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Van de voorzitter

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

Zonder poespas

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

Denkt u dan ook steeds: ”Wat knap dat kwekers dat
kunnen”? Misschien is het een idee om eens een kweker uit
te nodigen om ons uit te leggen hoe ze dat doen? Laat u
mij weten of u het een goed idee vindt. U ziet het, ook mijn
hoofd wordt door de lente beïnvloed en dat vind ik fijn.
Ik hoop dat ik u een beetje heb aangestoken.
Baukje Mulder-Veenema, voorzitter

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.

Het adres voor de aankoop &
onderhoud van uw ﬁets en
natuurlijk ook uw E-bike
Bij u in de buurt

gezien. Dat betekent direct dat wij geen glij- en valpartijen
hebben gehad door de gladheid! In het voorjaar krijgt een
mens automatisch ook weer zin om iets nieuws te gaan
doen. Probeer dat nieuws ook echt te gaan doen en niet
alleen maar eraan te denken. Ik noem een voorbeeld:
samen met een vriend(in) of bekende een stuk te wandelen of een kopje koffie op de boulevard te drinken. Of
over een paar weken een tochtje door de bollenvelden te
maken en genieten van alle kleur en verscheidenheid van
de bloemen. Als te er even bij stilstaat, zie je elk jaar weer
nieuwe kleuren en vormen.

De KBO wandelingen voor het voorjaar 2020 zijn bekend

Daarom kiest u voor
RegioBank

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

Het is alweer maart en dat betekent dat de Huba’s (hulp bij
het invullen van de belastingformulier(en)) weer druk aan
het werk gaan. U vindt verderop in de nieuwsbrief hun
brief. Als u gebruik van hun diensten wilt maken, wacht u
dan niet te lang, want anders komt u “achter in de rij” en
dat vindt niemand prettig. Wat wel prettig is, dat is de
bloeiende bermen van onze plaats, ieder jaar opnieuw
kunnen wij daar van genieten en genieten is een heel fijn
element van het leven. In veel gevallen is dat ook iets wat
niets kost, maar waar je wel voor open moet staan en voor
sommigen is dat nu juist het moeilijkst. Daarom leest u
zo nu en dan in mijn stukje iets over elementen waar we
van kunnen genieten, want soms is het genoeg om erop
geattendeerd te worden om het op te merken. Wat ook fijn
is, is dat het langer licht wordt. Opstaan als het al (bijna)
licht is en ’s avonds eten zonder het licht aan te moeten
steken. Fijn toch! Het lijkt dan net of de somberte die
sommigen in de winter over zich heen voelen komen,
smelt als sneeuw voor de zon. Over sneeuw gesproken –
het kan nog komen – die hebben wij deze winter niet

Een complete bank

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

Altijd binnenlopen

Bij ons kunt u altijd even binnenlopen
voor advies en een kop koffie.
U bent altijd welkom.

Meer
w
Kom laeten?
ngs
voor e of bel
afspra en
ak.

Di.17 maart `20 KBO-wandeling: Lourdesgrot Noordeinde bij Zevenhoven-ZH 13km. Wandeling van Réne.
Wandeling gaat langs uitgestrekte velden, plassen, bekend
in het landelijke Groene Hart.Een bijzondere plek is de
Lourdesgrot 6m.hoog, gebouwd met ruwe rotsblokken uit
de Belgische Ardennen,wit beeld van Onze Lieve Vrouwe v.
Lourdes, een kopie van het Franse Lourdes en meer dan
een eeuw oud. Vanaf het Verkadeplein bij St.Jeroenskerk
vertrekken we om 9 uur met auto`s naar Nieuwkoop,
restaurant Plaszicht, Dorpsstraat 114,2421BC. We drinken
bij Plaszicht koffie, daarna naar beginpunt Landwinkel
Jan Nieuwenhuizen, Nieuwveenseweg 102, 2435NW
Nieuwkoop.
Di .21 april`20 KBO-wandeling: Bollenwandeling van
Marga
Vanaf het Verkadeplein bij St. Jeroenskerk vertrekken we
om 9 uur met de auto naar De Brink parkeerterrein in
Noordwijkerhout, vervolgens drinken we koffie in
Noordwijkerhout en vandaar uit heeft Marga een wandeling uitgezet naar de Keukenhof, alwaar we een ticket

