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Herfst, bijna winter… Dat betekent dat het weer vroeg echt 
donker wordt. Deze week reed ik rond een uur zes naar 
huis en toen viel het mij op dat er zoveel mensen donkere 
kleren dragen, echt gevaarlijk! Ik weet dat als je voor de 
winter een jas of jack koopt, je keuze gemakkelijk wordt 
geleid naar een donkere kleur: daarin is een grote keuze. 
Veiligheid, daaraan wordt alleen gedacht bij kinderkleding, 
viel mij op bij het winkelen. Reflecterende “versieringen” op 
de jasjes, zodat het licht van het verkeer duidelijk de 
aanwezigheid van de kinderen kenbaar maakt. Heel goed, 
moet zo blijven, maar voor ons, senioren, wordt daaraan 
niet gewerkt. Dan moeten we zelf een oplossing zien te 
vinden, want wij zijn ons leven nog lang niet moe, toch? 
Kijkt u eens in uw kast of u een lichte shawl heeft, of een 
lichte muts een paar lichte handschoenen zou ook nog 
kunnen. Doe de shawl dan niet in uw jas, maar erover heen. 
Dan vallen wij op en kunnen genieten van het frisse 
winterweer.

December, de maand die bol staat van feestelijkheden. 
Gezellig, warm en vertrouwd voor velen. Een maand om 
bijna niet door te komen voor anderen. Kijk eens om u 
heen als u bij de eerste groep hoort of u iemand in de 
tweede groep mee kunt laten genieten van de gezelligheid 
met elkaar. In het activiteitenoverzicht voor december ziet 

u dat wij niet stil hebben gezeten, dus daar is alvast een 
leuk begin gemaakt om bij elkaar de warmte van vriend-
schap te voelen.
Het zal u niet ontgaan zijn, dat volop aandacht wordt 
gegeven aan Dementievriendelijk Noordwijk. Dat is 
belangrijk, want wij gaan er eigenlijk altijd maar vanuit dat 
bij ons die vervelende ziekte niet zal voorkomen en dat de 
mensen om ons heen daar ook van gevrijwaard blijven. 
Toch is dat niet zo: een op de vijf mensen maakt kans het te 
krijgen. Je kunt er niets tegen doen… Vroeger noemden 
wij dat niet dement of Alzheimer, maar kinds. Eigenlijk is 
dat een heel goed woord voor deze ziekte. De mensen zich 
steeds meer als een kind gedragen. Dat betekent dat wij, 
als wij in onze omgeving geconfronteerd worden met zo 
iemand, deze als een kind zouden moeten behandelen: 
helpen waar het nodig is en geduld hebben als het wat 
langer duurt voordat een antwoord wordt gegeven, 
bijvoorbeeld. Het helpen om naar huis terug te komen is 
dan vanzelfsprekend, lijkt mij. Als het gaat om de activitei-
ten, kijkt u dan eens of u op een onopvallende manier zo’n 
patiënt(e) kunt helpen.
Zo gaan wij toch met elkaar om?
Ik wens u namens ons hele bestuur heel fijne dagen!

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter

De afgelopen weken zijn ons helaas twee rayonhouders 
ontvallen, die altijd met veel zorg, passie en trouw hun 
rayon voor KBO Noordwijk hebben nagelopen. Mevrouw 
Greet van der Linden -woonachtig in de Tulpstraat- was van 
2008 tot begin 2017 o.a. actief in de omgeving van de 
Douzastraat, Gladiolusstraat, Kerkhofpad, Ranonkelstraat en 
Bronckhorststraat.  
De altijd opgewekte en positief ingestelde Greet stopte 
haar werkzaamheden voor de KBO nadat ze eind 2016 te 
horen kreeg dat ze ernstig ziek was. Naast haar eigen ziekte 
werd ze ook nog eens geconfronteerd met het overlijden 
half januari dit jaar van haar man Geek. Toch leefde ze na 
een diep dal nog weer op en ging ze bijv. afgelopen juli nog 
mee met onze dagtocht naar Scheveningen. Uiteindelijk 
heeft de ziekte toch gewonnen en is Greet op 25 oktober jl. 
overleden. 
De heer Nico van Bohemen begon in april 2011 als rayon-
houder in het Vinkenveld. Een grote vriendelijke man, altijd 

