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Van de voorzitter
Terwijl ik zit te typen, loopt het vocht langs mijn
slapen naar beneden… Terwijl u dit zit te lezen, is
dat voor u misschien een herinnering en denkt u na
of u een vest aan zult trekken. Wij wonen tenslotte
in Nederland: er valt geen pijl op te trekken.

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

Ik ben blij
dat je hier bent

WONEN • ZORG • WELZIJN

van Limburg Stirumstraat 38
2201 JP Noordwijk 071 3612661
www.beddenspecialist.nl/verkade

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

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

Zonder poespas

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

Een complete bank

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

HET ADRES VOOR
AANKOOP & ONDERHOUD
VAN UW FIETS EN NATUURLIJK
OOK UW E-BIKE

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.

Ouddeken Assurantiën BV
Sint Jeroensweg 16
2201 NX Noordwijk
T 071-3621310
E info@nouddeken.nl
I www.nouddeken.nl

Schoolstraat 45 • 2202 HD Noordwijk aan Zee
+31(0)71
- 3612826 •45
www.mooijekind-fietsen.nl
Profile Mooijekind
| Schoolstraat
| Noordwijk aan Zee | 071 361 28 26
info@mooijkind-fietsen.nl
info@mooijekind-fietsen.nl

Er valt ook geen pijl op te trekken op wat het Coronavirus
voor ons in petto heeft. Dat is vervelend en wij kunnen er
somber door worden, maar daar schieten wij niets mee op.
Het beste is voor ons individueel, maar ook als KBO, om ons
te houden aan de regels die ons vanuit Den Haag, en in
enkele gevallen vanuit de Noordwijkse overheid worden
opgelegd. Dat betekent dat wij ons nog steeds moeten
houden aan de anderhalve meter afstand, dat wij onze
handen moeten desinfecteren en – als het gaat om de
activiteiten – ons vooraf moeten aanmelden, zodat wij niet
geconfronteerd worden met een te grote groep, die wij
niet mogen binnenlaten. U kunt zich voorstellen dat het
ook voor de vrijwilligers die een activiteit hebben georganiseerd, heel vervelend is om tegen iemand te moeten zeggen dat het vol is. Dat geldt zeker voor die mensen die met
de regiotaxi zijn gekomen. Als u daar zou staan, wat zou u
dan doen? De regels overtreden, met de kans op grote
problemen, of toch kiezen voor de veiligheid van iedereen
die zich wel heeft opgegeven? Ik denk dat ook u voor de
laatste mogelijkheid zou kiezen en dat doen wij dus ook.
Het meest eenvoudig is dus, dat u zich opgeeft, zodat u
zeker weet dat u mee kunt doen.

Zo, dat was het element zorgen voor elkaar, want dat doen
wij toch op deze manier. Dan zorgen voor uzelf, wij zijn
allemaal op een leeftijd dat wij dat al jaren hebben gedaan
en toch…soms vergeet je dat gewoon even. Zorgen voor
jezelf is natuurlijk goed eten en bij warmte royaal drinken,
maar het is ook contact met familie, vrienden en kennissen
onderhouden. Vooral als het erg warm kis, wil dat er wel
eens bij inschieten, toch is dat van groot belang voor u en
voor de ander. Een kort kletspraatje in de supermarkt (wel
met anderhalve meter afstand) of gewoon een telefoongesprekje, geeft een goed gevoel. Zo kan een mens ook goed
voor zichzelf zorgen (en voor de ander).
In de volgende Leef! zult u niet, zoals u dat de laatste jaren
gewend was, het nieuwe jaarprogramma van de ouderenbonden aantreffen, maar een beperkt aanbod voor zover
wij dat op dit moment kunnen voorzien. Dat is jammer,
maar het is niet anders. Wij hopen dat wij aan het eind van
het jaar de mogelijkheid zullen hebben om dan voor de
resterende maanden wel een overzicht te kunnen geven.
Voorlopig moeten wij het doen met datgene wat wij per
maand eventueel extra kunnen organiseren en Leef! Is een
kwartaalblad, dus kunnen wij niet iets beloven wat wij niet
waar kunnen maken.
Beste mensen, maak er nog een fijne zomer van en geniet
van alle goede dingen in het leven.
Baukje Mulder-Veenema, voorzitter

