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Terwijl ik achter mijn computer ga zitten, realiseer ik 
mij dat wij weer, of opnieuw, in een onzekere situatie 
bevinden: het is nu ik dit schrijf 16 juni en inmiddels 
is al uitgelekt dat er verruiming zal worden aangekon-
digd op aanstaande vrijdag. Zoals gebruikelijk “weet” 
men al wat dat zo ongeveer zal worden. Als het bete-
kent dat wij minder vaak de mond/neuskapjes moeten 
gebruiken, denk ik dat wij daarbij allemaal zullen staan 
juichen (wel op anderhalve meter afstand!), mede 
gezien het feit dat het weer behoorlijk warm is gewor-
den. Heeft u dat ook, dat u soms nog denkt als u zo’n 
benauwd masker voor uw mond heeft: Toen het koud 
was, hield ik het langer voor, want dat was lekker 
warm. U ziet, het kan verkeren.

Wij zullen dus moeten afwachten wat de landelijke richt-
lijnen gaan worden, zodat wij ook weten wat wij wel of nog 
niet kunnen doen. Misschien vindt u straks onderaan nog 
een PS, omdat er ontwikkelingen zijn, die voor ons van 
belang zijn.

Dit is de laatste Nieuwsbrief voor de zomerstop, dat 
betekent dat u dus één maand geen Nieuwsbrief ontvangt. 

Dat betekent ook dat u misschien even op vakantie gaat, 
of meegaat het de boottocht! Dat zijn dingen waar wij al 
een jaar niet aan konden denken. Het maakt dat het leven 
daardoor een stuk prettiger aanvoelt. Of je meegaat, of 
niet doet er niet toe: het kan! Ook bij die tochten zullen wij 
ons eraan moeten houden, dat bijvoorbeeld in een bus 
mondkapjes gedragen moeten worden en dat wij niet 
meegaan als wij ons niet erg lekker voelen. Corona is de 
wereld nog niet uit...

Wij hopen dat wij na de zomer weer volop alles kunnen 
organiseren. Annie en Janneko zijn al druk bezig om alles 
voor te bereiden. Als u nog nieuwe ideeën heeft, geeft u ze 
dan zo snel mogelijk aan hen door, want dan kan daar nog 
rekening mee worden gehouden. Immer, wat u leuk vindt, 
zal anderen zeker ook inspireren om weer eens wat anders 
te proberen. Samen kom je vaak op heel goede ideeën.
Beste mensen, wij wensen jullie allemaal een heel goede, 
gezonde en gezellige zomer. Wij zien elkaar daarna weer 
(hopelijk) in een blakende gezondheid terug om samen 
het leven weer meer kleur te geven.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Hoewel er inmiddels wel enige versoepelingen van de 
coronaregels zijn doorgevoerd, blijft vooralsnog de  
1 ½ meter onderlinge afstand regel tot nader order 
bestaan. Dit beperkt onze mogelijkheden om gelijktijdig 
meerdere activiteiten te kunnen organiseren ten zeerste. 
Het gewoon afwachten en binnenlopen voor een deel van 
onze activiteiten is dan ook nog zeker niet van toepassing. 
Daarom is het van belang dat we u zich daadwerkelijk 
aanmeldt voor elke activiteit waaraan u mee zou willen 
doen, ook al is er op zeer korte termijn misschien nog 
geen zicht op het daadwerkelijk beginnen van bepaalde 
activiteiten. Dit wordt voornamelijk door deze afstand 
maatregel veroorzaakt.

Indien u zich via het aanmeldingsformulier aanmeldt 
voor activiteiten waaraan u op korte termijn zou willen 
meedoen, hebben we overzicht en kunnen we u gericht 
benaderen als er mogelijkheden zijn om op te starten.
Waar we voor de bingo inmiddels mogelijkheden zagen 
voor juli/augustus, is dat inmiddels weer vervallen doordat 
ook de bridgeclub in juli weer gaat opstarten. We zijn nu 
weer op zoek naar alternatieve dagen en datums waarop 
de bingo wellicht wel weer kan draaien. Aangemelde 
personen worden hierover dan zo snel mogelijk geïnfor-
meerd. Ruimte problemen zullen ons dus helaas nog wel 
enige hoofdbrekens blijven geven de eerst komende 
periode.

Van de voorzitter

Activiteiten, aanmelden blijft nog noodzakelijk

Daarom kiest u
voor RegioBank

 
Ancora Adviesgroep
Baron S de L Wyborghstraat 1, 2225 TD KATWIJK ZH
Sint Jeroensweg 16, 2201 NX Noordwijk
T (071) 401 65 45 KATWIJK ZH
T 071-4016545 Noordwijk
I www.ancora.nl