in voor een praatje en met oog voor z’n naaste omgeving. 
Altijd bereid om zich in te zetten en te helpen als dat kon. 
Eigenlijk een rots in de branding in de letterlijke betekenis 
van het woord. Na enige eerdere noodzakelijk medische 
ingrepen, voelde hij zich naar eigen zeggen weer prima en 
leek er verder niets aan de hand. Helaas sloeg het noodlot 
toch vanuit het niets toe en stierf Nico op 29 oktober thuis 
nadat hij zich kort daarvoor opeens niet goed voelde. Nico 
was tot het einde toe rayonhouder en was dat eigenlijk 
naast andere interesses en bezigheden voorlopig ook nog 
wel van plan te blijven….  
Het lot besliste helaas anders.
 Wij wensen beide families veel sterkte toe met het verlies 
van hun dierbare en tekenen daarbij aan dat de vereniging 
KBO Noordwijk met veel respect en met dank voor hun 
inzet aan hen terug zal denken. 
Namens het bestuur,
Jacques Berbée (penningmeester)

Overleden rayonhouders

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



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.

De KBO wandelingen voor december en het voorjaar 2020 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

di. 21 jan. 2020 van Marga.  Den Haag  naar Kijkduin. 
Stinsen route.13 km.
We vertrekken om 8.40u met auto vanaf het Verkadenplein  
naar Voorhout en  nemen de trein naar Den Haag Centraal 
en met bus 24 naar de Sportlaan ri. Kijkduin. Aankomst om 
10.11u. Vanuit hier wandelen we door de bosjes van Pex  
naar de koffie bij Kijkduin ong. 4 km, van daaruit starten de 
Stinsenroute van 9 km. Februari, maart  april mei en juni 
volgen later. Tot ziens en nog veel wandelplezier.
Ellen de Groot  tel. 0642656757

Bij een weersverwachting van bewolkt en buiige regen 
vertrok een klein groepje naar station Amsterdam-Amstel 
voor de wandeling. Helaas was groepsleidster Ellen ziek, 
maar Kees en Petra namen de honneurs waar. We liepen 
een paar kilometer langs de Amstel. Het was zacht weer, 
want de roeiers op het water zaten in hun T-shirt. Al gauw 
na de begraafplaats Zorgvlied, waar veel bekende 
Nederlanders hun laatste rustplaats hebben, gingen we 
door het fraaie blauw/gele draaihek het Amstelpark in. Hier 
kun je wel een hele dag doorbrengen. De bomen droegen 
hun rood/geel/bruine herfstkleuren en ook veel soorten 
paddenstoelen vroegen onze aandacht. Uit het park 
kwamen we bij een oer-Hollandse molen, omringd door 
paarse herfstasters en geraniums. Ernaast stond een beeld 
van Rembrandt, die de Amstel op zijn doek vastlegde.
Bij restaurant ‘t Kalfje smaakte de koffie met huisgemaakt 
gebak uitstekend. Wel werd er met Amsterdamse prijzen 
afgerekend.
We trokken de Middelpolder in. De halsbandparkieten 
schetterden er op los. Het is verrassend hoe snel je van de 
drukke stad Amsterdam naar de groene weiden, boomwal-
len en watertjes bent Veel soorten eenden en ganzen 
bevolkten de plasjes en weilanden. Via leuke slin-
ger-de-slangpaadjes bereikten we de Amstel weer. Op een 
bankje langs de oever, met uitzicht op een prieeltje van de 
buitenplaats Oostermeer, verorberden we onze lunch. 
Gesterkt trokken we verder. Langs het water staan monu-
mentale landhuizen, waar vroeger de rijken de vieze stad 
ontvluchtten, afgewisseld met prachtige boerderijen.
De zon kwam door en we trokken onze jassen uit. Na een 
half uurtje lopen langs de Amstel trokken we de 
Duivendrechtse Polder in. Langs de sloten het wuivende 
riet en de lisdodden met hun karakteristieke sigaren. Hier 
en daar was het pad zompig, Enkele late libellen fladderden 

