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U leest deze Nieuwsbrief waarschijnlijk nog voor onze 
Algemene Ledenvergadering. Ik weet niet hoe het met 
u is, maar ik vind het deze keer veel spannender dan 
alle voorgaande jaren. Wij beslissen immers over onze 
toekomst als KBO Noordwijk.

Spannend betekent voor mij niet direct “eng”, maar 
meer “hoe gaat onze toekomst eruit zien?” Volgens de 
ingestuurde formulieren kunnen wij het wel inschatten, 
maar alleen de stemmen die tijdens de vergadering 
worden uitgebracht tellen, zoals u weet.
Terwijl ik dit zit te schrijven kijk ik naar buiten en zie de 
zwaluwen voor het eerst dit jaar in groten getale rondvlie-
gen: zij moeten ervoor zorgen dat zij zelf, maar ook hun 
jongen voldoende te eten krijgen. Zo is het binnen het 
bestuur ook: wat de uitkomst van de stemming ook zal zijn, 
er is voor ons veel werk te verzetten. Het zal u niet verwon-
deren dat wij dat heel graag doen. Het organiseren van 
activiteiten en reizen zal altijd gewoon door blijven gaan. 
U leest daarover in iedere Nieuwsbrief, maar dat is natuur-
lijk niet het enige dat het bestuur moet doen. Immers, als 

er zaken zijn die voor de senioren in Noordwijk niet lopen 
zoals wij dat willen, staan wij samen met de andere 
ouderenbonden in het grote Noordwijk op de stoep bij b.v. 
de gemeente. Vaak zijn het de ouderenadviseurs die achter 
problemen komen die opgelost dienen te worden, maar 
ook de HUBA’s (Hulp bij Belastingaangifte) die achter zaken 
komen die beter geregeld kunnen worden. Gelukkig 
hebben wij “korte lijntjes” zodat het vaak niet lang duurt 
om tot een oplossing te komen. 
Kortom, 20 juni 2022 beslissen wij over onze toekomst. 
U krijgt nog een uitgebreid overzicht over alle elementen 
die meespelen, zoals u die de afgelopen maanden al heeft 
kunnen lezen, dus het is niet iets nieuws maar een soort 
opfrisoverzicht. U komt toch wel, want als u nog vragen 
heeft is het dan het moment om die te stellen en om het 
antwoord mee te kunnen wegen in uw besluit.
Geniet de komende tijd van het fijne, op dit moment, 
warme lenteweer!

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter...

KBO bollenwandeling april 

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
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Het is zonnig en de temperatuur loopt op tot 19 graden 
en het beloofd een mooie wandeling te worden langs de 
kleurrijke bollenvelden. We verzamelen en parkeren op 
de Brink en gaan gezamenlijk naar Arthur, een leuke 
lunchroom tegen over de Witte Kerk. 

De meeste deelnemers waren daar al gearriveerd. Marga 
wachtte nog even op de laatsten en met 16 enthousiaste 
personen heette allen van harte welkom waarbij ook een 
nieuwkomer Alice. Aan de rand van Noordwijkerhout 
startte een excursie in het bollenproefveld. Hier hoorden 
we over de ziekzoekers die de tulpen controleren. In de 
open bloem van een zieke tulp zitten veren en deze tulpen 
worden verwijderd. Na goedkeuring van de bloembollen 
keuringdienst worden de bollen gekopt voor de export om 
de bol zo goed mogelijk te laten groeien. In de zomer 
worden de bollen gerooid en in het najaar geplant. Op de 
kwekerij zijn elke dag ruim 40 mensen bezig met kweken, 
verpakken en verhandelen van deze unieke tulpen en 
bijzondere bolgewassen op een zo duurzaam mogelijk 
manier. Dwalingen mogen blijven, dat zijn tulpen van 
een vorig jaar en die vallen op door een andere kleur.
Er was heel veel informatie te lezen op de borden over het 
bollenbedrijf. In de sloot een moedereend met een toom 