Kunstgeschiedenis opgeschort
De populaire DBO-bijeenkomsten Kunstgeschiedenis met
Daniël Tavenier die onlangs met een korte ingelaste
zomersessie van 3 bijeenkomsten werden hervat, zullen
tot nader order worden opgeschort.
Daniel’s vrouw Carolien die vorig jaar helaas ernstig ziek
werd en gelukkig na een zware periode weer redelijk goed
herstelde, is opnieuw geconfronteerd met het terugkomen
van deze ernstige aandoening. Omdat de vooruitzichten
dit keer niet goed zijn, vindt Daniël het belangrijk om in
deze fase zijn handen vrij te hebben om alle aandacht voor
zijn vrouw te kunnen geven. Daarom heeft hij ons geïnformeerd dat hij om die reden voor het nieuwe seizoen dat
ingepland stond vanaf september, afziet van zijn betrokkenheid bij de kunstgeschiedenis voor de ouderenbonden.
Hij gaat echter wel trachten om in zijn kennissenkring voor
vervanging te zorgen, want hij merkt aan alle kanten dat

veel deelnemers merkbaar genieten van deze bijeenkomsten en zeker in cultuur geïnteresseerd zijn. Hijzelf geniet
ook altijd van deze bijeenkomsten en hij vond het erg leuk
om het te mogen doen en vindt het spijtig nu te moeten
afhaken.
Zodra er meer bekend is omtrent een eventueel vervolg
van de kunstgeschiedenis, zullen wij u dit zo spoedig
mogelijk te laten weten.
Wij betreuren de pijnlijke situatie waarin Daniël en Carolien
thans terecht zijn gekomen en wensen hen veel kracht en
steun toe voor de komende tijd. Daarnaast danken we hen
beiden voor hun inzet en enthousiasme met betrekking
tot de afgelopen jaren inzake deze populaire culturele
activiteit.
Jacques Berbée
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Rijbewijskeuring

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

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

Midden in de vakantie, met onverwacht heel veel werk en
een lage bezetting door de diverse vakanties van medewerkers, wil ik u toch wat vertellen. Zoals ieder jaar zal ook
dit jaar een groot deel van de vakantiegangers uitgerust en
met fijne herinneringen terugkeren van vakantie en weer
met frisse moed aan het werk gaan. Toch is er na de
vakantie ook altijd een echtscheidingspiek. Trammelant in
de relatie wordt erger naarmate men dichter op elkaars lip
zit. En ik vrees dat de coronacrisis op diverse huwelijken
ook geen positieve uitwerking heeft…
Hierbij het verhaal “Scheiding” uit “Het geheim van de
notaris” van Johan Nebbeling.
Ze zijn het er allebei over eens: na vijftien jaar werkt het
huwelijk niet meer. En dus gaan ze scheiden. In goed overleg,
als goede vrienden uit elkaar. Daarom zitten ze samen
tegenover me: hoe gaan we dat financieel regelen? Het zijn
leuke, redelijke mensen. Ze hebben samen één advocaat die
het een en ander heeft uitgezocht en op papier gezet. Erg
ingewikkeld lijkt het allemaal niet. Ze hebben geen kinderen,
zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en hebben
aardig wat geld op de bank. Hun relatieve welstand hebben ze
vooral te danken aan twee erfenissen: een van ongeveer
140.000 euro van haar overleden ouders, een van ongeveer
160.000 euro van de zijne. Alles is in de grote pot gegaan, die
nu verdeeld moet worden. Hoe moeilijk kan dat zijn?

‘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

Fotowedstrijd 50+

Fotowedstrijd
50+Spel
Thema: Sport en
Thema:

Sport en Spel

Met dit onderwerp als thema organiseren de Vier Senioren
de Zilk samen

Maar als ik alle papieren goed doorlees, blijkt er een addertje
onder het gras te zitten. Haar ouders hebben destijds een
testament laten opmaken met daarin een uitsluitingsclausule.
Dat betekent dat hun schoonzoon geen aanspraak kan
maken op de erfenis van zijn vrouw. Haar erfdeel geldt als
privévermogen en valt buiten de gemeenschap van goederen.

