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Alweer de laatste en de eerste Nieuwsbrief. Net zoals bij 
het vieren van de verjaardag overvalt mij ieder jaar het 
besef: alweer 365 dagen geleden dat het de vorige 
was…. Niet dat het bijna afgelopen jaar zo “gewoon” 
was, want er zijn heel veel bijzondere periodes geweest! 
Ik denk dat wij dat allemaal nog weten, de maanden dat 
wij in een lockdown zaten, de maanden dat het er weer 
rooskleurig uitzag en nu weer de weken(?) dat wij 
minder mogen dan wij willen. 
Tja, wij kunnen niet zeggen dat het een saai en voorspel-
baar jaar is geweest. Laten wij hopen dat 2022 wat dat 
betreft wat saaier wordt en dan in de betekenis dat wij 
weer meer kunnen doen alsof er geen Corona heerst.

Dan zijn wij de laatste tijd ook nog geconfronteerd met de 
oplopende energiekosten, iets dat wij ook iedere maand in 
onze vaste lasten moeten zien op te vangen. Gelukkig 
hebben wij de energiecoach die ons kan helpen om te 
onderzoeken hoe wij ons energieverbruik naar beneden 
kunnen bijstellen. Schroomt u niet om daar gebruik van te 
maken. Een belletje is genoeg om een afspraak te maken, 
zodat u samen kunt kijken wat haalbaar is.

Dan heeft u van uw zorgverzekeraar een brief gekregen 
waarin staat wat uw verzekering volgend jaar gaat kosten. 
Beoordeelt u ook of uw verzekeraar nog die dekking biedt 
die u nodig denkt te hebben. Ook daarop kunt u mogelijk 
bezuinigen, ondanks de (jaarlijkse) verhoging van de 
premie.  Het lijkt alsof het leven op dit moment allemaal 
kommer en kwel is, als u het bovenstaande leest. Dat is het 
natuurlijk niet. Wij kunnen (op het moment dat ik dit 
schrijf ) nog steeds bij elkaar komen in De Wieken en Het 
Trefpunt om de activiteiten bij te wonen, mits u zich heeft 
aangemeld en u voldoende gevaccineerd bent. Op die 
manier kunnen wij elkaar treffen en de nieuwtjes uitwisse-
len, want behalve bv. handwerken is vanzelfsprekend het 
bijpraten heel belangrijk! Samen kletsen en lachen maakt 
dat je je bijna automatisch opgewekter gaat voelen.
Wij staan ook weer voor een periode vol feestdagen. 
Hopelijk kunnen wij die op een ouderwetse, gezellige 
manier vieren, wat betekent dat wij ons één voelen met de 
mensen om ons heen. Ik wens u daarom, namens het hele 
bestuur een zalige kerst en een gelukkig 2022.

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

+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

Waarom wij als KBO Noordwijk 
lid van de provinciale en 
landelijke KBO moeten blijven
Tijdens de laatste ledenvergadering van dit jaar hebben wij 
met u afgesproken om de voor- en nadelen van het lidzijn 
van de provinciale en landelijke KBO op een rijtje te zetten 
en u (hopelijk) tijdens de voorjaarsvergadering de vraag te 
stellen welk besluit wij moeten nemen. 
Die afspraak werd gemaakt, omdat er nogal veel gemor 
was over de afdracht die wij moeten doen aan de beide 
KBO’s (tezamen 18 Euro 13 per lid). Gezien de contributie 
die u betaalt, wilt u natuurlijk kunnen afwegen of dat het 
geld waard is. De komende maanden zullen wij u de 
argumenten geven om daarover een wijs besluit te nemen. 
Deze eerste keer noem ik datgene wat in de vergadering 
werd genoemd: Het maandelijkse KBO/PCOB Magazine 
waarin heel veel informatie wordt verstrekt. (U weet zelf 
wel hoeveel een abonnement op een tijdschrift kost). 
De landelijke en provinciale belangenbehartiging bij de 
overheden (wij doen dat bij de gemeentelijke overheid 
en andere organisaties die voor ons van belang zijn).
Dit is het eerste rijtje, waar wij als negatief naast kunnen 
zetten de hoge afdracht.
De volgende keer komen meer elementen.