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

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



De huizen worden duurder en duurder; voor starters is 
het heel moeilijk een huis te bemachtigen, omdat ze 
nog onvoldoende eigen geld hebben, en dus een hoge 
(hypothecaire) lening nodig hebben. Soms kunnen ouders 
uitkomst bieden met behulp van een familiehypotheek. 
Ouders kunnen een gedeelte van het benodigde geld dat 
een bank niet wil verstrekken, lenen aan een kind, zodat 
deze toch het huis kan kopen. De bank telt de schuld die 
het kind bij de ouders heeft wel mee bij de draagkracht 
van het kind. Het is dus mogelijk dat de ouders moeten 
verklaren dat zij de rente die het kind aan hen moet 
betalen (gedeeltelijk) zullen kwijtschelden. Anders trekt 
de bank wellicht de plank op.
De geldleningsovereenkomst kan in principe onderhands 
aangegaan worden, dat wil zeggen er hoeft niet per se een 
notariële akte voor gemaakt te worden. Ouders en kind 
kunnen onderling een overeenkomst maken. De rente is 
ook dan gewoon aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. 
Als ouders een hypotheekrecht op de woning willen tot 
zekerheid voor de terugbetaling van de lening door het 
kind (bijvoorbeeld als er meer kinderen zijn en/of de 
ouders willen de maximale zekerheid) moet er wel een 
notariële akte gemaakt worden, omdat hypotheek altijd 
via een notariële akte gevestigd moet worden. 
Om gebruik te maken van de hypotheekrenteaftrek moet de 
rente die het kind betaalt, te vergelijken zijn met de rente die 
een bank rekent. Bovendien moet minimaal in annuïteiten 
worden afgelost. Een annuïteit is een maandelijks bedrag 
dat de hele looptijd (bijvoorbeeld 30 jaar) hetzelfde blijft, 
maar waarin de rentecomponent steeds lager wordt, en de 
aflossingscomponent steeds hoger, waardoor de lening na 
die 30 jaar helemaal is afgelost.                         

Onlangs hebben wij een enquête gehouden omtrent 
uw interesse voor onze activiteiten. In de Nieuwsbrief 
van maart/april jl. hebben wij u toegezegd dat we voor 
elke 150 goed ingevulde en ingestuurde formulieren 
er 5 waardebonnen zullen worden verloot. De teller is 
uiteindelijk net boven de 150 reacties uitgekomen.
De loting heeft uiteindelijk de volgende ontvangers 
van een waardebon van € 10,- opgeleverd :

- Mw. C.H. van Helden, Jan van Heusdenstraat
- Mw. G.A.C.M. van den Berg-Warmerdam, Schoolstraat
- Mw. P.H.M. Hassing-van der Hulst, Bonnikeplein
- Mw. M.W. Cornelis, Jan Cramerhof
- Dhr. P.J.M. Fennes, De la Bassecour Caanstraat

Als er geen rente bedongen wordt, kan de Belastingdienst 
het hele geleende bedrag aanmerken als een schenking! 
Als niet wordt afgelost verlies je de hypotheekrenteaftrek.
Voor kinderen tot 35 jaar die een huis kopen van minder 
dan € 400.000 geldt een startersvrijstelling voor de over-
drachtsbelasting. In plaats van 2% betalen ze dan géén 
overdrachtsbelasting. Op een huis van € 300.000 scheelt 
dat dus € 6.000.

Als ouders een lening hebben verstrekt kunnen ze op enig 
moment de lening (gedeeltelijk) kwijtschelden en daarbij 
gebruik maken van de vrijstelling die ook wel “jubelton” 
(thans circa € 105.000) wordt genoemd, voor de aflossing 
van de eigenwoning lening. Het kind moet tussen de 18 en 
40 jaar zijn, en houdt u de overgangsregeling in de gaten. 
Er is een heel ingewikkelde regeling, die bepaalt of je al 
dan niet nog in aanmerking komt voor de jubelton als je 
eerder al het grote bedrag (circa € 26.000) geschonken 
hebt gekregen. Dat is lang niet altijd het geval. Voorkom 
teleurstellingen en ga langs uw notaris! 

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

ENQUÊTE 
Activiteiten 2021, verloting waardebonnen

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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De waardebonnen zullen binnenkort op uw adres 
worden bezorgd.
 
Bij deze willen we verder iedereen die heeft gereageerd 
door het insturen van het formulier, bedanken voor hun 
medewerking. Het verschaft ons meer inzicht welke 
activiteiten meer en minder worden gewaardeerd en 
hoe een deel van onze leden denkt over de termijn voor 
het weer opstarten van activiteiten na corona.

Jacques Berbée (penningmeester)



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juli '21 Aug '21

 Bingo
     KBO  v   De Wieken

do 14:00

 Boottocht, 7 Rivieren en Deltawerken
     KBO  v   Rotterdam, gebruik hiervoor
" Aanmeldingsformulier RivierCruise R'dam "

wo 10:00 4

 Fietsen
     KBO  v   De Wieken

wo 13:30 21 25

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 6, 13 10, 17, 24, 31

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 1, 8, 15 12, 19, 26

 Sociëteit/Bijpraat- & Borreluurtje
     KBO  v   De Wieken

vr 16:00 2, 16

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 1, 8, 16, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:30 5, 12 9, 16, 23, 30

