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Soms geeft de titel niet aan wat de onderliggende tekst 
weergeeft. Dat kan je in deze zondermeer stellen, want 
in verband met ziekte kan uw voorzitter Baukje Mulder-
Veenema het voorwoord niet schrijven en neem ik voor 
deze keer de honneurs waar.

Dat is dan zo’n moment waarop je een keuze moet maken, 
ga ik (of beter, kan ik) dat voorwoord wel schrijven en waar 
ga je het dan over hebben. Zoek je het in lichtvoetige 
onderwerpen of meer het serieuze werk. De keuze is vaak 
eindeloos, maar vaak ook weer niet omdat het etiket niet 
altijd de juiste informatie verschaft waardoor iets anders 
uiteindelijk toch weer meer van hetzelfde is, alleen met 
een ander stickertje…. Voordat ik uw interesse verlies, 
zal ik mijn keuze voor deze keer maar snel maken.
Ik wil het met u hebben over actuele zaken namelijk 
over keuzes maken.
 
In de huidige roerige tijden, heeft u op het moment dat u 
dit leest, ruim 1 week geleden mogen stemmen voor de 
gemeentelijke verkiezingen. Een uitdaging om in de 
veelheid van partijen en beloften wat de plannen betreft, 
een juiste keuze te maken. Velen van u hebben wellicht 
ook daadwerkelijk gestemd, maar er zullen ook genoeg 
mensen zijn die er niet uit zijn gekomen op wie ze nu 
zouden gaan stemmen en hebben uiteindelijk helemaal 
niet gestemd of maar op iemand waarvan ze denken (en 
hopen) dat deze het goede met de bewoners van 
Noordwijk voor heeft. Het was echt lastig deze ronde, 
maar het is weer voorbij. Nu maar hopen dat het een 
beetje goed uitpakt.

Dit zijn nog maar plaatselijke omstandigheden die 
om keuzes en daarmee om richting vragen. Maar de 
ongelooflijke tragedie die zich momenteel in Oekraïne 
afspeelt is natuurlijk van een heel andere, absoluut 
uitzonderlijke orde. Wat vrijwel niemand tot op zekere 
hoogte had zien aankomen, gebeurde helaas en op 

moment van dit schrijven (9 maart) is een heel volk aan 
de grillen van een enkeling overgeleverd en wordt een 
buurland zodanig verwoest dat het niet te bevatten is 
hoe deze mensen zich staande kunnen houden en welke 
ontberingen zij in allerlei opzichten moeten doorstaan. 
Ook dit is ontstaan door keuzes te maken, in dit geval 
een eenzijdige keuze van één persoon met gruwelijke 
gevolgen. 

De mensen in Oekraïne hebben weinig opties om te 
kiezen, maar kiezen desondanks voor hun vrijheid en 
eigen beschikkingsrecht. Een moedig volk en hopelijk 
redden ze het en houden ze stand ondanks de enorme 
prijs die ze ervoor betalen en de grote persoonlijke offers 
die ze er voor brengen. Ze verdienen alle steun!

Geen makkelijk stukje om te schrijven (dit laatste), maar 
het onderwerp schreeuwt om terechte aandacht en de 
vergelijking met de eigen gemeentelijke verkiezingen 
mag dan ook in geen enkel opzicht gemaakt worden, 
anders dan dat het gaat over keuzes maken. Vaak zijn er 
keuzes, soms helaas niet met alle gevolgen van dien...

Om toch wat luchtiger af te sluiten; de corona beperkingen 
zijn in ons land vrijwel allemaal opgeheven, zeker voor 
kleinere groepen mensen. Daardoor komen de activiteiten 
bij ons weer op stoom omdat het weer mag en kan. We 
hebben de komende tijd het nodige op het programma 
staan zoals u verderop kunt lezen, waardoor u weer in 
de gelegenheid bent om elkaar wat vaker te ontmoeten 
bij uw favoriete bijeenkomsten, ongeacht of het nu ont-
spanning of inspanning is. We hopen dat u ondanks alle 
sombere omstandigheden, toch ook aan uw eigen mentale 
gezondheid denkt en kunt genieten van de ontspanning 
die sociale contacten of het verzetten van zinnen u kan 
brengen. Ook dat vraagt om een keuze. Het ga u goed !

Jacques Berbée, penningmeester

Van de voorzitter...