Zijn ouders hebben geen testament opgemaakt. Zijn erfdeel
valt wel in de gemeenschap van goederen. Concreet betekent
het dat zij wel de helft van zijn erfdeel krijgt, maar hij niets van
het hare. Aan het einde van de rit houdt zij 220.000 euro over,
hij blijft achter met 80.000 euro. Het is misschien oneerlijk of
onbillijk en zeker niet zoals de twee zich dat hadden voorgesteld, maar zo is de wet.
Het evenwicht is verstoord, de goede relatie tussen de twee
voormalige echtelieden raakt getroebleerd. De redelijke
scheiding verandert in een vechtscheiding. De verwijten
vliegen over en weer. Zij vindt het allemaal niet meer dan
logisch. “Ik heb er toch gewoon recht op?!” Hij verwijt haar
hebzucht en voelt zich bestolen. “Hoe kán ze nou zoiets
doen!?” De gezamenlijke advocaat wordt aan de kant gezet
en binnen de kortste keren hebben ze ieder een eigen advocaat, die elkaar met brieven, dwangbevelen en aanmaningen
bestoken. Het haalt allemaal niets uit. Als zij bij haar standpunt blijft, rest hem niets anders dan zich daar verbitterd bij
neer te leggen. Als ik hem later tegenkom, vertelt hij dat hij
geen contact meer heeft met zijn ex. Van al hun goede
voornemens is niets terechtgekomen. Ook geld maakt soms
meer kapot dan je lief is.

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

Met
dit onderwerp van
als thema
organiseren
de Vier Senioren
Verenigingen
Noordwijk,
Noordwijkerhout
en
Verenigingen van Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk samen
met
Foto
van
Kampen
een
fotowedstrijd.
met Foto van Kampen een fotowedstrijd.
Het
van de
foto’s
vanaf heden
tot 1 januari
2021.
Hetinzenden
inzenden
van
dekan
foto’s
kan vanaf
heden
tot

1 januari 2021.

Kijk voor meer informatie op www.ansv.nu

Kijk voor meer informatie op www.ansv.nu

Georganiseerd door de
Vier Senioren Verenigingen in
samenwerking met Foto van Kampen

NOORDWIJK

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

De KBO- wandelingen voor het komend najaar zijn bekend
Met Marga, Kees en Rene hebben we weer hele mooie
wandelingen uitgezocht. We blijven deze keer wat meer in
onze eigen omgeving, dus niet met openbaar vervoer,
behalve 1 keer in december naar Haarlem. Zoals bekend
starten we op de 3e di van de maand vanaf het
Verkadeplein bij de St.Jeroenskerk met de fiets of met
auto.. Graag van te voren aanmelden via de dinsdagwandeling app.
Di .15 september 2020. Wandeling van Kees. 13,5 km.
Rondje Noordwijkerhout en de Blink. Wandelroute
1100925. We starten bij het Verkadeplein Met de auto
naar de Brink in Noordwijkerhout voor de koffie en daarna
naar Parc du Soleil, Kraaierslaan, 2204 waar we beginnen
met de wandeling. Graag van tevoren aanmelden via de
dinsdagwandelapp.
Di. 20 oktober 2020. Wandeling van Rene. 15 km. Een
mooie rondwandeling vanaf Poelmeer-Singels LeidenRoomburgerpark- Meerburg-Matilopark-Singels –
Groenoord en Vroege Vogelspark. We starten vanaf het
Verkadeplein met auto om 8.45u naar Poelmeer te

KBO wandeling

Oegstgeest. Graag van te voren aanmelden via de
dinsdagwandelapp.
Di. 17 november 2020. Wandeling van Rene 13 km. De
Lourdesgrot Noordeinde 28 Zevenhoven. We vertrekken
om 9u met de auto naar Nieuwkoop, Dorpsstraat 116. Eerst
koffie etc bij restaurant Tijsterman, daarna met auto naar
Landwinkel Jan Nieuwenhuizen Nieuwveenseweg 102
2435 XX te Zevenhoven.Vandaar starten we de wandeling.
Graag van te voren aanmelden via de dinsdagwandelapp
Di. 15 december 2020 Wandeling van Kees. 14 km.
Haarlem: Bavo en Spaarne. Een mooie kerstwandeling
aan de achterkant van het station langs de singels van
de Bolwerken, langs de St. Bavo, door de gezellige
winkelstraten en pittoreske steegjes langs museum
Haarlem. Neem je museumkaart mee! Door het grote
Hertenkamp en het groene Haarlemmerhout naar het
Spaarne etc.
Tot ziens en veel wandelplezier het komend najaar.
Ellen de Groot tel 0642656757