voor ons uit. We kwamen langs een tweede fraaie molen. 
Het was opmerkelijk dat we tijdens de wandeling af en toe 
zicht hadden op de sky-line van Amsterdam met de Arena, 
maar in de wijde omtrek geen moderne windmolens zagen.
We kwamen bij de bebouwing in de vorm van gerenoveer-
de dijkhuisjes met prachtig siermetselwerk in de gevel. 
Langs de tuintjes van woonboten kwamen we weer in een 
bosje terecht. Lekker struinen door het afgevallen blad. Via 
een parkeerterrein en hoogbouw naderden we het station. 
Het was een prachtige, afwisselende wandeling en .......de 
regenspullen hadden we voor niets meegenomen. 
Nel Nooijen

AMSTELLANDWANDELING dinsdag 15 oktober

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!

Met Marga, Rene en Kees hebben we weer mooie wandelingen 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.



Activiteitenwetenswaardigheden 

Kerstconcert

Groot Noortukker 2020
Rijbewijskeuring

Terugblik

Vrijwilligers avond
Op woensdagavond 20 november was het feest van en 
voor de KBO vrijwilligers. Jacques Berbée had een lekker 
en leuk programma samengesteld. We startten in Tong Ah 
met een uitgebreid Chinees/Indisch en Sushi gerechten 
wat goed in de smaak viel. Nadat de bus van Brouwer 
gearriveerd was ging het gezelschap naar het theater in 
Amstelveen voor het programma ‘South African Road Trip’. 
Zij brengen vrolijke songs, harmonieuze samenzang en 
opzwepende dans. Zij vertellen indringende persoonlijke 
verhalen. Over hun leven in de township. Plezier, verdriet, 
hoop: het zijn universele gevoelens en al met al een 
hartverwarmende Zuid-Afrikaanse belevenis. Na het 
spectaculaire einde waarbij in het Nederlands ‘het dorp’ 
van Wim Zonneveld werd gezongen was er nog gelegen-
heid voor een drankje. Daarna de bus in en rond 11.00 uur 
weer in Noordwijk. Een ieder had genoten en wij danken 
Jacques voor het vele werk voor het organiseren van deze 
avond.
  
 Activiteiten 

Kerstfeest in de Wieken 
Maandag 23 december en de aanvang is 11 uur. 
Ondanks dat er tegenwoordig op veel plaatsen Kerst 
wordt gevierd is er in de Wieken toch altijd iets bijzonders 
met o.a. Margreet van de Burg die ook dit jaar bereid is om 
een kerstverhaal voor te lezen. Dat is een mooie start en 
het geeft zeker een kerstgevoel. Aansluitend gaan we 
koffie drinken met wat lekkers en er worden dan ook 
kerstpresentjes uitgedeeld. Daarna is er een advocaatje 
met slagroom of heerlijke bowl. Dan starten we met de 
kerstlunch. Na de lunch komt er traditiegetrouw weer een 
optreden en wel van: ‘A mens Passion’ en deze heren 
zingen voor de pauze kerstliedjes en daarna populaire 
liedjes. In de pauze is er dan een drankje. De kosten van 
deze kerstviering zijn 3 euro. PS. Het is wel noodzakelijk 
dat u zich voor vrijdag 20 december aanmeld bij Annie 
van Beelen ivm inslaan van de KERSTLUNCH. Rond 15.30 
sluiten we deze kerstmiddag af en gaan we allen weer 
naar huis. Namens het bestuur wensen wij u een gelukkig 
KERSTFEEST toe. 
Janneko en Annie 

 Bloemschikken
Op vrijdag 20 december om 14.00 uur gaan we weer iets 
moois voor de kerst maken. Astrid Warmerdam zorgt er 
voor dat we met de kerstdagen in ieder geval iets fleurigs 
in huis hebben. We starten natuurlijk met koffie/thee gratis 

van de KBO. Hiervoor moet U zich wel uiterlijk dinsdag 
17 december opgeven. De kosten zijn € 15.- en moeten 
gelijktijdig met de inschrijving worden voldaan zijn. 
Annie en Janneko

