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De vorige keer schreef ik dat het vocht langs 
mijn slapen liep, nu zit ik met een warm vest 
aan te typen, “het kan verkeren” is de uitdrukking 
daarvoor. Het betekent wel, dat wij erop 
geattendeerd worden dat wij het koele seizoen 
weer in gaan.

Zoals de vorige maanden ook het geval was, wordt dit 
seizoen nog altijd door Corona-maatregelen gedomineerd. 
Dat betekent dat wij steeds anderhalve meter afstand van 
elkaar moeten nemen en dat lang niet alle activiteiten 
georganiseerd kunnen worden. Heel vervelend, naar wij 
willen niet met elkaar ziek worden. Wij zullen moeten 
wachten op een goed vaccin om weer “gewoon” alles te 
kunnen aanbieden wat wij met elkaar zo fijn vinden. Toch 
viel het een gemeenteambtenaar op dat wij al weer zoveel 
met elkaar kunnen doen. Zo kun je er ook tegenaan kijken. 
Soms is een blik van een buitenstaander nodig om uit je 
eigen negatieve blik te komen.

Onze jaarvergadering heeft u al in de vorige Nieuwsbrief 
aangekondigd kunnen zien. U krijgt in deze de officiële 
uitnodiging. Houdt u er wel rekening mee dat u zich ook 
hiervoor moet aanmelden? Wij kunnen de ruimte niet 

uitrekken, dus vol is vol en wij zouden het heel vervelend 
vinden als wij iemand aan de deur zouden moeten 
vertellen dat wij het maximum hebben binnengelaten. 
U bent gewend dat wij na de vergadering een voorstelling, 
bingo of iets anders organiseren. Dat kunnen wij deze keer 
niet doen, dus het is een gewone jaarvergadering zonder 
opsmuk, jammer, maar helaas.

Ook deze keer is de lijst met activiteiten niet uitgebreid. 
Wel zijn Annie en Janneko druk bezig ideeën te ont-
wikkelen voor Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar. Dus de 
komende tijd, dus in november Nieuwsbrief, leest u 
daarover meer. Leuk om naar uit te kijken.

Er wordt veel aandacht besteed aan het in beweging 
blijven. Heeft u er al eens over nagedacht om eens met 
een van onze wandel- of fietsclubs mee te gaan? Samen 
wandelen of fietsen is toch gezelliger dan alleen in de 
wandelschoenen of op de fiets te stappen? Het zijn 
activiteiten die je buiten doet, dus daardoor extra gezond.
Hou goede moed en blijf glimlachen ook nu de dagen 
korter en koeler worden!

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

In tegenstelling tot wat voorgaande jaren gebruikelijk 
was, om na de vergadering een activiteit te plannen, 
doen we dat dit jaar niet, vanwege de belemmeringen 
die het Coronavirus met zich meebrengt.

Ook hierom verzoeken wij u zich aan te melden voor 
deze vergadering, vanwege de beperkte ruimte is het 
maximum aantal aanwezigen gesteld op 30.

Aanmeldingen voor de vergadering graag bij het 
secretariaat: Piet Caspers, telnr 0621897727 of in de 
brievenbus van de Wieken of het Trefpunt.

Van de voorzitter

Uitnodiging voor de Algemene 
Ledenvergadering

Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 
U wordt altijd geholpen door iemand 

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

voor advies en een kop ko�  e. 
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

betalen, sparen, alles. RegioBank heeft 
alles onder één dak.

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.

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

Profile Mooijekind | Schoolstraat 45 | Noordwijk aan Zee | 071 361 28 26
info@mooijkind-fietsen.nl

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

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

W O N E N  •  Z O R G  •  W E L Z I J N

Hulp, begeleiding en zorg in 
uw vertrouwde omgeving?

 
www.groothoogwaak.nl
 071 - 368 88 88Ik ben blij 

dat je hier bent

info@mooijekind-fietsen.nlinfo@mooijekind-fietsen.nl

Schoolstraat 45 • 2202 HD Noordwijk aan Zee

+31(0)71 - 3612826 • www.mooijekind-fietsen.nl

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

Het bestuur van KBO Noordwijk nodigt u hierbij van harte 
uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

1.  Opening en vaststellen agenda 
2.  Mededelingen 
3.  Vaststelling notulen vorige vergadering 
4.  Ingekomen stukken 
5.  Jaarverslag 2019
6.  Voorstel van het bestuur tot benoeming van de heer 
 P.J. (Piet) Caspers tot secretaris van de KBO Noordwijk
 Korte pauze (koffie / Thee)
7.  Financieel jaarverslag.
 a   Jaarrekening 2019
 b   Verslag kascontrole commissie
 c   Decharge van het bestuur
 d   Begroting 2021
 e   vaststelling contributie 2021
8.  Rondvraag  
9.  Sluiting Algemene Ledenvergadering

Datum: 
23 oktober 2020  

Locatie: 
De Wieken 
Aanvang: 
14.00 uur



Na een half jaar met coronastress, overlijdens van dierbare 
vrienden en grote drukte op kantoor, hoop ik dan eindelijk 
in het najaar nog een paar weken naar een veilig buiten-
land op vakantie te gaan om even in alle rust bij te komen 
van alles. Dat brengt mijn gedachten op internationale 
sferen. En toevallig deze week had ik zo’n internationaal 
geval.