Rondje Noordwijk/Katwijk/Noordwijk 21 juli 2020

Starten bij Verkadeplein om 9.00uur met 8 enthousiaste
deelnemers. Via het achterpad gaan we richting Rinus z’n
trap. Daar links af langs s’Heerenloo en de Estec naar
Katwijk. We lopen op een onverhard zandpad omgeven
door fris groen gebladerte, komen langs de Rijnsoever en
gaan daar de duinen in richting strand. Daar genieten we
van onze koffiebreak bij het Wantveld heerlijk op louche
banken op een terras. Het is prachtig weer, de zon schijnt
en een van de deelnemers merkt op dat in het kader van
tel uw zegeningen, mag ik niet mopperen. In de duinen
verrassend veel kleurige bloeiende planten en bloemen.
Opvallend zijn de mooie kleuren blauw van het slangenkruid. Ook geel Boerenwormkruid en de mooie hoge
schermbloemigen dat een soort berenklauw kan zijn.
Vervolgen onze tocht langs Katwijks blvrd, langs het
voetbalveld en het Zee Hos, daar weer een onverwacht
leuk zandpaadje naar de Kantine weg. Wat een verrassend
leuke wandeling. Ik was op deze plaatsen nooit geweest.
Terug bij Katwijk naar de bekende Helmburger weg aan de
slootkant in het gras onze lunch gebruikt.Een zwaan zwom
statig voorbij en een meeuw wachtte of er iets te halen
was, meerkoetjes kwamen voorbij. Marga trakteerde op
heerlijke tomaatjes uit haar tuin. Toen weer terug richting
Noordwijk ook weer een leuk stuk door het grasland langs
het bedrijventerrein waar een groot meer was. Daar was
een meerkoeten nest dat belaagd werd door meeuwen.

Bij de Zwarteweg waar vroeger de bloemenman was en nu
een klusbedrijf weer een stuk door het land. Mooi waren
de sier artisjokken die vol in bloei stonden en de kas met
de vetplanten. Weer richting Vinkenveld en langs de
supermarkt en daar was het beginpunt weer. We hebben
toch maar weer 16,5 km gelopen. Ik kijk terug op een hele
mooie fijne wandeling. Zonnig 20 graden. Hoop er
volgende keer weer bij te zijn.
Wimke Schrier

Activiteiten
gaan wel of niet door…

Terugblik activiteiten

Met de huidige ontwikkelingen rondom de coronacrisis,
waarbij helaas opnieuw het virus her en der weer de kop
opsteekt, is het moeilijk in te schatten of er wel of niet een
versoepeling op korte termijn te verwachten is wat betreft
het al of niet opstarten van de diverse activiteiten.
Inmiddels zijn er weer een aantal opgestart, waarvoor zich
soms een beperkte groep vooraf heeft aangemeld. Maar
er zijn ook groepen die echt vol enthousiasme weer zijn
begonnen en blij zijn dat ze weer met hun hobby of op
ander gebied aan de slag kunnen. Buitenactiviteiten zijn
wat dat betreft wat makkelijker te overzien.
Sommige activiteiten kunnen sowieso nog niet van start
gaan, denk aan klaverjassen, bridgen en grotere groepen
zoals met de maandelijkse bingo. Problemen met de 1½
meter afstand houden vormt dan al snel het grootste
struikelblok. Daarnaast zijn er natuurlijk mensen die enige
terughoudendheid betrachten t.a.v. het bezoeken van
ruimten met wat grotere groepen, alhoewel dit door de
1½ meter maatregel natuurlijk al behoorlijk wordt beperkt.
Anderzijds is er de noodzaak om jezelf voor elke deelname
aan een activiteit verplicht te moeten aanmelden. Wat
bewerkelijk is het, maar we ontkomen er gewoon niet aan.
Hopelijk verdagen we binnenkort niet weer in een toename van het aantal beperkende maatregelen, alhoewel de
toename van het aantal geïnfecteerde corona patiënten
daar misschien wel de aanleiding voor zal zijn. Daarmee
is ook een prognose voor het activiteitenaanbod voor
de aankomende (langere) tijd een vrijwel onmogelijke
opgave. De huidige opgenomen activiteitenagenda in
deze Nieuwsbrief kan dus zowel positief als negatief
beïnvloed worden door tussentijdse overheidsmaatregelen
waaraan we ons simpelweg dienen te houden. Waardoor
er dus tussentijds activiteiten kunnen afvallen of bijkomen.
We zullen in die situaties u trachten zo goed mogelijk te
informeren. Kijk indien mogelijk ook op onze website

