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Een Nieuwsbrief midden in de zomer, dat is nog niet 
eerder gebeurd. Toch vinden wij het deze keer verstan-
dig, immers tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
20 juni jl. besloten wij met elkaar dat wij verder willen 
als een ouderenbond die niet het eerste deel is van een 
ketting die verder bestaat uit de provinciale Bond en de 
landelijke Unie. Dat besluit is niet lichtvaardig genomen. 
Wij hebben de eerste helft van 2022 alle zaken op een rij 
gezet en op basis daarvan het besluit genomen.

Ik moet zeggen, dat ik daarna een wat vreemd gevoel 
had, ongeveer zoals ik dat had toen ik trouwde: ik wilde 
het, maar ik wist dat ik daarmee een deel van mijn leven 
afsloot. Iets afsluiten gaat altijd gepaard met een vorm van 
nostalgie. Ik loop al heel lang mee in de KBO-organisatie, 
als voorzitter van de KBO Noordwijk, bestuurslid en een 
aantal jaren als voorzitter van de provinciale Bond en in de 
periode dat ik voorzitter van KBO Zuid-Holland was, als 
bestuurslid van de Unie KBO. Op die manier heb ik de 
organisatie dus leren kennen. Ik heb ook gemerkt dat de 
laatste jaren vooral aandacht is geschonken aan de interne 
organisatie en dat leden een voorwaarden scheppend 
element werden, terwijl wij als organisatie juist steeds de 
leden voorop wilden stellen. Jammer, maar soms moeten 

moeilijke keuzes gemaakt worden en die hebben wij met 
elkaar gemaakt. 
Nu gaan wij met elkaar een nieuwe periode tegemoet. 
Voor 1 januari 2023 moeten wij nieuwe statuten hebben 
die helemaal passen in de wet- en regelgeving voor 
verenigingen. Wij moeten huishoudelijke reglementen 
maken waarin wordt beschreven hoe wij met elkaar de 
vereniging in goede banen kunnen leiden en wij hebben 
een nieuwe naam nodig, want na 1 januari 2023 mogen 
wij KBO niet meer gebruiken. Sommigen zullen dat heel 
jammer vinden, terwijl ik weet dat anderen blij zijn om van 
dat stempel af te komen. Het is niet meer dan logisch om 
met elkaar een nieuwe naam te verzinnen die past bij onze 
vereniging. Dat is het begin, want u weet dat bij een naam 
ook het beeldmerk belangrijk is. Een opdracht die mogelijk 
te moeilijk is voor “vrijwilligers”, maar wij hebben allemaal 
ervaring in ons werk opgedaan, studies gevolgd dus 
mogelijk dat een of meer leden op dat vlak kennis in hus 
heeft….

U ziet het, niet alleen het bestuur, maar wij allemaal gaan 
onze vereniging vorm geven! Heeft u er ook zoveel zin in?

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter...

Wat gaat er veranderen voor uw vereniging per 1 januari 2023?

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
V E R Z O R G I N GU I T V A A R T

‘Ivonne, Margret en Gerard nemen uw zorg 
uit handen op het moment dat u dat nodig heeft’. 

Dag en nacht bereikbaar 06 23954021
Ivonne Clemens  Uitvaartverzorging en  Uitvaartwinkel

www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl
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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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De vereniging:
-  De naam (hiervoor komt er een prijsvraag)
-  Statuten welke volledig gaat veranderen
-  Huishoudelijke reglementen
-  Lay-out van uw nieuwsbrief
-  Introductie van de nieuwe website

Activiteiten uitbreiding
-  Sport (weerbaarheidstrainingen)
-  Computeropleiding voor beginners (PC en laptops)
-  Smartphone(s) uitleg workshop
-  Jaarlijks een workshop over internetcriminaliteit 

(updates)
-  Cultuur
-  Reizen
-  Begeleiden helpen huisvestingsproblemen
-  Energiebesparingen
-  Veiligheid (valpreventie etc.)
-  Uitbreiding ouderadviseurs (communicatie)
-  Muziekopleidingen

Negenendertigste jaargang nr. 7 -  augustus extra 2022

Ontkoppeling KBP-PCOB
-  Het blad KBO-PCOB magazine
-  De afdracht vervalt voor de vereniging van € 27.000, -- 
 minimaal per jaar (€ 18.13 per lid per jaar)

Wat blijft voor U na de ontkoppeling met KBO-PCOB?
-  Als u een energiecontract heeft 
-  Als u een Collectief contract heeft bij het Zilveren Kruis 

Wat verandert er niet?
-  De inzet door vele enthousiaste vrijwilligers voor uw 

vereniging
-  Een hoge motivatie om wat voor elkaar te willen 

betekenen.