Er komen bij mij op kantoor regelmatig buitenlandse 
mensen (veelal Duitsers) die een tweede huis of apparte-
ment in Noordwijk hebben, maar in hun eigen land 
ingeschreven staan. Helaas komen deze mensen ook een 
keer te overlijden. En dan willen de nabestaanden het 
huis of appartement op naam krijgen. In Duitsland is een 
wederkering testament mogelijk, inhoudende dat echt-
genoten elkaar aanwijzen als enig erfgenaam van hun 
nalatenschap. In dat geval is de langstlevende echtgenoot 
enig erfgenaam en konden we de in Nederland gemaakte 
verklaring van erfrecht inschrijven bij het Kadaster.

Sinds 17 augustus 2015 bestaat echter de Europese 
Erfrecht Verordening, die voor alle EU landen geldt. Iemand 
die na deze datum in een EU lidstaat komt te overlijden en 
geen rechtskeuze had gemaakt bij testament, valt onder 
het erfrecht van die lidstaat. Dus als een Duits echtpaar een 
tweede huis in Noordwijk had, en bijvoorbeeld mevrouw 
overlijdt in Duitsland waar zij ingeschreven stond (evenals 
haar echtgenoot) is Duits recht van toepassing. 

De Europese Erfrecht Verordening kent ook een Europese 
verklaring van erfrecht. Dat is echter geen notariële akte 
maar bestaat uit onderhandse formulieren die door een 
notaris in de betreffende lidstaat getekend moeten 
worden. Het Kadaster in Nederland kon daar niets mee. 
Maar als je in de Nederlandse verklaring van erfrecht 
schreef dat Duits recht van toepassing was, vond het 
Kadaster dat ook weer kwalijk: was de Nederlandse notaris 
dan wel bevoegd?

Uiteindelijk is er in juli 2020 een uitspraak gekomen van 
het Europese Hof. Na overleg tussen het Kadaster, de 
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Universiteit 
van Maastricht is uit deze uitspraak de conclusie getrokken 
dat een Nederlandse notaris bevoegd is om in internatio-
nale nalatenschappen een nationale (Nederlandse) 
verklaring van erfrecht af te geven en deze in te schrijven 
bij het Kadaster. Gelukkig! Terug naar het ‘oude normaal’ 

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Ivonne Clemens Uitvaartverzorging en Uitvaartwinkel
www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

IVONNE      CLEMENS
V E R Z O R G I N GU I T V A A R T

‘Wij nemen uw zorg uit handen 
op het moment dat u dat nodig heeft’. 

Dag en nacht bereikbaar 06 23954021
Ivonne Clemens

Fotowedstrijd 50+ 

                   
Sport en Spel

Met dit onderwerp als thema organiseren de Vier Senioren 
Verenigingen van Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk samen 
met Foto van Kampen een fotowedstrijd. 

Het inzenden van de foto’s kan vanaf heden tot 1 januari 2021.

NOORDWIJK

Kijk voor meer informatie op www.ansv.nu

Georganiseerd door de 
Vier Senioren Verenigingen in 

samenwerking met Foto van Kampen

Thema:
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Ouderendag 2020
De jaarlijkse viering van de 
nationale Ouderendag in oktober 
komt dit jaar door huidige 
coronamaatregelen te vervallen. 
Het is door de vereiste onderlinge 
1 ½ meter afstand maatregel 
ondoenlijk om iets grootschaligs 
te organiseren waar een behoor-
lijk aantal deelnemers aan 
kunnen deelnemen. Daardoor 
zijn de mogelijkheden zeer 
beperkt en kunnen we maar een 
kleine groep ontvangen terwijl de 
kosten buitensporig hoog 
oplopen in relatie tot dit kleine 
bereik. Helaas hebben we daarom 
moeten besluiten om de viering 
dit jaar over te slaan. Volgend jaar 
hopelijk een herkansing onder 
betere omstandigheden.