KBO Nieuwjaarsviering 
U heeft ongetwijfeld de vooraankondiging gelezen in de 
vorige nieuwsbrief van de nieuwjaarsviering op vrijdag 3 
januari 2020.Vanaf 10.15 uur is iedereen welkom om elkaar 
alle gezondheid en een goed leven toe te wensen in 2020 
en dan is er om 10.45 uur een geweldig optreden van de 
harpiste Regina Ederveen. Wij hebben ontdekt dat er toch 
behoefte is aan lichte klassieke muziek en zij maakt 
muziek tot 12.00 uur.
Wilt u een broodje blijven eten ook dat kan met een 
soepje! Dus meld u even aan om dit mooie uurtje in het 
nieuwe jaar mee te maken want Vol =Vol, An van Beelen.
Dan is er in de middag ook weer de gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten en iedereen alle goeds toe te wensen. 
Daarna op grootbeeld een film van Andre Rieu. Uiteraard 
wordt er wat geschonken met een lekker hapje. Leuk hoor 
!!! We kijken er naar uit.
Janneko en Annie 
  
Klaverjasdrive
Het is bijna traditie dat er in de winter een klaverjasdrive 
georganiseerd wordt door de KBO. Op zaterdag 18 januari 
om 10.30 uur in de Wieken bent u welkom. Voor de koffie/
thee en de lunch zorgen Janneko en Annie. De kosten zijn 
€ 5,00 maar dan heb je ook een gezellige dag. Uiterlijk 15 
januari aanmelden dit ivm de lunch bij Annie.

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.

 
Wijnproeverij/workshop 
Op 14 februari om 14.00 uur gaat Gerda Vesseur ons weer 
het een en ander over wijn vertellen. Ze leert ons over de 
verschillen tussen diverse witte en rode wijnen. Hierbij 
krijgen wij ook een proeverij zodat we kunnen bepalen 
welke wijn het beste past bij verschillende gerechten. Het 
zal een leerzame middag worden.
De kosten voor deze middag zijn € 5.- en U moet zich wel 
opgeven voor deze middag.
Annie en Janneko

Op zondag 22 december geeft het ‘SHANTYKOOR 
BOLLENHART’ uit Noordwijkerhout een kerstconcert in het 
GRAND HOTEL HUIS TER DUIN. Het belooft een prachtige 
middag te worden, in de schitterende kerstentourage van 
het HUIS TER DUIN. Het koor zingt bekende en minder 
bekende kerstliederen en hopen hiermee u alvast in de 
kerstsfeer te kunnen brengen voor de kerstdagen. De 
aanvang is 15.45 uur en het einde ongeveer 17.30 uur en 
de entree en het parkeren is gratis. Mogelijk zien we elkaar 
daar voor een gezellige middag.
Leo Zonneveld

55+ middag met bekendmaking van de Groot Noortukker 
2020. Op zaterdag 15 februari 2020 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 bekendma-
king 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 bij keurslagerij 
Krijn van der Bent in de Kerkstraat.

Voor de activiteiten 

kunt u contact opnemen met 

An van Beelen 071 8881407

(liefst tussen 18.00 

en 19.00 uur). 

Veranderingen bij het CBR heeft er voor gezorgd dat er nu 
veel meer werk verricht moet worden. Vroeger was er 1 
formulier maar nu kunnen er soms wel tot 7 formulieren 
zijn want voor elke medische aandoening is er nu een 
formulier. Het kan mogelijk zijn dat door deze formulieren 
per persoon meer tijd nodig is waardoor de afspraak kan 

uitlopen. Indien u een 
afspraak bij Stichting 
MediPartners Nederland 
in het Trefpunt wilt 
maken dan is het 
volgende telefoonnum-
mer beschikbaar 071 
5728434. Hier kunt 
vragen wat u mee dient 
te nemen naar de 
keuring.



