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Wat een heerlijk gevoel dat wij weer bij elkaar kunnen 
komen. Vindt u dat ook? Wij konden dit jaar ook weer ter 
gelegenheid van de Nationale Ouderendag iets organi-
seren. En dat iets was werkelijk een beleving van 
schoonheid! Een prima begin van de speciale activitei-
ten van dit seizoen. Wat zijn wij blij dat Annie steeds 
weer met iets nieuws komt en daarbij wordt gestimu-
leerd door Janneko; beide dames weten waar wij als 
KBO-ers van kunnen genieten. 

Nog steeds moeten wij er rekening mee houden dat de 
ruimten niet maximaal gebruikt kunnen worden. Daarom is 
het echt nodig dat u zich aanmeldt, want anders zouden 
wij bij teveel deelnemers mensen aan de deur moeten 
weigeren. Dat willen wij niet, maar moeten dat. U wilt dat 
ook niet, want zeker als het weer slechter wordt, is een 
vergeefse tocht door kou en regen een enorme 
teleurstelling. Dus meldt u aan! Wij durven allemaal meer, 
dus de mogelijkheid van een “gesloten deur” wordt 
daardoor groter.

22 oktober hebben wij onze Algemene Ledenvergadering 
gehad. Bij die gelegenheid hebt u kennis kunnen maken 
met onze waarnemend secretaris Thijs van Bohemen.
In oktober beginnen wij al na te denken over de St. 
Nikolaas- en de Kerstviering. Dat kan dit jaar mogelijk wel 
met vieringen plaatsvinden, hoewel met een beperkt 
aantal mensen, maar hopelijk wordt dat niet - zoals vorig 
jaar - alleen maar door een cadeautje door de brievenbus. 
U begrijpt dat zo’n organisatie tijd kost en dat nieuwe 
ideeën welkom zijn. 

Houd goede moed, ook in de komende periode waarin de 
dagen korter worden en de temperatuur lager, waardoor u 
minder gauw een “ommetje” maakt. Blijf dat vooral doen: 
goed voor uw gezondheid en bovendien de mogelijkheid 
om onderweg een praatje te maken met bekenden die ook 
onderweg zijn!

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter
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
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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

Thuishuis Noordwijk
Biedt ondersteuning aan alleenstaande 55-plussers in 
de gehele gemeente Noordwijk. Het Thuishuisproject is een 
uniek leef- en woonconcept dat wordt ‘gerund’ door 
(geschoolde) vrijwilligers en ondersteunt door een vrijwilli-
gerscoördinator en een bestuur. Het Thuishuis-project 
bestaat uit verschillende onderdelen zoals:

Het Thuisbezoek
Het Thuisbezoek vindt plaats bij alleenstaande senioren 
thuis. Bijvoorbeeld bij iemand die graag meer contact met 
leeftijdsgenoten zou willen, maar het lastig vindt die eerste 
stap te zetten. In het Thuisbezoek is de ‘Majoor-Bosshardt-
methodiek’; het ‘er zijn!’ heel belangrijk. 
En er staat één vraag centraal: ‘Wat zou ú leuk vinden om te 
doen?’

Het Thuishuis
Dit is een kleinschalige woonvorm voor zes alleenstaande 
senioren die op een fijne manier samen oud willen worden. 
Zij kiezen ervoor met generatiegenoten in een soort 
‘studentenhuis’ te gaan wonen. Elke bewoner heeft een 
eigen woonruimte met woon- en slaapkamer, een badka-
mer en een kleine pantry. De bewoners delen een huiska-
mer, de keuken, hobbyruimte, logeerkamer en tuin/terras. 
Huiselijkheid, gezelligheid en zelf- en samenredzaamheid 
staan voorop! 