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

kopen met groepskorting. Verder wandelen we op het
Keukenhof en genieten we van de mooie Bloembollen.
Daarna vertrekken we met bus 90 vanuit Lisse naar
Noordwijkerhout De Brink parkeerterrein naar Noordwijk.
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De Dag van de Ziekenzalving
op donderdag 12 maart 2020
Een dag van ontmoeting, bezinning, warmte, kerkelijke
viering en verwend worden in Woonzorgcentrum Jeroen.
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

‘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

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

KBO-wandeling
Den Haag Kijkduin Stinsenroute. Een wandeling
van ZuidHollands landschap, langs Hyacintenbos,
Ockenburg, Madestein en Kijkduin.
Uitgezet door Marga 2e versie.
Vandaag gaan we met 19 enthousiaste wandelaars met
de snelbus naar Den Haag cs. Een keer overstappen op
platform J en de bus staat klaar om ons naar het begin
punt te brengen. Wandelen door de bosjes van Pex naar
restaurant de Haagsche beek, onze koffiestop, hier begint
de wandeling. We gaan een houten brug over en een trap
op, volgen een wandelpad, komen langs een speeltuin
en lopen het Hyacintenbos in. Sinds 2002 in beheer bij
het Zuid Hollands landschap. We zien wat mooie rode
cyclametjes en ook als je goed kijkt een veldje beginnende
sneeuwklokjes. Vanaf april is het op zijn mooist als alles in
bloei staat en daarna de lelietjes van Dalen en de salomonszegel. Dit zijn stinsenplanten die hun reserve voedsel
opslaan in een bol, knol of wortelstok. Landgoedeigenaren
hebben deze in het verleden aangeplant. Stins is Fries voor
versterkt stenen huis. Komen over een bruggetje, foto
moment, bij ingang duingebied Solleveld. Het pad gaat
verder door naar de Van Leydenhof. Dit is een voormalig
lusthof met eiken, lijsterbessen, kardinaalsmutsen en
rodondendrons. Stinsenplanten en zelfs een heideveldje.
Aan het pad ligt een van de vele bosmierennesten. De
groene specht is er dol op en graaft het nest soms open

om zich te goed te doen aan zijn favoriete winterkostje.
Insecten in de omgeving van het nest zijn niet veilig alleen
de bladluizen worden gemasseerd en gemolken voor
honingdauw, vinden ze [de bosmieren] lekker. Komen
langs landgoed Ockenburg, aangelegd rond 1650 en heeft
dienstgedaan als jeugdherberg. Beuken werden vaak
aangeplant om de grootsheid van de heer des huizes te
benadrukken. De hoge steile binnenduinen zijn niet op
natuurlijke wijze ontstaan. Net zoals de enorme puinbal
naast het golfterrein.Deze is gemaakt van het puin dat na
w.o. 2 vrijkwam toen een deel van Kijkduin werd gesloopt.
De kust is na de storm van 1953 versterkt met dat puin.
Vanaf de duintop heb je een panorama van zee en duinen.
Door de mist nu niet goed te zien. Boven op is er een
kunstwerk genaamd ‘’hemels gewelf’’. Dit is gemaakt door
een Noordwijkse kunstenaar Krijn Giezen. Hij speelde een
pioniersrol in het land art, de ecologische en conceptionele
kunst in Nederland. Verder informatie www.stroom.nl/
krijngiezen/mailorder. Geluncht werd er buiten op bankjes
met uitzicht op vlindertuin en daarna even opgewarmd
in de Stulp bij de Heemtuin. Een steile lange trap naar
beneden leidde weer naar het begin punt van onze mooie
zeer interessante bezienswaardige wandeling. Ik heb
genoten. Hoop er volgende keer weer bij te zijn.
Wimke Schrier

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.