Beste meneer of mevrouw, 
Laat ik mij even voorstellen: ik ben Siem Baalbergen, 
stagiair bij Lencon Engineering in Noordwijk. Ik heb de 
opdracht gekregen om een oplossing te bedenken 
voor het feit dat grote/zware spullen vaak moeilijk te 
vervoeren zijn met een rollator. Op het moment ben 
ik bezig met oriënteren en alvast een beetje met 
brainstormen. Het zal waarschijnlijk iets worden 
wat vast gemonteerd kan worden aan een rollator. 
Om uiteindelijk tot een zo goed 
mogelijke oplossing te komen, 
is elk beetje informatie welkom. 
Dat kunnen factoren zijn waar 
rekening mee gehouden kan 
worden, zoals grootte van spullen 
of beschikbare ruimte rondom 
rollators (bijv. product moet niet
 te veel uitsteken). Wellicht dat 
jullie mij een beetje kunnen 
helpen daarmee als ouderen 
van de ouderenbond? 
Voor informatie de heer Thijs van 
Bohemen (secretaris) 06 53824217.



En alweer loopt het jaar ten einde en is december 
aangebroken. Traditioneel de maand van de schenkingen, 
met name van ouders aan kinderen. 
Vanochtend hoorde ik op de radio dat de overheid erover 
denkt de ‘Jubelton’ af te schaffen. De Jubelton is het hoge 
bedrag (thans € 105.302) dat ouders éénmalig aan hun 
kinderen onder de 40 jaar belastingvrij mogen schenken 
voor de aankoop van een woning, de verbouwing van de 
eigen woning of de aflossing van een eigen-
woning(hypotheek)schuld.

Het zou de prijzen van de huizen teveel opdrijven. 
Overigens is er voor 2022 nog wel een belastingvrij bedrag 
voor de eigen woning vastgesteld, te weten € 106.671. 
Maar wacht u dus voor de zekerheid niet tot 2023 indien 
de mogelijkheid zich het komend jaar voordoet!
Dit jaar waren de reguliere schenkingsvrijstellingen met 
€ 1.000 verhoogd (de zogenaamde ‘coronabonus’). 
Dus dit jaar kan aan kinderen € 6.604 belastingvrij worden 
geschonken en aan kleinkinderen (en alle anderen) 
€ 3.244. Voor ouderen die een schenkingsplan hebben,
is het aan te bevelen in december gebruik te maken van 
schenkingsvrijstelling en in januari weer. De vrijstellingen 

lopen immers per kalenderjaar, en schenkingen binnen 
180 dagen voor overlijden worden bijgeteld voor de 
berekening van de erfbelasting.

Op hoge leeftijd erfrechtelijke vorderingen van kinderen 
uitbetalen kan ook profijtelijk zijn, omdat de schenk-
belasting (over de afstand van vruchtgebruik) gering is. 
Indien u erfrechtelijke vorderingen gaat aflossen die 
volgens het testament niet opeisbaar zijn vóór overlijden, 
krijgt u mogelijk wel problemen met het CAK, die deze 
(onverschuldigde) betalingen kan negeren voor het 
berekenen van de bijdrage in een verzorgings- of 
verpleegtehuis.

De concept-vrijstellingen en tarieven voor de erf- en 
schenkbelasting voor 2022 zijn op 11 november jl. door de 
Tweede Kamer goedgekeurd. Hoewel ze nog niet officieel 
zijn, zijn ze in de fiscale berichten voor het notariaat al wel 
gepubliceerd.