jonge, pas uit het ei gekropen eendjes. Een zilverreiger 
vliegt op, kikkers kwaken en donzige waterhoentjes met 
hun rode snaveltjes zwemmen voorbij. Naderen het 
Keukenhof. Wat een belangstelling al die geparkeerde 
auto’s op het grasveld, maar wij nemen het laarzenpad. Een 
idyllisch paadje aan een sloot met in de berm vol bloeiend 
groot hoefblad en daar rode koekoeksbloemen en veel 
gekapte bomen met een prachtig elvenbankje. Bij het 
Keukenhof kasteel op een terras gebruiken we onze 
meegebrachte lunch. Ze zijn vandaag gesloten maar het is 
heerlijk toeven onder de hooimijt. Wat een mooie tuin. De 
tuinmannen zijn bezig met dahlia’s te poten, in rijen liggen 
de bolletjes te wachten. Wat zal dat mooi zijn als ze in bloei 
staan. Het museum Lam lijkt ook de moeite waard. Ik zag 
een mega kleurrijke bonbondoos en een koelkast verkleed 
als mens. We verlaten de kasteeltuin en houden een 
sanitaire stop bij station Lisse. Komen langs de voormalige 
vuilnisbelt bij de Tespellaan en lopen zo weer terug naar 
ons beginpunt. Uiteindelijk net geen 15 km gelopen. Het 
was een hele mooie wandeling. Marga bedankt voor het 
organiseren, ik heb genoten en graag tot een volgende 
keer.

Wimke Schrier

Negenendertigste jaargang nr. 5 - juni 2022



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

Het zal u niet verbazen dat het in veel families geen 
‘koek en ei’ is. Ook komt het voor dat bij overlijden van 
ouders één van de kinderen geen rouwkaart ontvangt 
omdat deze niet gewenst is bij de uitvaart. ‘Tijdens 
leven geen contact opgenomen met pa en ma, dan 
hoeft hij nu ook niet op de begrafenis te komen’, hoor 
ik meermaals.

Soms is een dergelijk kind met wie geen contact meer was 
in de testamenten van de ouders ook onterfd. Vóór 2003 
werd een kind dat onterfd was en een beroep deed op zijn/
haar legitieme portie, alsnog erfgenaam, en kon je bij de 
afwikkeling van de nalatenschap en de verdeling niet om 
dat kind heen. Sinds op 1 januari 2003 het nieuwe erfrecht 
in werking is getreden, blijft een onterfd kind in de letterlij-
ke zin van het woord onterfd, dat wil zeggen ook bij een 
beroep op zijn/haar legitieme portie wordt hij/zij nooit 
meer erfgenaam. Het onterfde kind krijgt een vordering 
op de nalatenschap van een bedrag ter grootte van zijn 
legitieme.  
Na 1 januari 2003 rees dan ook bij veel notarissen de vraag 
of je het onterfde kind actief moest benaderen. Het was 
immers geen erfgenaam dus had je het voor de verklaring 
van erfrecht niet nodig. Ook de andere kinderen en de 
langstlevende ouder zaten vaak niet te wachten op 
(ongewenst) contact. In het verleden zijn er door rechterlij-
ke instanties verschillende uitspraken gedaan over wat een 
notaris nu wel of niet moest doen. Volgens de ene uit-
spraak behoorde het tot je notariële zorgplicht om alle 
erfgenamen in te lichten, en ook het onterfde kind op zijn/
haar rechten te wijzen, terwijl een andere uitspraak een 
notaris berispte omdat die ‘op eigen houtje» een legitimaris 
benaderd had, terwijl de familie dat niet wilde.
De meest recente uitspraak in deze is van de Kamer voor 
het Notariaat in Den Bosch van 21 maart 2022. Vader was 

De 4 Noordwijkse ouderenbonden organiseren via 
hun samenwerkingsorganisatie “Senioren-4-
Noordwijk” op 24 september aanstaande een 
alternatieve Ouderendag voor hun leden in het van 
der Valk Palace Hotel in Noordwijk aan Zee.  