Varen als het Herfst is en er zijn nog 3 hutten beschikbaar!!
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. 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 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 naar de
burcht Ehrenbreitstein. Vrijdag weer terug in Düsseldorf

met een wandeling over de bekende Konigsallee 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

Activiteitenwetenswaardigheden
Terugblik

Activiteiten

Bezoek aan de KTS (college Teylingen) door de
fotoclub

Modeshow in de Wieken

Op donderdag 13 februari was de fotoclub te gast bij de
KTS. Na het ontvangst met een kopje koffie of thee en
uitleg van de docent John Vesseur was er gelegenheid om
de lokalen met leerlingen te bezoeken en foto’s te maken.
Bij diverse koks keukens waren ze bezig voor
Valentijnsdag. Verder de technische lokalen met houtbewerking, installatie van elektrische apparaten in huis,
ijzerbewerking met o.a. frezen en lassen. Ook was er een
hightech lokaal waar met kleine computertjes geëxperimenteerd werd en 3-dimensionale printers aangestuurd
werden.
Na afloop met z’n allen en aanhang naar restaurant ‘De
jonge Garde’ waar een heerlijk 5 gangendiner (vanwege de
examenklas) geserveerd werd en dit was werkelijk voortreffelijk.

Vorig jaar, u weet wel wat was het een mooie modeshow,
geheel verzorgt door de Firma van de Klooster. Ook dit jaar
komt de heer van de Klooster op zaterdag 28 maart met
prachtige kleding maar ook met de mooie nieuwe modetinten en dat in allerlei maten. Deze keer is er ook weer een
lekkere voorjaarslunch voor 3 euro. Wel even aanmelden
bij An zodat we weten hoeveel lunches we moeten maken.

Koningsdag
Maandag 27 april aanvang 14.00 uur in de Wieken. Kijkt u
ook altijd naar koningsdag op TV en heel Noordwijk kijkt
mee naar de leden van het Koninklijk huis. Het is altijd
mooi om te zien maar dan is het om 13.00 uur afgelopen! Wat dan!! Dan trekken alle leden van de KBO hun jas

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.

Met een gezelschap van 24 personen werd door Gerda
Vesseur een wijnproeverij georganiseerd. Door middel van
diabeelden wordt het hele proces van druiven tot wijn
uitgelegd om daarna specifiek op de witte wijnen van de
Elzas door te gaan. De volgende soorten kwamen aan bod:
Pinot, Riesling en Gewürztraminer. Bij elke wijn kwam een
bijpassend hapje wat uitstekend met elkaar correspondeerde. Al met al een zeer geslaagde middag en door een
ieder gewaardeerd met dank aan Gerda en haar man John
(kokdocent bij de KTS) die voor de hapjes zorgde.

aan en gaan op weg naar het Oranjefeest in de Wieken.
De familie Linthout verzorgt wederom voor gezellige
muziek. Het gratis kopje koffie/thee en een drankje is zoals
gewoonlijk gratis. Ook is er een verhalenbingo met leuke
prijzen en een loterij. En wat dacht u van de stoelendans!!
Als het een beetje meezit een playback show, dus meld u
aan. Al met al weer een puike Koningsmiddag.
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.

Hermitage
Met 2 bussen enthousiaste KBOers op naar Amsterdam
waar wij rond kwart over elf aankwamen. Na een korte
wandeling vanaf de parkeerplaats naar het museum waar
een verrassing wachtte van een hele lange rij voor het
aanschaffen van de tickets. Na een kwartiertje in bezit van
de tickets en op naar de koffie of gelijk naar ‘Juwelen
schitteren aan het Russische Hof’. De tentoonstelling was
verdeeld over twee verdiepingen met een grote hoeveelheid aan juwelen (in vitrines), kleding en schilderijen. Voor
de liefhebber een waar genoegen en een lust voor het
oog. Na eventueel het restaurant gebruikt te hebben was
het om kwart voor vier verzamelen en om vier uur vertrek
naar Noordwijk.