www.kbonoordwijk.nl/activiteiten

Dankbetuiging
Overweldigd door de vele belangstelling bij ons
diamanten huwelijk op 14 juni willen wij jullie
bedanken. Maar liefst 87 kaarten en 14 bloemstukken
werden bij ons afgeleverd. Wij hopen jullie nog vaak
in de Wieken en het Trefpunt tegen te komen.
Aad en Joke Meijer-van Gilswijk

Muzikaal Theater aan Huis
Zaterdag 25 juli was dit theater en er waren 2 sessies
gepland maar te weinig aanmeldingen voor de eerste
sessie zodat deze is vervallen. De 30 leden die bij de
tweede sessie aanwezig waren hebben genoten van het
optreden ondanks de RIVM richtlijnen en de 1 ½ meter
afstand (zie foto).

Wijnproeverij
Op vrijdag 31 juli werden wij getrakteerd door de heer Aad
Steenvoorden op de voortreffelijke wijnen uit zijn assortiment. Begonnen werd met een sprankelende Brut Cuvée
gevolgd door witte wijnen daarna een rosé, vervolgens de
rode wijnen en aan het slot 2 soorten port. Tussendoor
werd door Janneko en An gemaakte hapjes rekening
houdende met de wijnen door de dames van de bar
uitgeserveerd. U zult denken dat een ieder met deze
hoeveelheid drank niet meer rechtop de deur uitging maar
op tafel stonden bekers waar de wijn na in de mond te zijn
geweest in gedeponeerd kon worden, het was alleen om te
proeven. Helaas zijn 5 personen niet op komen dagen wat
een financiële strop is aangezien hier wel voor ingekocht is.
Wij danken de dames van de organisatie en de heer Aad
Steenvoorden voor deze zeer geslaagde proeverij.

Uitleen KLACHTENFORMULIER
verpleegartikelen en hulpmiddelen bij Ouderenwinkel.
WMO Voorzieningen
Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer.
Met ingang van 1 juli 2020 is Ouderenwinkel Noordwijk uitgiftepunt voor de uitleen van
verpleegartikelen en hulpmiddelen van Medipoint.

Aanmeldingsformulier KBO - Activiteiten ZOMER 2019 - 2020

Naam:

U kunt zich via dit formulier voor meerdere activiteiten aanmelden !

Door deze samenwerking met Medipoint kunnen wij u een breder assortiment verpleegartikelen en
hulpmiddelen
aanbieden.
Adres:

# Naam van de KBO - activiteit + dag

Medipoint Postcode:
heeft contracten en afspraken
met alle ziektekostenverzekeraarsTelefoonnr.:
waardoor u altijd
Woonplaats:
vergoed krijgt waar u recht op heeft.

1

De meest gangbare
artikelen zijn op voorraad en kunnen hier direct opgehaald worden in de winkel.
Huishoudelijke hulp Organisatie:

2

Voor producten die niet in de winkel voorhanden zijn, zoals verpleegbedden, tilliften etc. kunt u wel
Klacht:
terecht bij de Ouderenwinkel voor de aanvraag en deze zullen binnen 24 uur geleverd worden aan
huis.

3

Locatie/tijd

Datum(s) deelname JULI / AUG ‘20

4

De hulpmiddelen die niet door de ziektekostenverzekeraars worden vergoed, zoals krukken,
looprekken, rollators etc. zijn gewoon bij de Ouderenwinkel te huur en altijd voldoende voorradig.