AutoMaatje 

Bent u zelf minder mobiel en voor vervoer afhankelijk 
van anderen? Met AutoMaatje kunt u weer gemakke-
lijker iets ondernemen en komt u weer onder de 
mensen. AutoMaatje is een vervoerservice voor de 
gehele gemeente Noordwijk, wat Stichting Thuishuis 
Noordwijk in samenwerking met Welzijn Noordwijk 
organiseert. Wilt u zich aanmelden dat kan op ma/di/
do/vrij van 9.30 uur tot 12.30 uur op telefoonnummer: 
06-388 502 40
Wilt u meer weten of misschien wel voor een aantal 
uren vrijwilliger worden bij dit mooie project kijk dan 
op www.thuishuisnoordwijk.nl of 
neem contact op met onze vrijwilligerscoördinator 
Wendy Admiraal op telefoonnummer: 06-38855334 
of mail naar: coordinator@thuishuisnoordwijk.nl

Het Thuishuis in Noordwijk is 
gesitueerd in de nieuwe Northgo-
wijk en wordt op korte termijn op-
geleverd. Wanneer alle woonruimten 
verhuurd zijn, kunt u zich eventueel 
op de wachtlijst laten plaatsen.



Wegens drukke besognes deze maand geen verhaal uit 
mijn eigen praktijk; maar alvast een voorproefje uit het 
nieuwe boekje van Johan Nebbeling:
“De nieuwe geheimen van de notaris”, de 
Driehoeksverhouding.

Zij vormen een jong dynamisch echtpaar, hij is een wat 
oudere, gesoigneerde heer. Samen gaan ze in zaken, 
waarbij de oudere heer niet alleen mede-eigenaar van 
het ICT-bedrijfje wordt, maar ook een mentorrol vervult.
Aardige, enthousiaste mensen zijn het. En verstandig. 
Ze komen bij mij omdat ze alles goed willen vastleggen. 
Geen losse eindjes die tot gedoe kunnen leiden.

Het opstellen van dit type documenten vraagt om denken 
in scenario’s: als wat? Wat als het jonge stel gaat scheiden? 
Wat als één van hen overlijdt? Wat als de oudere heer 
overlijdt? Samen lopen we alle mogelijke ontwikkelingen 
door en bedenken oplossingen.

Eén van de kritieke punten is de stemverhouding.: als ieder 
een gelijke stem krijgt, betekent dat bijna automatisch dat 
de oudere heer altijd het onderspit delft. Immers, het valt 

te verwachten dat het echtpaar partij kiest voor elkaar. Dus 
krijgt het echtpaar samen één stem en hun zakenpartner 
ook. Iedereen tevreden.

Het resultaat van onze gezamenlijke inspanning is een akte 
die - al zeg ik het zelf - getuigt van vakwerk. Kunnen we 
trots op zijn en dat zijn we ook. Bij de ondertekening 
drinken we er een glaasje champagne op.

Het bedrijf, hoor ik via via, floreert. De kennis en het 
enthousiasme van het echtpaar matchen perfect met de 
ervaring en de bedachtzaamheid van de oudere heer.
Ik ben dan ook stomverbaasd als de drie zich een paar jaar 
later bij mij melden. Zo’n beetje het enige scenario dat we 
niet hebben meegenomen - het is gewoon niet in ons 
hoofd opgekomen - heeft zich voltrokken: het echtpaar 
gaat scheiden, omdat de vrouw en de oudere heer een 
liefdesrelatie hebben gekregen.

Ondanks deze heftige ontwikkeling in de persoonlijke 
verhoudingen zijn ze alle drie opmerkelijk kalm.
Ze willen per se hun succesvolle bedrijf voortzetten. 
Daarvoor moeten er nieuwe afspraken komen, vooral over 
de stemverhouding. De vrouw wil - logisch - een eigen 
stem in het bedrijf. Dat begrijpt de ex-echtgenoot best, 
maar hij ziet er ook een gevaar in: straks stemt zijn ex mee 
met haar nieuwe vlam en staat hij buitenspel.
De vrouw vreest dat haar ex, hoewel hij zich nu redelijk 
opstelt, straks toch gaat dwarsliggen. En de oudere heer is 
bang dat zijn jonge geliefde spijt krijgt en naar haar ex 
terugkeert, waardoor hij buitenspel staat.

Kortom, ze vertrouwen elkaar niet meer. De nieuwe situatie 
is voor alle drie zo bedreigend dat we er niet uitkomen. De 
ex-echtgenoot besluit het bedrijf te verlaten, de nieuwe 
geliefden gaan samen verder.