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

“Wij nemen
 uw zorg uit 

 handen op het 
 moment dat
u dat nodig 

heeft”

www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar: 0623954021

Ivonne Clemens

Uitvaartverzorging
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van alles naar 1
Misschien heeft u op dit moment een

spaarrekening bij de ene bank, en heeft u
een hypotheekrekening bij een andere.

Heeft u een inboedelverzekering
bij de ene verzekeraar,

en een WA verzekering bij een andere.
Om nog maar niet te spreken over

waar u uw belastingaangifte laat doen...
Of waar u later naartoe gaat voor erfrechtadvies...

Een enorme sleutelbos met allemaal verschillende sleutels...

Dat kan eenvoudiger...
Door over te stappen naar die ene masterkey van Ancora.

Van alles naar 1Ancora Noordwijk
St. Jeroensweg 16
2201 NX  Noordwijk

Ancora Katwijk
Baron S. de L. Wyborgstraat 1
2225 TD  Katwijk

www.ancora.nl
Tel. 071-4016545

Kerkstraat 44 
2201 KN  Noordwijk

IN MEMORIAM
De heer  A.W. Wijnands 

Writsaert 136 91 jaar Dat hij moge rusten in vrede
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Op 15 februari 2022 heeft Hof Arnhem-Leeuwarden 
(naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad 
van 11 juni 2021) een - mijns inziens - bijzondere 
uitspraak gedaan over overdrachtsbelasting tussen 
uit elkaar gaande samenwoners.

In het kort zal ik schetsen wat de heersende leer is ten 
aanzien van overdrachtsbelasting.
Als twee samenwoners uit elkaar gaan en ze hebben 
een gemeenschappelijke woning, kunnen ze de woning 
óf verkopen óf toedelen aan één van de samenwoners. 
Bij verkoop komt de overdrachtsbelasting voor de 
samenwoners (normaliter) niet om de hoek kijken omdat 
bij “kosten koper” de koper ook de overdrachtsbelasting 
betaalt. Als het huis wordt toebedeeld aan één van de 
samenwoners moet deze over de helft die hij erbij krijgt 
2% overdrachtsbelasting betalen.

Maar artikel 15 lid 1 sub g van de Wet Belastingen van 
Rechtsverkeer geeft een vrijstelling voor de verdeling 
tussen samenwoners. Er moet aan een aantal voorwaarden 
voldaan zijn: de samenwoners moeten de woning 
gelijktijdig hebben aangeschaft, en de verdeling van de 
eigendom mag niet verder uit elkaar liggen dan 60% voor 
de één en 40% voor de ander. Dus als Jeroen al een huis 
had, en Saskia koopt 3 jaar later de helft van Jeroen, dan 
is bij latere toedeling van het hele huis aan één van hen 
2% overdrachtsbelasting verschuldigd omdat de eigen-
domsverkrijging niet gelijktijdig was. Als Jeroen en Saskia 
het huis wel gelijktijdig hadden gekocht maar Jeroen voor 
70% en Saskia voor 30% genieten ze bij latere toedeling 
evenmin de vrijstelling.

In de casus van Hof Arnhem-Leeuwarden van 15 februari 
2022 betrof het twee samenwoners die bij het uit elkaar 
gaan een woning gingen leveren aan de vrouw die geheel 

Samen vakantie vieren of samen een terrasje pakken. 
Van het leven genieten wordt mooier als je dat kunt 
delen. Ben je op zoek naar een fijne partner? En vind 
je het leuk om op een persoonlijke manier mensen 
te leren kennen? Kom dan naar het singlescafé, ga 
vrijblijvend het gesprek aan en wie weet krijgt de 
liefde in jouw leven weer een kans.

Op vrijdag 8 april 2022 organiseren Welzijn Noordwijk 
en Welzijn Teylingen weer een editie van 60+ Dating; het 
Singlescafé. Hier ontmoeten single mannen en vrouwen 
elkaar en hebben ze de mogelijkheid om op een laag-
drempelige manier met elkaar in gesprek te gaan. Dit 
alles onder het genot van een hapje, drankje en muziek.
Voor wie het spannend vindt om tijdens het singlescafé 
zomaar met iemand in gesprek te gaan zijn er de hele 
middag organisatoren aanwezig. Zij kunnen het ijs voor 
je breken om in contact te komen met die ene leuke man 
of vrouw. Iedere alleenstaande vanaf 60 jaar, wonend in 
Sassenheim, Voorhout, Warmond, Noordwijk, de Zilk of 
Noordwijkerhout, is van harte welkom.