De eerste schijf voor de erf- en schenkbelasting loopt tot 
€ 130.425. Tot dit bedrag is 10% belasting verschuldigd 
door de echtgenoot en kinderen (behoudens vrijstelling), 
daarboven 20%. Voor kleinkinderen gelden de tarieven 
18% en 36% en voor alle anderen 30% en 40%.

De vrijstellingen erfbelasting zijn: voor de echtgeno(o)t(e) 
€ 680.645; voor de kinderen en kleinkinderen € 21.559 en 
overige verkrijgers € 2.274.

Voor de schenkbelasting zijn de vrijstellingen: de jaarlijkse 
€ 5.677 voor een kind, € 27.231 éénmalig bestedingsvrij 
voor kind tot 40 jaar, € 56.724 eenmalig tbv een studie 
voor een kind tot 40 jaar, en € 2.274 voor alle overige 
verkrijgers. Let op! De Jubelton van (in 2022) € 106.671 kan 
ook geschonken worden door een oom aan een nichtje of 
door grootouders aan een kleinkind of door vreemden aan 
hun buurjongen enzovoorts, mits de verkrijger maar jonger 
is dan 40 en gebruikt wordt voor de eigen woning.

Tot slot wens ik u liefdevolle Kerstdagen toe en een gezond 
en voorspoedig 2022!

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

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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Kippensoep of
Mini loempia’s

⬧

Babi Pangang 
met ketjap saus
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⬧

Koffie of IJs
In het restaurant, 

tegen inlevering van deze bon

 071 – 36 129 82
www.tongah-noordwijk.nl



ACTIVITEITEN

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd December '21 Januari '22
 Bingo
     KBO  v    De Wieken do 14:00 zie :

Sint Nicolaasviering 6

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken vr 14:00 3

 Bowlen   (All American Bowling)
     KBO  v   Langelaan 2, Noordwijkerhout do 14:00 23 27

 Handwerken 
     KBO  v   De Wieken di 14:00 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 2, 9, 16, 23 6, 13, 20, 27

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen ma 13:30 6, 13, 20 3, 10, 17, 24, 31

 Kerstconcert
     KBO   v    Concertgebouw Amsterdam do 16

 Kerstviering
     KBO  v   De Wieken vr 11:00 17

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken ma 13:00 6, 13, 20 3, 10, 17, 24, 31

 Nieuwjaarsviering
     KBO   v De Wieken za 11:00 8

zie elders in NwsBrf
 Nordic Walking Club
     KBO  v   Duinweg (Malotepad) wo 13:30 1, 8, 15, 22 5, 12, 19, 26

  Quilten
     KBO  v   De Wieken di 14:00 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 9,16 6, 13, 20, 27

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

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 10:45  2,9,16,23 6, 13, 20, 27

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:30  17, 24, 31

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 08:45 21 18

ACTIVITEITEN

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd December '21 Januari '22
 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken wo 13:30 1, 8, 15, 22 5, 12, 19, 26

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken do 09:00 2, 9, 16, 23 6, 13, 20, 27

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt vr 13:30 3, 10, 17 Kerstdrive 7, 14, 21, 28

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken di 19:30 4, 11, 18, 25

onder voorbehoud
 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt di 10:00 14 11

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken di 13:30 4, 11, 18, 25

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt za 13:30 4, 18 8, 22

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 6,20 +gastspreker 24

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 13,20 +gastspreker 31

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 21 18

 Rijbewijs keuring op afspraak!
     DBO     Het Trefpunt ma 10:00 6, 13, 20 3, 10, 17, 24, 31

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken vr 12:00 10 7, 21

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt wo 14:30 5, 12, 19, 26

onder voorbehoud
 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 13:30 1, 8, 15, 22 5, 12, 19, 26

ATTENTIE! Activiteiten - Agenda’s 

De onzekerheid wat betreft het doorgaan van activiteiten 
is in verband met de zich herhaaldelijk aanscherpende 
corona-maatregelen van de overheid erg groot.  
Daarom kunnen deze al weer sterk gewijzigd zijn als deze 
Nieuwsbrief bij u wordt bezorgd.  
Dus alle genoemde activiteiten en bijbehorende datums en 
tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen i.v.m. deze 
maatregelen. Lees voor meer details het stukje “Corona en 
de huidige activiteiten” elders in deze Nieuwsbrief. 