Maar met het vertrek van een van de oprichters is ook de 
chemie verdwenen waarop het bedrijf dreef. Nog een paar 
jaar leidt de onderneming een zieltogend bestaan, tot de 
twee eigenaren hun onderneming beëindigen.
Het blijkt maar weer: liefde en zaken gaan zelden samen.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere 
 

 
 

Achternaam  ( volledig ) : Dhr./Mevr. ……………………………………………………………………………………. 
Voorletters : …………………….. Voornaam : …………………………….……………………………. 
Geboorte datum : ……-…….-……….. E-mail adres : ………………………………………………………... 
Telefoon : ……………………………………… Mobiele telefoon : ………………………………………… 

2e Lid :   
Achternaam  ( volledig ) : Dhr./Mevr. ……………………………………………………………………………………… 
Voorletters : …………………….. Voornaam : ……………………………………….…………………. 
Geboorte datum : ……-…….-……….. E-mail adres : …………………...……………………………………... 
Telefoon : ……………………………………… Mobiele telefoon : …………………………………………… 

Adres :  

Straat : …………………………………………………………………………... Nr. ………….. 
Postcode :  ………………   ……. Woonplaats : …………………………………………………………. 
 

Betaling : Hoe wenst u te betalen ? :  Automatisch (via incasso)      Bankovermaking      (a.u.b. hokje aankruisen) 
   Geeft u hieronder a.u.b. uw bankrekening nr. (IBAN) in : 

N L       0          

 
Ledenadministratie KBO Noordwijk    Goohorstlaan 31    2203 BC Noordwijk 

(Inlichtingen & Informatie via tel. 071 – 36 157 78  of  www.kbonoordwijk.nl) 
Of deponeer het formulier in de eigen KBO-brievenbus binnen in de hal van De Wieken of Het Trefpunt. 

 
 

Aanmelding nieuw lid

✃



Activiteit, organisatie & locatie dag tijd November '21 December '21
 Bingo
     KBO  v    De Wieken do 14:00 4 2

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

vr 14:00 3

 Bowlen   (All American Bowling)
     KBO  v   Langelaan 2, Noordwijkerhout do 14:00 25 23

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken di 14:00 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen ma 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20

 Kerstviering
     KBO  v   De Wieken ma 11:00 17

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken ma 13:00 1, 8 15, 22, 29 6, 13, 20

 Klaverjasdrive
     KBO  v   Het Trefpunt

za 10:00 20

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

  Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 4, 11, 18, 25 9, 16, 23

 Sint Nicolaasviering + Bingo
     KBO  v   De Wieken do 14:00 2

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 10:45 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:30 1, 8, 15, 22, 29

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 08:45 16 21

 Wijnproeverij
     KBO  v  De Wieken

vr 14:00 19

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd November '21 December '21
 Bingo / Damesbingo
     DBO      De Wieken ma 20:00 8 13

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken wo 13:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken do 09:00 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt vr 13:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 

17=Kerstdrive :13.00
 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken di 19:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21

ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd November '21 December '21

ACTIVITEITEN

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt di 10:00 9 14

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken di 13:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt za 13:30 13, 27 4, 18

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 8, 22 6, 

20 + gastspreker 
 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 1, 15, 29 13,

20 + gastspreker
 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 16 21

 Rijbewijs keuring    op afspraak
     DBO     Het Trefpunt ma 10:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken vr 12:00 12, 26 10

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 1, 8, 

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 2, 9, 

 Volksdansen       
     DBO     Het Trefpunt wo 14:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 13:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22

Nieuwe Coronaregels voor De Wieken en Het Trefpunt
Tenzij de corona-regels tussentijds opnieuw wijzigen, zal er tot nader order niet meer op een corona-vaccinatiebewijs 
of test worden gecontroleerd bij activiteiten en bijeenkomsten van de ouderenbonden in De Wieken en/of Het 
Trefpunt. Dit is in overleg met de Gemeente Noordwijk en Welzijn Noordwijk (de beheerder van De Wieken en Het 
Trefpunt) afgesproken. Deze regeling gaat in per 18 oktober 2021.

Indien de regels tussentijds opnieuw veranderen dan zullen wij dit op beide locaties duidelijk bij de ingang van de 
gebouwen aangegeven en daarnaar handelen.