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juli '21 Aug '21

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt

di 10:00 13

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 12, 26

 Rijbewijs keuring op afspraak 
     DBO     Het Trefpunt

ma 10:00 5, 12, 19, 26 2, 30

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 9 20

 Schilderen/Aquarelleren zomercursus
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 6, 13, 20, 27 3

 Zomersluiting dienstencentra:              De Wieken : van 19 juli t/m 6 augustus 2021

Het Trefpunt : van 9 t/m 27 augustus 2021

Activiteiten ONDER VOORBEHOUD

Activiteiten ONDER VOORBEHOUD

 Attentie:   Deelname alleen mogelijk als u aantoonbaar gevaccineerd bent.
 Voor deelname aan alle* activiteiten dient u zich tijdig vooraf schriftelijk aan te melden !
 Gebruik hiervoor het "Aanmeldingsformulier KBO / DBO - Activiteiten 2021 "
 u * Voor boottocht 4 augustus gebruikt u apart aanmeldingsformulier "RivierCruise R'dam" t

Datums nader te bepalen

Uitnodiging
Op naar een seniorvriendelijk Noordwijk: een videoproject 

Het beleid is dat ouderen steeds langer thuis wonen. 
Het is bekend dat ouderen ook het liefste in hun 
eigen buurt of wijk willen blijven wonen. 

De Hogeschool Leiden,  Ouderen beraad Zuid-Holland 
Noord, Stichting Welzijn Noordwijk en de Ouderenbonden 
in Noordwijk nodigen u uit om deel te nemen aan dit 
videoproject. Hierin kunt u laten zien wat er volgens 
u van belang is om langer te kunnen blijven wonen in 
de eigen omgeving. De Bromet filmschool zorgt voor 
begeleiding, zodat u in staat bent om met behulp van 
een iPad van de filmschool, een korte documentaire te 
maken over aspecten van het langer kunnen wonen van 
ouderen in de eigen omgeving. Het doel is om met 
vertegenwoordigers van gemeente, woningcorporaties, 
wijkvereniging en andere betrokkenen, te bespreken 
wat behouden moet blijven en welke verbetersugges-
ties er zijn. 
Wij zoeken ouderen uit de wijk Boerenburg in 
Noordwijk, en ouderen uit dorp de Zilk die interesse 
hebben om in de maanden september/oktober in zeven 
bijeenkomsten een minidocumentaire te maken over 
het wonen van ouderen in hun eigen omgeving. 
Deelname is gratis. Leeftijd voor deelname is 60 jaar en 
ouder. U hoeft geen ervaring te hebben met filmen of 
het gebruik van een iPad, maar het is wél belangrijk dat 
u alle 7 bijeenkomsten aanwezig kunt zijn. 

Data
Dinsdag 14 september van 9-12 uur  
Vrijdag 17 september van 14-17 uur
Dinsdag 21 september  van 9-12 uur  
rijdag 24 september van 14-17 uur 
Dinsdag 28 september van 9-12 uur   
Dinsdag 5 oktober van 9-12 uur 
Vrijdag 8 oktober van 14 -17 uur 
Locatie: De bijeenkomsten zijn gepland in De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5, 2201 RD Noordwijk. 

Inhoud
Op dinsdag 14 september is de 1e bijeenkomst. Hier 
krijgt u informatie over de achtergrond en het doel 
van het project. We verkennen samen met u welke 
mogelijke onderwerpen in beeld gebracht zouden 
kunnen worden. De 2e bijeenkomst is op 17 september. 
U krijgt informatie en uitleg over video en filmmaken en 
interviewen. Daarna gaan we er ook mee oefenen. 
De 3e bijeenkomst is op 21 september. Deze bijeen-
komst is gericht op het maken van een opname-plan 
(script) en, indien nodig, maken van afspraken voor 
interviews.

De 4e en 5e bijeenkomst op 24 en 28 september 
worden de opnames gemaakt. U zult in duo’s gaan 
filmen met de iPad en interviewen in uw eigen buurt / 
dorp.  De 6e en 7e bijeenkomst op  5 en 8 oktober 
besteden we aan de montage van de beelden tot 
filmpjes met geluid en tekst. We bekijken de resultaten 
van de afzonderlijke documentaires en bespreken de 
aanbevelingen.

Voor eventuele vragen kunt u een email sturen aan 
Margaret von Faber, Hogeschool Leiden: 
Faber.von.m@hsleiden.nl

•  Het project gaat starten bij 12 deelnemers en er is 
 plaats voor maximaal 20 deelnemers. 
•  De deelnemers zullen in duo’s aan het werk zullen gaan.
• Ieder duo maakt opnamen die uiteindelijk gemonteerd 

worden tot één minidocumentaire van 3 minuten. 
 Deze korte filmpjes geven een beeld over wat voor ú van 

belang is bij het langer kunnen blijven wonen in de eigen 
omgeving. 

• In een grotere bijeenkomst, die nog wordt gepland, 
zullen we de resultaten bespreken met partijen die een 
rol kunnen spelen in het oppakken van uw suggesties.

AANMELDEN: VOOR 20 AUGUSTUS !

