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Van de voorzitter
Terwijl ik zit te schrijven, hoor ik vogels zingen, de zon
schijnt en de bomen beginnen uit te lopen. Het lijkt lente.
Aan de ene kant voelt dat heel erg fijn, want dat kan
betekenen dat wij de winter zonder gladheidsperikelen
hebben doorstaan, aan de andere kant maak ik mij daar
zorgen om: de opwarming van de aarde gaat nu wel erg
snel. Weet u nog de winters van vroeger waarin wij
wekenlang schaatsten en hutten van sneeuw bouwden?

Hulp, begeleiding en zorg in
uw vertrouwde omgeving?
www.groothoogwaak.nl
 071 - 368 88 88

Ik ben blij
dat je hier bent

van Limburg Stirumstraat 38

Zorgeloos
van idee
tot thuiskomst
2201 JPgenieten,
Noordwijk
071 3612661

WONEN • ZORG • WELZIJN

www.beddenspecialist.nl/verkade

somethingblue@travelcompany.nl - 06 53 62 20 51

Daarom kiest u voor
RegioBank

Bij u in de buurt

Zonder poespas

Wij brengen uw financiele vragen
terug tot begrijpelijke oplossingen en
gewoon goede producten.

Iets heel anders: dit jaar willen wij een ouderendag
organiseren voor heel (nieuw) Noordwijk. Wij zijn van plan
gedurende die dag, naast leuke optreden(s) ook aan een
aantal voor ons belangrijke zaken aandacht te schenken.
Waarover zou u graag geïnformeerd willen worden?
Heeft u een idee? Geeft u mij dat dan door.
Mijn emailadres is: windevanck@kpnmail.nl.
Bij voorbaat dank!
Baukje Mulder-Veenema, voorzitter

Rayonhouder Frans Steenvoorden overleden
Het adres voor de aankoop &
onderhoud van uw ﬁets en
natuurlijk ook uw E-bike

U bent bij ons geen rekeningnummer.
U wordt altijd geholpen door iemand
die u kent.

Dat lijkt allemaal voorbij… Natuurlijk kan niemand als
persoon daar verandering in aanbrengen, maar wij kunnen
er wel aan meehelpen. Is het nodig om de verwarming
altijd hoog aan te zetten, of kan het wel een graatje minder
als wij een vest aantrekken? Scheiden wij het afval wel
altijd zoals wij dat zouden moeten doen? Kortom dingen
die wij zelf zouden kunnen verbeteren.
Het is natuurlijk verleidelijk om te zeggen dat anderen dat
ook niet altijd doen, maar (zoals mijn moeder altijd zei) je
hoeft de verkeerde dingen niet over te nemen, je moet de
goede dingen als voorbeeld nemen. Ach, de wijsheid van
die tijd blijft toch nog steeds gelden.

Dat betekent natuurlijk niet dat wij geen prettige dingen
met elkaar kunnen doen, nee – naar mijn mening - moeten
wij dat juist doen! Juist als je met elkaar erop uittrekt
geniet je meer als wanneer je dat in je eentje doet.
Kijk dus naar de mogelijkheden die wij de komende tijd in
de aanbieding hebben. Natuurlijk staan de “gewone”
activiteiten ook dit jaar weer (meestal) in de Wieken op de
agenda, maar u weet dat er regelmatig nieuwe worden
georganiseerd. Hou dat dus goed in de gaten.

Een complete bank

Een bank waar u terecht kunt voor
betalen, sparen, alles. RegioBank heeft
alles onder één dak.

Opnieuw werden we kort na de kerstdagen opgeschrikt
door het nieuws dat op 28 december jl. onze rayonhouder
Frans Steenvoorden plotseling is overleden.
Frans was bijna 25 jaar actief als rayonhouder van ons rayon
no. 21, grofweg het gebied tussen de Huis ter Duinstraat,
de Hoofdstraat, de Koningin Wilhelmina Boulevard, het
Vuurtorenplein en de Parallel Boulevard. Een behoorlijk
uitgestrekt gebied met een behoorlijk aantal leden.
Hij deed dat altijd met veel plezier en daarbij zocht hij ook
graag contact met “zijn” mensen. Een sociaal mens, altijd
bereid om zich in te zetten voor de medemens, waarbij je er
zeker van kon zijn dat het ook voor elkaar zou komen.
Maar zo was Frans ook ten voeten uit, altijd in voor een
praatje, een grapje en als het ook maar enigszins uit kwam,
nam hij daar ook de tijd voor. Met grote regelmaat kwam je
hem daardoor ook in zijn rayon tegen. Een paar jaar terug is
hij eerder al eens ernstig ziek geweest, maar was hij na een
poosje toch weer behoorlijk goed hersteld en wilde hij zijn
rayon toch wel weer gaan verzorgen, zij het in een wat
kleinere aangepaste omvang. Door zijn positieve instelling
en zijn makkelijke omgang met mensen was hij ook bij

