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Van de voorzitter
Alweer een gedeeltelijk lock down, wordt u er
zo langzamerhand ook niet wanhopig van?
Ik wel zo nu en dan, en dat terwijl ikzelf wel de
boodschappen kan doen (wel op momenten dat
het niet druk in de supermarkt is) en bij mijn man
op bezoek kan gaan…

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.
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Ouddeken Assurantiën BV
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Veel vergaderingen gaan op dit moment digitaal, iets wat
ik nog steeds onprettig vind, maar zo kunnen zaken wel
doorgaan. Het kan voor u natuurlijk veel beroerder gaan,
want wij moeten wel allemaal ervoor zorgen dat wij niet
besmet worden, dus moeten wij onze naasten elke keer
weer vragen of zij niet besmet zijn, want zij zijn mogelijk
niet echt ziek, maar als wij besmet raken, worden wij dat
waarschijnlijk wel en niet een beetje. Als er dus iemand in
uw buurt is die “verkouden” is, en die zegt dat er niets aan
de hand is, hoort u de wijsheid te hebben om te zeggen
“kom dan maar even niet”, maar dat is niet gemakkelijk,
want wij snakken vaak naar bezoek.
Zo, genoeg gesomberd, laten wij ook kijken naar de mooie
dingen in het leven: de schitterende kleuren van de
bladeren van planten en bomen. Doordat het dit jaar laat is
gaan regenen, zijn veel planten en ook sommige bomen
en struiken een inhaalslag gaan maken, zodat wij langer
kunnen genieten van de laatzomerse kleuren en ook
bloemen. De vlinderstruiken zijn opnieuw gaan bloeien,
weliswaar kleinere bloe4mtrossen, maar toch en de
anemonen bloeien weeldiger dan menig ander jaar. Zaken
waar wij kunnen genieten zodra wij buiten komen en bij
het voorbijgaan naar de tuinen kijken. Daar kunnen wij van

genieten en blij van worden. Met elkaar gaan wij ons zo
langzamerhand voorbereiden op de feestdagen, bent u
laatst in een tuincentrum geweest? Het is er al volop Kerst.
Persoonlijk vind ik dat op een onchristelijk vroeg moment,
maar de commercie denkt kennelijk op die manier meer te
kunnen verdienen. Het is maar hoe er tegenaan kijkt. Toch
word ik wel op het idee gebracht om te kijken wat ik dit
jaar in de boom wil hangen, of eigenlijk eerst de vraag: zet
is een boom op? Voor iedereen is dat een eigen afweging
en dat is maar gelukkig ook. Ook al doe je er zelf “niets”
aan, toch krijgen wij er straks allemaal iets van mee: de
verlichte straten, de muziek, de geuren van vers gebakken
speculaas, het is allemaal de warmte die bij deze tijd van
het jaar past.
Dit jaar geen sinterklaasviering en kerstviering met de KBO,
de beperkingen maken dat dat niet verstandig is. Maar er
komt wel een extra verrassing, dan zijn wij op die manier
toch een beetje met elkaar. Misschien kunt u ook een
bekende een keer (extra) bellen, ook dat is een cadeautje
dat je geeft of ontvangt. Degenen onder ons die graag
gedichten schrijft, kan natuurlijk een (plagerig) gedicht
voor een bekende schrijven en of zelf in de bus van de
betreffende persoon doen, of iemand vragen dat voor u
te doen. Daarmee bezorgt u uzelf en de ontvanger een
plezier dat bij het feest van Sint Nicolaas hoort.
Heel goede dagen, en laten wij er allemaal het beste van
maken.
Baukje Mulder-Veenema, voorzitter