Lekker een kopje koffie drinken, een 
wandeling maken of even winkelen.
Erg leuk om dit soort dingen samen 
te doen. Maar waar leer je andere 
mensen kennen? 
Omdat je nou eenmaal niet zomaar 
met iemand die je bij de bakker 
ontmoet in gesprek gaat, organiseert 
Welzijn Noordwijk een leuke vriend-
schapsspeeddate op vrijdagmiddag 
2 oktober van 15.00 uur-17.30 uur, de 
Wieken in Noordwijk.
Senioren met dezelfde interesses, 
kunnen met elkaar tijdens de 
speeddate kennismaken. Dit natuur-
lijk op een veilige afstand. Aan deze 
coronaproof speeddate kunnen 16 
mensen meedoen. Op een veilige 
afstand voer je aan tafel een gesprek 
met een ander. Elke 6 minuten wissel 
je van plek, zodat je gelegenheid 

hebt om alle andere 15 mensen te 
spreken. Als het klikt, kun je contact-
gegevens uitwisselen. Met een hapje 
en een drankje wordt het een 
gezellige bijeenkomst. Alle inwoners 
uit de gemeente Noordwijk zijn 
welkom. Wees er op tijd bij, want vol 
is vol. 

Aanmelden 
Heb je interesse in een speeddate 
voor vriendschap? Meld je dan aan via 
nikki.vanderven@welzijnnoordwijk.nl 
of neem contact op met Nikki van der 
Ven, tel. 06 405 670 77. De kosten zijn 
€5, incl. een hapje en een drankje. Is 
het niet mogelijk om naar de speed-
date te komen, maar lijkt het je wel 
leuk om een maatje te ontmoeten? 
Neem dan gerust contact op met 
Nikki. Zij kijkt naar een leuke match. 

Vriendschapsspeeddate op 2 oktober



Vacatures
●  Redacteur (m/v) per direct
- Redacteur voor de opmaak van onze Nieuwsbrief 
 (bekend met Desktop Publishing software)
-  Redacteur algemeen, voor de inhoud van de Nieuwsbrief 

(interviews, verslagen etc.).
Heeft u interesse of weet u misschien iemand die wij
zouden kunnen benaderen voor één van de boven-
genoemde vacatures, neemt u dan a.u.b. even contact 
op met:
• Mevr. Baukje Mulder-Veenema (voorzitter)  
 tel. 071 - 36 466 46
• dhr. Jacques Berbée 
 (penningmeester)  
 tel. 071 - 36 138 58

●  Rayonhouders (m/v) [doorlopend]
Wij willen graag in contact komen met leden die op inval-
basis en/of op vaste basis binnen een bepaald rayon het 
contact met onze leden in een vaste ‘eigen’ wijk willen 
onderhouden. De werkzaamheden omvatten o.a. de 
bezorging van de Nieuwsbrieven / Nestors en contributie-
nota’s, presentjes met verjaardagen etc. Bezorging vindt 
plaats in Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk en 
Rijnsburg. De Nieuwsbrieven / Nestors worden 
10 x per jaar op vaste datums verspreid. 
Voor meer informatie hierover kunt u contact 
opnemen met:
• dhr. J. J. Groenewoud, tel. 06 197 50 676 
• dhr. Jacques Berbée, tel. 071 - 36 138 58

KBO wandeling

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 Verkade-
plein bij de St.Jeroenskerk met de fiets of met auto..Graag 
van te voren aanmelden via de dinsdagwandeling app. 
Di. 20 oktober 2020. Wandeling van Rene. 15 km. 
Een mooie rondwandeling vanaf Poelmeer-Singels 
Leiden- Roomburgerpark- Meerburg-Matilopark-Singels – 
Groenoord en Vroege Vogelspark.  We starten vanaf het 
Verkadeplein met auto om 8.45u naar Poelmeer te 
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

Een Noordwijkse wandeling geregeld door Marga op 
18 augustus. Met 10 personen vertrekken we vanaf het 
Verkadeplein. Het is prachtig loopweer 22 graden. Wel wat 
bewolkt. Onderweg een paar druppels. Lopen eerst naar 
het terras van ‘Ons thuis’ tegenover de Bruna voor koffie 
break. Daar komt de elfde deelnemer aangelopen. Marga 
wordt aan het begin van de wandeling door een wesp 
gestoken onder haar oog. Gelukkig blijkt de schade mee te 
vallen. Vervolgde wandeling zonder probleem. Bij de 
rotonde links af [we zien links landgoed Panorama] steken 
we over naar de Gooweg en volgen het voetpad naar de 
Northgodreef. Daar vandaan verder langs Gooweg daar 
gaan we rechts af het zwarte hek door het Leeuwen-
horstbos in, wat een prachtig bos, heerlijk koel onder de 
hoge bomen en wat ruikt het heerlijk. Passeren het leuke 
speelbos en komen langs een groenten verkooppunt bij 
een volkstuin. Daar worden courgettes of te wel courgettes 
aangeboden. Steken de Gooweg over en gaan het andere 
gedeelte van het landgoed door. Wat is er veel bijgeko-
men. De informatieborden over het landgoed met indruk-
wekkende foto’s en de vogelobservatieplaats, met gaten 
op ooghoogte van kinderen en volwassenen, met de 
namen van bloemen en planten en dieren. Verder in het 
bos een schuilhuisje voor vleermuizen. En de Paulina berg 
met het magnifieke uitzicht op de vijver. Het park is heel 
mooi en de paden en het bruggetje zijn vernieuwd.We 
verlaten het landgoed en gaan via de Northgodreef de 
woonwijk naar de Duinkant in. Daar gebruiken we de 
lunch zittend op het muurtje voor het huis van Els. Wat 
boft ze met het al 42 jaar vrije uitzicht tot aan de Duinweg. 
Over een onverhard paadje langs volkstuinen met prachti-
ge framboosstruiken en ook bramen gaan we naar de 