U kunt zich, onder vermelding van: 
naam, leeftijd, adres, email en telefoonnummer
aanmelden  bij:  
Mw. M. von Faber, Hogeschool Leiden. 
Email: Faber.von.m@hsleiden.nl
Telefoon: 06 - 2570 9843 
(maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) 
U ontvangt later per post of email nog een bevestiging 
met het definitieve programma. Na afloop worden uw 
persoonlijke gegevens door ons verwijderd.



Puzzel

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: penning-
meester@kbonoordwijk.nl.
Uiterste inleverdatum is 
woensdag 11augustus. 
De prijs is een VVV bon van 
€ 10, - welke bekend wordt 
gemaakt in de volgende 
nieuwsbrief.

De oplossing van de vorige 
puzzel is: ‘parelmoerwolk‘ 
en de winnaar van de VVV 
bon is  Mw. L.E.M. 
Hoogkamer-de Haas, 
Zandvoortsestraat 4, 
Noordwijk

Horizontaal
1 Niet zonnige kant 6 kampeermiddel 12 tussen heet en koud 14 nachtjapon 15 nummer (afk.) 17 Nikkel (symbool) 18 ik 
20 bijwoord 21 familielid 22 hevig verlangend 25 draagbaar zonnescherm 28 eilandengroep 29 ruimte gevuld met mensen 
31 lichaamsdeel 32 spil 33 zilver (symbool) 35 plezier 36 uitroep van verrassing 37 lidwoord 38 zintuigen 40 spits uiteinde 
42 familielid (afk.) 43 bouwterrein 44 voorzetsel 46 klein vlekje 48 artikel 51 Bijbelboek (afk.) 53 hoofdstuk (afk.) 54 windrich-
ting (afk.) 56 en meer (afk.) 57 Verenigde Staten (afk.) 58 deel van een bergmeubel 60 gewas 62 jongensnaam 64 onderorde 
(plantkunde) 66 zwijgend (muziekterm) 68 voorzetsel 69 koning, keizer 70 stapel 72 lage rivierstand (afk.) 73 kleine afgelegen 
eilanden behorend tot de vs (in internetadres) 74 hooivork 76 jongensnaam 78 overzicht van de inhoud van een site 
79 beschonken.

Verticaal
1 Schoeisel 2 inhoudsmaat (afk.) 3 aanzetting 4 munt 5 bezittelijk voornaamwoord 7 slee 8 stuur van een schip 9 stamvader 
10 van een (afk.) 11 naaigereedschappen 13 boerengereedschap 16 natuursteen 18 insecteneter 19 automerk 21 deel van 
het gezicht 23 ruimtelijke ordening (afk.) 24 belasting (afk.) 26 arrestatieteam (afk.) 27 bridgeterm (afk.) 30 zonnige zijde 
34 werkelijk zo-zijnde 36 overmatige warmte 38 honderd gram 39 niet echt 40 lijn waarmee een schip wordt vastgelegd 
41 jongensnaam 45 temperatuur schaal 47 systeem van denkbeelden 49 zaniken 50 ijsverkoper 52 bos- en veldgod der 
Romeinen 54 luizenei 55 mallejan 57 Indische taal, gesproken in Pakistan 59 decibel (afk.) 60 na dato (afk.) 61 muzieknoot
63 meisjesnaam 65 kledingaccessoir 67 muze van de geschiedenis 71 klaar 74 Bijbelboek Ruth (afk.) 75 vogel 76 public 
relations 77 te koop.

De eerste wandeling was 25 mei, vanaf zwembad 
Poelgeest. We liepen de singelwandeling langs de 
Leidse grachten met 21 enthousiaste personen. Het 
was weer een gezellig weerzien met allemaal bekende 
gezichten.

Het was droog en de zon scheen en het was rond 12 
graden en we togen naar het centrum om ons op het 
terras van de Beestenmarkt tegoed te doen aan koffie en 
appeltaart. Daar waren ook de bedriegertjes, waterstralen 
waar een aantal dapperen doorheen renden. Water blijft 
leuk. Wat hebben we vandaag weer veel gezien. Heel mooi 
aangelegde stadstuinen aangrenzend aan stadsparken 
met veel groen en enorme prachtige bomen. 

Abelen, Kastanjes, bij een boom stond een bordje dat 
deze 500 jaar kon worden en 55 meter hoog. Een prachtig 
bloeiende struik werd door een KBO lid benoemd als 
Viburnum plicatem dat was werkelijk een beauty. En overal 
bloeiend fluitenkruid en ook aparte soorten klaver. Een 
ganzenfamilie zwom voorbij en ook zwanen met jongen. 
Bij de Waard dat is een plein met houten banken waarop 

teksten staan van de smartlappen van de zangeres zonder 
naam. Daar gebruikten we onze meegebrachte lunch. Hier 
wonen veel internationale studenten. Lopen nu kris kras 
over een houten vlonder over het water. En de molens 
natuurlijk en de ophaalbrug. Hier was een leuk foto-
moment, een hardloopster nam hier een foto van ons
en rende verder. Passeerden veel bijzondere en aparte 
bruggen.Een viel op door de lattenboog. 