Het Singlescafé 60+ vindt plaats op een locatie in Lisse en 
begint om 15.00 uur, inloop vanaf 14:30 uur. Deelname 

bedraagt € 12,50 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, 
hapjes en 2 consumptiebonnen. De activiteit duurt tot 
18.00 uur. Aanmelden t/m maandag 28 maart 2022, 
telefonisch via 0252-231 805 of via info@welzijnteylingen.nl  
Deelname aan de activiteit is pas definitief na ontvangst 
van de schriftelijke bevestiging.
Om de locatie discreet te houden, ontvangt men de 
locatiegegevens bij de bevestiging van deelname.
Tijdens het evenement worden geen foto’s gemaakt.

eigendom was van de man. De vrouw vond dat artikel 15 
lid 1 sub g WBR van toepassing was. De Rechtbank en het 
Hof stelden de vrouw in het ongelijk: man was enig 
eigenaar van de woning.

De Hoge Raad stelt echter dat sinds 1995 onder 
‘gezamenlijke verkrijging’ in artikel 15 lid 1 sub g WBR 
ook moet worden verstaan de gezamenlijke verkrijging 
van economisch eigendom. Het Hof moest dus uitzoeken 
of er sprake was van economisch eigendom. Vervolgens 
oordeelt het Hof dat de vrouw aannemelijk heeft gemaakt 
dat zij en haar partner al vóór de eigendomsverkrijging 
door de man waren overeengekomen dat al hun 
bezittingen in de verhouding van hun inkomens 
gemeenschappelijk economisch eigendom zouden 
vormen en dat die verhouding ook toen al 40/60 was. 
Dat betekende dat man en vrouw op 1 maart 2012 (de 
juridische eigendomsverkrijging door de man) gezamenlijk 
de economische eigendom van de woning hebben 
verkregen in de verhouding 40% voor de vrouw en 60% 
voor de man. Uit het verwijzingsarrest van de Hoge Raad 
volgt dan dat bij de levering van de 60% aan de vrouw, de 
vrouw recht heeft op de overdrachtsbelastingvrijstelling 
van artikel 15 lid 1 sub g WBR

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere60+ Singles Café

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.

54

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 ouderenbon-
den. 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 
maar ze wil nu wat meer tijd voor haar gezin vrijmaken en 
daarom zijn we 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 (penningmeester) : Tel. 06 – 25 066 569 
of per mail naar: penningmeester@kbonoordwijk.nl 



Activiteiten weer normaal…

We mogen weer!
Op Sportpark Duinwetering in Noordwijk kan, nu de 
versoepelingen van de coronamaatregelen ingegaan zijn, 
weer volop aan de conditie gewerkt worden. Niet alleen 
goed voor de conditie, maar ook de sociale contacten 
kunnen weer aangehaald worden. 
Aan de volgende activiteiten kan meegedaan worden:
BeweegFIJN: bewegen voor senioren, afgestemd op 
ieders mogelijkheden. In principe een buitenactiviteit, bij 
slecht weer in de sporthal.
Iedere woensdagochtend van 10 tot 11 uur, koffie vanaf 
half 10. Docent: buurtsportcoach Remco Broekman. 
Deze activiteit is vooralsnog gratis.
Walking Football: voetballen voor senioren met 
aangepaste regels. Niet rennen, klein veld.
Voetbalachtergrond niet noodzakelijk. Iedere woensdag-
ochtend van 10 tot 11 uur, koffie vanaf half 10. 
Enkele keren gratis kennismaking, daarna contributie.
 Informatie over bovenstaande bij Leo Kruithof, 
evenementen@vvnoordwijk.nl of 06-45891281.

Ook Walking 
Football en 
BeweegFIJN 
gaat er weer 

tegenaan!

Doe mee! 

Gelukkig zijn de coronabeperkingen met enkele 
uitzonderingen grotendeels opgeheven. Voor onze 
activiteiten zijn er feitelijk geen beperkingen meer; 
mondkapjes dragen, QR-code scannen, afstand houden, 
het is gelukkig allemaal niet meer van toepassing. Hierdoor 
kunnen alle activiteiten weer min of meer op normale wijze 
worden georganiseerd.

Echter, gezien de nog steeds heersende corona 
besmettingen is het zeker nog raadzaam om de eigen 
veiligheid/gezondheid in de gaten te houden. Behoud 
indien mogelijk zeker nog enigszins een comfortabele 
onderlinge afstand aan in de binnenruimten van de 
gebouwen die we meestal gebruiken, De Wieken en 
Het Trefpunt. Bovendien, voelt u zich niet fit, blijf dan 
alstublieft thuis.