Wijnproeverij op vrijdag 14 februari
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Belastingaangifte inkomstenbelasting 2019
Bij veel mensen valt binnenkort weer de bekende ‘blauwe
envelop’ in de bus voor de aangifte over 2019, ondanks de
berichten dat deze post gaat verdwijnen en de digitale
Berichten box daarvoor in de plaats komt.
Maar uw belastinginvullers van de gezamenlijke lokale
Ouderenbonden en Stichting Welzijn Noordwijk zijn hier
klaar voor en kunnen ook dit jaar u weer helpen, niet alleen
met uw aangifte inkomstenbelasting, maar ook eventueel
met uw huur- en zorgtoeslag. Deze vrijwilligers hebben
hiervoor een gedegen opleiding gevolgd, die speciaal
gericht is op de eenvoudige belastingaangiften. Deze
service wordt door de belastinginvullers tegen een kleine
kostenvergoeding (€12, -) verleend per adres.
De doelgroep: in principe leden van de lokale Ouderenbonden en donateurs van Stichting Welzijn Noordwijk, met
een jaarinkomen tot € 35.000 (alleenstaande) of € 50.000
(gehuwden/samenwonenden.)
Voor de aanmelding vragen wij u ook dit jaar rechtstreeks
telefonisch contact op te nemen met uw belastinginvuller
uit onderstaande lijst. De aangifte gebeurt op dezelfde
manier als voorgaande jaren, dus op een pc in De Wieken
of Het Trefpunt, ofwel bij u thuis of bij de belastinginvuller.
De termijn voor de aangifte is ook dit jaar tot 1 mei 2020.
Vóór 1 maart 2020 krijgt u eventueel een brief van de
Belastingdienst met een nieuwe machtigingscode. Deze
code – wordt elk jaar opnieuw verstrekt - heeft de belastinginvuller nodig om uw gegevens te downloaden en uw
aangifte te doen. Mocht u deze brief en/of nieuwe machtigingscode niet ontvangen hebben, dan vragen wij deze

machtigingscode voor u aan. Zelfs als u nog nooit aangifte
gedaan heeft, kan het zinvol zijn onze hulp in te roepen in
verband met aftrekbare zorg/ziekte kosten en eventuele
huur- en zorgtoeslag. Via de computer kan ook in korte tijd
worden uitgerekend wat u moet betalen of eventueel kunt
terugkrijgen van de al ingehouden en/of betaalde belasting en of u het correcte bedrag van zorg- en/of huurtoeslag uitgekeerd hebt gekregen in 2019 en uitgekeerd krijgt
in 2020. Ook kan worden bekeken of u in aanmerking komt
voor kwijtschelding gemeentebelasting en waterschapslasten.
De Belastinginvullers staan weer tot uw dienst en de
volgende mensen kunt u bellen:
(de eerste twee op de lijst nemen vooral nieuwe klanten aan)
Pieter Verhoeven
36 112 82
Hans van der Hoeven
06-536 321 60
Froukje Vriezema
36 160 43
Harm Meijers
36 106 04
Teun Meijvogel
36 460 37
Tiny van den Wollenberg 36 211 32
Ton Ouwehand
36 186 38
Wil Steenvoorden
06-524 074 08
Wil van Leeuwen
36 161 63
nemen geen nieuwe klanten meer aan:
Aad van der Meer
36 14356
Berend Ike
3612370 06-40043709 overdag
Cees Hamburger
36 199 54
Dick van der Gugten
888 4884 of 06-338 995 80

Eenzaamheid
Activiteiten
Activiteit, organisatie & locatie

Algemene Leden Vergadering
KBO v De Wieken
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
Konings(mid)dag
KBO v De Wieken
Nordic Walking Club

KBO v Duinweg (Malotepad)