>

Let op
Voor- Activiteitnaam
beeld :

wo (dag)

Wieken
14.00 u

Datums ( bijv. 15 + 29 juli ),
( 5 + 26 augustus )

Attentie :

Hulpmiddelen:

In verband met de corona-voorschriften, dient u zich voor elke deelname aan een activiteit of
bijeenkomst verplicht aan te melden (= reserveren). Let op : vol is vol !
Er zal vervolgens per telefoon of e-mail contact met u worden opgenomen. Afhankelijk van de
benodigde ruimte en faciliteiten zal het aantal deelnemers kunnen variëren.
U dient de vereiste onderlinge afstand van 1½ meter van de overige deelnemers te respecteren
en de noodzakelijke hygiënische maatregelen en overige aanwijzingen daaromtrent van de
beheerder/leiding op te volgen. Als u gezondheidsklachten heeft waarbij u voor andere mensen
een gezondheidsrisico vormt, blijft u dan vooral thuis i.v.m. besmettingsgevaar (meldt u dan af ) !

Klacht:

- A.U.B. het hele formulier inleveren -

Vervoer/ pasnummer:

Aanmelding deelname KBO-activiteit(en) > Datum : .……. - ……. -

20…….

Naam + voorletters ) Dhr. / Mevr. :
Adres + huis nr.:
Postcode :
Handtekening:

Datum:

Telefoon :

Woonplaats :
Mob. telefoon :

E-mail :
Lid van :
Het is belangrijk om uw klachten te melden, doet u dit a.u.b. zo snel mogelijk.
Via het DBO (Drie Bonden Overleg) wordt er contact opgenomen met de Gemeente
of de betrokken instanties. Op die manier kunnen we in elk geval zorgen dat de klachten op de juiste plaats
besproken worden en problemen signaleren.

) ANSV / KBO-Noordwijk / WN-donateur / n.v.t.

>

Lid nr. :



.……. - ……. -

19…….

…………………………………

Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in en deponeer het in de
KBO-brievenbus binnen in de hal van Het Trefpunt of De Wieken,
of per post naar: KBO Noordwijk, p/a Willem Alexanderpark 10, 2202 XW Noordwijk
of per e-mail aan : kbo.inschr.activiteit@gmail.com
Extra aanmeldingsformulier downloaden? Zie : https://www.kbonoordwijk.nl/inschrijfformulieren.html

✁

Dit formulier kunt u in een van de DBO-brievenbussen deponeren in de hal van De Wieken en Het Trefpunt!
Voegt u indien nodig de beschrijving van uw klacht op meer papier toe, bij elkaar in gesloten enveloppe.

Geb. dd. :

) A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is

REILUMROFNETHCALK

Puzzel
Aanmeldingsformulier DBO - Activiteiten ZOMER 2019 - 2020
U kunt zich via dit formulier voor meerdere activiteiten aanmelden !

# Naam van de DBO - activiteit + dag

Locatie/tijd

Datum(s) deelname JULI / AUG ‘20

1
2
3
4
>

Let op
Voor- Activiteitnaam
beeld :

do (dag)

Wieken
13.30 u

Datums ( bijv. 16 + 30 juli ),
( 6 + 27 augustus )

Attentie :

In verband met de corona-voorschriften, dient u zich voor elke deelname aan een activiteit of
bijeenkomst verplicht aan te melden (= reserveren). Let op : vol is vol !
Er zal vervolgens per telefoon of e-mail contact met u worden opgenomen. Afhankelijk van de
benodigde ruimte en faciliteiten zal het aantal deelnemers kunnen variëren.
U dient de vereiste onderlinge afstand van 1½ meter van de overige deelnemers te respecteren
en de noodzakelijke hygiënische maatregelen en overige aanwijzingen daaromtrent van de
beheerder/leiding op te volgen. Als u gezondheidsklachten heeft waarbij u voor andere mensen
een gezondheidsrisico vormt, blijft u dan vooral thuis i.v.m. besmettingsgevaar (meldt u dan af ) !

- A.U.B. het hele formulier inleveren Aanmelding deelname DBO-activiteit(en) > Datum : .……. - ……. -

20…….

Woonplaats :
Mob. telefoon :

E-mail :
Lid van :

Geb. dd. :

) ANSV / KBO-Noordwijk / WN-donateur / n.v.t.