Aanmelden! 
Wat wel blijft is het aanmelden voor deelname aan activi-
teiten. Naast regelmatig terugkerende activiteiten komen 
er nu ook weer meer eenmalige bijeenkomsten nu alles 
weer is vrijgegeven. Voor ons het van belang dat we vooraf 
tijdig weten wie en hoeveel mensen aan een activiteit/
bijeenkomst willen deelnemen.
 
Bent u al langer een vaste deelnemer aan bijv. het hand-
werken (wekelijks) of de bingo (maandelijks) en heeft u 
zich na september 2021 schriftelijk hiervoor aangemeld via 
het aanmeldingsformulier, dan hoeft u zich nu niet steeds 
opnieuw aan te melden tot het einde van dit seizoen (31 
augustus a.s.). 
 
Wilt u aan een activiteit of bijeenkomst deelnemen en 
heeft u zich nog niet aangemeld, schrijf u dan voor elke 
activiteit afzonderlijk in. U kunt meerdere activiteiten op 
1 formulier opgeven! 
 

Ook belangrijk is dat u zich afmeldt als u niet meer aan 
bepaalde activiteiten deelneemt. Staat u op de lijst en 
komt u regelmatig niet, dan wordt u op enig moment van 
die lijst verwijderd en kunt u mogelijk niet deelnemen als 
u opeens weer besluit om toch weer te komen. Dit om te 
voorkomen dat we wel namen hebben, maar niet goed 
kunnen inschatten op hoeveel mensen (aanwezigen) we 
moeten rekenen en dat is de reden waarom iedereen zich 
moet inschrijven. We willen vooraf weten hoeveel mensen 
er komen zodat we daarop kunnen inspelen i.v.m. de 
ruimte, stoelen, materialen, vrijwilligers etc., etc.….

Over activiteiten 
(voor iedere activiteit hiernaast moet u zich dus 
tijdig aanmelden) 
Er staat de komende tijd al best weer het nodige op 
het programma (zie ook de agenda’s) 

Fietsen met Leo v.a. 13 april 
Leo Zonneveld heeft ook weer 
lentekriebels en gaat weer een leuke 
fietsroutes uitzetten om samen met 
een gezellige groep liefhebbers op 
pad te gaan. Aanmelden verplicht! 
Voorlopig zijn de volgende woensdagmiddagen 
ingepland (vertrek vanaf De Wieken): 13 april, 11 mei, 
15 juni, 13 juli, 10 augustus en 14 september 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, is er een 
maximum aantal deelnemers om het overzichtelijk en 
veilig te houden. Er zal contact met u worden opgenomen. 

Creatief handwerken voor Pasen, 13 april 
Op deze woensdagmorgen vanaf 10.00 uur is er een leuke 
knutsel- en handwerk bijeenkomst in De Wieken speciaal 
gericht op de komende paasdagen. Wij geven een 
workshop paashaasjes maken. Wel graag een haaknaald 
meebrengen. Vooraf aanmelden zodat wij weten hoeveel 
materiaal we moeten inkopen. Aan deze workshop zijn 
voor leden geen kosten verbonden, niet-leden € 2,50. 

Modeshow in de Wieken, 23 april 
De voorjaars modeshow van de firma van de Klooster 
kan gelukkig ook weer gewoon plaats vinden. Op zaterdag 
23 april presenteren ze u hun nieuwste collectie met de 
vertrouwde kwaliteit. De inloop is vanaf 10.30 uur en de 
modeshow start om 11.00 uur. Aansluitend is er eventueel 
een lichte lunch of high-tea voor €  3,50 p.p. (vooraf 
opgeven, zet dan op het aanmeldingsformulier: + Lunch ). 
Na de pauze start de verkoop door het v.d. Klooster team. 
Ontspannen en in een gezellig sfeer dichtbij uw garderobe 
aanvullen, het kan die dag heel makkelijk.   

Koningsdag, 27 april 
In de vorige Nieuwsbrief meldden we u dat we helaas geen 
ruimte hadden om Koningsdag te kunnen vieren. Gelukkig 
is er een oplossing gevonden en doordat in overleg 
Bridgeclub Oudt Noortwijck die dag naar het Trefpunt 
verhuist, kunnen wij toch nog een leuke middag 
organiseren in De Wieken.  