Er zal een spetterende muzikale middag plaats vinden op 
die dag met een mooi programma van de Marjolein Meijers 
Band in een bijzonder ambiance.  Voor deelnemers zal er 
vervoer worden geregeld vanuit de diverse dorpskernen 
van Noordwijk, de Zilk en Noordwijkerhout. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda en houdt de komende 
Nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie over 
deze bijzondere viering. 

overleden, er was een langstlevende en kinderen waaron-
der X. Met X was ruzie. Er was een normaal langstlevende 
testament (wettelijke verdeling) waarbij de langstlevende 
eigenaar wordt van alles en de erfdelen van de kinderen 
schuldig bleeft. X was ook erfgenaam. Bovendien was er 
een executeur. Dus ook hier waren de (andere) kinderen 
niet nodig. De executeur zou de erfgenamen inlichten. 
Toch oordeelde de Kamer voor het Notariaat dat toen de 
notaris de opdracht kreeg een verklaring van erfrecht en 
toedeling op te stellen en van de executeur vernam dat zij 
en haar moeder (de langstlevende) er niet aan toe waren 
contact met X te hebben, het voor hem duidelijk had 
moeten zijn dat de verhoudingen gespannen waren. Juist 
onder die omstandigheden had hij de opdracht met 
zorgvuldigheid en evenwichtigheid naar alle erfgenamen 
toe moeten uitvoeren. De Kamer verwijst naar gedragsre-
gels die de KNB heeft geformuleerd.
Moraal van dit verhaal: in een nalatenschap moet de 
notaris toch alle betrokkenen inlichten, ook al heeft de 
familie dit liever niet. Als een notaris uw wensen daarom-
trent niet kan vervullen ligt dat dus niet aan hem of haar 
persoonlijk maar aan het feit dat de notaris gebonden is 
aan de gedragsregels die (onder meer) voorschrijven dat in 
een nalatenschap alle betrokkenen (in casu in elk geval de 
erfgenamen) moeten worden ingelicht.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-SweereVooraankondiging Ouderendag Noordwijk, 
24 september 2022
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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.

Rijbewijskeuring
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1e Lid : ( per formulier uitsluitend voor leden wonend op 1 adres )

Achternaam  : Dhr. / Mevr. …………………………………………………………………………………………….. 
Voorletters : …………………….. Lidnummer KBO Noordwijk :    5390…………. 
Telefoon : ……………………………………… Mobiele telefoon : …………………………………………… 

2e Lid :  
Achternaam : Dhr. / Mevr. ……………………………………………………………………………………… 
Voorletters : …………………….. Lidnummer KBO Noordwijk :    5390…………. 
Telefoon : ……………………………………… Mobiele telefoon : …………………………………………… 

Uw adres :  

Straat : …………………………………………………………………………... Nr. ………….. 
Postcode :  ………………   ……. Woonplaats : …………………………………………………………. 
Inleveren / retourneren :   uiterlijk 13 mei 2022 

KBO Noordwijk, p/a Willem-Alexanderpark 10, 2202 XW  Noordwijk 
Of deponeer het formulier in de eigen KBO-brievenbus binnen in de hal van dienstencentra : 

 De Wieken, Wassenaarsestraat 5 te Noordwijk Binnen, of 
 Het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee  

 
 

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

 

 

AAllggeemmeennee  LLeeddeenn  VVeerrggaaddeerriinngg 
 

Agenda voor de te houden Algemene Leden Vergadering op :  
 

Datum :  maandag 20 juni 2022  
Locatie :  Buurtkerk, Hoofdstraat 10, 2202 GD Noordwijk aan Zee 

Aanvang :  14.30 uur    (inloop vanaf 14.00 uur) 
 Toegang : uitsluitend voor leden van KBO Noordwijk,  
   voor registratie a.u.b. een geldig legitimatiebewijs  
   of uw KBO ledenpas beschikbaar houden. 
 
 

AGENDA  
 

1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda  

2. Mededelingen  

3. Vaststellen notulen vorige vergadering 

4. Ingekomen stukken 

5. Voordracht door het bestuur tot benoeming van de heer T.T. van Bohemen tot secretaris 

van KBO Noordwijk 

6. Jaarverslag 2021 

7. Financieel jaarverslag  
 

 a. Jaarrekening 2021  

  b. Begroting 2022 

  c. Verslag Kascontrolecommissie en benoeming nieuwe Kascontrolecommissie 

d. Decharge van het bestuur 

     Korte pauze (koffie / thee)  
 

8. De huidige verbinding van KBO Noordwijk met KBO Zuid-Holland en Unie KBO 

a. Samenstellen stem-controle-commissie 

b. Toelichting en uitleg over de huidige problemen en de opties 

c. Afsluitende vragenronde  

d. Stemming over het behouden van de huidige verbinding (met stembriefje) 

9. Uitslag van de stemming over agendapunt 8 d 

10. Rondvraag 

11. Sluiting Algemene Leden Vergadering  

In verband met de te verwachten grotere opkomst van leden, is het noodzakelijk om u voor 
deelname aan deze vergadering schriftelijk aan te melden via het speciale aanmeldingsformulier dat 
u in deze Nieuwsbrief aantreft. Meldt u zich a.u.b. uiterlijk tot 13 juni aanstaande aan.  