Duinweg, komen langs de trimbaan van Houwaard en 
gaan de Prins Hendrikweg in. Ook weer een mooie bosrijke 
weg met heel dure huizen. Zien de nieuwe wijk Duineveld 
waar eerst het oude zwembad was. Ook geen goedkope 
woningen. Iemand uit de groep vertelde dat er maar vier 
Noordwijkers wonen, de rest komt allemaal van buiten. 
Gaan het Dompad in langs de begraafplaats en steken 
door Westerbaan door langs de kinderboerderij en via 
Ranonkelstraat steken we door naar Losplaatskade waar 
we richting Offem Zuid lopen. Zien een huis met een raam 
de rest lijkt dichtgemetseld. Dat was vroeger voor het 
ontwijken van raambelasting. Komen via de Hogeweg naar 
de Nachtegaalslaan. Ook weer een mooi bosrijke route. Via 
Schiestraat langs de Voorstraat linksaf Offemweg, 
Zwanensteeg en bij de Moelenhof door het poortje naar 
de Voorstraat. Het afzakkertje halen bij het Hof van Holland 
mislukte. Wij terug naar het terras, dat was vol. Daar namen 
we afscheid van elkaar. We kijken terug op een heel 
verrassend leuke mooie wandeldag en ondanks dat je al 
lang in Noordwijk woont toch kwam op plaatsen waar je 
nooit was geweest. Heel erg bedankt voor deze mooie 
dag, ik heb genoten.                                       Wimke Schrier

Activiteiten
Fietsen
Op 15 juli zijn we weer gaan fietsen, na de eerste corona-
golf. We hadden een leuke tocht uitgezocht, eerst een 
stukje door leiden richting park Cronestein. Ook een lekker 
bakje koffie gedaan bij restaurant Cronestein dan langs de 
Zijl, waar heel veel bootjes voorbij voeren.
Daarna richting Hazerswoude dorp, richting Hazerswoude 
rijndijk, dan een stuk langs het spoor en door het park 
Cronestein weer weer langs de Zijl. Richting Warmond, via 
Kippelaantje, terug naar Noordwijk. Na een paar uur 
heerlijk te hebben gefietst waarbij iedereen weer heeft 
genoten gaan we op naar de volgende tocht.
Op 12 augustus zouden we weer gaan maar die moesten 
we helaas aflassen, niet door het slechte weer, maar door 
het te mooie weer. En wel met ± 30 graden is het onverant-
woordelijk om op de fiets te stappen (de gezondheid staat 
voor alles).

Nu zijn we 13 september weer heerlijk op pad geweest. 
Ook willen we een keer extra fietsen, en wel op 
14 oktober, zet hem alvast in u agenda. U moet zich wel 
aanmelden, dat is nu nog even verplicht van de RIVM, staat 
allemaal in de nieuwsbrief. Hopelijk tot een volgende keer!
Leo Zonneveld 
 
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.

De KBO- wandelingen voor het komend najaar zijn bekend

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.



 

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

 

      Aanmeldingsformulier KBO - Activiteiten  Seizoen  2020 - 2021 

       U kunt zich via dit formulier voor meerdere activiteiten aanmelden ! 

# Naam van de KBO - activiteit   +  dag Locatie/tijd Datum(s) deelname  of “ seizoen ” 

1     

2     

3     

4     

> 
Let op 
Voor-
beeld : 

Activiteitnaam            do (dag) 
Wieken 
14.00 u 

Datums ( bijv. 15 + 29 okt), 
  of   ( seizoen ) 

 

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 KBO-activiteit(en) > Datum :   .……. - ……. -  20……. 

Naam + voorletters ) Dhr. / Mevr. : 

Adres + huis nr.:  

Postcode :  Woonplaats : 

Telefoon :  Mob. telefoon :  

E-mail :  Geb. dd. : .……. - ……. -  19……. 

Lid van :    )  ANSV / KBO-Noordwijk / WN-donateur / n.v.t.    >   Lid nr. : ………………………………… 
 

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 

KLACHTENFORMULIER
WMO Voorzieningen
Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer.

Naam: 

Adres: 

Postcode:      Woonplaats:       Telefoonnr.: 
 

Huishoudelijke hulp Organisatie:

Klacht:

Hulpmiddelen:

Klacht:

 

Vervoer/ pasnummer:

Handtekening:          Datum:  

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.