Corona
De tweede Coronagolf is al een tijdje onder ons en dat
betekent dat wij met steeds strengere regels moeten leven.
Dat vinden wij geen van allen fijn, maar onder ons zijn ook
mensen die het extra zwaar hebben. Dan heb ik het over
alleenstaanden die geen of weinig contacten hebben, of
die noodgedwongen niet bezoek kunnen ontvangen, of op
bezoek kunnen gaan, omdat een bekende besmet is met
het gevreesde virus. Natuurlijk kijken wij daar extra naar
om, toch?
Daarnaast zijn er mensen bij u in de buurt, denk ik, die al
een poosje lijden aan een vorm van dementie, of die
verward bij u overkomen. Zij hebben het extra moeilijk,
want de wereld wordt voor hun steeds anders en moeilijk
te begrijpen. Als dat inderdaad bij u in de buurt gebeurt,
gaat u dan eens een praatje met de mevrouw of mijnheer
maken, vaak is dat al genoeg om het leven weer wat fijner
voor hem/haar te maken en vooral overzichtelijker: er is

iemand die om mij geeft… Het kan ook zijn dat u door
bijvoorbeeld een boodschapje voor zo iemand te doen
en daarna (als de ruimte er geschikt voor is-wij houden
immers anderhalve meter afstand) een kopje koffie te
drinken de wereld weer even normaal te maken.
Beste mensen, laten wij naar elkaar omkijken, dat maakt
het leven voor iedereen prettiger. Bij voorbaat dank.
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
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Op Prinsjesdag heeft het kabinet het Belastingplan 2021
gepresenteerd. Een onderdeel daarvan is het voorstel Wet
differentiatie overdrachtsbelasting, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen starters, doorstromers
en overige verkrijgers.

‘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
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Voorgesteld wordt per 1 januari 2021 het volgende:
- starters op de woningmarkt krijgen een vrijstelling van
overdrachtsbelasting. Dus 0%. Vereist is dat de verkrijger
meerderjarig is maar jonger dan 35 jaar, de vrijstelling
niet eerder heeft toegepast en de woning blijvend als
hoofdverblijf gaat gebruiken.
- Voor andere natuurlijke personen die een woning
verkrijgen (doorstromers) blijft het huidig tarief van 2%
gelden, mits zij de woning blijvend als hoofdverblijf gaan
gebruiken.
- Voor alle overige verkrijgers van onroerende zaken
gaat het tarief omhoog naar 8%. Dus de verkrijging van
bijvoorbeeld een losse garage, een bedrijfspand, een
vakantiewoning, een woning die ouders voor kinderen
kopen en een woning die wordt verkregen door een
rechtspersoon zal worden belast tegen 8%.
Bij een notaris zal een starter bij een beroep op de
vrijstelling een schriftelijke verklaring moeten afleggen dat
de startersvrijstelling niet eerder gebruikt is. De notaris
mag van deze verklaring uitgaan tenzij hij/zij uit eigen
wetenschap weet dat deze onjuist is. Belangrijk: omdat de
startersvrijstelling pas geldt per 1 januari 2021 kan deze
straks ook gelden voor (jonge) personen die vóór 1 januari
2021 al woningeigenaar zijn geweest.

De verkrijger moet tevens een schriftelijke verklaring
afleggen dat de woning blijvend als hoofdverblijf zal
worden gebruikt. De Belastingdienst zal achteraf
controleren of de verkrijger de woning daadwerkelijk als
hoofdverblijf is gaan gebruiken.
Voor ‘aanhorigheden’ bij een woning geldt dat de
startersvrijstelling en het 2%-tarief ook kunnen worden
toegepast als de aanhorigheden gelijktijdig met de woning
worden verkregen. Het lijkt er dus op dat een later
aangeschafte garage of “snippergroen” dan tegen 8%
wordt belast in plaats van tegen 2% zoals nu het geval is.
Als samenwoners van 32 en 37 jaar een huis kopen als
starter, ieder voor de helft, geldt voor de helft de vrijstelling
(0%) en voor de andere helft het 2%-tarief.
Als u dus een woning wilt kopen als belegging, of voor uw
kinderen, of een vakantiewoning, sla dan uw slag nog dit
jaar! Het scheelt u 6% overdrachtsbelasting over de waarde
van de woning. Dus bij een woning van € 300.000 maar
liefst € 18.000! Daar kunt u leukere dingen van doen.