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juni '22 Juli '22

 Algemene Leden Vergadering
     KBO  v  Buurtkerk,Hoofdstr.10,Nwijk

ma 14:30 20

 Bingo
     KBO  v    De Wieken do 14:00 2

 Fietsen
     KBO  v   De Wieken wo 13:30 15 13

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken di 14:00 7, 14, 21, 28 5

 Informatie bijeenkomst Drones
     KBO  v  De Wieken ma 14:00 4

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

  Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 7, 14, 21, 28 5

 Reizen > Dagtocht Varen
     KBO  v   Land  v Heusden en Altena

do 08:15 7

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 2, 9, 16, 23, 30 7

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:30 6, 13

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 08:45 21

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juni '22 Juli '22

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken wo 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt wo 13:30 13,, 20, 27

in het Trefpunt
 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

vr 13:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt di 10:00 14

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 21

 Rijbewijs keuring op afspraak
     DBO     Het Trefpunt ma 10:00 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken vr 12:00 10, 24 8

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 13, 20, 27

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 7, 14, 21, 28

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt wo 14:30 1, 8, 15, 22, 29

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 13:30 1, 8, 15, 22, 29

AAccttiivviitteeiitteenn

AAccttiivviitteeiitteenn

Zomersluiting 2022
De Wieken van maandag 11 juli t/m zondag 31 juli 

Het Trefpunt van maandag 1 augustus t/m zondag 21 augustus

Unieke 
tentoonstelling 
in Museum 
Noordwijk
Tot 11 september is in Museum 
Noordwijk een unieke tentoonstel-
ling te zien met de naam ‘Uit de 
schaduw van Max Liebermann: 
Leo Klein-Diepold’. Niet eerder 
waren zo veel werken van de 
onterecht, redelijk onbekend 
gebleven meesterschilder 
Klein-Diepold bij elkaar te zien. 
Op de middenzolder van het 
Rijksmonument aan het Jan 
Kroonsplein is de, aan deze ten-
toonstelling gelieerde, expositie 
‘Kijk HAAR’ te bezoeken. Twee 
mooie redenen om naar Museum 
Noordwijk te komen.

In Museum Noordwijk zijn 69 
schilderijen van Klein-Diepold 
(1865 (Dortmund)-1944 (Berlijn)) 
te bewonderen. Een deel behoort 
tot de collectie van het museum. 
De anderen zijn in bruikleen afge-
staan door eigenaren uit binnen-
en buitenland. Ruim de helft van 
de getoonde schilderijen heeft 
betrekking op Noordwijk of de 
Noordwijkers. Op de midden zolder 
van het Rijkmonument aan Jan 
Kroonsplein 4 te Noordwijk aan Zee 
is een afgeleide expositie te zien 
onder de titel ‘Kijk HAAR’. Deze 
tweede expositie is tot stand 
gekomen door de inspanningen van 
de werkgroep Textiel, Sieraden en 
Accessoires van het Genootschap 
Oud Noordwijk. Centraal in deze 
tijdelijke tentoonstelling is een 
schilderij van Leo Klein-Diepold. 
De tentoonstelling is evenals de 
oeuvre tentoonstelling van Leo 
Klein-Diepold nog tot en met 11 
september van dit jaar te bezoeken.
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Activiteiten 
Creatieve workshop 
‘Opkikker’ haken 15 juni
We hebben weer wat nieuws 
bedacht, een ‘Opkikkertje’. Zoals je 
kunt zien spreekt dit een beetje 
voor zich en hopen wij dat je 
gezellig bij ons aan tafel schuift. 
Zorg zelf voor een klein glazen potje 
met schroefdeksel (kleinste Hak 
potje bijv.) en een haaknaald nr. 2 
of 2,5. Zelf hebben wij er ook bij ons 
voor het geval je deze niet hebt.