Quilten

KBO v De Wieken
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

dag

van tijd

Maart '20

April '20

di

14:00

do

14:00

5

9

do

15:00

26

23

vr

14:00

20

17

28 aansluitend optreden

Noortukse Visservrouwen

di

14:00

3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

do

13:30

5, 12, 19, 26

2, 9, 16. 23 30

ma

13:30

2, 9, 16, 23, 30

6, 20,

ma

13:30

2, 9, 16, 23, 30

6, 20

ma

14:00

wo

13:30

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

di

14:00

3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

27

di

10:30

10, 24

7, 21

wo

10:30

11, 25

8, 22

do

10:30

12, 26

9, 23

vr

10:30

13, 27

10, 24

do

14:00

5, 12, 19, 26

2, 9, 16. 23, 30

do

10:45

5, 12, 19, 26

2, 9, 16. 23 30

ma

10:45

2, 9, 16, 23, 30

6, 20

di

08:45

17

21

Activiteiten
Activiteit, organisatie & locatie

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

Wil jij je verhaal erover delen?

Activiteiten

dag

van tijd

Maart '20

April '20

za

13:00

14, 28

11, 25

ma

20:00

9

20

wo

13:30

4, 11, 18, 25

1, 8

Activiteit, organisatie & locatie
Fotografie
DBO  Het Trefpunt
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

dag

tijd

Maart '20

April '20

di

10:00 10

14

do

10:15 5, 12, 19, 26

2, 9, 16. 23 30

di

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

za

13:30 14, 28

11, 25

ma

14:00 2, 16, 30

20 (gezamenlijk)

ma

14:00 9, 23

6, 20(gezamenlijk)

di

10:00 17

21

za

11:00 28

za

10:45 7

ma

09:30 2, 9, 16, 23, 30

6, 20

vr

12:00 6, 20

3, 17

ma

13:30 2, 9, 16, 23, 30

6, 20

di

13:30 3, 10, 17 24, 31

7, 14, 21, 28

do

19:00 5, 12, 19, 26

2, 9, 16. 23 30

wo

09:00 4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

wo

14:30 4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

wo

13:30 4, 11, 18, 25
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Eenzaamheid... Ken je dat? Voor een
publicatie in het bekende magazine
Leef! komen wij namelijk graag in
contact met mensen die hun
ervaring met eenzaamheid willen
delen. Ben jij bereid om jouw
verhaal te delen? Daar zou je heel
veel mensen mee kunnen helpen.
Ook in onze gemeente
In onze gemeente gebeurt al veel
om eenzaamheid tegen te gaan.
Maar er is meer nodig. Want er zijn
nog steeds teveel mensen die last
hebben van gevoelens van eenzaamheid. Daarom start op 1 april
het actieprogramma Mensen
Hebben Mensen Nodig. En daarbij
hebben wij ook jou nodig. Zodat wij
nog beter weten wat eenzaamheid
in de praktijk betekent. En wij jou
daarbij kunnen helpen waar dat
kan. Want dat is ons doel met
Mensen Hebben Mensen Nodig.
Mogen we een beroep op je doen?
Wil je ons helpen om te komen tot
effectieve aanpakken? Help je ons
de juiste verbinding te leggen met
onze medemens? Stuur dan een
mail aan: redactieleef@burobinnen.nl
en onze redacteur neemt contact
met u op voor een gesprek.
Dat mag ook anoniem.

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 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

Bedevaart,
dinsdag
26 mei 2020
Bedevaart, dinsdag
26 mei 2020

Puzzel

KBO Zuid Holland organiseert jaarlijks een bedevaart. Als lid van KBO Noordwijk kunt u zich daar ook
voor aanmelden via het aanmeldingsformulier op deze pagina. Ook niet-leden zijn welkom !
Dit jaar gaan we met de bus naar de mooie kloosterkerk in Meersel-Dreef, Hoogstraten (B.) net over
de Nederlands-Belgische grens. Hier werd in 1687 een kapucijnenklooster gebouwd. Het klooster
doet nu dienst als kapel waarin erediensten plaatsvinden en de bijbehorende kerk is parochiekerk
geworden. De bestemming wordt ook wel het Lourdes van de Noorder Kempen genoemd.
De opstapplaatsen en vertrektijden voor de bus worden begin mei a.s. bekend gemaakt.
Programma : 10:30 uur
12:00 uur
13:15 uur
15:30 uur
16:15 uur
17:00 uur