Altijd binnenlopen

Bij ons kunt u altijd even binnenlopen
voor advies en een kop koffie.
U bent altijd welkom.
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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
info@mooijekind-fietsen.nl

velen een graag gezien persoon. De grote opkomst bij zijn
uitvaart bevestigt dit ook zeker. Wij verliezen met zijn
heengaan een waardevol en geliefd persoon die zich
gedurende lange tijd met hart en ziel voor onze vereniging
heeft ingezet. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd
en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe met dit grote verlies.
Namens het bestuur,
Jacques Berbée
(penningmeester)
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De Gerarduskalender:
elke dag een beetje spirit!
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, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. 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).

‘Wij nemen uw zorg uit handen
op het moment dat u dat nodig heeft’.
Dag en nacht bereikbaar 06 23954021
Ivonne Clemens
Ivonne Clemens Uitvaartverzorging en Uitvaartwinkel
www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.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.

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.

De KBO wandelingen voor het voorjaar 2020 zijn bekend
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.
di. 18 febr. 2020 KBO-wandeling van NS De Bretten Halfweg - Sloterdijk. 11km. Verborgen tussen flats, spoorlijnen en
snelwegen ligt een prachtig stukje struinnatuur. De route gaat over grasdijkjes, langs slootjes en kanalen en volgt vele
slingerende onverharde paadjes. Deze keer vertrekken we vanaf het Verkadeplein om 8.45u met de auto naar Voorhout,
daarna de trein om 9.16u naar station Haarlem,vervolgens vanuit Haarlem om 9.46u naar Halfweg Zwanenburg.
Aankomst 9.54u Halfweg. Tot ziens en nog veel wandelplezier.
Ellen de Groot tel. 0642656757

KATENDRECHTSEPAD BUITEN DE BINNENSTAD
VAN ROTTERDAM dinsdag 17 december 2019
Met 14 enthousiaste wandelaars gaan we vandaag met
onze o.v. naar trein/metrostation Blaak. Het is bewolkt en er
schijnt een waterig zonnetje maar het blijft op een enkele
spetter na droog. Wat een verrassend leuke stad is
Rotterdam. Veel oude en nieuwe gebouwen naast elkaar.
De Kop van Zuid, de voormalige Wilhelminapier en
omgeving staat voor alles wat het nieuwe Rotterdam wil
uitstralen. We houden onze koffiebreak aan de Oude
Haven. Tijdens de break ging een kaart rond voor Rene.
Wij wensen hem veel sterkte en beterschap.
Langs de Oude Haven lagen veel mooie boten en rondom
veel terrassen. Er was ook een oud scheepswerfje aan de
haven. Vervolgden onze tocht langs de kubuswoningen
waar een stayokay gevestigd is en een opschrift op een
gebouw; Alles van waarde is weerloos.
Langs de Maas een gedenkplaat voor de vermoorde
kinderen uit Tweede Wereld Oorlog met namen en leeftijd
tot 12 jaar. Bewonderen de enorme bruggen Willemsbrug,
Erasmusbrug, Koniginnebrug en daarachter de Hef, dat is
de oude spoorbrug. Genieten van het uitzicht aan de Maas
van onze meegebrachte lunch met achter ons de enorme
SS Rotterdam. Lopen ook nog even hotel restaurant New
York binnen van de Holland Amerika lijn. Ketelbinkie stond
er en de basalt sjouwers waren ook goed neergezet. Mooie
jachten lagen ook geparkeerd in de haven en een stel
schaatsen lag klaar aan de oever voor de winter.
De Beijerlandse laan was ook verrassend leuk met al zijn
winkels en uitgestalde waren. Komen ook nog langs een
enorme witte moskee. Daar stond nog een enorme klok
met raderwerk de tijd bij te houden, een mooi
museumstuk.