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 contributie-
nota’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

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd December '19 Januari '20

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 5 Sinterklaasbingo Nieuwjaarsbingo 
DBO in Trefpunt

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

vr 14:00 20

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

do 15:00 19 23

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 20 17

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 3, 10, 17 7, 14, 21, 28

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 5, 12, 19 2, 9, 16, 23, 30

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

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

 Kerstviering
     KBO  v   De Wieken

ma 11:00 23

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 2, 9 16 6, 13, 20, 27

 Klaverjasdrive
      KBO  v   De Wieken 

za 10:30 18

 Nieuwjaarsviering
     KBO  v   De Wieken

vr 10:00 3

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 4, 11, 18 8, 15, 22, 29

  Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 3, 10, 17 7, 14, 21, 28

 Reizen > Kerstconcert
     KBO  v   Concertgebouw Amsterdam

di 12:30 17

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

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

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v  PC Jeroen do 10:30 16, 30

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 17, 31

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 12, 19 2, 9, 16, 23, 30

 Sint Nicolaasviering + Bingo
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 5

 Spelmiddag - Triominos, Sjoelen, Jokeren etc.
     KBO  v   De Wieken vr 13:30 6 17, 31

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 5, 12, 19 2, 9, 16, 23, 30

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 6, 13, 20, 27

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 08:45 17 Katendrechtpad 21

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd December '19 Januari '20

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt vr 13:30 6, 13,

20(Kerstdrive 13:00)
3, 10, 17, 24, 31

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken di 19:30 3, 10, 17 7, 14, 21, 28

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt di 10:00 10 14

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken vr 10:00 6, 13, 20 10, 17, 24, 31

 Gymnastiek MBVO
     DBO     Het Trefpunt do 10:15 5, 12, 19 2, 9, 16, 23, 30

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken di 13:30 3, 10, 17 7, 14, 21, 28

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt za 13:30 14 11, 25

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 13, 27

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 20

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 17 21

 Rijbewijs keuring - op afspraak
     DBO     Het Trefpunt ma 09:30 2, 9 16 6, 13, 20, 27

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken vr 12:00 6, 20 10, 24

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 2, 9 6, 13, 20, 27

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 3, 10 7, 14, 21, 28

 Sport & Spel voor 55+
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 5, 12, 19 2, 9, 16, 23, 30

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk wo 09:00 4, 11, 18 8, 15, 22, 29

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt wo 14:30 4, 11, 18 8, 15, 22, 29

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 13:30 4, 11, 18 8, 15, 22, 29



 

AANMELDING 

Volgend jaar, dus in 2020, zijn er weer de Passiespelen in Tegelen (L.). Een om de 5 jaar terugkerend 
fenomeen in het openlucht theater de Doolhof in Tegelen, waarin Het Passiespel verhaalt over de 
emotionele gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus: 
Van de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste Avondmaal met de twaalf apostelen, het verraad 
van Judas, de door de hogepriesters geëiste veroordeling van Jezus, zijn pijnlijke kruisgang en uiteindelijk zijn 
dood aan het kruis op de Calvarieberg. Het zijn die gebeurtenissen, die de christenen gedenken tussen 
Palmzondag en Pasen. 

KBO Noordwijk organiseert bij voldoende belangstelling een dagtocht naar deze prachtige 
voorstelling met een indrukwekkend aantal spelers, figuranten en overige medewerkers. Bij de 
vorige editie zijn wij ook met een bus vol enthousiaste liefhebbers naar Tegelen geweest. 
Het is een eind rijden en de beoogde voorstellingen beginnen om 14.30 uur, dus het is echt een dag 
vullend programma. Reden waarom we ’s-morgens tijdig vertrekken en zowel een lunch als een 
diner incalculeren omdat we pas later op de avond weer in Noordwijk zullen terugkeren. 
Datums en kosten zijn nog niet bekend, maar zullen naar verwachting tussen de € 80,- en € 90,- per 
persoon gaan bedragen (inclusief: vervoer, toegang, lunch en diner). Gezien de over het algemeen 
drukke periode in mei met de diverse feestdagen, informeren wij u nu alvast over onze plannen en 
willen wij u uitnodigen om uw voorkeur aan ons te willen doorgeven als u interesse heeft.  
LET wel, u meldt zich hierbij dus nu niet definitief aan, u geeft alleen aan dat u geïnteresseerd bent, 
waardoor u begin volgend jaar meer informatie zult ontvangen over een eventueel vervolg. Na de 
inventarisatie krijgt u vervolgens een aanbod of en op welke datum we dan naar Tegelen zullen 
gaan en de daarbij horende kosten. Vervolgens kunt zich daar dan voor aanmelden. 
 