We kwamen langs de Hortus Botanicus het Rembrandtpark 
en de sterrenwacht. Er is nog veel meer te zien in Leiden. 
Wie nog meer informatie wil of nog een rondje wil 
wandelen kijk op www.singelpark.nl en de vrienden van 
het Singelpark hebben leuke wandelroutes uitgestippeld. 
Je vindt deze terug in de app izi TRAVEL. Zoek in de app 
op Singelpark en kies een route die je wilt lopen. Wij 
hebben uiteindelijk 12,5 km gelopen. Ik wil de organisatie 
bedanken voor de zeer geslaagde wandel dag en hoop 
er volgende keer weer bij te zijn. Het was een top dag.

Wimke Schrier
(Zie foto verderop in dit magazine)

KBO-wandeling

Vacatures
●   Administratief medewerk(st)er t.b.v. 
  activiteiten planning. 
De planning van de vele activiteiten die we organiseren, 
de activiteiten agenda’s die u altijd in onze Nieuwsbrief ziet 
afgedrukt, de zaal-ruimte reserveren in zowel De Wieken als 
Het Trefpunt van de Noordwijkse ouderenbonden. Om al 
die informatie te verzamelen en te verwerken om een 
overzichtelijke planning te kunnen maken voor alle 
betrokkenen, vergt een nauwkeurige administratieve 
behandeling.  
Mw. Kathy Steenvoorden heeft dit jarenlang voor ons met 
veel verve gedaan, waarvoor we haar bijzonder bedanken. 
Omdat ze vorig jaar is verhuisd en meer tijd aan haar 
hobby’s, gezin en kleinkinderen wil besteden, zijn wij op 
zoek naar een opvolg(st)er die deze vrijwillige taak van haar 
kan overnemen. 
Bent u administratief onderlegd, heeft u ervaring met 
Microsoft Office (Excel en Word) en bent u bereid om u te 
verdiepen in het reserveringssysteem voor zaalruimte van 
Welzijn Noordwijk (locaties De Wieken en Het Trefpunt), 
dan zijn we op zoek naar u en hopen we dat u ons een 
seintje wilt geven als u hierover met ons in gesprek wilt 
gaan. In een persoonlijk gesprek kunnen we dan kijken of 
dit wellicht iets voor u kan zijn. 
U kunt contact opnemen met Jacques Berbée (penning-
meester) : Tel. 06 – 25 066 569 of per mail naar:  
penningmeester@kbonoordwijk.nl 

●  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



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.✁

 
AANMELDING 

KBO Noordwijk organiseert deze zomer een bijzonder leuke dagtocht waar we u ongetwijfeld een groot 
plezier mee zullen doen na een lange coronaperiode waarin vrijwel alle activiteiten helaas stil lagen.  

• Vaartocht  “ 7 Rivieren & Deltawerken ”    Rotterdam    woensdag  4 augustus 2021 

Op die dag gaan we met de bus naar Rotterdam waar we inschepen op een mooi schip dat ons op een tocht 
van maar liefst ± 135 km het afwisselende rivierengebied en de Deltawerken van nabij zal laten zien. U 
verblijft de hele dag op de boot, geniet van koffie+ bij ontvangst, een heerlijke lunch aan boord evenals een 
dessert later die dag en tot slot een luxe borrelplankje. Overige drankjes zijn voor eigen rekening.  
Zie voor meer details de Nieuwsbrief van juli 2021 en/of de informatie die u gelijktijdig bij dit formulier krijgt 
toegestuurd. Ook is er een extra optie mogelijk voor een diner/buffet bij rest. Tong-Ah ’s-avonds. 
Aanmelden : Aan deze dagtochten kunnen uitsluitend leden van KBO Noordwijk deelnemen. 
Als u deel wilt nemen dient u zich zo spoedig mogelijk schriftelijk aan te melden via onderstaande 
aanmeldstrook (eerdere aanmeldingen, op welke wijze dan ook, worden niet in behandeling genomen). 
Uitsluitend onderstaande aanmeldingsstroken worden verwerkt als aanmelding voor deze dag.  
U kunt de volledig ingevulde strook deponeren in de KBO-brievenbus in de hal van De Wieken (Noordwijk-
Binnen) of in Het Trefpunt (Noordwijk aan Zee) of per post opsturen naar de penningmeester :  

KBO Noordwijk,    p/a  Willem Alexanderpark 10, 2202 XW  Noordwijk 
De aanmelding sluit op 9 juli 2021. Geeft u zich op voor het varen, dan dient u tijdens deze dagtocht een 
geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).  
Deelnemers dienen een geldig vaccinatiebewijs te tonen en legitimeren is verplicht ! 
 