Voor deelname aan activiteiten geldt nog steeds dat u zich voor alle activiteiten schriftelijk dient aan te melden, zodat 
wij ruim vooraf weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten. (Vol = vol). 
Gebruik daarvoor de betreffende formulieren in de beide buurthuizen, uit deze Nieuwsbrief of via de KBO website : 
www.kbonoordwijk.nl/inschrijfformulieren.html

De oproep om enige onderlinge afstand te bewaren tijdens bijeenkomsten en niet te komen als u zich niet fit voelt of 
bij verkoudheid tezamen met de extra waakzaamheid betreffende het handenwassen etc. willen we u niet onthouden. 
Alle problemen zijn nog niet voorbij en iedere positieve bijdrage kan daarbij helpen. Waarvoor dank!



  

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

 

      Aanmeldingsformulier KBO / DBO - Activiteiten  2021 - 2022 

       U kunt zich via dit formulier voor meerdere activiteiten aanmelden ! 

# Naam van de activiteit   +  dag Locatie/tijd Datum(s) deelname vanaf... 

1    > 

2    > 

3    > 

> Voor-
beeld 

Let op :  Activiteitnaam  bijv. 
  Klaverjassen       ma (dag) 

Wieken 
14.00 u 

Bijv.: >  sept     of   
 Seizoen 2021-22 

 

Attentie : 
Voor zover de corona-maatregelen nog van kracht zijn, dient u zich hieraan te houden.  
Wegens organisatorische redenen, is het voor elke deelname aan een activiteit of bijeenkomst 
verplicht om u aan te melden (= reserveren).     Let op : vol is vol ! 
 

Na aanmelding nemen we zo nodig telefonisch of per mail contact op voor nadere informatie. 
Corona-maatregelen of niet, wij verzoeken u de komende tijd -afhankelijk van de omstandigheden- 
toch nog zoveel mogelijk enige onderlinge afstand te behouden tot andere deelnemers. (We krijgen van 
mensen regelmatig nog signalen van enig ongemak indien mensen te dicht op elkaar zitten.)  
 

Indien u ons wilt laten weten dat u gevaccineerd bent, kunt u dat hieronder aangeven en uw bewijs 
hiervan bij binnenkomst desgewenst laten scannen/optekenen. 
We proberen voor iedereen zo comfortabel en veilig mogelijke omstandigheden te creëren. 
Help ons daar alstublieft bij !!  Veel plezier met uw deelname ! 
 

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

Aanmelding deelname KBO & DBO activiteit(en) > Datum :   .……. - ……. -  20……. 

Naam + voorletters *) Dhr. / Mevr. : 

Adres + huis nr.:  Gevaccineerd ? :    JA  / NEE  *) 

Postcode :  Woonplaats : 

Telefoon :  Mob. telefoon :  

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

Lid van :    *)  KBO-Noordwijk / ANSV /  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 (Noordwijk),   

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 

Ouderendag 2 oktober
Ja, het was voor de KBO best wel spannend die middag. Het was ook uitproberen of 
de leden deze muziek wel konden waarderen. Het was nieuw om op seniorendag 
met licht klassieke muziek te komen, maar het was geweldig. Het thema was; ‘Van 
opera tot musical’ en Angelique Wardenier (zangeres) en Rolf Rijsbergen (zanger) 
waren prima entertainers. Zij voelden het publiek aan met de liederen die zij 
zongen dus iedereen mocht ook mee zingen ook met lalala. De leden werden in de 
pauze getrakteerd op koffie/thee met een zalig Portugees gebakje. Ook de kleding 
die zij droegen werd steeds gewisseld, zo mooi en romantisch. Al met al de middag 
was geslaagd. Na afloop waren er nog drankjes en een assortiment hapjes. Het was 
een middag die ons lang zal heugen.
Annie van Beelen