Aanmelden  interesse : U dient zich tijdig schriftelijk aan te 
melden via onderstaande aanmeldstrook. U kunt de volledig 
ingevulde strook deponeren in de KBO-brievenbus in de hal van 
De Wieken (Noordwijk-Binnen) of in Het Trefpunt (Noordwijk 
aan Zee) of per post opsturen naar de penningmeester :  
KBO Noordwijk, p/a  Willem Alexanderpark 10, 2202 XW  
Noordwijk 
De aanmelding sluit op 10 januari 2020. U krijgt vervolgens zo spoedig mogelijk meer informatie. 
Geeft u in het vakje voor de datums op de aanmeldstrook a.u.b. met een 1, 2  3 uw voorkeuren aan, waarbij 
1 de hoogste voorkeur heeft enz.  
----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  ------------------------------------ 
 

Interesse-formulier voor deelname  PASSIE Spelen 2020 Tegelen - Limburg 

Deelnemer(s) : KBO-Lid nr. 1 = 5390………  KBO-Lid nr. 2 = 5390………  Geen lid   
Naam  1 :  Dhr./Mevr.    

Adres      :   

Woonplaats :  Postcode : 

Telefoon : Mobiel.tel.:                                    E-mail :  

Naam  2 :  Dhr./Mevr.   

Adres      : Woonplaats :  

Telefoon : Mobiel.tel.:                                    E-mail :  

 7 juni 2020  14 juni 2020  12 juli 2020 
Vult u dit formulier a.u.b. zorgvuldig en duidelijk leesbaar in ! 

De aanmelding sluit op 10 januari 2020  
 

PASSIE Spelen 2020 PuzzelPASSIE Spelen 2020
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© www.ruiterpuzzel.nl
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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 15 januari. De prijs is een VVV bon van € 10, - welke bekend wordt gemaakt in de volgende nieuwsbrief. 
De oplossing van de puzzel is: ‘hoe dieren overwinteren‘ en de winnaar van de VVV bon is mw. M.P. Alkemade-van Rossum



De Tweede Kamer heeft op 14 november jl. ingestemd 
met het pakket Belastingplan 2020.
Eén van de voorstellen die hiervan deel uitmaakt, betreft 
de verhoging van het tarief van de overdrachtsbelasting 
voor niet-woningen (kantoorpanden, winkels, losse 
garages enz.) van 6% naar 7%. Dit treedt echter pas in 
werking met ingang van 1 januari 2021!
Gelukkig is het voorstel om overdrachtsbelasting voor 
starters en beleggers te differentiëren (starters 0% en 
beleggers 6%) verworpen. Als reden geeft de Tweede 
Kamer dat zowel de Belastingdienst als de notaris over te 
weinig informatie beschikken om in alle situaties vast te 
stellen of iemand als starter of belegger kwalificeert. 
Daardoor kunnen ze niet met zekerheid vaststellen welk 
tarief geldt en hun taak ten aanzien van de overdrachtsbe-
lasting niet goed uitvoeren. Voor woningen blijft dus het 
2% tarief gelden voor alle soorten kopers.
Indien u een nieuwbouwhuis koopt, is dat over het 
algemeen “vrij op naam” dat wil zeggen dat de kosten van 
de akte van levering ((project)notaris en Kadaster) en 
eventuele belasting voor rekening van de verkoper/
projectontwikkelaar komt. Indien u ook een hypotheek 
nodig heeft, moet u dáárvan wel de kosten zelf betalen.
U mag daarvoor dan ook zelf de notaris van uw eigen 
voorkeur kiezen. Dit hoeft niet de projectnotaris te zijn. 
Uw eigen notaris zorgt dat het geld van de hypotheek op 
tijd bij de projectnotaris is.
Uw eigen huis verkoopt u normaliter “kosten koper” dat 
wil zeggen dat de kosten van de notaris waar de levering 
passeert en de overdrachtsbelasting voor rekening van de 
koper komen. Kunt u dan als verkoper bij deze notaris nog 
kosten krijgen? Ja, in elk geval zullen er recherchekosten in 