Meld je wel vooraf aan zodat we weten hoeveel materiaal 
we moeten inkopen. Aan deze workshop zijn voor leden 
geen kosten verbonden. Niet-leden betalen € 2,50. Je kunt 
je aanmelden t/m 10 juni.                           Annemieke & Fenny

Lezing over fotografie met drones door 
Jaap van Duin op maandag 4 juli
Maandag 4 juli in de Wieken geeft Jaap van Duin een 
PowerPointpresentatie over het maken van foto’s en video’s 
met drones. Vaak is het juist heel erg mooi en interessant 
om gebouwen en andere interessante dingen juist vanuit 
de hoogte te bekijken en te fotograferen. Bij deze presen-
tatie geven we aan wat de mogelijkheden zijn, wat wel 
en niet toegestaan is en nog belangrijker ‘waar’ je mag 
vliegen. Mag dit zomaar overal. Tot zijn pensionering 
werkte Jaap van Duin bij de TUDelft, waar hij promovendi 
en afstudeerders technisch begeleide bij hun veldwerk, 
welke vaak in opdracht ging bij o.a. Rijkswaterstaat, 
waterschappen en aannemers in Kust-en Rivier Waterbouw 
met o.a. het verrichten van inspecties met drones. Dit gaat 
Jaap van Duin aan u vertellen en presenteren met lucht-
foto’s en video’s. Tot dan! 

Fotowedstrijd 
De ouderenbonden van de gemeente Noordwijk 
(Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk) en Gallery 
Color gaan samen een fotowedstrijd houden. Alle leden 
van de ouderenbonden kunnen hier aan mee doen. 
Ons thema is “Uw mooiste plekje van de gemeente 
Noordwijk” 
U mag maximaal 2 foto’s insturen. Dit kan digitaal naar 
“fotowedstrijd2022@gmail.com U kunt ook een afdruk 
van een foto 20x30cm sturen of afgeven bij J. Giezen, 
Adr. Mouriszweg 9, 2203GA Noordwijk. De foto’s moeten

voorzien zijn van naam, adres, telefoon of mobiel nummer 
en e-mail adres. De foto’s moeten in 2022 gemaakt zijn en 
mogen niet bewerkt zijn. Foto’s kunnen gebruikt worden 
voor diverse publicaties. Voor de winnaars zijn mooie 
prijzen te winnen. Galerij Color maakt een foto naar keuze 
afgedrukt op plexiglas. Insturen kan tot 16 oktober.

Gallery Color
Gallery Color klinkt misschien niet bij iedereen bekend in 
de oren maar het is een echt Noordwijks bedrijf. Het begon 
in 1977 (eigenlijk zelfs eerder) bij de geestelijke vader Jan 
van Haarlem aan de Abraham van Rooijenstraat, vlak achter 
toenmalig Foto Kruyt en eetcafé De klucht. Als Gallery 
Fotovaklab bediende het bedrijf tal grote opdrachtgevers 
waaronder internationale bedrijven in techniek en 
ruimtevaart, standbouwers, beeldend kunstenaars, en 
uiteraard ook particulieren. Iedereen was, en is nog steeds 
welkom. Ook schoolfotografie speelde een hoofdrol. In 
1988 werd een grote stap gemaakt met een verhuizing 
naar de Losplaatsweg, waar het tot op de dag van vandaag 
gevestigd is. In 1999 kwam de grote omwenteling van de 
traditionele analoge naar digitale fotografie. In een kleine 
2 jaar verdwenen de meeste doka’s en bijbehorende 
vergroters en maakten die plaats voor digitale belichters 
met laser en LED. Het papier en ontwikkelproces bleven 
echter vrijwel ongewijzigd.  Gallery Fotovaklab heeft in al 
die jaren voorop gelopen qua innovatie wat er medevoor 
heeft gezorgd dat het al die jaren zijn bestaansrecht heeft 
behouden, waar andere bedrijven in de fotografische 
branch ten onder zijn gegaan. Na een overname in 2004 
met de nodige veranderingen werd er in 2008 een nieuwe 
start gemaakt. Met een klein team werden de oude
tradities weer opgepakt.In 2009 werd een online versie 
van het lab geïntroduceerd onder de naam Gallery Color 
waarmee de eerste stappen werden gezet in de internet 
verkoop naast het oude vertrouwde contact met de klant, 
iets wat vandaag de dag nog steeds hoog in het vaandel 
staat. In 2011 werd er een verregaande samenwerking 
aangegaan met Perplex Foto uit Amsterdam wat uit-
eindelijk uitmondde in één bedrijf. Vandaar ook een 
kantoor en showroom in Amsterdam.  De naam Gallery 
Fotovaklab werd via Gallery Imaging uiteindelijk Gallery 
Color. Wat er gemaakt wordt is nog steeds hetzelfde. De 
hoogste kwaliteit foto afdrukken in vele varianten, met 
liefde voor het vak gemaakt. 