Deelname + betaling : Dagtocht (= busvervoer + boot-arrangement) totaal voor € 75,00 per persoon. 
Alleen gevaccineerde deelnemers kunnen zich inschrijven, zonder vaccinatie geen deelname. Afhankelijk van 
de beschikbare plaatsen wordt u na aanmelding geïnformeerd of u feitelijk kunt deelnemen of niet. Na 
bevestiging van uw deelname, ontvangt u een factuur die u omgaand gelieve te betalen, of zal deze worden 
geïncasseerd als u een volmacht voor incasso heeft afgegeven. 
De verdere details omtrent deze dagtocht ontvangt u voor zover mogelijk bij de factuur. Alle coronaregels 
moeten worden gerespecteerd. Het programma kan door omstandigheden worden gewijzigd, o.a. mede 
door corona-bepalingen. Ten aanzien hiervan is de uitvoering en deelname onder alle voorbehoud. 
----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  ------------------------------------ 

RivierCruise Rotterdam “ 7 Rivieren & Deltawerken ”   woensdag 4 augustus 2021 
Deelnemer(s) : KBO - Lid nr. 1  =  5390……….  KBO - Lid nr. 2  =  5390……….  

Naam  1 :  Dhr./Mevr.    

Adres      :   

Woonplaats :  Postcode : 

Telefoon : Mobiel.tel.:                                    E-mail :  

Naam  2 :  Dhr./Mevr.   

Extra optie :  Eten bij Tong-Ah (avond) 
bijbetaling €  20,- per persoon 

Dieet-wensen 
voor lunch / diner ? 

Gezamenlijke deelname 
met vriend(in) ? 

Deelnemer 1                              

Deelnemer 2       
(aankruisen indien optie is gewenst) 

Deelnemer 1                              

Deelnemer 2               
JA / NEE  *)  

-formulieren bij elkaar 
inleveren in enveloppe- 

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.         Vult u dit formulier a.u.b. zorgvuldig en duidelijk leesbaar in ! 
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DAGTOCHT ROTTERDAM, CRUISE “ 7 RIVIEREN & DELTAWERKEN ” WOENSDAG 4 AUGUSTUS 2021 

EINDELIJK 
Na een wel heel lange periode waarin onze activiteiten nagenoeg allemaal stil hebben gelegen, komen we nu 
langzaam maar zeker weer in een wat ontspannener fase van deze akelige coronaperiode. Met nog een aantal 
weken te gaan, zijn wij druk bezig geweest om een mooie dagtocht voor u op te zoeken waarbij we hopelijk 
weer eens gewoon kunnen genieten van een echte dag uit.  
Hoewel op moment van schrijven (17 juni) nog zeker niet alle beperkingen zijn opgeheven, hebben we goede 
moed en hoop op de aanstaande versoepelingen die er nu toch echt lijken aan te komen…… 
Voor onze leden organiseren we een echt prachtige dagtocht waarbij we per touringcar vanuit Noordwijk 
naar Rotterdam vertrekken, daar inschepen aan boord van een mooi schip dat ons die dag gedurende 7 ½ uur 
verder zal vervoeren over maar liefst 7 verschillende rivieren en ons ook naar de Deltawerken brengt. 
Het verkorte dagprogramma leest u verderop. 

KOSTEN : 
U kunt u nu inschrijven voor deze (dag)cruise voor 
een vaste prijs van  
€ 75,00 inclusief busvervoer Noordwijk-Rotterdam 
v.v. en het arrangement “7 Rivieren & Deltawerken” 
aan boord van het schip.  
Lees voor de toegankelijkheid en spelregels aan 
boord, ook de opmerkingen verderop. 
Op de boot kunt u uitsluitend betalen met uw pinpas, 
contant betalen is dus niet mogelijk. 
ONDUIDELIJK 
Omdat er nog geen duidelijkheid is omtrent de 

aanstaande (corona)versoepelingen en de omvang daarvan, is het op dit moment nog niet mogelijk om een 
feitelijke deelname al direct toe te wijzen omdat we nu nog niet precies weten welke schip er zal varen en 
hoeveel personen er dan begin augustus aan boord mogen i.v.m. de 1 ½ meter maatregelen. Daardoor 
kunnen eventueel grote verschillen ontstaan en we willen beslist proberen zoveel mogelijk deelnemers veilig 
te laten genieten van een mooie dag uit. Het aanbod is daarom “ onder alle voorbehoud ”.  
Het is echter wel noodzakelijk om op korte termijn op de hoogte te zijn van uw daadwerkelijke bereidheid om 
al of niet deel te nemen, zodat we op het moment dat omtrent het aantal mogelijke deelnemers op de boot 
(en het busvervoer) duidelijkheid ontstaat, we dit ook direct kunnen vastleggen. 

 

Extra OPTIE :  rest. Tong Ah (niet inbegrepen in de dagtocht) 
I.v.m. de latere terugkomst in Noordwijk, is er eventueel een extra optie mogelijk voor een diner/buffet aan 
De Grent bij rest. Tong-Ah voor € 20,- incl. 2 drankjes. Details volgen bij evt. inloten voor deelname. 

AANMELDEN DAGTOCHT : 
Wilt u alleen of samen met uw partner, vriend of vriendin aan deze dag deelnemen, dan is het goed de 
volgende werkwijze te volgen voor het aanmeldingsformulier : 

• Individueel of samen met partners (op 1 woonadres);  vul het aanmeldingsformulier met de juiste 
volledige naam of namen en adresgegevens in, tezamen met uw lidmaatschap nummer(s). 
 