Contributie 2022 
Tijdens de eind oktober jl. gehouden (uitgestelde) Algemene Leden Vergadering is o.a. besloten de contributie met ingang 
van 1 januari 2022 met € 1,00 te verhogen naar € 25,00 voor het 1e lid op 1 adres en € 21,00 voor het 2e of meerdere lid per 
adres. 
 
Deze verhoging is noodzakelijk in verband met een wegvallende gemeentelijke subsidie en een hogere afdracht aan
 de provinciale KBO Zuid-Holland  (€ 8,25) en de landelijke Unie KBO van € 9,88, in totaal dus € 18,13 per lid per jaar. 
Wat daarna resteert van uw betaalde contributie blijft binnen de eigen vereniging. 
Met deze kleine verhoging worden de hierboven genoemde tegenvallers niet opgevangen, waardoor 2022 een jaar 
van keuzes zal worden om weer tot een gezonde situatie te kunnen komen. 

Keuzes waar we u in de komende maanden, vooruitlopend op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering, nader over 
zullen informeren. We hopen dat deze vergadering dan weer in het voorjaar gehouden zal kunnen worden. Tot die tijd is 
het bestuur in overleg met zowel de Gemeente Noordwijk als met KBO Zuid-Holland en de Unie KBO om tot evenwichtige 
aangepaste condities te komen voor een blijvend en betaalbaar lidmaatschap voor leden van KBO Noordwijk.
Houdt u dus de komende Nieuwsbrieven in dit opzicht in de gaten.
Jacques Berbée penningmeester

Terugblik Algemene Leden Vergadering 22 oktober 2021



Fietsen
Het zit er weer op, nu we gelukkig met minder weer meer 
binnen mogen blijven, zijn we met fietsen gestopt. We 
hebben 5 hele leuke tochten gedaan met onderweg 
natuurlijk koffie of een andere versnapering. En even bij 
kletsen, het was heel gezellig en altijd leuk als er mensen 
zeggen, ‘hier ben ik nog nooit geweest’. Ik heb het met 
veel plezier gedaan en nu weer routes uitzoeken voor het 
volgende jaar. Ik hoop u dan weer in goede gezondheid 
te mogen ontmoeten.                                            
Leo Zonneveld

Modeshow 
Het is alweer een aantal weken geleden dat er toch een 
modeshow was. Wat heerlijk om elkaar weer te ontmoeten. 
Het doet een mens zo goed. Het is erg leuk om weer 
nieuwe leden te treffen en de verkoop van kleding was 
zeer geslaagd.

Sinterklaas
Maar we gaan weer door met nieuwe activiteiten als de 
corona dit toelaat. Want Sint en de pieten staan weer te 
trappelen om weer op bezoek te komen in de Wieken en 
wel op donderdag 2 december en de aanvang is 14.00 uur. 
Met de Sintbingo zijn er weer leuke prijzen te winnen !!!  
Dus gewoon gezellig komen.  
 

Kerstfeest 
En dan zijn er dit jaar 2 kerstfeesten. Natuurlijk 1 in 
de Wieken en de datum is vrijdag 17 december en de 
aanvang is om 11.00 uur. We Starten natuurlijk met koffie/
thee en een heerlijk koekje. Margreet van de Burg zal een 
kerstverhaal vertellen met aansluitend een drankje dan 
kunt u even lekker bij babbelen. Daarna is er een lunch.  
Na de lunch treden de Bolle Mina’s op, ja dat wordt weer 
genieten.
Tot slot krijgt u nog een kerstpresentje aangeboden 
door de KBO.
Wij wensen u alvast een gezellige dag toe. 