Terugblik Activiteiten 
Wijnproeverij
Vrijdag 6 mei kon ook de wijnproeverij weer doorgaan.
John en Gerda Vesseur hebben deze middag weer fantastisch 
verzorgd. Van Gerda leerden we meer over Italiaanse wijnen, 
en de hapjes van John waren hier prachtig op afgestemd. 
Toen dhr. A v.d. Zalm, bedrijfsleider Dirk Noordwijk, hoorden 
dat de wijnen voor de wijnproeverij van de K.B.O waren 
bood hij aan de wijnen die geschonken werden te sponsoren. 
Hoe fantastisch is dit! Nogmaals veel dank aan Gerda en John 
en dhr. A v.d. Zalm van Dirk.

Koningsdag
We hebben weer een heel gezellige Koningsdag gehad. 
Iedereen was goed gemutst en had er zin in om met elkaar 
samen te zijn. Na de eerste Koningsbingo trad: “ Geen 
Gehoor” op en deze gezellige groep maakte het feest 
compleet. Daarna hebben Esther en Maarten ook nog 
een bingo gedraaid met veel leuke prijzen. Na een laatste 
borreltje ging iedereen met een blij gezicht naar huis.

Modeshow
Dit jaar kon na een onderbreking van 2 jaar ook de mode-
show in april weer plaatsvinden. De Firma v.d. Klooster had 
weer een prachtige collectie meegebracht. Dit werd eerst aan 
de dames gepresenteerd en na de lunch kon er naar harten-
lust gepast en gekocht worden. Laten we hopen dat ze de 
nieuwe kleding heel vaak dit seizoen kunnen dragen. 

 

1e Lid : ( per formulier uitsluitend voor leden wonend op 1 adres )

Achternaam  : Dhr. / Mevr. …………………………………………………………………………………………….. 
Voorletters : …………………….. Lidnummer KBO Noordwijk :    5390…………. 
Telefoon : ……………………………………… Mobiele telefoon : …………………………………………… 

2e Lid :  
Achternaam : Dhr. / Mevr. ……………………………………………………………………………………… 
Voorletters : …………………….. Lidnummer KBO Noordwijk :    5390…………. 
Telefoon : ……………………………………… Mobiele telefoon : …………………………………………… 

Uw adres :  

Straat : …………………………………………………………………………... Nr. ………….. 
Postcode :  ………………   ……. Woonplaats : …………………………………………………………. 
Inleveren / retourneren :   uiterlijk 13 juni 2022 

KBO Noordwijk, p/a Willem-Alexanderpark 10, 2202 XW  Noordwijk 
Of deponeer het formulier in de eigen KBO-brievenbus binnen in de hal van dienstencentra : 

 De Wieken, Wassenaarsestraat 5 te Noordwijk Binnen, of 
 Het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee  

 
 

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

 

 

1e Lid : ( per formulier uitsluitend voor leden wonend op 1 adres )

Achternaam  : Dhr. / Mevr. …………………………………………………………………………………………….. 
Voorletters : …………………….. Lidnummer KBO Noordwijk :    5390…………. 
Telefoon : ……………………………………… Mobiele telefoon : …………………………………………… 

2e Lid :  
Achternaam : Dhr. / Mevr. ……………………………………………………………………………………… 
Voorletters : …………………….. Lidnummer KBO Noordwijk :    5390…………. 
Telefoon : ……………………………………… Mobiele telefoon : …………………………………………… 

Uw adres :  

Straat : …………………………………………………………………………... Nr. ………….. 
Postcode :  ………………   ……. Woonplaats : …………………………………………………………. 
Inleveren / retourneren :   uiterlijk 13 mei 2022 