rekening worden gebracht, omdat de notaris zich ervan 
moet vergewissen dat u het zelf bent, dat uw legitimatie-
bewijs van u is, dat u niet onder curatele of bewind staat 
en niet in staat van faillissement bent. Indien u op het 
bestaande (oude) huis ook een hypotheek had, moet deze 
hypotheek bij het Kadaster worden doorgehaald en zal de 
notaris daar royementskosten voor rekenen. Ook als u de 
lening, waarvoor de hypotheek was aangegaan, al geheel 
hebt afgelost, moet de hypothecaire inschrijving nog 
steeds worden doorgehaald. Dit royement moet door de 
overdragende notaris gebeuren indien er ook moet 
worden afgelost op de lening. Slechts wanneer er niet 
(meer) hoeft te worden afgelost, kunt u voor dit royement 
uw eigen notaris kiezen. Ten slotte nog even de vrijstelling 
schenkbelasting voor de ‘doe het zelf-schenkers’ onder u: 
voor 2019 is de vrijstelling € 5.428 voor schenkingen aan 
kinderen en € 2.173 voor schenkingen aan kleinkinderen 
en alle anderen aan wie u zou willen schenken. De cijfers 
2020 zijn nog niet definitief maar worden waarschijnlijk 
€ 5.515 respectievelijk € 2.208.

Ten slotte wens ik u prettige 
Kerstdagen en alle goeds voor 
2020!

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

IN MEMORIAM

 
 
   

Mevr. A.C. Nulkes-Koeman 
van de Mortelstraat 218     80 jaar

Dhr. N. van Hoogdalen  
Hans van der Hoevenstraat 115 Katwijk     83 jaar

Mevr. G. van der Linden-Verhage 
Tulpstraat 24     71 jaar

Dhr. N.A.P. van Bohemen  
Bonnikeplein 11     75 jaar

Mevr. C. Smit-Kortekaas 
Jeroenspark 1 k220     85 jaar

Dhr. H.J. Heemskerk  
Groot Hoogwaak 1 k223     89 jaar

Dhr. P.H. Groenewoud  
van Leeuwenstraat 40     89 jaar

  

Hermitage Amsterdam,  ( KBO-museum bus ) 

KBO Noordwijk organiseert volgend voorjaar voor haar leden een bezoek aan de Hermitage in 
Amsterdam waarbij u naar eigen keuze de volgende tentoonstelling(en) kunt bezoeken : 

• Juwelen!, Schitteren aan het Russische Hof,   (volw.  €  18,00    Museum.krt  € 2,50) 
• Groepsportretten van de 17e eeuw, (volw.  €  18,00    Museum.krt  € 2,50) 
• en het Outsider Art Museum. (volw.  €  14,50    Museum.krt  gratis) 

Toegangsprijzen Hermitage all-in (combi) 
Wilt u alle tentoonstellingen (Juwelen!, Groepsportretten van de 17e eeuw en het Outsider Art 
Museum) bezoeken? Koop dan het extra voordelige Hermitage all-in ticket voor € 25,00 of 
een Hermitage all-in Museumkaart voor € 2,50. 

 

Hermitage all-in Volwassenen (vanaf 12 jaar): € 25,00 
 

Door de diverse toegangsopties en prijzen, zijn de meest voorkomende prijzen per tentoon-
stelling en de combinatie hierboven weergegeven.  
Zie verder de website van het museum. 
 

Leden kunnen zeer voordelig aan deze dagtocht 
deelnemen doordat KBO Noordwijk een deel van de 
vervoerskosten voor haar rekening neemt.  
Inschrijving via inlevering van onderstaand volledig en 
duidelijk ingevuld inschrijfformulier sluit op 13-jan-2020.  
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 “Hermitage Amsterdam” te Amsterdam op vrijdag 21 februari 2020 ; 
Kosten : Leden KBO-Noordwijk   €  8,50 per persoon. 
Inbegrepen; Busvervoer Noordwijk-Amsterdam v.v., Opstappen: Duinwetering 105, parkeerplein 
sportpark Duinwetering te Noorwijk, Vertrek: Noordwijk 10:30 uur (verzamelen: 10:15 uur),  
vertrek uit Amsterdam naar Noordwijk 16:00 uur. 