En dan is er weer een kerstconcert in het Concertgebouw 
te Amsterdam. Als ik dit schrijf zijn alle entreekaarten al 
vergeven. Het is op vrijdag 16 december, maar u krijgt
van Jacques Berbée alle informatie. 
En we gaan gewoon door !!  (als het mogelijk is)
 

Groetjes en tot ziens Janneko en Annie

Terugblik activiteiten 

Activiteiten 

Handwerken
Vorig jaar tijdens de lockdown heb ik voor het KBO-
nieuwsblad een handwerkje beschreven om te maken 
voor Kerstmis – hexagons, dit is een zeshoekig figuur.
Eén van de quiltsters in de quiltgroep van dinsdagmiddag 
heeft de getoonde figuurtjes op de hand gemaakt en 
vervolgens met de naaimachine deze verwerkt tot een 
kerstlopertje. Op de foto het eindresultaat.

Naast de traditionele manier van quilten – lapjes in 
verschillende vormen aan elkaar naaien; zijn er nu ook 
twee dames die bezig zijn met een collage quilt. Net als bij 
een gewone collage worden er eerst stukjes stof op een 
ondergrond bevestigd en vervolgens worden deze met de 
hand of naaimachine op een tussen– en onderstof aan 
elkaar gemaakt. 
    

Tekening op ondergrond                  

Opbouw met lapjes stof  
              

Collage is bijna klaar 

Hiernaast is met het 
vastnaaien begonnen, 
blad rechtsonder. Voor 
deze techniek of voor de 
traditionele quiltvormen 
is nog plek voor nieuwe 
deelnemers. Kom gerust 
een kijken en uw licht 
opsteken op dinsdag-
middag in De Wieken.

Senioren in Nederland wonen steeds langer thuis en 
daarom is het belangrijk om na te gaan wat er nu precies 
nodig is voor een seniorvriendelijke woonomgeving.
In het voorjaar 2022, organiseren we voor senioren (60+) 
uit de wijken Boerenburg en Vinkeveld in Noordwijk en 
senioren uit de Zilk een videoproject: deelname is gratis. 
Met dit project leert u met behulp van een iPad te filmen 
en kiest u in duo’s het onderwerp waarover u een film wilt 
maken. Er zijn zes bijeenkomsten in De Wieken in 
Noordwijk.  Het daadwerkelijk filmen en opnames maken, 
vindt plaats in uw eigen wijk of dorp. 
De zes bijeenkomsten vinden plaats op een vrijdag-
middag, in de periode 11 maart t/m 15 april. Het is niet 
nodig om ervaring te hebben met filmen of het gebruik 
van een iPad, maar het is wél belangrijk om bij alle 
bijeenkomsten aanwezig te zijn.

De resultaten laten we zien op een bijeenkomst met u als 
filmmakers, maar ook met de gemeente, Welzijn Noordwijk, 
Ouderenbonden en andere partijen. 
Lijkt het u leuk om met andere wijk/dorpsbewoners korte 
filmpjes te maken over een leeftijdsvriendelijke omgeving, 
of wilt u meer weten? We nodigen u graag uit voor de 

De vrijwillige energiecoaches van Noordwijk, Noordwijker-
hout en de Zilk staan klaar om kosteloos met u mee te 
denken over hoe u uw energieverbruik kunt verminderen. 
Uw verbruik kan flink naar beneden door bijvoorbeeld 
technische maatregelen te nemen, door zelf kleine 
energiebesparende maatregelen aan te brengen of 
gewoon door dingen net even anders te doen. Voor elke 
portemonnee zijn er mogelijkheden. 
De energiecoach komt bij langs om samen te kijken wat er 
voor u mogelijk is. U houdt zelf de regie en u kunt na het 
bezoek van de coach zelf aan de slag met de door u 
gekozen acties. Maak een afspraak en ontvang een 
hygrometer.
Via energiecoaches@noordwijk.nl maakt u een afspraak 
en heeft u geen mail dan een brief onder vermelding van 
energie en met uw adres in de bus (KBO) van de Wieken of 
het Trefpunt, dan zorgen wij voor dat er door de lokale 
energiecoach contact met u wordt opgenomen.
Voor informatie de heer Thijs van Bohemen (secretaris) 
06 53824217.