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

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

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

Meeste activiteiten afgelast
Door de verslechterde corona omstandigheden en de
mede daardoor per half oktober jl. verder aangescherpte
overheidsmaatregelen zijn er inmiddels helaas al weer veel
activiteiten bij ons gestopt. Dit nog los van het feit dat er
sowieso al een behoorlijk aantal activiteiten waren die
überhaupt nog niet konden plaats vinden dit seizoen
wegens de coronamaatregelen (klaverjassen, bridge,
bingo, volksdansen etc.).
Dat betreuren we natuurlijk zeer, maar gezien de
gezondheidsrisico’s die we overal zien toenemen en de
strengere voorschriften kan het niet anders om erger te
voorkomen.
Omdat we verwachten dat deze situatie niet op korte
termijn wezenlijk zal verbeteren, zijn nagenoeg alle
geplande activiteiten tot het einde van dit jaar afgelast.
Begin en half november aanstaande zijn er weer nieuwe
berichten te verwachten vanuit Den Haag over de laatste
ontwikkelingen, waarbij een verdere aanscherping of in
het andere geval een versoepeling van de maatregelen zal
worden aangekondigd. Ook verlenging van de huidige
situatie is natuurlijk nog een mogelijke optie.
In de normaal gesproken drukke decembermaand zijn er
voor ons de gebruikelijke bijeenkomsten zoals sinterklaas
en de kerstviering(en). Gezien de bijzonder onzekere
situatie en de huidige zeer beperkte mogelijkheden in
onze dienstencentra in verband met de vereiste
onderlinge minimale afstand van 1 ½ meter en de
maximale groepsgrootte van 30 personen, kan er feitelijk
weinig of niets worden georganiseerd zonder dat de
gewenste veiligheid van mensen al snel gevaar loopt.
Onder die condities kan je eigenlijk geen feestelijke
omstandigheden creëren met bijv. enkele muzikanten of
een koortje enz. omdat daarmee de groep al weer snel te

Gezellige middag bij Tong Ah
groot is waardoor er nog minder bezoekers kunnen
worden toegelaten. Kortom, een onmogelijke en daarmee
trieste positie waar we allemaal op eigen manier last van
ervaren. Echter moeten we als KBO Noordwijk ook waken
over veilige omstandigheden voor iedereen.
Op moment van schrijven (17 oktober), zijn er nog enkele
activiteiten die -onder voorbehoud- doorgaan. U ziet ze
genoemd in de activiteitenagenda in deze Nieuwsbrief.
Het betreft enkele buitenactiviteiten in de open lucht die
mits men voldoende afstand van elkaar houdt, nog door
kunnen gaan. Maar ook nog enige binnen activiteiten.
De kunstgeschiedenis, waarbij maximale afstand tot
elkaar wordt gevraagd en geboden, waarbij geen nauw
onderling contact plaats hoeft te vinden doordat men niet
of nauwelijks heen en weer hoeft te lopen, kan daarmee
op een veilige manier doorgang vinden.
De gymnastiek en sport & spel wordt al moeilijker omdat
daarbij ook weer andere regels van toepassing zijn en er
actief wordt bewogen wat natuurlijk ook de bedoeling is.
Daar wordt nog naar gekeken in hoeverre dit verantwoord
kan worden voortgezet. Dit zowel uit oogpunt van
veiligheid als van groepsgrootte.
De huidige deelnemers aan deze lopende activiteiten
zullen persoonlijk worden geïnformeerd als zich
tussentijds wijzigen zullen voordoen.
Deelnemers aan de diverse activiteiten zal gevraagd
worden om zoveel mogelijk een mondkapje te dragen en
zich vooral aan de coronamaatregelen te houden, ook als
binnenkort het dragen van de mondkapjes wellicht
verplicht zal worden gesteld.
Jacques Berbée

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. 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

Terugblik activiteiten

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

De advertentie van Tong Ah in de Nieuwsbrief heeft me
aan het denken gezet. Vandaar dat er een oproep kwam in
de nieuwsbrief. Er hadden zich 15 leden aangemeld. Het
eten was smaakvol klaargemaakt en de bediening was ook
vriendelijk. Het was met z’n allen genieten van het eten en
de gezelligheid. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.
Annie van Beelen