Wijnproeverij
Dit jaar gaat de wijnproeverij gelukkig weer door en wel 
op vrijdag 19 november om 14 uur in de Wieken en de 
kosten zijn €12, -. Gerda en John Vesseur zullen weer een 
fijne middag verzorgen. Ze nemen ons mee met verhalen 
over het maken van wijn en laten ons diverse wijnen proeven 
met daarbij hapjes die de smaken goed laten uitkomen. 
Aanmelden voor 5 november via de aanmeldformulieren of 
via de KBO-website en dan krijgt u een nota thuis die voor 12 
november betaald moet worden, zodat wij weten hoeveel er 
ingekocht moet worden voor deze proeverij.
Annie en Janneko
 
Klaverjasdrive in het Trefpunt
Ja, het mag weer, geweldig toch!! Op zaterdag 20 november 
gaan we weer een dagje klaverjassen in het Trefpunt.  We 
starten om 10.30 uur, dus u bent welkom vanaf 10.00 uur 
voor de inschrijving. Dan is er koffie met wat lekkers en 
daarna gaan we starten. Voor in de pauze is er een 
heerlijke lunch klaar gemaakt door de vrijwilligers van de 
KBO. Natuurlijk worden er bonnen uitgegeven voor een 
borrel of drankje. En dan zijn er natuurlijk leuke prijzen 
ingekocht. U kunt zich opgeven bij de penningmeester 
Jacques Berbée en de kosten zijn 5 euro. Bent u geen lid dan 
betaald u 7.50 euro. Dus graag tot ziens,
Janneko en Annie

De KBO wandelingen 
Met Marga, Rene en Kees hebben we weer mooie wandeling 
uitgezocht. Zoals bekend is, starten we op de 3e di. van de 
maand vanaf het Verkadeplein bij de St. Jeroenskerk. Met de 
auto naar Lisserbroek. KBO-wandeling 16 november ANWB-
wandeling vanaf de Olmenhorst Vertrek om 8.45 u vanaf 
Verkadeplein met auto`s naar Lisserbroek.

KBO-wandeling
21 sept. 2021 wandeling naar Amsterdam Noord.
Met achttien personen gaan we vandaag met de trein 

naar Amsterdam. Het is nu nog fris maar algauw loopt de 
temperatuur op naar een weldadige 19 graden. Het zonnetje 
schijnt. Iedereen is weer blij om elkaar te zien. Achter het 
station lopen we naar het veer dat ons over het IJ zet, waar 
we eerst bij het filmmuseum en restaurant Eye onze koffie 
genieten. Wat een mooi uitzicht over het brede water met de 
schepen die voorbij komen en de stad Amsterdam met zijn 
oude- en vooral nieuwbouw. We hebben deze wandeling al 
eens eerder in januari 2016 gelopen. Het blijft heel leuk en er 
is veel te zien. We lopen langs het water, zien een opgevist 
winkelwagentje begroeid met aangegroeid modder 
schelpen, het lijkt wel kunst. Komen langs de Vogelbuurt. De 
wijk die tijdelijk voor tien jaar werd gebouwd op een 
betonnen plaat voor medewerkers van de scheepswerven. 
Deze zijn er niet meer maar de wijk is gerenoveerd en staat er 
heel mooi bij. We komen langs de Nieuwedammerdijk een 
van de mooiste en oudste dijken van de hoofdstad met zijn 
Zaans aandoende huizen. Daar genieten we aan 
picknicktafels van onze meegebrachte lunch. We gaan verder 
en passeren het sluisje dat is gebouwd in 1792 en dat 
vroeger een herberg was. De sluis overbrugt een groot 
verschil in waterstand tussen het IJ en Buik Slotermeer. Ten 
westen van de sluis was vroeger een fort van de Watergeuzen 
en de Oranjegezinden, dat met succes verdedigd werd tegen 
de Spanjaarden uit Amsterdam. We gaan verder Noorder 
IJdijk richting Oranjesluizen. Volgen de geschilderde 
voetstappen en zijn net op tijd aan de overkant voor dat er 
geschut wordt. We vervolgen onze tocht en gaan bij het 
Waterkering pad via een trap naar beneden richting station. 
Zijn bij de Funen kade waar we aan lange pick-nicktafel  bij 
Brouwerij ’tij  nog even uitrusten en een versnapering 
gebruiken. Het motto op de glazen was: ‘Leef met je kop 
omhoog’. Nu op weg naar het centraal station. Wat is daar 
veel veranderd. Wat een bouwwerkzaamheden het is nog 
lang niet klaar. Uiteindelijk hebben we 15 km gelopen. Het 
was weer een prachtige wandeling en ik hoop er volgende 
keer weer bij te zijn.
Wimke Schrier

