiteiten en diensten. Bovendien, gratis verstrekking van de Vuurtorenpas voor nog meer ledenvoordeel ! 

Voor meer informatie : 
Ledenadministratie KBO Noordwijk, dhr. H.C. Boogaards, p/a Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk 

Telefoon: 071 – 36 157 78  ❖  e-mail: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl  ❖  www.kbonoordwijk.nl 
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