Uitnodiging video onderzoek 
Wat vindt ú belangrijk voor een seniorvriendelijk Noordwijk? 

informatiebijeenkomst op 18 februari 2022 om 
14.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5 in Noordwijk.

Aanmelden 
Voor meer informatie of aanmelden, kunt u telefonisch 
contact opnemen op de dinsdag:  Tel. 06 -257 09 843, of 
kunt u een email sturen aan Margaret von Faber, 
Hogeschool Leiden: Faber.von.m@hsleiden.nl 



Na anderhalf jaar corona is er veel gebeurd in de maat-
schappij en zijn ook de verhoudingen op de arbeidsmarkt 
flink door elkaar gegooid. Veel personeel is in een andere 
branche gaan werken en in sommige sectoren kampt men 
met forse personeelstekorten. 
Ook de Regiotaxi heeft hiermee te maken: er is momenteel 
een dringend tekort aan chauffeurs. Helaas kan dit soms 
van invloed zijn op de stiptheid van de Regiotaxi en wordt 
u later dan bedoeld opgehaald. Alle medewerkers doen 
hun uiterste best om het vervoer zo goed mogelijk uit te 
voeren. Wij vragen om uw begrip wanneer dit niet altijd 
lukt. U ontvangt wel gewoon een tegoedbon als uw rit te 
laat is. Om u toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen 
zijn, gelden de komende tijd nog steeds de volgende 
maatregelen. 

 

Vooraanmeldtijd 2 uur
Wilt u een rit boeken met de Regiotaxi? 
Boek deze dan tenminste twee uur van tevoren. Maar 
liever nog eerder, zodra u weet dat u van plan bent te gaan 
reizen. Op deze manier kan uw rit beter worden ingepland.
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 u niet uitkomt. 
Kerstdagen 
Binnenkort staan de kerstdagen weer voor de deur en 
laten we hopen dat we het dit jaar weer met elkaar mogen 
en kunnen vieren. Wellicht heeft u hiervoor de diensten 
van de Regiotaxi nodig. Om uw rit goed uit te voeren, is 
het noodzakelijk dat u deze tenminste twee dagen van 
tevoren boekt. Het liefst nog eerder, zodra u weet dat u 
wilt gaan reizen. 
In het kort: 
U wilt een rit boeken voor Eerste Kerstdag (zaterdag
25 december): uw rit moet uiterlijk op donderdag 
23 december geboekt zijn. Dit geldt ook voor de terugrit.
U wilt een rit boeken voor Tweede Kerstdag (zondag 
26 december): uw rit moet uiterlijk op vrijdag 24 december 
geboekt zijn. Dit geldt ook voor de terugrit.
Oud & Nieuw
Wilt u een rit maken tijdens Oud & Nieuw? Boekt u deze 
dan ook ruim van tevoren. 
Hou er alstublieft rekening mee dat de Regiotaxi tijdens 
Oud & Nieuw (vrijdag 31 december) niet rijdt van tien uur 
’s avonds (22.00u.) tot één uur ’s ochtends (01.00u.). 
Wij wensen u nu alvast fijne feestdagen! 