Aankomst Taverne De Zevenster in Meersel-Dreef (koffie/thee)
Eucharistieviering in de Heilige-Drievuldigheidskerk Meersel-Dreef
Hoogstraten, kerk van het Kapucijnen Klooster nabij het restaurant
Lunch in Taverne De Zevenster en aansluitend gelegenheid voor een
rondgang door het prachtige omliggende park
Plechtig Maria Lof in de Heilige Drievuldigheidskerk
thee in Taverne De Zevenster
Vertrek bus richting huis

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. M. van Tol (tel. 071 – 40 147 44) of per
e-mail naar : mariavantol@casema.nl - lid van de werkgroep die deze bedevaart mede organiseert.
Aanmelden via het volledig ingevulde onderstaande formulier. De inschrijving sluit 8 mei 2020.

5

Apetijtelijk
Theesoort

de kosten voor deze dagtocht bedragen slechts € 49,50 per persoon
inclusief > busvervoer, koffie/thee met iets lekkers en lunch volgens het programma.
Annulering : Alleen bij annulering vòòr 14 mei a.s. wordt het betaalde bedrag minus € 20,- p.p.
teruggestort (zijnde deel van de buskosten, reisverzekering en overige kosten).
Vertrek :
Afhankelijk van het aantal aanmelding zullen er diverse opstapplaatsen komen.
De opstapplaatsen worden begin mei a.s. bepaald en u ontvangt hierover bericht.

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

“ Bedevaart ”
Deelnemer(s) >
Naam 1 :

Meersel-Dreef, Hoogstraten (B.)

KBO-lid nr. 1 =

5390………

Dinsdag 26 mei 2020

KBO-lid nr. 2 =

Dictator

Telefoon :

Mob.tel.:

Venezuela
Rivier

Kobalt

Geboren dd.:
Mob.tel.:

E-mail :

Bruto

Bekentenis

En
anderen

Plant

Kleding

Tocht

Jap.
munt
Wat

Raam

Voordeel

Lidwoord

8

Blij

Spuwbak

Peru

13

Seleen

3

Aantasten
Kind

12

Vogel

4
Rund

Broodrand
Samenvatting

16

Zeepwater
Vlek

Voorzetsel

9

Voegwoord

Kou
Merkteken
Groente

Wapen
Vogel

6

15

Wankel
Bridgeterm
Van Ierland

Water

© www.ruiterpuzzel.nl

2

3

4

5

6

7

Cent

7

Aankondiging

Karaat

1

Noot

Rustplek

Postcode :

Woonplaats :

Euteken

Geheel

11

Romp

Naam

Adres :

1

Recept

Roem

Voorvoegsel
Spel

10

E-mail :

Dhr./Mevr.

Wecken

Waardoor

Best

Salade

Geboren dd.:

Kleiner
worden

2

Vat

 *)

Postcode :

Woonplaats :

Telefoon :

Geen-lid

Dhr./Mevr.

Adres :

Naam 2 :

5390………

14

Voorteken

Polen

Details : Bedevaart naar Meersel-Dreef, te Hoogstraten – België op dinsdag 26 mei 2020
Kosten :

Struik

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in !!

De aanmelding / inschrijving sluit op vrijdag 8 mei 2020.

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

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 11 maart. De prijs is een VVV bon van € 10, - welke bekend wordt gemaakt in de volgende
nieuwsbrief. De oplossing van de puzzel is: ‘parelmoerwolk‘ en de winnaar van de VVV bon is Mw. W.J.H. van der Meer-de Ridder.