>

Lid nr. :

.……. - ……. -

19…….

…………………………………



) A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is

✁

Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in en deponeer het in de brievenbus
van het DBO (Drie Bonden Overleg) binnen in de hal van Het Trefpunt of De Wieken,
of per post naar: DBO (afd. activiteiten), p/a Willem Alexanderpark 10, 2202 XW Noordwijk
of per e-mail naar : dbo.activiteiten@gmail.com
Extra aanmeldingsformulier downloaden? Zie : https://www.kbonoordwijk.nl/inschrijfformulieren.html
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Adres + huis nr.:

Telefoon :

F

© www.ruiterpuzzel.nl In elk woord zit minstens een letter die maar op een manier
weg te strepen is. Veel puzzel plezier.

Naam + voorletters ) Dhr. / Mevr. :

Postcode :
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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 box.
Indien gesloten: Post- e/o bezorgadres voor de puzzeluitslag: KBO Noordwijk, p/a Willem-Alexanderpark 10, 2202 XW Noordwijk.
tnue-mail:
pferT tepenningmeester@kbonoordwijk.nl.
H ne nekeiW eD nav lah ed ni nereUiterste
noped inleverdatum
nessubneveirisb-woensdag
OBD ed na9vseptember.
nee ni u tnDe
ukprijs
reiluismeen
rof VVV
tiD bon van
Of !per
€ 10, -.ewelke
bekend
wordt
gemaakt
in
de
volgende
nieuwsbrief.
ppolevne netolseg ni raakle jib ,eot reipap reem po thcalk wu nav gnivjirhcseb ed gidon neidni u tgeoV
De oplossing van de puzzel is: ‘zin in zomer‘ en de winnaar van de VVV bon is Mw. G. Buis.

Let op:

Activiteiten
Activiteit, organisatie & locatie
Algemene Leden Vergadering
KBO v De Wieken
Bowlen (All American Bowling)
KBO v Langelaan 2, Nwh
Eten bij Tong Ah
KBO v De Grent 36, Nw a Zee
Fietsen
KBO v De Wieken
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
Nordic Walking Club
KBO v Duinweg (Malotepad)
Portretschilderen
KBO v De Wieken
Quilten
KBO v De Wieken
Reizen > Vakantie-week - varen
KBO v van Arnhem naar Cochem
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

tijd

September '20

vr

14:00

23

do

15:00 24

29

do

13:00 17

do

13:30 16

vr

14:00 18

16

di

14:00 1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

do

13:30 3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

ma

13:30 21, 28

5, 12, 19, 26

wo

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

7, 14, 21, 28

vr

14:00 25

di

14:00 1, 8, 15, 22, 29

ma

Oktober '20

Fotografie
DBO  Het Trefpunt
Gymnastiek
DBO  Het Trefpunt
Literaire Leeskring
DBO  De Wieken
Modeshow - H & A Mode
DBO  Het Trefpunt
Rijbewijs keuring op afspraak
DBO  Het Trefpunt
Samen eten op vrijdag
DBO  De Wieken

tijd

September '20

Oktober '20

ma

13:30 7,14, 21, 28

5, 12, 19, 26

di

13:30 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

do

19:00 3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

wo

09:00 2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

wo

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

7, 14, 21, 28

ATTENTIE : Wilt u deelnemen aan een of meerdere activiteiten, dan dient u zich hiervoor
schriftelijk aan te melden, via het aanmeldingsformulier elders in deze Nieuwsbrief.
In verband met de corona-voorschriften, moeten uw persoonsgegevens bij ons bekend zijn
voor elke deelname (op reservering). Voor elke bijeenkomst is een maximum aantal
deelnemers toegestaan.
Afhankelijk van de benodigde ruimte en faciliteiten zal het aantal deelnemers kunnen
variëren. Dus : vol is vol. Lees verder de toelichting bij het aanmeldingsformulier in dit blad.