Puzzel

Horizontaal
1 Papieren lantaarn 6 deftig jasje 12 verlangen 14 deel van een dichte kast 15 Samarium (symbool) 17 maanstand 
(afk.) 18 toiletartikel 20 voorzetsel 21 oersted (symbool) 22 proosten 25 restaurant 28 deel van een schip 29 gebrek 31 
plek 32 bolgewas 33 opgenomen geld (afk.) 35 waterbloem 36 Scandium (symbool) 37 nummer (afk.) 38 kelner 40 
huwelijk 42 anoniem (afk.) 43 rangtelwoord 44 voorzetsel 46 geluid 48 wijze waarop kleding is gesneden 51 met 
name (afk.) 53 Amsterdamse tijd (afk.)  54 erfelijkheidsdrager (afk.) 56 voegwoord 57 Selenium (symbool) 58 mallejan 
60 advocatenmantels 62 man 64 subtropische boom 66 van een haak voorzien 68 IJsland (afk.) 69 vroegere 70 wilde 
haver 72 geografische aanduiding (afk.) 73 muzieknoot 74 cijfer 76 hoofddeksel 78 grappig 79 versiering.

Verticaal
1 Om de vijf jaar gehouden feest 2 mevrouw (afk.) 3 zeebeer 4 schrijfvloeistof 5 rund 7 jongensnaam 8 muntje 9 onzin 
10 oudste stad 11 blaasinstrumenten 13 wettelijke aansprakelijkheid (afk.) 16 welgevormd 18 jongen 19 vogel 21 
jongen werpen 23 astronomische eenheid (afk.) 24 water in Friesland 26 oude lengtemaat 27 etage (afk.) 30 feestelijke 
herdenking 34 snedig 36 stukje film 38 gewicht 39 kledingstuk 40 afbeelding 41 voorzetsel 45 feestelijk pak 47 
feestartikel (meervoud) 49 feestelijk ontvangen 50 vermaak 52 reukorgaan 54 werkruimte van een fotograaf 55 appel 
57 feest drank 59 Turkije (afk.) 60 muzieknoot 61 chemisch element (afk.) 63 en anderen (afk.) 65 uitgang 67 droog 
gras 71 meisjesnaam 74 lidwoord 75 legsel 76 hectoliter 77 decigram (afk.).

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

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

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 12 januari. 
De prijs is een VVV bon van 
€ 10, - welke bekend wordt 
gemaakt in de volgende 
nieuwsbrief. De oplossing 
van de puzzel is: 
‘Vliegenzwam Stinkzwam‘ 
en de winnaar van de 
VVV bon is Dhr. T. Noort, 
Jan Cramerhof 16 
(Noordwijk)   



Ook nu weer moeten we vaststellen dat we helaas 
nog zeker niet van de corona perikelen af zijn. 
Met toenemende besmettingen dreigen verdere 
aanscherpende maatregelen weer terug te keren 
ook al is nog niet zeker in welke vorm dit dan zal 
gaan gebeuren.
 
Daarmee staan feitelijk alle activiteiten wederom onder 
druk om binnenkort eventueel weer te worden stil gelegd. 
Iets wat we natuurlijk niet hopen, maar ieders  veiligheid 
gaat voor en op dat punt zullen we met elkaar moeten 
buigen om uit deze akelige pandemie te geraken.
Zolang dat op een veilige en verantwoorde manier kan en 
mag, proberen we zoveel mogelijk activiteiten door te laten 
gaan om u in de gelegenheid te stellen daar aan deel te 
nemen. 
 
We verzoeken u dan wel dringend zo goed mogelijk aan 
de veiligheidsvoorschriften te willen voldoen, onderlinge 
afstand bewaren, handen ontsmetten, waar nodig mond-
kapjes dragen binnen de gebouwen en u afmelden als u 
zich niet fit voelt.
 
Waarschijnlijk zal binnenkort de controle op corona-
vaccinatie weer ingesteld worden. We hopen dat u daar 
dan ook opnieuw aan zult willen meewerken om die 
controles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door deze 
controle-uitslag aan uw aanmelding te koppelen, hoeft 
u hierop niet elke keer opnieuw bij deelname te worden 
gecontroleerd waardoor de overlast minimaal zal zijn.
Wat betreft de huidige geplande activiteiten; als u 
zich heeft aangemeld, mag u er zonder tegenbericht 
vanuit gaan dat deze op de genoemde dag en tijden 
gewoon doorgaan. Zo niet dan wordt er contact met 

u opgenomen…. (als u uw contactgegevens tenminste 
heeft ingevuld op het aanmeldformulier)!  
Gaat alles in het land weer op slot, dan spreekt het 
vanzelf dat ook onze activiteiten zullen stoppen.  
Maar dat is op dit moment (20 november) nog niet aan 
de orde.