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. ✁

Regiotaxi Holland Rijnland

OVERIGE MAATREGELEN
•  Bestel uw rit zo vroeg mogelijk, bij voorkeur zodra u 

weet dat u wilt gaan reizen.
•  Aan de telefoon zal de telefonist(e) vragen of u klachten 

heeft die op corona lijken. Is dit het geval, dan kunt u 
helaas niet reizen.

•  Is uw juiste telefoonnummer bekend bij de Regiotaxi? 
Dan kan de chauffeur u bellen als hij in aantocht is.

• Probeer, zoveel als voor u mogelijk is, buiten klaar te 
staan als de taxi eraan komt.

•  Als u hulp nodig heeft bij het instappen, laat u dan 
zoveel mogelijk begeleiden door iemand uit uw eigen 
huishouden; dit geldt ook als u bagage bij u heeft en u 
moet hiermee geholpen worden.

•  U hoeft uw vervoerspas alleen te laten zien aan de 
chauffeur.

•  De chauffeur helpt u, als u dat wilt, met het omdoen van 
uw gordel.

•  Reist u in een rolstoel, dan helpt de chauffeur u hier ook 
bij.

•  De voorinzitindicatie is momenteel nog niet mogelijk.
• Neemt u een begeleider mee tijdens uw rit, dan is het 

van belang dat de begeleider ook geen gezondheids-
klachten heeft. De begeleider dient ook een niet-medisch 
mondkapje te dragen.

•  Heeft u een indicatie voor medische begeleiding, dan 
moet de begeleider met u meereizen om u te begeleiden. 
• Probeer altijd dezelfde begeleider met u mee te nemen.

• Heeft u hulp nodig bij het uitstappen, probeer dan of 
dit door iemand uit uw eigen huishouden kunt laten 
doen. Lukt dit niet, dan helpt de chauffeur u hierbij.

•  Vermijd betalingen met contant geld.

BOEK TIJDIG UW RIT VOOR DE KERSTDAGEN
Het lijkt nog ver weg, maar ondertussen verschijnen de 
kruidnootjes alweer in de schappen van de winkels en bij 
de Regiotaxi wordt al hard gewerkt aan de planning voor 
de Kerstdagen. 
Zeker nu het ongewis is wat de komende maanden ons 
gaan brengen en de problemen die dit oplevert om de 
ritten te plannen, willen we u vragen om alvast 
Na te denken over uw plannen tijdens de feestdagen.
Weet u al of en wanneer u wilt reizen op Eerste en/of 
Tweede Kerstdag? 
Boek deze rit(ten) dan zo snel mogelijk en liefst uiterlijk 
twee dagen voor Kerst.

NU OOK PER E-MAIL DE REGIOTAXI BOEKEN
Sinds kort is het ook mogelijk om uw taxi per e-mail te 
bestellen. U kunt hiervoor gebruik maken van het 
e-mailadres telefoon@rthr.nl. Als u hiervan gebruik wilt 
maken, vermeld in uw e-mail dan duidelijk:
• Uw pasnummer
• De datum waarop u wilt reizen
• Hoe laat de taxi er moet zijn
• Het adres waar u naartoe wilt
• Het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent, zowel op 
de heenrit, als de terugrit.
• U kunt ook tegelijk uw terugrit hierbij bestellen.

HEEFT U VRAGEN?
Wij beseffen ons dat al deze maat regelen niet altijd even 
leuk zijn. Of misschien zijn het er zoveel dat u door de 
bomen het bos niet meer ziet. De telefonistes van de 
Regiotaxi helpen u graag met al uw vragen  of zorgen.

MONDKAPJES NOG 
STEEDS VERPLICHT

Regiotaxi reserveren: 
0900 20 22 368

Reserveren via internet 
kan ook: www.rthr.nl

Zonder mondkapje kan en mag u niet vervoerd worden
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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. Of per 
e-mail: penningmeester@
kbonoordwijk.nl.

Uiterste inleverdatum is 
woensdag 14 oktober. 
De prijs is een VVV bon 
van € 10, - welke bekend 
wordt gemaakt in de 
volgende nieuwsbrief.
De oplossing van de 
puzzel is: ‘Niemand kan 
meer vrijheid geven dan 
hij zelf heeft‘ en de 
winnaar van de VVV bon 
is Mw. A.M.B. van Ruiten-
Versteege.

 

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

 

      Aanmeldingsformulier DBO - Activiteiten  Seizoen  2020 - 2021 

     U kunt zich via dit formulier voor meerdere activiteiten aanmelden ! 

# Naam van de DBO - activiteit   +  dag Locatie/tijd Datum(s) deelname of “ seizoen ” 

1    

2     

3     

4     

> 
Let op 
Voor-
beeld : 

Activiteitnaam             do (dag) 
Wieken 
13.30 u 

Datums ( bijv.: 16 + 30 okt ), 
 of     ( seizoen ) 

 

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……. 