Er is koffie/thee, een hapje en een drankje en verder 
beginnen we met een koninklijke gratis (verhalen)bingo, er 
is een muzikaal optreden, er is een loterij en tot slot draaien 
Maarten en Hester 2 ronden bingo. Kortom, gewoon een 
gezellige en gevarieerd middagprogramma met leuke 
prijzen en we nodigen u hier graag voor uit. 
Aanvang 14.00 uur. Aanmelden tot 20 april. 
Iedere deelnemer moet zich hiervoor aanmelden, want is 
uitsluitend voor deze bijeenkomst!! 

Klaverjas-drive, zaterdag 21 mei 
Op zaterdag 21 mei organiseren we weer een klaverjas-drive 
voor de liefhebbers in De Wieken. Onder leiding van Jan 
Groenewoud en Bart van der Kwaak wordt er weer een “Jan 
van Leeuwen-drive” gespeeld met leuke prijzen. 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. Kosten deelname :  
voor leden € 5,- . Bent u geen lid van KBO Noordwijk dan 
betaald u € 8,-. Aanmelden tot 14 mei.

Samen koken samen eten
Ook op vrijdag is Alice aanwezig in de gezellige woonkeuken 
van de pastorie aan de van Limburg Stirumstraat. Zij is 
aanwezig om 10.30 uur en dan staat de koffie/thee met koek 
klaar als iedereen binnenkomt. Alice is een gezellige vrouw 
met een leuke babbel. De deelnemers maken gezamenlijk 
de maaltijd klaar en dan is het genieten. Er zijn nu weer een 
paar plaatsjes vrij gekomen dus heeft u zin en tijd bel dan 
Annie van Beelen 071 8881407.

Wijnproeverij, vrijdag 6 mei 
Vorig najaar hadden we ook een wijnproeverij 
gepland, toen kon het helaas op het laatste moment 
niet doorgaan. Nu gaan we in de herkansing en is het 
vooruitzicht gelukkig een stuk beter.
 
Gerda en John Vesseur zullen weer een leuke middag 
voor u verzorgen.  Ze nemen u mee met verhalen 
over het maken van wijn en verrassen u met mooie 
combinaties van leuke hapjes en diverse wijnen die 
daar qua smaken uitstekend bij elkaar passen. 
U kunt zich hiervoor tot 30 april (schriftelijk) 
aanmelden. 
 
Kosten voor deelname : voor leden €  10,- en 
niet-leden € 12,50.
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Vacatures
●  Redacteur (m/v) per direct
- Redacteur voor de opmaak van onze Nieuwsbrief 
 (bekend met Desktop Publishing software)
-  Redacteur algemeen, voor de inhoud van de Nieuwsbrief 

(interviews, verslagen etc.).
Heeft u interesse of weet u misschien iemand die wij
zouden kunnen benaderen voor één van de boven-
genoemde vacatures, neemt u dan a.u.b. even contact 
op met:
• dhr. Thijs van Bohemen (secretaris a.i.)  
 tel. 06 – 53 824 217
• 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

Miniconcert, Hemelvaartsdag donderdag 26 mei

Weet u het nog, zo’n 2 jaar geleden hadden we in  
De Wieken een prachtig optreden van een harpiste.  
Zij is helaas inmiddels gestopt, maar we hebben voor u 
toch weer een harpiste kunnen contracteren voor een 
mooi mini-concert op Hemelvaartsdag. 
 
Harpiste Petra Rosa zal voor u optreden samen met 
zangeres Annebet en zij zullen u verrassen met hun 
programma “Een koffer vol herinneringen”.
 
Het belooft weer een bijzondere muzikale middag te 
worden op deze ook bijzondere Hemelvaartsdag. 
Aanmelden uiterlijk tot 20 mei. 

Varen, dagtocht Land van Heusden en Altena - 7 juli

Tot slot nog een echte uitzwaaier, een voor-aankondiging 
voor opnieuw een fantastische dagtocht op het water. 
Weet u het nog, vorig jaar zomer zijn we met best een 
grote groep een dag gaan varen vanuit Rotterdam, 

iedereen heeft toen volop genoten van een prachtige 
rondvaart over 7 verschillende rivieren en de Deltawerken 
met erg mooi weer op een hele luxe boot van Spido. 
Deze zomer hebben we opnieuw een rondvaart besproken 
voor een vergelijkbare mooie tour maar nu naar een ander 
gebied, het Land van Heusden en Altena. We verwachten 
ook deze keer weer veel animo voor deze tocht maar we 
willen u alvast een datum presenteren zodat u deze 
eventueel al in uw agenda kunt zetten.
 