KBO Noordwijk, p/a Willem-Alexanderpark 10, 2202 XW  Noordwijk 
Of deponeer het formulier in de eigen KBO-brievenbus binnen in de hal van dienstencentra : 

 De Wieken, Wassenaarsestraat 5 te Noordwijk Binnen, of 
 Het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee  

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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  mei/juni-‘22 

 

      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. 
Bij aanmelding van meerdere personen -wonend op 1 adres- voor meerdere activiteiten; geef hierboven 
dan duidelijk aan per activiteit welke personen deelnemen (lid 1 en/of lid 2) !! 
Veel plezier met uw deelname. 
 

-  A.U.B. het hele formulier (blad) inleveren  - 
LET OP :  uitsluitend deelnemer(s) wonend op 1 woonadres per formulier invullen !! 

 

Aanmelding deelname KBO & DBO activiteiten  Vandaag dd :   .…. - …. -  202…. 

Deelnemer(s) :     KBO - Lid nr. 1=  5390……….     Nr. 2 = 5390……….   Geen-lid   

Naam  1 :  Dhr./Mevr.  :  

Naam  2 :  Dhr./Mevr.  :  

Adres + huis nr.:   

Postcode :  Woonplaats : 

Telefoon :  Mob. telefoon :  

E-mail :  Lid andere 
ouderenbond : > 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 
 

Extra aanmeldingsformulier downloaden? Zie : https://www.kbonoordwijk.nl/inschrijfformulieren.html 

 
ISD Rubriek  

Energietoeslag aanvragen 
Algemeen 
De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. 
Huishoudens met een laag inkomen kunnen € 800,- krijgen. 
De toeslag is bestemd voor het betalen van de energielasten. 
Welke huishoudens hebben de energietoeslag al automatisch gekregen? 
 Huishoudens die op 31 maart 2022 een bijstandsuitkering (PW), uitkering IOAW/IOAZ of levensonderhoud 

Bbz hebben via de ISD Bollenstreek. 
 Huishoudens die tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022 de Individuele inkomenstoeslag hebben 
ontvangen. 
 Huishoudens die op 31 maart 2022 via de ISD deelnemen aan de Collectieve aanvullende zorgverzekering 

van Zorg en Zekerheid. 
De ISD heeft niet voor alle huishoudens met de Individuele inkomenstoeslag en/of de collectieve aanvullende 
zorgverzekering het recht voor de automatische toekenning kunnen vaststellen. Deze huishoudens hebben 
hierover persoonlijk bericht ontvangen en kunnen de energietoeslag via een verkorte procedure aanvragen.  
De overige huishoudens hebben begin april de eerste termijn van € 200,- ontvangen. 
Welke huishoudens kunnen de energietoeslag vanaf nu zelf aanvragen? 
Alle huishoudens die voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen de energietoeslag aanvragen. 
 U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen. 
 Uw inkomen is maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. En dat geldt voor de maand 

voorafgaand aan uw aanvraag. (voorbeeld: u vraagt de energietoeslag in de maand april aan, dan kijken 
we naar uw inkomen over de maand maart). 

 U voert een zelfstandig huishouden. 
 U hebt van de ISD of andere gemeente nog geen energietoeslag ontvangen. 
 Per huishouden is één keer de energietoeslag mogelijk. 
 U vraagt de energietoeslag aan vóór 1 oktober 2022 
Hoogte energietoeslag 
De energietoeslag is totaal € 800,- per huishouden. 
De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van € 200,-. 
Wie komen niet in aanmerking? 
 Mensen die wonen in een instelling 
 18-20 jarigen 
 Studenten 
 Dak- en thuislozen 
Hoogte bijstandsnormen 120%  
 

Leefsituatie Netto inkomsten per maand 
excl. vakantietoeslag 

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde 
leeftijd 

€ 1.777,92 

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde 
leeftijd 

€ 1.244,54 

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.244,54 

Echtpaar (pensioengerechtigd) € 1.872,49 

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd) € 1.382,89 

Alleenstaande (pensioengerechtigd) € 1.382,89 
 

Telt het vermogen mee? 
Uw vermogen telt niet mee. 
Hoe aanvragen? 
Om uw aanvraag snel te kunnen afhandelen heeft de ISD een digitaal aanvraagformulier beschikbaar. 
Dit formulier staat op de website van de ISD (onder kopje minimabeleid-energietoeslag). Hiervoor hebt 
u een DigiD nodig. 
Is het voor u niet mogelijk om de energietoeslag digitaal aan te vragen? Op de website vindt u ook 
een papieren versie. De afhandeling van een papieren aanvraag kan langer duren dan de digitale 
aanvraag. 
 