Naam + voorletters ) Dhr. / Mevr. : 

Adres + huis nr.:  

Postcode :  Woonplaats : 

Telefoon :  Mob. telefoon :  

E-mail :  Geb. dd. : .……. - ……. -  19……. 

Lid van :    )  ANSV / KBO-Noordwijk / WN-donateur / n.v.t.    >   Lid nr. : ………………………………… 
 

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 

KLACHTENFORMULIER
WMO Voorzieningen
Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer.

Naam: 

Adres: 

Postcode:      Woonplaats:       Telefoonnr.: 
 

Huishoudelijke hulp Organisatie:

Klacht:

Hulpmiddelen:

Klacht:

 

Vervoer/ pasnummer:

Handtekening:          Datum:  

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.

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.✁

Horizontaal
1 Vonnis 6 zwemslag 12 rivier in Italië 14 grote kale berg 15 hoog bouwland 17 Ecuador (in internetadres) 18 sleepnet 20 Indonesië (op 
motorvoertuigen) 21 boxterm 22 godsdienstige voorschriften 25 inwendige 28 bergtocht 29 vrijmaken 31 grens tussen twee akkers 
32 omroep (afk.) 33 bijwoord 35 tennisterm 36 soort ingenieur (afk.) 37 luitenant (afk.) 38 Bijbelse figuur 40 algemene bevlieging 42 uitroep 
43 betrouwbaar 44 voorzetsel 46 lichaamsdeel 48 waaruit men kan kiezen 51 vicaris-generaal (afk.) 53 tin (symbool) 54 plaats op de Veluwe 
56 nikkel (symbool) 57 Burundi (in internetadres) 58 bijwoord 60 houten dwarsligger 62 kwetsbare 64 islamitische vastenmaand 66 vogel 
68 brief aanhef 69 automerk 70 naaldboom 72 tot afscheid (afk.) 73 kleine afstandsmaat (afk.) 74 pleisterkalk 76 uitroep van vreugde 
78 krom 79 zich inspannen.

Verticaal
1 Vleugels 2 soort mast 3 kleuter 4 oud Zuid-Amerikaans volk 5 kobalt (symbool) 7 zeer oude stad 8 grutten 9 tochtig 10 den lezer heil 
(Lat. afk.) 11 voedsel 13 tegenover (afk.) 16 opslaggebouw 18 deel van een school 19 waterplant 21 klem 23 muzieknoot 24 als boven (afk.) 
26 anoniem 27 muzieknoot 30 rangtelwoord 34 gissen 36 wakker blijven 38 binnenschip 39 hevig 40 vermogend 41 verlangen 45 beraad-
slaging 47 grassoort 49 editie 50 plaats waar eieren afgemijnd worden 52 sprietig gewas 54 slot 55 geestdrift 57 soort heester 59 voorzetsel 
60 uitroep 61 naamloze vennootschap (Fr. afk.) 63 legsel 65 genotmiddel 67 hemellichaam 71 boom 74 antimoon (symbool) 75 Europees 
veiligheidskeurmerk voor producten (symbool) 76 officier (afk.) 77 eerstvolgende (afk.). 



Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Oktober '20 November '20

 Algemene Leden Vergadering
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 23

 Bowlen   (All American Bowling)
     KBO  v   Langelaan 2, Nwh do 15:00 29 26

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 16 20

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken di 14:00 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen ma 13:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

  Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Reizen > Vakantie-week
     KBO  v   varen Arnhem - Cochem

ma 12

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 6, 20 3, 17

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 7, 21 4, 18

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen do 10:30 8, 22 5, 19

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 9, 23 6, 20

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 10:45 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 08:45 20 17

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Oktober '20 November '20

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt di 10:00 13 10

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt do 10:15 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 5, 19 2, 16, 30

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 12, 26 9, 23

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 20 17

 Modeshow -  van der Klooster Mode
     DBO     De Wieken za 11:00 14

 Rijbewijs keuring op afspraak
     DBO     Het Trefpunt ma 10:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken vr 12:00 2, 16, 30 13, 27

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Sport & Spel voor 55+
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Oktober '20 November '20

Activiteiten

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee 
kerk

wo 09:00 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

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. 

Let op: 
u moet zich 

aanmelden voor 
elke deelname!

ATTENTIE :   
Wilt u deelnemen aan een of 
meerdere activiteiten, dan dient 
u zich hiervoor schriftelijk aan te 
melden, via het aanmeldings-
formulier elders in deze Nieuws-
brief.
In verband met de corona-
voorschriften, moeten uw per-
soonsgegevens bij ons bekend 
zijn voor elke deelname (op 
reservering). Voor elke bijeen-
komst 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 aanmeldings-
formulier in dit blad. 
Komt u a.u.b. niet veel te vroeg, 
want de deuren van De Wieken en 
Het Trefpunt en de zaal gaan pas ± 
10 minuten voor aanvang open. 
Voor die tijd loopt u eventueel het 
risico buiten te moeten wachten.