Aan het eind van de wandeling was de route niet helemaal
duidelijk, maar onder begeleiding van onze gidsen
kwamen we ruim voor 16.00uur terug op station Blaak.
Uiteindelijk ongeveer 16 km gelopen. Het was een hele
mooie interesante wandeling. Ik hoop er volgende keer
weer bij te zijn.
Wimke Schrier
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Activiteitenwetenswaardigheden

Activiteiten

Terugblik

Wijnproeverij/workshop

Sinterklaas

Kerstconcert in Amsterdam

Grote drukte op het Sinterklaasfeest in de Wieken (5 Dec.)
Bij binnenkomst werden alle mensen (120) verrast met
gratis koffie /speculaas. Sint was precies om 14.00 uur op
tijd in de Wieken en ook de echte zwarte pieten waren
aanwezig, uiteraard met strooigoed.
Sint werd toegezongen met een welkomstlied welke werd
begeleid op de piano door mevr. van de Berg. Aansluitend
werden door de Sint een aantal mensen naar voren
geroepen. Sint roemde deze leden voor het vele werk dat
zij verrichten voor de KBO en zij ontvingen van de Sint een
lekkere doos chocolade als dank. Daarna werd er bingo
gespeeld. Sint kan dit als de beste en onder het genot van
een drankje en een hapje was het erg gezellig. Tot slot was
er een loterij en rond 16.00 uur was het tijd voor Sint om
weer te vertrekken immers het was 5 december dus......

Wat was het weer geweldig! Er waren voor die dag 140
kaarten beschikbaar gesteld door het Ouderen Fonds
maar doordat er zoveel aanmeldingen waren kon toch niet
iedereen mee. We vertrokken die middag met 3 bussen
naar Amsterdam. Het is niet zo ver en je bent snel in
Amsterdam maar dan ben je nog niet in het centrum, wat
een drukte daar maar de bussen stoppen voor de deur dus
wat wil je nog meer. Na het ontvangstdoor het Ouderen
Fonds was er voor iedereen een kopje koffie of thee met
een gebakje waarna een ieder zijn plekje opzocht en de
zaal was echt helemaal vol, daarna begon de muziek.

Bloemschikken
Op 20 december hebben we weer een heel gezellige
middag gehad met Astrid Warmerdam.
Ze heeft ons een kerstkrans helpen maken die bij een
ieder van ons goede dienst heeft bewezen met de
kerstdagen. Al met al weer een geslaagde middag.

Kerst in de Wieken op maandag 23 december
Het is voor Janneko en mij altijd spannend hoe de dag
weer zal verlopen maar bij de ingang kon Ans Berbée
iedereen al verrassen met een handgemaakt lantaarntje
plus kaarsje. Het is heerlijk dat er zoveel leden op af komen
want Kerst is altijd heel bijzonder. Voorzitter Baukje Mulder
opende deze kerstdag en daarna werd er koffie
rondgedeeld met een lekker klein gebakje.
De opening was voor Margreet van de Burg met een
prachtig kerstverhaal. Ook was er tijd voor een drankje en
iedereen kon even een babbeltje maken. Rond 12 uur
werd de soep uitgedeeld en het buffet werd geopend. Na
de lunch om 13.30 uur werd er gestart met kerstmuziek
welke werd verzorgd door de mannen van ‘a Mens Passion’,
prachtig! Tussendoor was er nog een pauze voor een
drankje. Al met al een stemmige dag.
Janneko en An

Het was licht klassiek en de muziekstukken werden aan
elkaar gepraat door Maartje van Weegen. In de pauze
stond er in de wandelgangen weer statafels met drankjes
en nootjes. Toen kwam het tweede gedeelte en ook dat
was weer zo mooi! Na afloop gingen we weer op afroep
naar de bussen. Alles was weer prima geregeld, dank
daarvoor. Maar ook Jacques Berbée heel veel dank.
Janneko en An