ISD Rubriek Energie aanvragen



PuzzelWoordzoeker Wadden  

© ruiterpuzzel.nl 
In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn. Veel 
puzzel plezier. 

 
AMELAND 
BAKBOORD 
BRANDARIS 
DRIJVEN 
DUINEN 
EEND 
FIETS 
FIETSVERHUUR 
FRIESLAND 
GOLF 
GOLVEN 
HARLINGEN 
HAVEN 
HELMGRAS 
HOORN 
KAPITEIN 

KOEGELWIEK 
MIDSLAND 
NATUUR 
NAUTIEK 
NOORD 
NEDERLAND 
OOSTEREND 
OVERTOCHT 
REDDINGSVEST 
RUIMTE 
RUST 
SCHIP 
STILTE 
STRAND 
STUURBOORD 
TERSCHELLING 

TIJ 
UITZICHT 
VAREN 
VEERBOOT 
VLIELAND 
VUURTOREN 
WAD 
WADDENEILAND 
WAL 
WATER 
ZAND 
ZANDBANK 
ZEE 
ZEEHOND

 

R U I M T E E W S A R G M L E H W 

N E G A K E I T U A N E V IJ R D A 

T E D O N U I T Z I C H T N U R D 

O D V D L D N A L E I L V I U O D 

V N U A I V N L E E E Z N E H O E 

E A U M H N E E D E A E E T R B N 

R L R I S H G N R N N N R I E R E 

T R T D C T N S D E A V A P V U I 

O E O S H A I D V N T L V A S U L 

C D R L I W L L R E A S S K T T A 

H E E A P A R A T O S L O E E S N 

T N N N K D A R W E O T E O I T D 

A D N D N O H E E Z N B E M F R T 

B R A N D A R I S T T R K I A A F 

T O O B R E E V I IJ A S O A F N L 

K O E G E L W I E C K W U O B D O 

K N A B D N A Z N A T U U R H E G 

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 15 juni. De prijs is een VVV bon van € 10, - 
welke bekend wordt gemaakt in de volgende nieuwsbrief. De oplossing van de puzzel is: ‘regenboogwortelen‘ en de winnaar van 
de VVV bon is Dhr. P.J. de Groot, Douzastraat 67, Noordwijk.

Van Speijkstraat 2  •  2202 GK  Noordwijk  •  (071) 361 91 02  •  noordwijk@ouderzorgwinkel.nl  •  www.ouderzorgwinkel.nl

dé thuiszorgwinkel voor iedereen

OPRUIMING

Rollator ‘Streamer’
•  ultra lichtgewicht (6,1 kg)

•  7 jaar garantie
•  zeer sterk, maximaal

gebruikersgewicht 150 kg
•  zeer wendbaar door 

uniek ontwerp
•  standaard voorzien van 

afsluitbare tas met magneet-
sluiting en stokhouder
•  zachte comfortbanden
•  diverse kleuren en 

accessoires beschikbaar

Rollator

afsluitbare tas met magneet-

Onze best verkochte 
rollator

Gratis 2 weken 

proberen

•  Kortingen oplopend tot 50%

•  Opruiming op producten zoals: vaste en
mobiele telefoons, boodschappenwagens, 
wandbeugels, bedsteunen, hoofdkussens, 
kalenders en bloeddrukmeters

•  In verband met wisseling van de collectie 
40% korting op diverse sta-op stoelen
uit de showroom
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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:
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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IN MEMORIAM

Dat zij mogen                   rusten in vrede

Mevr.  E.M.M. Roeleveld 

Muscarisstraat 8      77 jaar

Mevr. A.M.M. Brederode-van der Klugt 

Lavendelhof 26      83 jaar

Mevr. H.M. Hoogeveen-Roosdorp 

Jeroenspark 1 k225      98 jaar