Kunstgeschiedenis toch van start...
Na de eerdere spijtige berichten van het terugtreden 
van Daniël Tavenier als presentator/cursusleider van de 
bijeenkomsten ‘Kunstgeschiedenis’ in Het Trefpunt in 
Noordwijk aan Zee in verband met de gezondheidstoe-
stand van zijn vrouw Carolien, hebben we nu gelukkig 
toch ook nog weer goed nieuws te melden.
Daniël had toegezegd te helpen zoeken naar een waardig 
opvolger voor deze leuke bijeenkomsten en dit heeft een 
mooi resultaat opgeleverd, waar wij ons als ouderenbon-
den graag achter scharen.
Na overleg tussen de betrokkenen, kunnen we u mede-
delen dat als opvolger van Daniël Tavenier, de heer Kees 
Putman uit Noordwijk -bij velen van u wellicht bekend- 
bereid is om deze bijeenkomsten voor de ouderenbonden 
te gaan verzorgen. Deze veelzijdig kunstenaar zal op 
geheel eigen wijze invulling gaan geven aan de inmiddels 
ingeplande bijeenkomsten voor het komende seizoen. 
Op onze vraag om zichzelf aan de enthousiaste groepen 
kunstliefhebbers binnen de ouderenbonden voor te 
stellen, heeft hij als volgt gereageerd ;

“ Even voorstellen: Kees Putman, beeldend kunstenaar, 
geboren in Noordwijk in 1951. Opgeleid aan de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag van 1970 t/m 
‘75. Kunstschilder, maar ook fotograaf, filmer, schrijver en 
dichter. De kunst door de eeuwen heen heeft vele functies 
gehad: verbazing wekken, vermaken, ontroeren, onderwijzen, 
verbeelden, opvoeden, hersenspoelen etc. Alles laten zien en 

beleven is veel te veel voor een cursus, maar ik wil de deelne-
mers van enkele aspecten laten proeven. Soms zegt een enkele 
voorbeeld meer dan het complete verhaal. De kunst is zo 
ongelofelijk rijk, dat er uit die vijver altijd mooie vissen 
gevangen kunnen worden. Dat wil ik samen met de cursisten 
doen, hengelen in de kunstgeschiedenis en dan opgetogen en 
met verwondering de vangst bekijken.”

Kort maar krachtig en zoals u leest met een in meerdere 
opzichten brede interesse.  
We kunnen er enthousiast over doorvertellen, maar 
misschien is het veel handiger u te verwijzen naar zijn 
website waar een en ander over zijn activiteiten is te zien 
en waar ook enkele mooie video-opnamen 
zijn te bekijken. Die beelden zeggen meer als een uitge-
breide beschrijving in woorden. En het leuke is, hier krijgt 
u ook alvast een indruk van zijn performance. Zie hiervoor: 
www.keesputman.nl 
Zoals gezegd, wij zijn blij met zijn medewerking aan dit 
project en we zijn er van overtuigd dat hij een aantal mooie 
presentaties zal gaan neerzetten waar u naar uitkijkt en 
nieuwsgierig zult worden naar de volgende editie….. 
Tenminste, dat alles als u zich tijdig aanmeldt om deel-
nemer te worden en zijn bijeenkomsten gaat bezoeken.

Aanmelden :
Afhankelijk van het aantal deelnemers en de benodigde 
zaalruimte wegens de onderlinge 1 ½ meter afstand, zullen 
er 1 of 2 groepen geformeerd worden, zoals dat ook 
voorheen gebeurde. De bijeenkomsten zijn vast op de 
maandagmiddag vanaf 21 september (resp. 28 september 
voor groep 2) aanstaande, aanvang 14:00 uur en eindtijd is 
16:00 uur. Halverwege de presentatie is er een korte 
koffiepauze.
 
De presentaties vinden plaats in dienstencentrum 
“Het Trefpunt ”, Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee. 
Er zullen dit seizoen 2 sessies van 7 bijeenkomsten plaats 
vinden voor elke te vormen groep, 1e  in het najaar 2020 
en 2e vanaf februari 2021. 
 
Voor aanmelden maakt u gebruikt van het DBO-aan-
meldingsformulier in dit blad.
Waarschijnlijk zal de laatste (dus 7e) bijeenkomst van zowel 
de 1e als de 2e sessie worden afgesloten met een bijzondere 
gezamenlijke bijeenkomst, dit zal in overleg nog nader 
worden ingevuld.

De kosten van deelname voor leden van ANSV en KBO 
Noordwijk bedragen € 70,00 per sessie van 7 bijeenkom-
sten, niet-leden betalen een toeslag op deze prijs van 
€ 2,50 per keer (€ 17,50 per sessie).