Het wordt wederom een complete dagtocht van ongeveer 
8 uur vaartijd, inclusief busvervoer vanuit Noordwijk v.v. 
Let u op de volgende Nieuwsbrief waarin we de 
aankondiging met alle details over deze dagtocht en het 
inschrijvingsformulier zullen opnemen. Zo ziet u, er kan 
weer wat en we doen ook graag weer wat voor u. 
 
Hopelijk tot ziens op een of meerdere van onze activiteiten.

  

*)   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    > 

4    > 

> Voor-
beeld 

Let op :  Activiteitnaam  bijv. 
  Klaverjassen       ma (dag) 

Wieken 
14.00 u 

Bijv.: > …..  maart     of   
 Seizoen 2021-22 

 

Attentie : 
Om 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.)  
We proberen voor iedereen zo comfortabel en veilig mogelijke omstandigheden te creëren. 
Help ons daar alstublieft bij ! Veel plezier met uw deelname. 
 

LET OP :  Aanmelden van 1 persoon per formulier 
-  A.U.B. dit hele formulier inleveren  - 

 

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

Naam + voorletters *) Dhr. / Mevr. : 

Adres + huis nr.:   

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 
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Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd April '22 Mei '22
 Bingo
     KBO  v    De Wieken do 14:00 7 12

 Bowlen   (All American Bowling)
     KBO  v   Langelaan 2, Nwhout do 14:00 21 19

 Creatief Handwerken voor Pasen
     KBO  v  De Wieken wo 10:00 13

 Fietsen
     KBO  v   De Wieken wo 13:15 13 11

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken di 14:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Hemelvaartsdag - Muzikale middag
     KBO  v  De Wieken do 14:00 26

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 7, 14, 21, 28 12, 19

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen ma 13:30 4, 11, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Klaverjasdrive
     KBO  v   De Wieken za 10:30 21

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken ma 13:00 4, 11, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Konings(mid)dag
     KBO  v   De Wieken wo 14:00

 Modeshow > v an der Klooster Mode
     KBO  v   De Wieken za 11:00 23

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 6, 13, 20 4, 11, 18 25

  Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 8, 22 6, 20

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 7, 14, 21, 28 12, 19

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 10:45 7, 14, 21, 28 12, 19

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:30 4, 11, 25 2, 9, 16, 23, 30

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 08:45 19 17

 Wijnproeverij
     KBO  v  De Wieken vr 14:00 6

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd April '22 Mei '22
 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken wo 13:30 6

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken wo 13:30 13, 20 4, 11, 18, 25

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt wo 13:30 27 (Trefpunt)

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt vr 13:30 1, 8, 22, 29 

15=Paasdrive
 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

vr 13:30 6, 13, 20, 27

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken di 19:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt di 10:00 12 10

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken di 13:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt za 13:30 9, 23 14, 28

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 4, 25 9 (gezamenlijk)

AAccttiivviitteeiitteenn

27 april -  Muziek en Bingo
 zie elders in de Nieuwsbrief

AAccttiivviitteeiitteenn

Puzzel
Oplossing puzzel inleveren
 in envelop met tekst buiten-
kant ‘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 13 april. 
De prijs is een VVV bon van 
€ 10, - welke bekend wordt 
gemaakt in de volgende 
nieuwsbrief.
De oplossing van de 
puzzel is: ‘broedseizoen‘ 
en de winnaar van de 
VVV bon is:   Mw. C.C.J.M. 
Robbers-van den Berg, Daniël 
Noteboomstraat 12, Noordwijk   

Horizontaal
1 Glasgordijn 6 dezelfde gedaante hebbend 12 kleur 14 hoornachtige voet van een paard 15 eminentie (afk.) 17 persoon-
lijk voornaamwoord 18 koud 20 Nederlandse universiteit (afk.) 21 toestemming 22 mythologisch geslacht van reuzen 
25 boom 28 wortel 29 Cubaanse dans 31 kartonnen bergruimte 32 slee 33 inhoudsmaat (afk.) 35 golfterm 36 getal 
37 selenium (afk.) 38 deel van een maand 40 snaarinstrument 42 familielid 43 gemakkelijk 44 goud (symbool) 46 roeis-
paan 48 vlekje 51 peuter 53 anoniem (afk.) 54 insecteneter 56 voegwoord 57 lidwoord 58 schrijfvloeistof 60 meerstem-
mig gezang 62 moeilijk buigzaam 64 gevestigd zijn 66 Zuid Amerikaans land 68 Europese Unie (afk.) 69 Oud Egyptische 
zonnegod 70 insecteneter 72 onderwijs instelling in Limburg 73 radioactief element (symbool) 74 weertype 76 jongen 
werpen (van schapen) 78 klooster slaapzaal 79 werkman die toezicht houdt op de oven.