Terugblik activiteiten 

Activiteiten 

✃



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: penningmeester@kbonoordwijk.nl.
Uiterste inleverdatum is woensdag 17 november. De prijs is een VVV bon van € 10, - welke bekend wordt gemaakt in de volgende 
nieuwsbrief. De oplossing van de puzzel is: ‘tilapiafilet ‘ en de winnaar van de VVV bon is Mw. M.C.C. Warmerdam-Caspers, 
Leeuwenhorstlaan 3, Noordwijk

Een klacht indienen over de regiotaxi 
Er zijn formulieren voor het indienen van klachten voor 
zowel de WMO- als de OV-reiziger. In de diensten-
centra vindt u deze formulieren bij Welzijn Noordwijk.

D V E J T O O P L E E W U L F T B

M O C A N T H A R E L S O B S E M

A L O L T E E L O B E Z I I U B A

W E E R E E W N O G W T V R U O W

Z O E V B G E M D A N O S I E S Z

G P N U E S E L V E B I S I M C T

O D A U W N E E O L O J R N A H K

O M O R I E L J E B E H M K W A N

B A T Z A Z V P T S E A Z T Z M I

N N S W W S P O J N W J W Z L P R

E C I A A A O K E Z R R N W A I E

G H M M D M R L L T I O V A A G M

E E M R O T S E Z N S M O M R N M

R T A T I N V V G W K O C H O O I

M A W Z L E D A Z E A S H Z K N L

H O N I N G Z W A M N M T W A E G

M S T O B B E Z W A M M E T J E E

© ruiterpuzzel.nl In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn. Als alle hieronder opgegeven 
woorden in het diagram zijn weggestreept, blijft er een aantal letters over. Lees deze letters regel voor regel van boven naar beneden, 
zo vindt u de oplossing. Veel puzzel plezier.

Aardappelbovist
Beurs
Boleet
Bomen
Bos
Boschampignon
Buisjes
Cantharel
Dauw
Eekhoorntjesbrood

Fluweelpootje
Glimmerinktzwam
Hoed
Honingzwam
Inktzwam
Koraalzwam
Kring
Manchet
Mist
Morielje

Mos
Nevel
Nevelzwam
Onweer
Oranjeboleet
Parasolzwam
Poel
Regen
Regenboogzwam
Ring

Roodvoetje
Steel
Stobbezwammetje
Storm
Vocht
Voet
Vuurzwam
Zadelzwam
Zwavelkopje
Zwavelzwam

Vacatures

Regiotaxi 

●  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

Maatregelen in de taxi
Per 25 september gaat het nieuwe sectorprotocol 
zorgvervoer in. Hiermee wijzigen ook de ‘spelregels’ voor 
vervoer in coronatijd weer.

Zitplaatsen in de taxi
De afgelopen maanden kon er maar een beperkt 
aantal zitplaatsen in de auto(bus) bezet worden. 
Deze beperking wordt losgelaten. Dit betekent dat alle 
stoelen in de Regiotaxi weer gebruikt mogen worden. 
Mogelijk vraagt de chauffeur u alsnog om niet op de stoel 
direct naast hem of haar plaats te nemen. Bijvoorbeeld 
wanneer hij/zij tot een risicogroep behoort. Hiervoor 
vragen wij uw begrip.

Voorinzitindicatie
Nu alle zitplaatsen weer benut mogen worden, kan ook 
de voorinzitindicatie in beginsel weer toegepast worden. 
Echter, zoals hierboven al geschreven, kan het zijn dat de 
chauffeur dit niet aandurft. Wij zullen altijd proberen uw rit 
hierop te plannen, maar kunnen niet garanderen dat dit 
iedere keer zal lukken. Ook hiervoor vragen wij uw begrip.

Mondkapjes
Mondkapjes blijven nog steeds verplicht in de voertuigen. 
Zeker nu er geen afstand meer gehouden hoeft te worden, 
is het van belang dat u deze bij u heeft en draagt in de taxi. 
Als u tot een risicogroep behoort, moet dit een medisch 
mondkapje type II of IIR te zijn.
 