Activiteiten
Wat jammer allemaal. De KBO had zoveel plannen en
activiteiten bedacht, zoals o.a. de modeshow van de Firma
van der Klooster. Deze gaat helaas niet door. De reden is
dat er maar 30 leden aanwezig mogen zijn en dit gaat niet
lukken omdat de lunchruimte dan te klein is voor 30 leden
terwijl er normaal 65 dames naar de modeshow komen.
Het spijt ons erg maar het is niet anders. Ook Sinterklaas
mag niet uit Spanje komen. Hij beloofd volgend jaar zeker
te komen. Dan is er het Kerstfeest in de Wieken. Eigenlijk
het zelfde verhaal maar plannen zijn er wel maar totaal
anders. U hoort nog van ons.
Allemaal sterkte en denk om u gezondheid!
Janneko en Annie

KBO wandeling; Rondje Noordwijkerhout en de Blink -15 september
De wandeling begon met koffie drinken bij Brownies en
Downies op het terras aan de voet van het pittoreske Witte
Kerkje te Noordwijkerhout. Wat een prima verzorging!
Ieder kreeg een eigen dienblaadje met daarop de koffie,
een glaasje water, een glaasje met slagroom en een stukje
brownie. Verkwikt liepen we naar het Bavoterrein. Wat een
triest gezicht het monumentale gebouw achter hekken en
met dichtgespijkerde ramen te zien
Langs de zorgboerderij en tussen de velden liepen we naar
de Kraaierslaan, waar de tiende wandelaarster zich bij ons
gezelschap voegde. Vijftien september was een zomerse
dag met tropische temperaturen, maar de herfst had toch
Een atalanta fladderde boven het Koninginnekruid.

echt zijn intrede gedaan in het binnenduinbos.
De bladeren van de esdoorns waren bespikkeld met de
inktvlekschimmelen de meidoorns en duindoorns waren
kleurig getooid met hun bessen. Tafeltje-dek-je voor de
trekvogels. Onder de brandende zon ploeterden we de
lange, steile strandopgang op. Wat is het dan een genot
om de wandelschoenen uit te trekken en met blote voeten
door de branding te lopen. Twee groepen bevolkten het
strand: een kolonie meeuwen en een zeer grote groep
zonaanbidders. Bij het Langevelderslag stond dan ook het
parkeerterrein en de toegangsweg vol met blik. In de
bermen stoeiden de koolwitjes bij het slangenkruid en het
bezemkruid. Een reetje vluchtte weg in het duinbos. In het
Oosterduinse meer zaten de aalscholvers op paaltjes hun
vleugels te drogen. Een atalanta fladderde boven het
Koninginnekruid.
Terug naar ons beginpunt kwamen we langs de Fendt
Hoeve, een tractorbedrijf. Laurel en Hardy zaten op een
bankje te genieten van de beeldentuin. In de wei ernaast
liepen de dikbillen en lakenvelders. De tijd van de
bloeiende bollenvelden was al lang over, maar hier en daar
gaven de velden met canna’s toch kleur aan het geheel.
Ondanks de warmte was het toch een gezellige en fijne
wandeling.
Nel Nooijen

Handwerken of knutselen thuis.