Kortom, wilt u die dag mee -als dat kan- schrijf u dan nu direct in. U betaalt nu verder nog niets !!  
Zodra bekend is hoeveel personen kunnen deelnemen, zullen we mensen die zijn ingeloot/toegewezen 
zo spoedig mogelijk informeren en een rekening sturen met een omgaand betaalverzoek of informeren 
over een aanstaand incasso vordering. Inschrijving is alleen mogelijk voor leden van KBO Noordwijk. 
Anderzijds zullen we eventuele afvallers die helaas niet mee kunnen i.v.m. het te beperkte aantal 
beschikbare plaatsen of wegens het te grote aantal aanmeldingen, ook zo spoedig hiervan op de 
hoogte stellen ! 
Bijgaand deelname formulier, kunt u inleveren op de bekende adressen zoals de KBO-postbussen in de 
hal van zowel De Wieken (Wassenaarsestraat 5, Noordwijk Binnen) als Het Trefpunt (Schoolstraat 2, 
Noordwijk aan Zee) of per post aan : Penningmeester KBO Noordwijk, Willem-Alexanderpark 10, 2202 
XW Noordwijk. 
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• Samen met vrienden/vriendinnen (woonachtig op meerdere woonadressen);  
gebruik voor elk woonadres een eigen aanmeldingsformulier en lever deze gezamenlijk in  
1 verzamel-enveloppe in voor deelname. Zet daar dan duidelijk op “Samen aanmelden”. 
 

Op deze wijze proberen wij u bij de bus-indeling alsook op de boot en eventueel in het restaurant bij elkaar te 
houden voor zover dit dan mogelijk is. 
 

• Extra aanmeldingsformulieren verkrijgbaar in de hal van De Wieken en Het Trefpunt, nabij de KBO-
postbus aldaar of via de KBO-website downloaden : www.kbonoordwijk. nl/inschrijfformulieren.html 

Verkort (voorlopig) dagprogramma : 
8.15   uur verzamelen Noordwijk “ Sportpark Duinwetering”  
8.30   uur vertrek per bus naar Rotterdam  
10.00 uur inschepen Rotterdam (Willemsplein) 
10.30 uur Afvaart, incl. dag-arrangement  
                  (1 x koffie/thee+, lunch, dessert en luxe borrelplankje) 
                  Overige drankjes etc. voor eigen rekening 
18.00 uur aankomst haven (ontscheping R’dam) 
19.30 uur Geplande tijd in Noordwijk (Sportpark) 
19.45 uur Optie: diner/buffet rest. Tong-Ah 
 

Scheeps-informatie : 
- De schepen van Spido zijn rolstoelvriendelijk, er is een lift aan 
boord aanwezig waar u binnen naar de verschillende dekken kunt. 
Indien uw gasten naar buiten willen dan kan dit helaas alleen tot het 
midden dek, naar het sky-dek hebben wij helaas geen lift.  

- Indien de 1.5m van toepassing is, kunnen 2 gasten aan 1 tafel plaatsen of eventueel 4 gasten aan 1 
tafel als ze van eenzelfde huishouding zijn. 

- Wij weten ± 1 week voor afvaart met welk schip wij de tocht zullen varen. Al onze schepen hebben 
een buitendek. 

- Indien gasten een dieetwens hebben vernemen wij dit zo spoedig mogelijk voor afvaart. 
  Let op : Tijdens deze tocht gaat u niet van boord. 
 

Varen over zeven rivieren en ervaar zeven afwisselende decors in de Hollandse Delta. 
- Tijdens deze 135 km lange dagtocht varen wij langs natuurgebieden, Hollandse landschappen, 

havengebieden, grote industrieën, pittoreske havenstadjes, bruggen & sluizen en historische 
vestingsteden en uiteraard varen wij over de 7 belangrijkste Zuid-Hollandse rivieren; de Nieuwe Maas, 
de Oude Maas, het Spui, het Haringvliet, het Hollands Diep, de Dordtse Kil en de Noord.  
 

SPELREGELS van KBO Noordwijk voor deelname : 

▪ Uitsluitend aanmelden via bijgesloten model aanmeldingsformulier “RivierCruise R’dam”. 
(Eerder ingestuurde aanmeldingen via andere formulieren worden dus niet in behandeling genomen.) 
   Dus, schrijf u nu (opnieuw) in voor uw eventuele deelname ! 
 

▪ Zodra bekend is hoeveel beschikbare plaatsen er zijn op de boot (en bus), zullen deze plaatsen worden 
verdeeld. Indien de aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overtreft, zal het lot over deelname 
beslissen. Elk formulier krijgt bij inlevering z’n eigen nummer waarmee het meedingt voor deelname. 
Daardoor blijven partners op 1 woonadres bij elkaar (die melden aan op 1 formulier).  
Gezamenlijke aanmelding van vrienden/vriendinnen op meerdere formulieren (woonadressen) krijgen 
ieder hun eigen formuliernummer, tenzij het vakje “gezamenlijke aanmelding” is aangevinkt, waardoor de 
vrienden/vriendinnen 1 gezamenlijk nummer krijgen waardoor ze allemaal ingeloot worden op datzelfde 
nummer of niet. Dit alles voor zover er voldoende beschikbare plaatsen zijn. 
 