Klaarstaan als de taxi komt
In het protocol wordt aangegeven dat u, de reiziger, buiten 
hoort klaar te staan als de taxi eraan komt. Met de herfst 
voor de deur willen wij dit niet van u vragen. Als u alvast 
klaarstaat bij de deur of bij de centrale ingang wordt dat 
wel zeer gewaardeerd.
 
Vermijd drukke tijden
In de middag is het vaak drukker op de weg en drukker 
in de Regiotaxi. Hoeft u niet per se in de middag te reizen? 
Probeer de rit dan op een ander tijdstip te maken. 

Zo worden de ritten meer gelijkmatig over de dag 
verspreid. Mogelijk vraagt de telefonist u ook of het 
mogelijk is iets te schuiven met de tijd waarop u wordt 
opgehaald. U hoeft hier uiteraard niet aan mee te werken 
als dit niet lukt.



  

 

      Aanmeldingsformulier KBO - Activiteiten  2021 - 2022 

(Gebruik voor andere activiteiten het algemene KBO – DBO formulier)        

# Naam van de activiteit   +  dag Locatie/tijd Datum 

1 1281   Kerstconcert, Concertgebouw A’dam Amsterdam  do  16 december 2021 

  Uitsluitend voor leden van KBO Noordwijk Middagprogramma, tijden n.t.b. 

 Kosten : €   15,00  p.persoon (incl. busvervoer en toegang) Deelnemers krijgen een rekening. 
 

Attentie : 
Voor dit concert gelden de volgende corona-maatregelen ;  (bron : Concertgebouw – A’dam) 
“U moet zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. U moet kunnen aantonen dat u 
gevaccineerd bent (QR-code of vaccinatieboekje). Indien u nog niet 100% gevaccineerd bent, dan 
voldoet een herstelbewijs (bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona) of 
een negatieve Antigeen- of PCR-test van maximaal 24 uur ook.”  
 

Ontbrekende legitimatie- of vaccinatiebewijzen veroorzaken uitsluiting van toegang en zijn geheel voor 
eigen rekening en risico.  De inschrijving sluit per 15 november a.s. 
I.v.m. een beperkt aantal beschikbare plaatsen, zal er een reservelijst gelden voor het aantal deelnemers dat het 
maximum te boven gaat. Kaarten zijn niet onderling uitwisselbaar en zullen op naam worden verstrekt bij het 
vertrek van de bus. Na inschrijving en toewijzing van deelname, ontvangt u een nota voor de kosten, deze dient 
uiterlijk op de vervaldatum van de nota te zijn voldaan. Zo niet, dan vervalt mogelijk uw deelname en wordt uw 
plaats evt. aan iemand op de reservelijst toegekend. Uitgelote deelnemers krijgen bericht dat zij op de reservelijst 
worden geplaatst en dus zonder tegenbericht helaas niet deel kunnen nemen. 
Uitvallende deelnemers door ziekte of anderszins, gelieve dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de 
opgegeven KBO-contactpersonen, zodat hun plaats(en) wellicht nog voor reserve-deelnemers kunnen worden 
gebruikt.           
 

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

-  A.U.B. deze antwoordstrook inleveren  - 

Aanmelding KBO, deelname v Kerstconcert A’dam Datum :   Do 16 december ‘21 

Naam + voorletters *) Dhr. / Mevr. : 

Adres + huis nr.:  Gevaccineerd ? :    JA  / NEE  *) 

Postcode :  Woonplaats : 

Telefoon :  Mob. telefoon :  

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

Lid van :    KBO-Noordwijk   (uitsluitend voor leden) >   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 (Noordwijk),   

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 
✃
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Kerstconcert Amsterdam.....? 

Jawel, kerstmis lijkt nog ver weg maar komt toch echt alweer met rasse schreden naderbij.  
Het staat niet in de agenda van deze Nieuwsbrief, maar dit bericht kwam op het laatste moment voor ons in 
beeld zodat we ‘m nog net op deze manier hebben kunnen plaatsen. 
Een behoorlijk aantal van u kunnen we ongetwijfeld weer blij maken met het feit dat er dit jaar weer een 
mooi kerstconcert gepland staat in het concertgebouw in Amsterdam. Omdat hiervoor bij eerdere edities 
(voor corona) steeds erg veel animo was, hebben we gelukkig weer een aanzienlijk aantal plaatsen weten te 
bemachtigen. 