Niet inbegrepen; toegang museum en overige niet genoemde kosten. 
----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  ------------------------------------ 

Dagtocht   “ Hermitage  -  Amsterdam ”  Vrijdag 21 februari 2020 
Deelnemer(s) : KBO - Lid nr. 1  =   5390……… KBO - Lid nr. 2  =   5390……… 

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 13 januari 2020. 

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 

 

Hermitage Amsterdam (KBO-museumbus)
 

AANMELDING 

Volgend jaar, dus in 2020, zijn er weer de Passiespelen in Tegelen (L.). Een om de 5 jaar terugkerend 
fenomeen in het openlucht theater de Doolhof in Tegelen, waarin Het Passiespel verhaalt over de 
emotionele gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus: 
Van de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste Avondmaal met de twaalf apostelen, het verraad 
van Judas, de door de hogepriesters geëiste veroordeling van Jezus, zijn pijnlijke kruisgang en uiteindelijk zijn 
dood aan het kruis op de Calvarieberg. Het zijn die gebeurtenissen, die de christenen gedenken tussen 
Palmzondag en Pasen. 

KBO Noordwijk organiseert bij voldoende belangstelling een dagtocht naar deze prachtige 
voorstelling met een indrukwekkend aantal spelers, figuranten en overige medewerkers. Bij de 
vorige editie zijn wij ook met een bus vol enthousiaste liefhebbers naar Tegelen geweest. 
Het is een eind rijden en de beoogde voorstellingen beginnen om 14.30 uur, dus het is echt een dag 
vullend programma. Reden waarom we ’s-morgens tijdig vertrekken en zowel een lunch als een 
diner incalculeren omdat we pas later op de avond weer in Noordwijk zullen terugkeren. 
Datums en kosten zijn nog niet bekend, maar zullen naar verwachting tussen de € 80,- en € 90,- per 
persoon gaan bedragen (inclusief: vervoer, toegang, lunch en diner). Gezien de over het algemeen 
drukke periode in mei met de diverse feestdagen, informeren wij u nu alvast over onze plannen en 
willen wij u uitnodigen om uw voorkeur aan ons te willen doorgeven als u interesse heeft.  
LET wel, u meldt zich hierbij dus nu niet definitief aan, u geeft alleen aan dat u geïnteresseerd bent, 
waardoor u begin volgend jaar meer informatie zult ontvangen over een eventueel vervolg. Na de 
inventarisatie krijgt u vervolgens een aanbod of en op welke datum we dan naar Tegelen zullen 
gaan en de daarbij horende kosten. Vervolgens kunt zich daar dan voor aanmelden. 
 

Aanmelden  interesse : U dient zich tijdig schriftelijk aan te 
melden via onderstaande aanmeldstrook. U kunt de volledig 
ingevulde strook deponeren in de KBO-brievenbus in de hal van 
De Wieken (Noordwijk-Binnen) of in Het Trefpunt (Noordwijk 
aan Zee) of per post opsturen naar de penningmeester :  
KBO Noordwijk, p/a  Willem Alexanderpark 10, 2202 XW  
Noordwijk 
De aanmelding sluit op 10 januari 2020. U krijgt vervolgens zo spoedig mogelijk meer informatie. 
Geeft u in het vakje voor de datums op de aanmeldstrook a.u.b. met een 1, 2  3 uw voorkeuren aan, waarbij 
1 de hoogste voorkeur heeft enz.  
----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  ------------------------------------ 
 

Interesse-formulier voor deelname  PASSIE Spelen 2020 Tegelen - Limburg 

Deelnemer(s) : KBO-Lid nr. 1 = 5390………  KBO-Lid nr. 2 = 5390………  Geen lid   
Naam  1 :  Dhr./Mevr.    

Adres      :   

Woonplaats :  Postcode : 

Telefoon : Mobiel.tel.:                                    E-mail :  

Naam  2 :  Dhr./Mevr.   

Adres      : Woonplaats :  

Telefoon : Mobiel.tel.:                                    E-mail :  

 7 juni 2020  14 juni 2020  12 juli 2020 
Vult u dit formulier a.u.b. zorgvuldig en duidelijk leesbaar in ! 

De aanmelding sluit op 10 januari 2020  
 

PASSIE Spelen 2020 



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:
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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