KBO nieuwjaarsviering 2020
Voor het eerst leek het ons fijn om de leden Nieuwjaar te
wensen maar ook om een leuke en mooie dag aan te
bieden. Ikzelf dacht dat er misschien ongeveer 15 leden
zouden komen maar nee hoor het waren ruim 40 mensen,
geweldig toch! Om 10.00 uur werd er gestart met eerst
natuurlijk een kopje koffie en van Bakker van Maanen een
lekker roomboterkoekje. De voorzitter Baukje Mulder
wenste allen een gezond en een gelukkig 2020 toe.
An wilde ook graag dat we een rondje deden zodat alle
mensen in de zaal elkaar alle het goeds konden wensen.
Als verrassing trad mevr. Ederveen op en zij bracht haar
ruim100jarige harp mee, nou dat was genieten!
En iedereen was zo stil. Mevr. Ederveen gaf ook uitleg over
haar harp. Zij speelde licht klassiek maar ook moderne
muziek. Rond 12 uur was dit afgelopen maar toen was er
soep met een broodje en daarna was er op grootbeeld een
film van André Rieu daarbij waren weer hapjes en een
drankje. Al met al weer een heerlijke dag met de beste
wensen van Janneko en An

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.

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

Bridgedrive in de Wieken
Op zaterdag 29 februari gaan we weer een bridgedrive
organiseren en we starten om 10.30 uur. Wilt u meedoen
dan kunt u zich opgeven bij de heer Honsbeek,
tel. 3611551, en wel voor 26 februari dit ivm de lunch en
de kosten zijn € 5, - en niet leden betalen € 7, -.
Janneko en An

Samen koken samen eten
Ja dat kan heel gezellig zijn in kleine groepjes in de
pastorie van St. Jeroen en er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Lijkt het ook wat voor u komt dan gezellig proef eten bij
Annie van Beelen, maar wel even van tevoren aanmelden

Dank u wel
Namens de KBO willen we Bakker van Maanen en de
Digros bedanken voor de speculaas en de kerstkoekjes.

Rummicub
Het is alweer een tijdje terug dat we op vrijdagmiddag
gestart zijn met het spel rummicub. Helaas was de vrijdag
geen goed idee dus zijn we ermee gestopt. Nu gaan we
bekijken of een andere dag gunstiger zou uitkomen, u
wordt op de hoogte gehouden.
An

Rijbewijskeuring

75 jaar Vrijheid

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
telefoonnummer
beschikbaar
071 5728434.

Magazine Leef! zoekt verhalen uit de oorlogstijd, vlak voor,
tijdens en na de oorlog; de wederopbouw. Hoe beleefde de
Noordwijker deze periode? Wie heeft de bouw van de muur
en bunkers nog meegemaakt? Of de sloop.
Hoe werd de bevrijding gevierd? Wie was ‘fout’ of zat juist in
het verzet. Spreekt u uit eigen ervaring of kent u een verhaal
uit eerste hand, dan komen we graag in contact met u. Ook
zoeken wij foto’s uit
deze periode.

Hier kunt vragen wat u
mee dient te nemen
naar de keuring.

Stuur een mail aan:
redactieleef@burobinnen
of bel met 0654961716

Activiteiten
Activiteit, organisatie & locatie

Bingo

KBO v De Wieken
Bowlen (All American Bowling)
KBO v Langelaan 2, Noordwijkerhout
Fotografie
KBO v De Wieken
Handwerken
KBO v De Wieken

Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
KBO v WZC Jeroen
Kaarten maken
KBO v PC Jeroen
Klaverjassen
KBO v De Wieken
Nordic Walking Club

KBO v Duinweg (Malotepad)

Quilten

KBO v De Wieken

Reizen > Hermitage Amsterdam
KBO v Museum bezoek

Samen Koken, Samen Eten
KBO v PC Jeroen
Samen Koken, Samen Eten
KBO v PC Jeroen
Samen Koken, Samen Eten
KBO v PC Jeroen
Samen Koken, Samen Eten
KBO v PC Jeroen

Schilderen & Tekenen
KBO v De Wieken
Sportief Wandelen
KBO v Vuurtorenplein
Tai Chi
KBO v De Wieken
Wandelen
KBO v Verkadeplein
Wijnproeverij
KBO v De Wieken
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5