Hoewel er zeker nog (corona)-beperkingen en -voorbehouden zijn, moeten we hiermee nu toch al wel direct 
aan de slag, want de volgende Nieuwsbrief komt pas eind november in de bus en dan is het feitelijk alweer 
te kort dag om alles op tijd geregeld te krijgen.  

Wie kunnen zich aanmelden?  
Uitsluitend leden van KBO Noordwijk kunnen zich hiervoor schriftelijk aanmelden via het algemene 
aanmeldingsformulier voor KBO – DBO activiteiten 2021-2022 wat verkrijgbaar is in De Wieken en Het 
Trefpunt, of is te downloaden via de website : www.kbonoordwijk.nl/inschrijfformulieren.html  
Verder treft u een specifiek aanmeldingsformulier voor dit kerstconcert aan in deze Nieuwsbrief. 
Als u mee wilt gaan, reageer dan zo snel mogelijk zodat we tijdig weten hoe groot de animo hiervoor is. 

Voor een meer dan vriendelijke prijs, kunnen leden zich hiervoor aanmelden. Voor € 15,00 p.p. kunt u mee 
om een middag te genieten van mooie muziek in deze prachtige concertzaal. Het vervoer vanaf het 
Sportpark Duinwetering in Noordwijk naar Amsterdam en terug, wordt voor u geregeld en ook de entree 
voor het concert is inbegrepen in de genoemde prijs. Mooier kunnen we het echt niet maken. 

Er zijn echter wel regels en beperkingen. Er gelden strikte coronaregels voor toegang tot het concertgebouw 
(zie bijgaand aanmeldingsformulier “Kerstconcert”), ook tijdens het vervoer geldt nog de mondkapjes plicht, 
en geen deelname bij verkoudheid en/of griep, verhoging of benauwdheid.  
Indien u hieraan niet kunt voldoen, kunt u zich niet aanmelden, of zal uw aanmelding achteraf alsnog 
worden teruggedraaid. De deelname kosten dienen dan wel gewoon te worden voldaan en worden niet 
gerestitueerd. De inschrijving sluit op 15 november aanstaande ! 

Wilt u samen met een partner, vriend of vriendin deelnemen, lever dan uw aanmeldingsformulier(en) 
tezamen in 1 enveloppe gevoegd in. Onduidelijke of onvolledig ingevulde formulieren worden niet in 
behandeling genomen. Zo nodig zal per inschrijvingsnummer worden geloot. 
Meerdere deelnemers wonend op 1 adres schrijven onder 1 nummer in. Partners, vrienden/vriendinnen 
wonend op meerdere adressen schrijven op afzonderlijke formulieren per adres in en leveren deze 
samengevoegd in 1 enveloppe in, waardoor ze gezamenlijk op 1 nummer worden ingeboekt en ook evt. in- 
of uitgeloot worden. Overige deelnemers hebben gewoon 1 afzonderlijk inschrijvingsnummer.  
Na inschrijving en de sluitingsdatum krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of u mee kunt of niet. 

Kerstconcert Amsterdam?



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
Dhr. T.T. van Bohemen  secretaris (a.i.) waarnemend
 Tel.  06 – 5382 4217
 E-mail :   secretaris@kbonoordwijk.nl
 Secretariaat KBO Noordwijk :
 (p/a)   Zilkerduinweg 24
 2191 AM  De ZilkJ.
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
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.M. Alkemade 
Hogeweg 7 83 jaar

Mevr. L.P.J. Breedeveld-Pelgrim  
Dr. Hadriaan van Neslaan 34 82 jaar

Mevr. M.M. Caspers-van der Putten 
Zonnekant 37 73 jaar

Mevr. W. Glasbergen-Wouters 
Penhoren 3 85 jaar

Dhr. F.A. Berbée 
Clusiusweg 118 69 jaar

Dhr. J.J. Hiep 
Kerkhofpad 26 85 jaar