▪ Over de uitslag van de verdeling wordt (afgezien van de uitslag) verder niet gecorrespondeerd. 
 

▪ Wegens de corona-onzekerheden wordt u dit aanbod onder “elk voorbehoud” gedaan. 
 

▪ Deelnemers worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over hun toewijzing van deelname, uitgelote 
deelnemers worden daarentegen geïnformeerd over hun uitsluiting. 
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▪ Afhankelijk van hun deelname zullen uiteindelijke deelnemers tijdig een factuur ontvangen voor hun 
deelname, inclusief de eventuele extra bestelde optie (eten bij rest. Tong-Ah). Deze factuur dient 
tenminste 10 dagen voor 4 augustus per bank te zijn voldaan aan KBO Noordwijk. 
Indien de factuur niet tijdig is voldaan, vervalt de voor u beschikbaar gehouden plaats(en) en zal deze 
mogelijk worden toegekend aan een andere deelnemer van de eventuele reserve(wacht)lijst.  
De betaalplicht van de nota blijft onverkort van toepassing op basis van deze spelregels. 
 

▪ In geval van annulering tot 10 dagen voor vertrek, zal een deel van de bootkosten worden terugbetaald, 
de rest komt niet in aanmerking voor terugbetaling. De vervoerskosten (bus) is afgestemd op de totale 
groep en kan verder niet worden aangepast.  
Bij tijdige annulering kan eventueel nog worden getracht uw plaats aan een andere (uitgelote) deelnemer 
toe te kennen, waardoor verdere verrekening misschien nog mogelijk is. Deze omzetting kan uitsluitend 
verlopen via KBO Noordwijk. Neem daarvoor contact op met de penningmeester, zijn contactgegevens 
staan op de ontvangen factuur. 
 

▪ Bij annulering binnen 10 dagen voor vertrek is het volledige factuurbedrag van de ontvangen nota aan 
KBO Noordwijk verschuldigd, zonder enige terugbetaling. Ook dan is het van groot belang om uw 
afmelding zo spoedig mogelijk door te 
geven. Voor zover het dan nog mogelijk is 
om uw plaats aan een andere (uitgelote) 
deelnemer te vergeven, dan bestaat 
eventueel de mogelijkheid van enige 
terugbetaling. Dit ter beoordeling van  
KBO Noordwijk.  
 

▪ Heeft u dieet-wensen, geeft u dit dan aan 
op het aanmeldingsformulier en hecht 
een extra briefje met de toelichting 
omtrent het dieet. 
 

▪ Om een en ander veilig en verantwoord 
te kunnen organiseren, dienen deelnemers vooralsnog in elk opzicht tenminste te voldoen aan de meest 
actuele algemene (corona) maatregelen, waarbij o.a. nu de 1 ½ meter onderlinge afstand en gedeeltelijke 
mondkapjesplicht, nog verplicht is. Verder is registratie van deelname alsook het tonen van een geldig 
vaccinatiebewijs verplicht.  
Dus, zonder vaccinatie geen deelname mogelijk. In verband met een tijdige vaccinatiecontrole vooraf, zal 
er mogelijk voor deelnemers gelegenheid zijn om die controle vooraf te laten plaats vinden. In dat geval 
wordt u hierover dan binnenkort nog nader geïnformeerd. 
Kunt u of wilt u niet aan deze voorwaarden voldoen, dan kunt u helaas niet deelnemen !  
 

Wandeling, juni 2021



Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie 
Per 1 januari 2021 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.J. Caspers   secretaris 
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl

 Secretariaat KBO Noordwijk:  
 (p/a) van Berckelweg 51-A,   
 2203 LA  Noordwijk
J.M.J. Berbée  penningmeester   
 071 36 138 58 
 Ibannummer: NL23 INGB 0003 644 769   
 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 

Adviesraad Sociaal Domein (WMO)
Mw. M.M.F. v. d. Burg   E: wmo@kbonoordwijk.nl    
  071 36 160 84
Ouderen-adviseurs
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
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:
2021
september   7   11 augustus
oktober   8   15 september
november   9   13 oktober
december  10   17 november

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

UITVAARTVERZORGING

T 071 36 46 006 (dag en nacht bereikbaar)
www.barbara-uitvaartverzorging.nl

Areen van der Plas

ieder mens zijn eigen wensieder mens zijn eigen wens

Zorg aan huis nodig?
Wij denken met u mee!

Groot Hoogwaak 1 
2202 TG Noordwijk 

071 368 88 88 
www.groothoogwaak.nl

De Noordwijkse  
(thuis)zorgorganisatie

IN MEMORIAM

Dhr. J.A. Kleverlaan  
Weteringkade 14 84 jaar

Dhr. L.A.J. Steenvoorden Derk 
Bolhuisstraat 11 76 jaar