De Gerarduskalender: elke dag een beetje
De Gerarduskalender, uitgebracht door klooster Wittem,
is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een
spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het
motto: elke dag een beetje spirit!’. Op de achterkant staan
afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten,
puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en
vrijwilligers rondom klooster Wittem. De opbrengst van
de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die
vanuit het klooster Wittem worden georganiseerd
(www.kloosterwittem.nl).
Bestellen en afhalen bij Marian van Bohemen, Zeewinde 9
te Noordwijk (071-3617236). De prijs van de kalender is
€ 7,95. Als u de kalender niet zelf kan komen ophalen dan
kom ik het bezorgen.
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Hexagons worden gemaakt aan de hand van een mal.
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Allerzielen en de parochie Sint Maarten
Allerzielen is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk
alle dierbare overledenen worden herdacht. Deze
gedachtenis wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november
gevierd op de dag na Allerheiligen. Allerzielen wordt overal
in de wereld in katholieke kerken gevierd. Op vele plaatsen
is het de gewoonte om een Allerzielenviering te houden op
2 november zelf of in het weekeinde het dichtste bij 2
november, waarvoor met name de nabestaanden worden
uitgenodigd van de overledenen van dat jaar. Tijdens de
viering worden de overledenen herdacht en de
nabestaanden krijgen vaak na afloop een gedachteniskaars
mee naar huis of een gedachteniskruisje, dit verschilt van
kerk tot kerk.
Corona
Sinds het uitbreken van de coronacrisis gaat alles anders
dan voorheen. Nadat we als kerken een korte tijd weer min
of meer gewoon konden vieren (uiteraard met
inachtneming van alle voorschriften), hebben ook de
kerken nu te maken met de gevolgen van weer
toenemende aantallen besmettingen.
Maandagmorgen 5 oktober maakte minister Grapperhaus
bekend dat de kerken zich weer moeten houden aan de
voorschriften die golden in maart van dit jaar. Dat wil
zeggen: maximaal 30 aanwezigen, geen samenzang,
anderhalve meter afstand houden, vooraf aanmelden voor
een viering en handen reinigen bij binnenkomst en vóór
het ter communie gaan.
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Gedachtenisviering ter gelegenheid van Allerzielen
Als gevolg van deze aanscherping van de regels kunnen de
plannen, die er waren voor de parochie Sint Maarten om in
elke parochiekern een mooie Allerzielenviering te houden,
geen doorgang vinden. In plaats daarvan komt er een
online Allerzielenviering op maandag 2 november om
Zet mal vast met speld
zet stof vast met
zet de 1ste hoek vast naai rondom alle
en de 1ste hexagon
19 uur vanuit de Matthiaskerk in Warmond. Tijdens de
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pastor Owel, diaken Lamberts, diaken Prins plus enkele
knijper of paperclip, met naald en draad, hoeken vast,
uitvaartintermediairs.
Parochianen en nabestaanden kunnen deze viering volgen
via https://kerkdienstgemist.nl/, en dan doorklikken naar
St. Matthias, Warmond.
De parochie hoopt dat velen gebruik zullen maken van
deze online mogelijkheid, om zo toch samen de doden van
het afgelopen jaar te kunnen herdenken.
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Puzzel

KLACHTENFORMULIER
WMO Voorzieningen

N E G

I

D N U K G E E L P R E V O

Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer.

E R D N H T E S T T O G S
L E G D N A H N

I

I

S T W

S E N T W H O N

Naam:

E S G R L C M S E B U N V U N A E

Adres:

G P

Postcode:

Woonplaats:

I

I

I

U

I

S A O E R

I

A E F K

E E T V M V D R T R H S R L S S R

Telefoonnr.:

R C R M M M E E E E

I

C U B S T E

Huishoudelijke hulp Organisatie:

T T A A O N U F G S R E S C A A W

Klacht:

A U A H T W N U O
A R K O Z O T

I

M E A D W N S

L N S O N N N N D

I

M E L E C L A S T T N S N E E A U
Z K E S S T
E M R T

Hulpmiddelen:

I

P T

I

N

I

N E R O T

L

T E D A E R D M H

J D E N N K H P E N E T

E E L E M U

Klacht:

I
I

R O T A R O B A L A

C C A V
I

I

P K C E H C U

N O M E

J N E T S E T

N N B V E R S O E P E L
© ruiterpuzzel.nl
Vervoer/ pasnummer:

Handtekening:

AFSTAND
AUTO
BEREN
BLAUW
BRIL
CHECK
ELKAAR
GEBARENTOLK
GEDULD
GGD
HAMSTEREN
HANDENWASSEN
HANDGEL
HANDSCHOENEN
HOEST
HOESTEN

Datum:

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.

✁

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.