Verticaal 
1 Trottoir 2 Turkije (in internetadres) 3 liefdesavontuur 4 prooi zoeken 5 persoonlijk voornaamwoord 7 slecht horend (afk.) 
8 plaats 9 muziekstukje 10 voegwoord 11 tot rimpels trekken 13 muzieknoot 16 insect 18 ineengedraaid opgestoken haar 
19 niet volle 21 twaalf dozijn 23 voorzetsel 24 Europese commissie (afk.) 26 Zuid Afrika (Eng.afk.) 27 onder officier (afk.) 
30 deel van een atoomkern 34 voortbestaan 36 deel van een circus 38 verstrooit 39 luchtvaartmaatschappij (afk.) 
40 onderricht 41 muziekgenre 45 roofvogel 47 tussentijds 49 feestelijk ontvangen 50 neerslachtig 52 vogeltje 54 slaap-
plaats van een dier 55 meisjesnaam 57 lekkernij 59 karaat (afk.) 60 symbool voor Cerium 61 na Christus (afk.) 63 jongens-
naam 65 vracht 67 vaas voor as 71 zoogdier 74 titel 75 voorzetsel 76 openbaar vervoer (afk.) 77 metaal (symbool). 

Peiling voorkeur 
onder leden
Tezamen met de vorige Nieuwsbrief 
hebben alle leden een geel formulier 
ontvangen over de verbinding van 
KBO Noordwijk met de provinciale 
en landelijke KBO. Deze peiling van 
voorkeur onder de leden heeft tot 
dusver al een mooi aantal reactie 
opgeleverd. Omdat de termijn om 
te reageren nog niet is afgelopen en 
er nog dagelijks formulieren binnen-
komen, kunnen we nog geen 
eindconclusie weergeven.
De uitkomsten van deze peiling zullen 
we daarom in de eerstvolgende 
Nieuwsbrief publiceren.

Rijbewijskeuring
Veranderingen bij het CBR heeft er 
voor gezorgd dat er nu veel meer 
werk verricht moet worden. Vroeger 
was er 1 formulier maar nu kunnen er 
soms wel tot 7 formulieren zijn want 
voor elke medische aandoening is er 
nu een formulier. Het kan mogelijk 
zijn dat door deze formulieren per 
persoon meer tijd nodig is waardoor 
de afspraak kan uitlopen. Indien u een 
afspraak bij Stichting MediPartners 
Nederland in het Trefpunt wilt maken 
dan is het volgende telefoonnummer 
beschikbaar 071 5728434. Hier kunt 
u vragen wat u mee dient te nemen 
naar de keuring.
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Rijbewijskeuring
Veranderingen bij het CBR heeft er voor gezorgd 
dat er nu veel meer werk verricht moet worden. 
Vroeger was er 1 formulier maar nu kunnen er 
soms wel tot 7 formulieren zijn want voor elke 
medische aandoening is er nu een formulier. Het 
kan mogelijk zijn dat door deze formulieren per 
persoon meer tijd nodig is waardoor de afspraak 
kan uitlopen. Indien u een afspraak bij Stichting 
MediPartners Nederland in het Trefpunt wilt 
maken dan is het volgende telefoonnummer 
beschikbaar 071 5728434. Hier kunt vragen wat u 
mee dient te nemen naar de keuring.



VOUCHER

VOUCHER
25% korting op

een lunchgerecht 
naar keuze!

Lekker samen
lunchen of dineren?

Restaurant Plein6 biedt meer dan je denkt!

Wintertuinlaan 6, Noordwijk  |  T 088 036 32 41  |  restaurantplein6@sheerenloo.nl
www.restaurantplein6.nl

Openingstĳ den:
Maandag van 09.00 uur tot 17.00 uur  |  Dinsdag t/m vrĳ dag van 09.00 uur tot 20.00 uur  |  Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

✁

✁

Restaurant Plein6 is een unieke plek op woon-
zorgpark Willem van den Bergh, om te zijn en om 
te werken. Het is een prachtige ontmoetingsplek, 
waar verschillende mensen elkaar treffen. Van 
bewoners van het park tot recreanten, van kinderen 
tot senioren en van medewerkers ‘s Heeren Loo 
tot mensen die hun verwant bezoeken. 