Aanmelden voor deelname blijft een heikel punt, velen 
van u werken daar goed aan mee, maar met name deel-
nemers aan regelmatig terugkerende activiteiten willen 
hier nog weleens niet aan denken “want ik doe al zo lang 
mee aan deze activiteit”….. 
Dat kan zijn, maar we moeten onder deze omstandigheden 
weten wie we in huis hebben, ook het aantal mensen doet 
er toe o.a. vanwege de onderlinge afstand enz. Dus per 
seizoen in elk geval zeker aanmelden.  
Bij wekelijkse of maandelijkse activiteiten geeft u zich 
eenmaal per seizoen op (periode: september t/m augustus), 
waarna u op de deelnemerslijst staat. Bent u verhinderd 
meldt u dan wel even af, want er wordt zonder tegen-
bericht wel op u gerekend !! Op deze wijze hoeft u zich 
niet steeds opnieuw voor dezelfde activiteit aan te melden 
en weten wij wie we kunnen verwachten.
Eind augustus van elk jaar loopt het seizoen af en per 
1 september start dan het nieuwe seizoen. Voor activiteiten 
die vanaf 1 september weer beginnen, dient u zich dan 
opnieuw aan te melden. 
 
Vertrouwend op uw begrip en medewerking ten aanzien 
van deze extra voorwaarden voor deelname aan onze 
activiteiten, willen wij u hiervoor bij voorbaat bedanken.
 
Jacques Berbée 
penningmeester 

Corona en de huidige activiteiten PERSBERICHT
Van finisch naar start
Met zijn allen dachten we het corona hoofdstuk langzaam aan een beetje af 
te kunnen sluiten. Het tegenovergestelde wordt echter werkelijkheid. 
Maatregelen worden weer ingevoerd en iedereen heeft zoiets, “Nee, toch! 
Ja, toch” is echter het antwoord. Velen hebben misschien wel het gevoel net over de finish te zijn gekomen na het lopen 
van een marathon. De finishlijn lijkt echter weer veel op een nieuwe startstreep. Weer herpakken, weer opladen, het komt 
letterlijk aan op uithoudingsvermogen. Maar….. we lopen deze race niet alleen want we moeten allemaal wederom aan de 
start verschijnen. We lopen met elkaar op en proberen oog te hebben voor hen die niet zo snel meer kunnen. De omarm-
band wil dit samen optrekken symboliseren. Opgekomen vlak voor het ingaan van de avondklok is zij uitgegroeid tot een 
band die staat voor solidariteit en saamhorigheid in coronatijd. De omarmband blijft en houdt ons vast ook nu wij weer 
aan de start mogen verschijnen. Velen dragen hem, velen delen hem, maar nog lang niet iedereen. 
Van iedere omarmband is de opbrengst bestemd voor de verschillende fietsmaatjes projecten in de parochie Sint Maarten.
K(n)oop je er ook nog eentje? Leuk voor in een schoen.

De omarmband is te bestellen via de website van Palliam www.palliam.nl 
Voor meer informatie: Bertijn Prins & Tiny van Westerop, info@palliam.nl of 06 12 08 34 23. 
Zie voor het volledige programma: www.palliam.nl

Palliam is onderdeel van de parochie Sint Maarten

 

 
 

 
 

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
✃



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:
2022
Februari   1   12 januari
Maart   2   9 februari
April   3   9 maart
Mei   4   13 april
Juni  5   11 mei

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

Mevr. W.J.T. Groenendaal-Steenbergen 
Jeroenspark 1 94 jaar

Mevr. D.O.M.M. Weijers-Smit 
Raadhuisstraat 38 74 jaar