PASSIE Spelen
Spelen2020
2020
PASSIE

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

12 juli 2020
12 juli 2020

KBO Noordwijk organiseert voor haar leden een volledig
verzorgde dagtocht naar de PassieSpelen in Tegelen (Limburg), een om de 5 jaar groots
opgezet terugkerend fenomeen in het openluchttheater De Doolhof aldaar, waarin Het Passiespel
verhaalt over de emotionele gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus.
Leden kunnen met voorrang aan deze dagtocht deelnemen. Afhankelijk van beschikbaarheid,
kunnen eventueel ook niet-leden zich -onder voorhoud van acceptatie- aanmelden voor
deelname. De inschrijving via inlevering van onderstaand volledig en duidelijk ingevuld
inschrijfformulier sluit op 14 maart 2020, dus reageer a.u.b. zo spoedig mogelijk.
Na de sluitingsdatum krijgt u zo snel mogelijk bericht of uw deelname zal doorgaan !!
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal het aantal deelnemers zo nodig aan de
vervoerscapaciteit worden aangepast, ofwel ‘ vol is vol ’. Er zijn 50 plaatsen beschikbaar.
Door u aan te melden gaat u akkoord met uw deelname en de daarbij behorende financiële
verplichtingen. Gezien de vooraf te betalen kosten, kan uw deelname na aanmelding en
bevestiging hiervan door KBO Noordwijk, niet worden geannuleerd. Tot de sluitingsdatum 14
maart 2020 kan er eventueel nog kosteloos worden geannuleerd, daarna bent u gehouden aan
de kosten. Afhankelijk van een eventuele reserve(wacht)-lijst, zal bij latere annulering getracht
worden uw plaats alsnog door iemand anders te laten innemen waardoor het mogelijke
schadebedrag onder aftrek van eventuele kosten voor u enigszins kan worden beperkt.

Dagtocht : “ PassieSpelen – Tegelen ” op zondag 12 juli 2020
Kosten : Leden KBO-Noordwijk € 90,00 per persoon, niet-leden € 96,00 per persoon.

Inbegrepen; Busvervoer Noordwijk-Tegelen v.v., Opstappen: Duinwetering 105, parkeerplein
sportpark Duinwetering te Noorwijk, Vertrek : Noordwijk 10:00 uur (verzamelen: 09:45 uur),
verwachte terugkomst ’s-avonds in Noordwijk ± 22:30 uur onder voorbehoud van wijzigingen.
Eten & drinken : goed verzorgde lunch (± 12:30 uur) en diner na afloop (± 18:30 uur)
Entree- en verzekering : Toegang theater De Doolhof en standaard groepsreisverzekering.
Niet inbegrepen; overige niet genoemde kosten.
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
of per e-mail naar : penningmeester@kbonoordwijk.nl (met vermelding : PassieSpelen 2020)
----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  -----------------------------------Dagtocht zondag 12 juli 2020

❖

PASSIE Spelen

Deelnemer(s) : KBO-lid nr. 1 = 5390… … …

❖

Tegelen - Limburg

KBO-lid nr. 2 = 5390… … …

Geen lid

Naam 1 : Dhr./Mevr.
Adres

:

Woonplaats :
Telefoon :

Postcode :
Mobiel.tel.:

E-mail :
Postcode :

Naam 2 : Dhr./Mevr.
Adres

:

Telefoon :

Woonplaats :
Mobiel.tel.:

E-mail :

Vult u dit formulier a.u.b. zorgvuldig en duidelijk leesbaar in !
De aanmelding sluit op 14 maart 2020