12
10:30 8, 22

6, 20

wo

10:30 9, 23

7, 21

do

10:30 10, 24

8, 22

vr

10:30 11, 25

9, 23

do

14:00 3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

do

10:45 3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

ma

10:30 7,14, 21, 28

5, 12, 19, 26

08:45 15

20

dag

dag

6, 13, 20, 27

Activiteiten
Activiteit, organisatie & locatie

Activiteit, organisatie & locatie
Schilderen/Aquarelleren
DBO  De Wieken
Schilderen/Aquarelleren
DBO  Het Trefpunt
Sport & Spel voor 55+
DBO  Gymzaal Stijntjesduin
Tafeltennis
DBO  Achter Maria ter Zee kerk
Wandelvoetbal
DBO  Voetbalclub SJC

di

di

Activiteiten

u moet zich
aanmelden voor
elke deelname!

tijd

September '20

Oktober '20

di

10:00 8

13

do

10:15 3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

di

10:00 15

20

za

10:45 26

ma

10:00 7,14, 21, 28

5, 12, 19, 26

vr

12:00 4, 18

2, 16, 30

Let op:

u moet zich
aanmelden voor
elke deelname!

Activiteiten
Tai Chi
Ook de Tai Chi is weer gestart maar in plaats van 1 groep
(50) is deze in tweeën gesplitst zodat nu om de 14 dagen
een groep welkom is.

Samen koken samen eten
Op vrijdag 28 augustus wordt weer gestart en bent u
welkom in de pastorie en daar wordt u ontvangen door
Alice met een heerlijke maaltijd. De kosten van het diner
wordt verdeeld onder de gasten die aanwezig zijn. Belt u
Alice even als u wilt komen tel. 06 33652596.

Vismiddag
Door te weinig deelnemers is deze afgelast, maar op een
later tijdstip willen wij deze alsnog door laten gaan.

Bloemschikken
Ook deze is door te weinig deelnemers niet doorgegaan.
Voor deze activiteit wordt op een later tijdstip een nieuwe
datum geprikt.

Tong Ah eten
Leest u ook altijd de advertentie van Tong Ah in onze
nieuwsbrief? Zij bieden u een smakelijk maandmenu aan

voor een redelijke prijs. Maar ja, alleen ga je niet uit eten,
met bekende mensen is het veel gezelliger. Daarom is de
gedachte opgekomen om op donderdag 17 september om
13.00 uur met een groep van ongeveer 20 tot 25 mensen te
gaan eten bij Tong Ah ( met 1 ½ meter uit elkaar) voor de
prijs van € 12,50 pp drank niet inbegrepen. Gaat u met ons
mee? U kunt zich opgeven bij de heer P. Caspers (secretaris
KBO) tel. 06 21897727. Wel aanmelden voor 14 september
en vol=vol.

Portretschilderen
Door te weinig aanmeldingen is deze niet doorgegaan
maar we gaan het weer proberen op vrijdag 25 september
om 14.00 uur. Het is toch fantastisch als je thuiskomt met
een portret wat je zelf hebt geschilderd. Er is een vakman/
vrouw aanwezig en u kunt rekenen op alle hulp. Even
aanmelden via aanmeldformulier.

Modeshow
De firma van der Klooster is weer uitgenodigd om de
allernieuwste wintermode te showen en dit gaat gebeuren
op zaterdag 14 november, aanvang 11.00 uur. Na de show
is er natuurlijk de reeds bekende lunch voor € 3, - pp. dus
even noteren en melden bij Annie via aanmeldformulier.

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
Oktober		 8			
November		 9			
December		 10			

uiterste inleverdatum:
9 september
14 oktober
11 november

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

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.

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

IN MEMORIAM
Mevr. A.M.C. Hendriks-Kock
Groot Hoogwaak 1 k109
83 jaar
Mevr. H.J. Buitink
Groot Hoogwaak 70

77 jaar

Mevr. W. van der Holst-van den Berg
An van Gilsehof 63
87 jaar
Mevr. J.M. Zoet
Abraham Rademakerstraat 5 77 jaar
Dhr. A.H. van Wijnen
Leeweg 14B

87 jaar

Mevr. B. van der Veer
Jeroenspark 1 k310

97 jaar

Dhr. J.W.A. Schoonebeek
Writsaert 106
85 jaar

Areen van der Plas

Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen...

Mevr. J.C.G. de Ridder-Wijnands
Groot Hoogwaak 1 k105
93 jaar
Mevr. G.E.G. Hermans-Rijnders
Jan Kloosstraat 15
75 jaar

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