I

N G T O

Let op: In elk woord zitten minstens twee letters die maar op
één manier weg te strepen zijn.
Tip: bewaar de korte woorden tot het laatst. Veel puzzelplezier.
IC
IMMUUN
LABORATORIUM
LAST
MAATREGELEN
METEN
MONDKAPJE
MONITOREN
NOW
OMT
OPEN
PERSCONFERENTIE
RAAMVISITE
RESISTENTIE
RESPECT
RIVM

RUST
SCANNEN
STILTE
TEST
TESTEN
THUISISOLATIE
THUISWERKEN
TIJDEN
TOGS
TOZO
VACCIN
VERPLEEGKUNDIGE
VERSOEPELING
VIRUS
ZEEP

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.
per e-mail: penningmeester@kbonoordwijk.nl. Uiterste inleverdatum is woensdag 11 november. De prijs is een VVV bon van
WzOf
corona
ons samen
www.ruiterpuzzel.nl
€ 10,- welke bekend wordt gemaakt in de volgende nieuwsbrief.
info@ruiterpuzzel.nl
De oplossing van de puzzel is: ‘Vogeltrek‘ en de winnaar van de VVV bon is Mw. W.J.J.M. van Leeuwen-Commandeur

Let op:

u moet zich
aanmelden voor
elke deelname!
Activiteiten ONDER VOORBEHOUD
Activiteit, organisatie & locatie

Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
KBO v WZC Jeroen
Nordic Walking Club

KBO v Duinweg (Malotepad)

Sportief Wandelen
KBO v Vuurtorenplein

dag

van tijd

November '20

December '20

do

13:30

5, 12, 19, 26

3, 10, 17

wo

13:30

4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23

do

10:45

5, 12, 19, 26

3, 10, 17

Activiteiten ONDER VOORBEHOUD
Activiteit, organisatie & locatie

Gymnastiek
DBO  Het Trefpunt
Kunstgeschiedenis, groep I
DBO  Het Trefpunt
Kunstgeschiedenis, groep II
DBO  Het Trefpunt

Sport & Spel voor 55+
DBO  Gymzaal Stijntjesduin

Rijbewijskeuring
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.

dag

van tijd

do

10:15

5, 12, 19, 26

ma

14:00

2, 16, 30

ma

14:00

9, 23

do

19:00

November '20

5, 12, 19, 26

December '20
3, 10, 17
14 gezamenlijk
met gastspreker
7,14 gezamenlijk
met gastspreker
3, 10, 17

Wat doet de landelijke KBO zoal voor u?
Het overkoepelende samenwerkingsverband KBOPCOB waar we als plaatselijke zelfstandige vereniging
bij zijn aangesloten, vertegenwoordigt onze belangen
op landelijk niveau waardoor onze stem ook in Den
Haag te horen is waar de landelijke politiek regeert.
Van uw aan ons betaalde contributie dragen wij een
aanzienlijk deel af aan de belangenbehartiging en
ondersteuning van de plaatselijke verenigingen door
deze koepel in brede zin.
Van de vele thema’s die daar de revue passeren, willen we
u informeren over een enkel uitgelicht onderwerp waar
KBO-PCOB zich onder andere sterk voor maakt door deze
onderwerpen nadrukkelijk op de agenda’s van politici te
houden en waar mogelijk toe te lichten welke gevolgen
de huidige wetgeving veroorzaken, of wat de mogelijke
verbeteringen zijn van de voorgestelde wijzigingen of
aanvullingen voor die onderwerpen voor betrokkenen
heeft.

AOW
De welvaartsvaste AOW is een grote verworvenheid in
Nederland. Het beschermt senioren (hoewel niet volledig!)
tegen armoede. KBO-PCOB strijdt er dan ook voor om de
AOW welvaartsvast te houden. Ook moet het AOWpensioen inkomensonafhankelijk blijven.
Als grootste seniorenorganisatie van Nederland weten
we dat leven van alleen AOW of hooguit met een klein
aanvullend pensioentje, bepaald geen vetpot is. Zeker als
er hoge zorg- en woonlasten bijkomen. Wij brengen dan
ook voortdurend onder de aandacht bij beleidsmakers en
politici dat de groep ouderen in die situatie aanzienlijk is.
En dat deze 65+huishouders met een laag inkomen extra
financiële bescherming moeten krijgen en er niet in
koopkracht achteruit mogen gaan.
De AOW-leeftijd stijgt snel. Voor veel mensen te snel.
Zo komen veel oudere werkzoekenden steeds verder
klem te zitten in het financieel overbruggen van de periode
tussen werkloosheid en pensioen.
KBO-PCOB pleit voor een kalmer tempo om de AOWleeftijd te verhogen. Deels is dit gebeurd bij het onderhandelen over een pensioenakkoord in 2019. De AOWleeftijd wordt twee jaar bevroren op 66 jaar en vier
maanden. Daarna stijgt deze stapsgewijs naar 67 in 2024.
Vervolgens komen er 8 maanden bij voor ieder jaar dat
we langer leven. Wat KBO-PCOB betreft een noodzakelijke
stap, waarbij we de uitwerking scherp in de gaten houden.
Voor mensen die een AOW-gat hebben door verhoging
van de AOW-leeftijd, wil KBO-PCOB een ruimhartige