53 ideeën voor welzijn en geluk
Afgelopen zomer hebben we maar liefst 53 ideeën 
mogen ontvangen op het project Welzijn en geluk in 
Noordwijk op het platform Samen.noordwijk.nl. We 
zijn blij met deze opbrengst en staan nu voor de taak 
om de beste ideeën uit te werken. 
Stem op de beste ideeën
U kunt daarbij helpen door uw stem uit te brengen op 
de ideeën die u het beste vindt. U doet dit door in te 
loggen (of u eerst te registreren) op het platform en dan 
op het duimpje te klikken bij het idee van uw voorkeur. 
Er kan de hele maand september gestemd worden. 
Per onderdeel (Verbinden, bijdragen etc.) kunt u 3 
stemmen (duimpjes) uitbrengen. Denkt u weer mee? 
Bij voorbaat dank voor uw meedenken! 

Met vriendelijke groet, 

Arjan Kersten
Beleidsmedewerker Sociaal Domein, Maatschappij en 
Samenleving (gemeente Noordwijk)

Onderwerp: Stem op de beste 
ideeën voor welzijn en geluk



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. 

Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie 
Per 1 januari 2020 bedraagt de contributie voor het lidmaat-
schap € 24,00 per persoon en voor elk volgende lid op 
hetzelfde adres € 20,00 per persoon per jaar.

Duur van het lidmaatschap 
De minimale duur van het KBO Noordwijk-lidmaatschap is 
tenminste één volledig kalenderjaar. Het lidmaatschap 
wordt daarna jaarlijks automatisch verlengd met een jaar.

Lidmaatschap opzeggen 
De opzeggingstermijn is minimaal één maand voor 
het einde van enig jaar (dus vòòr 1 december) en dient 
schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie. Het 
actuele adres van de KBO Noordwijk ledenadministratie 
vindt u altijd achterin de Nieuwsbrief en op de website 
www.kbonoordwijk.nl

Samenstelling KBO-bestuur 

Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
P. Caspers   secretaris a.i. 
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl
J.M.J. Berbée  penningmeester   
 071 36 138 58 
 Ibannummer: NL23INGB000 3644769  
 t.n.v. KBO Noordwijk 
 E: penningmeester@kbonoordwijk.nl
Mw. M.M.F. v. d. Burg  E: wmo@kbonoordwijk.nl   
 071 36 160 84
P.J.L.J. Peeters  E: redactie@kbonoordwijk.nl   
 071 36 103 71 
Mw. A. van Beelen  E: activiteiten@kbonoordwijk.nl     
 071 88 814 07
Mw. J.Peen-Giezen  E: algemeen@kbonoordwijk.nl     
 071 36 146 11

Welzijn Noordwijk 
Het Trefpunt  Schoolstraat 2  071 71 143 34 
De Wieken  Wassenaarsestraat 5a   071 71 143 34
Sociaal Domein (WMO)
Lokaal Loket  Voorstraat 42  071 36 176 00 
Ouderen-adviseurs
Mw. Lilian Blom-Witlox E: lilianblom@gmail.com
  06 39624600
Mw. Wil van Leeuwen   E: wcevanleeuwen@ziggo.nl
  071 3616163
Mw. Janneko Peen-Giezen   E: algemeen@kbonoordwijk.nl
  071 3614611 
Belasting-adviseurs
C. van Dam  E: c.van.dam@casema.nl     
  071 36 113 18
J.F.M. van der Hoeven   E: hansvanderh@casema.nl    
  06 536 32 160
Mw. Wil van Leeuwen  E: wcevanleeuwen@ziggo.nl  
  071 36 161 63
Adviesraad Sociaal Domein (WMO)
Mw. M.M.F. v. d. Burg   E: wmo@kbonoordwijk.nl    
  071 36 160 84
Ledenadministratie: 
Help onze administratie en geef adreswijzigingen door aan: 
H.C. Bogaards Goohorstlaan 31 071 36 157 78
 E: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl
Overig
Rayonhouders:  Dhr. J.J. Groenewoud      06 197 50 676
 E: rayonhouders@kbonoordwijk.nl
Activiteiten: Mw. A. van Beelen   071 88 814 07   
 E: activiteiten@kbonoordwijk.nl
Reizen: Mw. A. van Beelen   071 88 814 07   
 E: reizen@kbonoordwijk.nl 
Redactie: P.J.L.J. Peeters 071 36 103 71
 E: redactie@kbonoordwijk.nl  
Webmaster: A. van den Burg    
 E: webmaster@kbonoordwijk.nl

Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
                              
  Nummer            uiterste inleverdatum:
2020
November   9   14 oktober
December  10   11 november

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

Areen van der Plas 

Omdat een uitvaart meer is 
dan afscheid alleen...

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

IN MEMORIAM

Dhr. J.J. van der Meer 
Groot Hoogwaak 62 94 jaar

Dhr. W.P.J. Warmerdam 
Vuurtorenplein 54 86 jaar

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

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

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