De heer A. heeft zijn huis verkocht aan de Krokusstraat 100.
We krijgen de koopakte van de makelaar en het eigendomsbewijs, van 30 jaar geleden. Volgens de voorschriften
moeten we iedere cliënt “rechercheren”, onder andere bij
de Basis Registratie Personen. Deze mogelijkheid hebben
alleen Gemeenten, de Belastingdienst en Notarissen.
Makelaars dus niet. Toen we de recherche bij de BRP deden,
bleek dat de heer A in het verleden getrouwd was geweest
met mevrouw B. Het huwelijk was ontbonden door
echtscheiding kort na de aankoop van de Krokusstraat 100.
Navraag bij de heer A wees uit dat hij het huis juist gekocht
had met het oog op de aanstaande echtscheiding. Maar als
je in algehele gemeenschap van goederen gehuwd bent,
zoals de heer A was, is dat niet handig. Want dan valt het
huis nog in die gemeenschap en dan moet je het na de
scheiding weer gaan verdelen. Ook al had mevrouw B geen
geldelijk belang, juridisch was ze door de scheiding
gerechtigd in de ontbonden gemeenschap van goederen
en dus in de woning. Vervolgens hebben we mevrouw B
opgespoord. Deze was ongeveer 25 jaar geleden in
algehele gemeenschap van goederen hertrouwd met de
heer C. Ook dit huwelijk was, ongeveer 10 jaar geleden,
door echtscheiding geëindigd. Dit wil zeggen dat door
deze scheiding ook de heer C gerechtigd is geworden in de
ontbonden gemeenschap van goederen waarin ook het
onverdeeld aandeel van mevrouw B in de Krokusstraat 100
zat!
De heer A was ontsteld dat niet alleen hij maar ook B en C
mede-eigenaren bleken van de Krokusstraat 100. Gelukkig
werkten B en C zonder morren mee aan de overdracht. Er
zijn op mijn kantoor ook gevallen geweest waarin de

medewerking niet zonder slag of stoot werd verleend. Het
zijn tenslotte allemaal ex-echtgenoten waar de relaties niet
altijd meer goed mee zijn.
Let u dus op dat u na een echtscheiding al het onroerend
goed waarin u gerechtigd bent en dat in de gemeenschap
van goederen is gevallen, bij notariële akte verdeelt! Dit
geldt ook voor een huis wat u bijvoorbeeld uit een nalatenschap van uw ouders geërfd heeft maar waar uw langstlevende ouder nog het vruchtgebruik van heeft. Als er geen
uitsluitingclausule bij testament is bedongen, valt dit
onroerend goed immers óók in uw gemeenschap van
goederen. Soms laten mensen zich teveel leiden door het
echtscheidingsconvenant van de advocaat, waarin staat
“het huis wordt toebedeeld aan de man” enz. Ze denken
dan dat het daarmee geregeld is. Maar dit is een afspraak,
waarmee het huis juridisch en kadastraal nog niet van de
man is! Daar is altijd een notariële akte voor nodig die
ingeschreven wordt bij het Kadaster.

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

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering
Het bestuur van KBO Noordwijk nodigt u hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering.
Deze vindt plaats op :
Datum: dinsdag 28 april 2020 Locatie: De Wieken, Wassenaarsestraat 5 in Noordwijk-Binnen Aanvang: 14.00 uur

AGENDA
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Vaststelling notulen vorige vergadering
4. Ingekomen stukken
5. Jaarverslag 2019
6. Behandeling voorstel van het bestuur tot benoeming
van de heer P.J. (Piet) Caspers tot secretaris van KBO
Noordwijk
Korte pauze (koffie / thee)
7. Financieel jaarverslag
a. Jaarrekening 2019
b. Verslag Kascontrolecommissie en benoeming 		
nieuwe Kascontrolecommissie

c. Decharge van het bestuur
d. Begroting 2020
e. Vaststelling contributie 2021
8. Rondvraag
9. Sluiting Algemene Ledenvergadering
Aansluitend; na het officiële gedeelte van deze middag
is er tijd voor een wat luchtiger programma onder
het genot van een hapje en een drankje.
Dit gedeelte zal opgeluisterd worden door een
optreden van Shanty-/Volkskoor “ De Noortukse
Vissersvrouwen ”
Graag tot dan !

Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie
Per 1 januari 2020 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
April		 3			
Mei		 4			
Juni		 5			
Juli		 6			

uiterste inleverdatum:
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

IN MEMORIAM

Mevr. E.C.A. Hiep-Spierings		
Crocustraat 38 79 jaar
Mevr. P.T.M. Wijnands-van der Holst
Bonnikeplein 101 86 jaar
Dhr. J.L.A. Steenvoorde
Quarles van Uffordstraat 29

80 jaar

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

Areen van der Plas

Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen...

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