do

15:00

27

26

vr

14:00

21
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di

14:00

4, 11, 18, 25

3, 10, 17, 24, 31

do

13:30

6, 13, 20, 27

5, 12, 19, 26

ma

13:30

3, 10, 17, 24

2, 9, 16, 23, 30

ma

13:30

3, 10, 17, 24

2, 9, 16, 23, 30

wo

13:30

5, 12, 19, 26

4, 11, 18, 25

di

14:00

4, 11, 18, 25

3, 10, 17, 24, 31

vr

10:30

21

di

10:30

11, 25

10, 24

wo

10:30

12, 26

11, 25

do

10:30

13, 27

12, 26

vr

10:30

14, 28

13, 27

do

14:00

6, 13, 20, 27

5, 12, 19, 26

do

10:45

6, 13, 20, 27

5, 12, 19, 26

ma

10:45

3, 10, 17, 24

2, 9, 16, 23, 30

di

08:45

18

17

vr

14:00

14

Biljarten & Sociëteit
DBO  Het Trefpunt
Bingo / Damesbingo
DBO  De Wieken
Bridge " Oudt Noortwijck "
DBO  De Wieken

Bridge " Oudt Noortwijck "
DBO  De Wieken
Bridge " Oudt Noortwijck "
DBO  Het Trefpunt
Computercursus "Windows 10"
DBO  Het Trefpunt
Country-line-dancing
DBO  De Wieken
Fotografie
DBO  Het Trefpunt
Frans, conversatie II
DBO  De Wieken
Gymnastiek
DBO  Het Trefpunt
Klaverjassen competitie - di
DBO  De Wieken
Klaverjassen - za
DBO  Het Trefpunt
Kunstgeschiedenis, groep I
DBO  Het Trefpunt
Kunstgeschiedenis, groep II
DBO  Het Trefpunt
Literaire Leeskring
DBO  De Wieken
Modeshow > van der Klooster Mode
DBO  De Wieken
Modeshow > H & A Mode
DBO  Het Trefpunt
Rijbewijs keuring - op afspraak
DBO  Het Trefpunt
Samen eten op vrijdag
DBO  De Wieken
Schilderen/Aquarelleren
DBO  De Wieken
Schilderen/Aquarelleren
DBO  Het Trefpunt
Sport & Spel voor 55+
DBO  Gymzaal Stijntjesduin

Tafeltennis
DBO  Achter Maria ter Zee kerk
Volksdansen
DBO  Het Trefpunt
Wandelvoetbal
DBO  Voetbalclub SJC
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19, 26

4, 11, 18, 25

di

19:30

4, 11, 18, 25

3, 10, 17, 24, 31

di

10:00

11

10

vr

10:00

7, 14, 21, 28

6, 13, 20

do

10:15

6, 13, 20, 27

5, 12, 19, 26

di

13:30

4, 11, 18, 25

3, 10, 17, 24, 31

za

13:30

8, 22

14, 28

ma

14:00

10

2, 16, 30

ma

14:00

3, 17

9, 23

di

10:00

18

17

za

11:00

28

za

10:45

7

ma

10:00

3, 10, 17, 24

2, 9, 16, 23, 30

vr

12:00

7, 21

6, 20

ma

13:30

3, 10, 17, 24

2, 9, 16, 23, 30

di

13:30

4, 11, 18, 25

3, 10, 17 24, 31

do

19:00

6, 13, 20, 27

5, 12, 19, 26

wo

09:00

5, 12, 19, 26

4, 11, 18, 25

wo

14:30

5, 12, 19, 26

4, 11, 18, 25

wo

13:30

5, 12, 19, 26

4, 11, 18, 25

Vacatures

Activiteiten
Activiteit, organisatie & locatie

Activiteit, organisatie & locatie
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13:30

5, 12, 19, 26

4, 11, 18, 25

● 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 bovengenoemde 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 invalbasis 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 contributienota’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

Puzzel

Varen als het Herfst is
Vindt u de natuur in de herfst ook zo mooi?
De KBO gaat dit najaar weer uit varen en dan gaan we naar
de druiven / wijnstreek aan de Moezel. Aangezien er
gereserveerd moet worden doen wij deze oproep zo vroeg
in het jaar anders vissen we achter het net en hebben we
niet genoeg plaatsen. De afvaart is op maandag 12 oktober
vanuit Arnhem maar we gaan zondagavond zodat we
kunnen overnachten aan boord want de boot vertrekt om
9.30 uur dus heerlijk ontbijten en kijken wanneer we
vertrekken. De eerste dag gaan we naar Düsseldorf waar
we tegen de avond aankomen maar er nog genoeg tijd is
om even de Altstadt aan te doen. Vroege start in de
morgen om met de middag aan te komen in Bonn waar
gelegenheid is om de stad te verkennen.