overbruggingsuitkering. Mensen die een onvolledige
AOW hebben (bijvoorbeeld door verblijf in het buitenland)
kunnen een AIO-aanvulling krijgen. Dat moet mogelijk
blijven, zeker voor mensen die zonder die AOW onder het
bijstandsgrens terechtkomen.
Voor AOW’ers mag er nooit een kostendelersnorm komen
als zij gaan samenwonen om mantelzorg te verlenen.
Armoede
Aandacht voor armoede onder ouderen is hard nodig. Met
lang niet alle ouderen gaat het zo goed als vaak gedacht.
KBO-PCOB vroeg aan leden om de stilte te doorbreken en
te laten horen wat ze merken van het overheidsbeleid. We
kregen honderden verhalen binnen uit heel Nederland.
Van jonge senioren die bang zijn voor wat er na hun
pensionering gaat gebeuren tot heel kwetsbare ouderen
die zich hun laatste levensjaren anders hadden
voorgesteld.
De verhalen zijn stuk voor stuk schrijnend. KBO-PCOB
vraagt dan ook om een maatschappelijk antwoord en is
voortdurend met de politiek in gesprek over oplossingen.
Armoede komt voor bij meerdere groepen senioren. Denk
aan 85-plussers met heel weinig aanvullend pensioen en
hoge zorgkosten, aan gescheiden vrouwen en aan mensen
die werkloos zijn geraakt na hun 55ste en niet meer aan
het werk kwamen. KBO-PCOB wil handhaving van de
inkomensvoorzieningen, om AOW’ers niet onder het
sociaal minimum te laten zakken.

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
december		 10			
2021
februari		 2			
maart		 3			
april		 4			
mei		 5			
juni		 6			
juli/augustus
7			

uiterste inleverdatum:
11 november
13 januari
10 februari
10 maart
7 april
12 mei
16 juni

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

Cultuur
&
Creativiteit

50+

Belastinghulp
&
Adviseurs
WMO zaken

Behulpzaam
Ontspannend
Verbindend
Informerend

Sport / Spel
&
Ontmoeting
/ Dagtochten

Ledenvoordeel
&
Belangenbehartiging

Wordt nu lid van Noordwijks grootste senioren vereniging en maak gebruik van het brede aanbod aan
activiteiten en diensten. Bovendien, gratis verstrekking van de Vuurtorenpas voor nog meer ledenvoordeel !
Voor meer informatie :
Ledenadministratie KBO Noordwijk, dhr. H.C. Boogaards, p/a Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk
Telefoon: 071 – 36 157 78 ❖ e-mail: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl ❖ www.kbonoordwijk.nl

IN MEMORIAM
Mevr. W.T.M. Vliet Vlieland-Fennes
Wantveld 10 76 jaar
Mevr. G.M. Steenvoorden-Kortekaas
Jeroenspark 1 96 jaar
Dhr. J. Zwaan
B.J.Blommerstraat 16 Katwijk

66 jaar

Dhr. J.F.M. van Bourgondiën
De lA Bassecour Caanstraat 117 88 jaar
Mevr. M.A.T. van Bourgondiën-v/d Putten
De La Bassecour Caanstraat 117 87 jaar
Mevr. Q.G.M. Caspers-Raaphorst
Ranonkelstraat 7 85 jaar

Areen van der Plas

Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen...

Dhr. A.M. Alkemade
Sartoriusstraat 55 86 jaar
Dhr. N.M.L.Th. van de Berg
Zandbank 43 80 jaar

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