Of je nu komt voor een kopje koffi e met een 
krantje, voor een kinderfeestje of een heerlijke
daghap; iedereen is welkom bij Restaurant 
Plein6. Het restaurant telt ruim 100 zitplaatsen, 
is modern ingericht en geeft een prachtig breed 
uitzicht over de nieuw aangelegde tuin en het 
woonzorgpark.

Knip deze voucher uit en lever deze in 
bĳ  Restaurant Plein6. Eén voucher 

per persoon. Geldig t/m december 2022.

Een gratis
kopje koffi e

of thee!
Knip deze voucher uit en lever deze in 

bĳ  Restaurant Plein6. Eén voucher 
per persoon. Geldig t/m december 2022.

Wat is pensioen ? 
Pensioen is het inkomen dat je ontvangt wanneer 
je stopt met werken of arbeidsongeschikt raakt. 
Ook kan je partner jouw pensioen uitgekeerd krijgen 
als je overlijdt.  Je totale pensioen bestaat vaak uit 
drie delen: 

1. Een uitkering van de Nederlandse overheid, zoals de 
AOW (Algemene Ouderdomswet), WIA (wet Werk en 
Inkomen naar Arbeidsvermogen) en Anw (Algemene 
Nabestaandenwet). 

2. Een uitkering van je pensioenuitvoerder. Vrijwel elke 
werkgever is aangesloten bij een pensioenuitvoerder. 
Maandelijks wordt een bedrag van je inkomen 
ingehouden voor de pensioenpremie. 

3. Een persoonlijke aanvulling, bijvoorbeeld in de vorm 
 van spaargeld en/of een lijfrentepolis.
 
Pensioen en gebeurtenissen in je leven 
Pensioen klinkt voor veel mensen ver weg. Toch is pensioen 
dichterbij dan je denkt. Stel je krijgt een nieuwe baan, gaat 
samenwonen of trouwen, krijgt een kind of gaat uit elkaar…

Over Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) 

Wat is MPO 
MPO is een informatieve website die u kunt zien als de start 
voor overzicht en inzicht in uw pensioen. De website is in 
2011 opgericht en in 2021 volledig vernieuwd. U vindt op 
MPO persoonlijke informatie over al uw opgebouwde 
pensioen. En het pensioen dat u nog verwacht op te 
bouwen via pensioenuitvoerders. Ook ziet u uw AOW terug. 

Naast uw pensioenbedragen en AOW, staat op MPO onder 
andere informatie over: 

•  De gevolgen van verschillende levensgebeurtenissen 
 op uw pensioen. Denk aan scheiden of overlijden. 
•  Wat er met uw pensioen gebeurt als het beter of 
 slechter gaat met de economie. 
•  Het gezamenlijke pensioen van u en uw partner. 
 Ook als een van u komt te overlijden. 
•  Handige rekentools om in te schatten wat bepaalde 

pensioenkeuzes doen met uw pensioen. Bijvoorbeeld 
eerder stoppen of langer doorwerken. 

•  Contactgegevens van al uw pensioenuitvoerders en de 
Sociale Verzekeringsbank. 

Van wie is MPO 
De website MPO wordt beheerd door de Stichting 
Pensioenregister (SPR). Deze onafhankelijke stichting is in 
2008 opgericht en heeft als wettelijke taak om de burger 
inzicht en overzicht te geven in zijn of haar pensioen. 
SPR is een samenwerkingsverband tussen de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB), de Pensioenfederatie en het 
Verbond van Verzekeraars. Meer informatie vindt u op 
www.pensioenregister.nl. 

Bij wie kunt u terecht met inhoudelijke 
pensioenvragen 
Heeft u vragen over een specifieke pensioenregeling ? 
Neem dan contact op met uw eigen pensioenuitvoerder(s) 
en/of secretariaat KBO Noordwijk. 
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Later goed 
geregeld ? 

Check het nu ! 



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.
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, 2203 BC  Noordwijk 
 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

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

ALGEMENE INFORMATIE
KBO NOORDWIJK-LIDMAATSCHAP

CONTRIBUTIE 
Per 1 januari 2022 bedraagt de contributie voor het lidmaatschap 
€ 25,00 per persoon en voor elk volgende lid op hetzelfde adres 
€ 21,00 per persoon per jaar.

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

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

Volgende Nieuwsbrieven 

Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
                              
  Nummer            uiterste inleverdatum:
Mei      4       13 april
Juni     5       11 mei
Juli/Aug    6       15 juni
September   7       10 augustus
Oktober    8       14 september
November   9       12 oktober
December   10       16 november

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