naar de burcht Ehrenbreitstein. Vrijdag weer terug in
Düsseldorf met een wandeling over de bekende
Königsallee en de lange winkelpromenades.
Zaterdag rond de middag weer terug in Arnhem waar we
na de lunch weer richting Noordwijk gaan en we laten ons
lekker brengen door Beuk/Brouwer. U ziet dat dit een
geweldige reis gaat worden dus heeft u interesse, even een
belletje naar An van Beelen 071 8881407
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Tijdens het diner wordt er gevaren naar Remagen voor de
nacht. Woensdag gaat de tocht door het wijngebied van de
Moezel waarbij bij het diner een heerlijk glaasje wijn zal
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worden geserveerd. Hier kan men op eigen gelegenheid
Cochem verkennen. Donderdag is Koblenz aan de beurt
waar eventueel met de kabelbaan een tocht over de Rijn

L T C R O E K V E B V O A S W M N

Groot Noortukker 2020

Museum- & Uitjesbus

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.

Passiespelen Tegelen juni-juli 2020 Er lijkt voldoende
belangstelling voor een bezoek aan de Passiespelen in
Tegelen halverwege dit jaar. In de eerstvolgende
Nieuwsbrief hopen wij hierover meer informatie te hebben
verzameld om u een aanbod te kunnen doen waarvoor u
zich dan vervolgens zult kunnen aanmelden.
Houdt daarom dus de Nieuwsbrief van begin
maart in de gaten.

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 bij keurslagerij Krijn van der Bent in de Kerkstraat.

D U L H P K O R R E L

Hermitage Amsterdam 21 febr. Er is weer veel
belangstelling voor onze dagtocht naar de Hermitage in
Amsterdam met een bezoek naar eigen keuze aan de
diverse tentoonstellingen die daar momenteel lopen of
een gecombineerd aanbod door het museum voor een
bezoek aan alle tentoonstellingen tegen een pakketprijs.
Alle deelnemers die zich hebben aangemeld zullen uiterlijk
eind januari bericht ontvangen, naar verwachting zullen
vrijwel alle aanmeldingen worden gehonoreerd.
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© www.ruiterpuzzel.nl
In elk woord zitten minstens twee letters die maar op een manier weg te strepen zijn.
Als alle hieronder opgegeven woorden in het diagram zijn weggestreept, blijft er een
aantal letters over, deze vormen samen de oplossing. Veel puzzelplezier.
BEWOLKT
BRIES
BUIEN
CONDENSATIE
CYCLOON
DONDERWOLK
DROOG
GRIJS
HAGEL
IJSKRISTAL
KORRELSNEEUW
LUCHT
LUCHTVOCHTIGHEID

MOTREGEN
NIMBOSTRATUS
ONWEERSBUI
ORKAAN
REGEN
ROLWOLK
SLUIERWOLK
SNEEUW
STOFDEELTJES
STORING
THERMIEK
TROPOSFEER
UITREGENEN

VALSTREPEN
WATERDRUPPEL
WEER
WEERBEELD
WERVELWIND
WIND
WOLK
WOLKBREUK
WOLKEN
WOLKENFLARDEN
WOLKENVELDEN
ZONNIG

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 19 februari. De prijs is een VVV bon van € 10, - welke bekend wordt gemaakt in de volgende nieuwsbrief.
De oplossing van de puzzel is: ‘kerstboodschappen‘ en de winnaar van de VVV bon is dhr. Kees Akerboom.

Wz weer en wolken

www.ruiterpuzzel.nl
info@ruiterpuzzel.nl

De Dag van de Ziekenzalving

Vuurtorenpas

Een dag van ontmoeting, bezinning, warmte, kerkelijke
viering en verwend worden in Woonzorgcentrum Jeroen.

Met de Vuurtorenpas ontvangt u als lid van de
ouderenbonden 20% korting op de consumptieprijzen
bij de buurtcentra De Wieken en Het Trefpunt. Bovendien
geeft een aantal ondernemers in Noordwijk ook korting
met de Vuurtorenpas. De Vuurtorenpas is naast voor
leden van de ouderenbonden ook voor de vrijwilligers
en donateurs van Welzijn Noordwijk beschikbaar.

Het programma voor deze dag ziet er globaal als volgt uit:
09.30 uur
Koffie en ontmoeting
10.00 uur
Eucharistieviering, thema: Leeft in liefde
		met elkaar.
11.00 uur
Koffie met lekkers / glaasje, hapje,
		
drankje / lunch
14.00 uur
Ziekenzalving met aansluitend
		Lof/dankzegging
15.30 uur
Koffie of thee
16.00 uur
Afsluiting
Zou u het sacrament van de ziekenzalving willen ontvangen?
U bent van harte uitgenodigd, of weet u iemand in uw
omgeving die dit ook graag zou willen meemaken?
Wij horen/zien het graag, voor vervoer kan
worden gezorgd. Namens het pastoraal
team en de werkgroep,

Naast de 20% korting op de consumptieprijzen bij de
buurtcentra De Wieken en Het Trefpunt, kunt u ook
korting ontvangen bij de bij de volgende ondernemers:
HEMA, Hoofdstraat 41 – 10% korting (uitgezonderd het
restaurant en al afgeprijsde artikelen)
Slager Knijnenburg, Sint Jeroensweg 6 – 10% korting
Zwembad BinnenZee, Nieuwe Zeeweg 165:
€ 0,50 korting op koffie en thee tijdens zwemmen op de
dinsdagochtend
10% korting op het ontbijt iedere 1e dinsdag van de maand
5% korting op het abonnement
50% korting op het inschrijfgeld

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
Lang niet alle relaties overleven het Kerstdiner.
Zo ook deze keer helaas niet. Bovendien hebben diverse
kostwinners met succes het indienen van het echtscheidingsverzoek uitgesteld tot 2020. Volgens de nieuwe
wet per 1 januari 2020 is het namelijk zo dat de termijn dat
de partneralimentatie wordt betaald de helft van de duur
van het huwelijk is. Met als maximum een termijn van vijf
jaar (terwijl het vóór 1 januari 2020 twaalf jaar was). Hierop
worden drie uitzonderingen gemaakt:
1.

2.

3.
Marga van Went,
tel.: 0651021554
mail: margavanwent@hotmail.com

Voor eventuele wijzigingen kijk op de website van de
betrokken ondernemers en organisatie.

Popkoor Bloom
Zondagmiddag matinee
Popkoor Bloom gaat geen enkele uitdaging uit de weg en
presenteert op 14 en 15 maart aanstaande haar eerste
theaterconcert in De Muze in Noordwijk. De 30 Bloomleden
zijn afkomstig uit de gehele Bollenstreek en omdat Bloom
zeer veel senioren uit de regio onder hun trouwe fans
mogen scharen is speciaal voor hen gekozen voor een
matinee op zondagmiddag 15 maart.

Vrijkaarten
Gesteund door de Rabobank start Bloom binnenkort een
actie waarbij vrijkaarten voor het matinee van zondag 15
maart te winnen zijn. Dus, houd de website in de gaten.

Thema
In 2020 herdenkt heel Nederland het beëindigen van de
Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Bloom haakt hier
op in door “75 jaar Vrijheid” als rode draad door het verhaal
te laten lopen. In haar programma viert Bloom dat
Nederland sinds 75 jaar weer in vrijheid leeft, in het besef
verantwoordelijk te zijn om vrijheid door te geven.
Programma
Met het inspirerende concert, biedt Bloom haar publiek
een gevarieerd programma vol liedjes, dansen en verhalen.
Bloom wordt daarbij ondersteund door dirigent Tim Quak,
een aantal muzikale gasten en een dansgroep. Bloom is
trots op haar samenwerking met regisseur Margreet
Osinga. Samen met Margreet haalt Bloom alles uit de kast
om haar publiek een spraakmakend, indrukwekkend en
onvergetelijk theaterconcert te laten beleven.

Voor langdurige huwelijken (langer dan 15 jaar),
waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien
jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. Dan geldt dat de
partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het
tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOWleeftijd bereikt (dus maximaal tien jaar);
Voor huwelijken met kinderen onder de twaalf jaar. De
partneralimentatieverplichting loopt dan door totdat
het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft
bereikt (dus maximaal twaalf jaar);
Voor alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder
die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn. Zij hebben
recht op tien jaar alimentatie. Deze uitzondering
vervalt over zeven jaar.

Voor het aanvragen van een echtscheiding is nog steeds
een advocaat nodig die het verzoek indient bij de
Rechtbank! Ook als er uit het huwelijk geen kinderen zijn
geboren. Er is een wetsontwerp in de maak die de
echtscheidingsprocedure beoogt te versoepelen. Deze wet
is echter nog niet ingevoerd.
Bij een geregistreerd partnerschap kan men wel zonder
advocaat en zonder rechter het geregistreerd partnerschap
ontbinden. Denkt u de advocaat en de rechter te kunnen
omzeilen door uw huwelijk om te zetten in een

IN MEMORIAM

Tickets
Tickets á € 12,50 zijn verkrijgbaar bij VVV Noordwijkerhout,
De Muze, Boekhandel Van der Meer, online via www.
demuzenoordwijk.nl en www.noordwijkticket.nl. of
telefonisch 071-364 62 26.
Voor meer informatie: www.popkoorbloom.nl.
Datum en tijd: Zondag 15 maart 2020 - 14.00 uur.
“Vrijheid: Niet te stoppen!” wordt mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage van Gemeente Noordwijk en Rabobank.

Dhr. A.C.J. van den Burg
Mevr. M.G.P van Schie-van Dijk
Dhr. C.J. Meijer
Mevr. J. van Bohemen-de Wit
Dhr. H.J. de Ridder
Dhr. F.W.Th. Steenvoorden
Dhr. J.J. de Koning
Dhr. B.S. Witteman
Mevr. M.J. van der Hof-Smit
Mevr. P.J.T. Kortekaas
Mevr. T. van Manen-Smit
Dhr. F. Caspers

geregistreerd partnerschap, dan komt u bedrogen uit: dit
kan al vele jaren niet meer. Deze mogelijkheid werd na de
invoering van het geregistreerd partnerschap op 1 januari
1998 misbruikt voor de zogenaamde “flitsscheidingen” die
in het buitenland niet worden geaccepteerd en dus al snel
(1 maart 2009) ook in Nederland onmogelijk werden
gemaakt. Vaak wordt de vraag gesteld wat het verschil is
tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. In
feite is de wijze van beëindiging nog het enige verschil. Het
geregistreerd partnerschap werd destijds vooral ingevoerd
om het ook voor paren van gelijk geslacht mogelijk te
maken hun relatie formeel vast te leggen. Na de invoering
van het homohuwelijk in 2001 bleef het partnerschap
bestaan en heeft het in de loop van de jaren aan
populariteit gewonnen, vooral onder paren van
verschillend geslacht. Inmiddels kiest 25% van de mensen
die een wettelijke relatie aangaan voor een geregistreerd
partnerschap en 75% voor het huwelijk.
Geregistreerde partners zijn gemiddeld iets jonger dan
mensen die gaan trouwen. Interessant weetje:
geregistreerde partners sluiten hun verbintenis relatief
vaak op maandagen (gratis!) en dinsdagen, terwijl paren
die trouwen een voorkeur hebben voor vrijdagen. Dit
bevestigt de indruk dat het geregistreerd partnerschap
zakelijker wordt benaderd dan het
huwelijk, waar emotionele en
symbolische overwegingen vaker
een rol spelen.

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

Randweg 12
Hyacinthstraat 80
Groot Hoogwaak 133
Wilhelminastraat 26
Hyacinthstraat 4
Vloedlijn 29
Van Panhuysstraat 5A
Vinkenlaan 34
Jeroenspark 1 k136
Jeroenspark 1 k052
Breloftpark 18
Anemoonstraat 3

88 jaar
84 jaar
91 jaar
95 jaar
81 jaar
85 jaar
87 jaar
84 Jaar
92 jaar
75 jaar
84 jaar
82 jaar

Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie
Per 1 januari 2019 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 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

Volgende Nieuwsbrieven

Kopij inleveren bij:
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
		Nummer
2020
Maart		 2			
April		 3			
Mei		 4			
Juni		 5			
Juli		 6			

uiterste inleverdatum:
19 februari
11 maart
15 april
13 mei
10 juni

Vorige Nieuwsbrieven
Van dit jaar en van vorig jaar kunt u vinden op onze
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

Cultuur
&
Creativiteit

50+

Belastinghulp
&
WMO zaken

Behulpzaam
Ontspannend
Verbindend
Informerend

Sport / Spel
&
Ontmoeting

Ledenvoordeel
&
Belangenbehartiging

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

Areen van der Plas

Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen...

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