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 bovengenoemde
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 
invalbasis 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. Signaleren van verhuizingen en (ernsti-
ge) ziektemeldingen van leden binnen het eigen rayon en 
melding hiervan aan de ledenadministratie.
 Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met:
•  Dhr. Jacques Berbée  (071- 36 138 58)
•  Dhr. J.J. Groenewoud (06 197 506 76)
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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

Per 1 september aanstaande begint ons nieuwe 
activiteiten-seizoen 2022 – 2023. Dat betekent dat 
alle eerdere aanmeldingen door deelnemers aan 
een of meerdere activiteiten van de Noordwijkse 
ouderenbonden komen te vervallen, omdat er regel-
matig wijzigingen zijn in het aantal deelnemers voor 
bepaalde activiteiten.

Als we van de oude lijsten gebruik maken, zijn er beslist 
een aanzienlijk aantal deelnemers die inmiddels niet meer 
actief deelnemen aan een eerder opgegeven activiteit of 
inmiddels voor andere activiteiten hebben gekozen. Om 
actueel te blijven moeten we daarom tenminste jaarlijks 
de aanmeldingen vernieuwen. Help ons daarbij.
Daarom verzoeken wij u dringend om u door middel van 
het nieuwe bijgaande “Aanmeldingsformulier Activiteiten 
seizoen 2022-2023” opnieuw in te schrijven voor de 
activiteiten waar u zeker aan deel wilt nemen. Dus ook 
als u al eerder als trouwe deelneem(st)er bekend bent !! 
Let wel, elke activiteit op een andere locatie of tijdstip is 
een aparte activiteit. Dus neemt u bijv. aan meerdere 
Klaverjasmiddagen deel (ma, di, za) dan dient u zich 
voor elk van deze 3 activiteiten aan te melden. 
Zoals aangegeven op het formulier, kunt u zich voor zowel 
eenmalige als doorlopende activiteiten aanmelden, geef 
het dan wel duidelijk aan. Neemt u niet meer deel aan een 
(doorlopende) activiteit, meldt u dan ook af bij de leiding 

zodat we daarvan op de hoogte zijn en we geen plaats 
meer voor u hoeven te reserveren.

Activiteitenagenda’s worden uitgebreid
De activiteitenagenda’s die we altijd in onze Nieuwsbrief 
plaatsen worden wat uitgebreider.  
Om u een beter overzicht te geven van wat wij hier in 
Noordwijk aan activiteiten hebben, is er in samenspraak 
met ouderenbond ANSV besloten dat we onze gezamen-
lijke overzichten in zowel het blad De Senior (van ANSV) 
als in onze eigen Nieuwsbrief zullen publiceren. Dit zal 
met ingang van het nieuwe activiteiten-seizoen per 1 
september aanstaande worden ingevoerd en in de 
eerstvolgende Nieuwsbrief zichtbaar worden.
 
Afhankelijk door welke ouderenbond een activiteit wordt 
georganiseerd, dient men zich bij die bond aan te melden 
voor deelname. De formulieren kunnen zoals gebruikelijk 
eenvoudig worden ingeleverd in Het Trefpunt of De 
Wieken, in de daar aanwezige postbussen van ANSV, Drie 
Bonden Overleg of KBO Noordwijk. Gebruik voor ANSV-
activiteiten het ANSV-aanmeldingsformulier, voor KBO 
Noordwijk-DBO activiteiten het KBO-DBO formulier zoals u 
dat in deze Nieuwsbrief aantreft. 
Formulieren zijn verkrijgbaar in de 2 dienstencentra en/of 
via de website van ANSV (www.ansv.nu) en KBO Noordwijk 
(www.kbonoordwijk.nl/inschrijfformulieren.html)

Nieuw activiteiten-seizoen gaat van start = 
OPNIEUW AANMELDEN !

Regiotaxi 
CHAUFFEURSTEKORT HOUDT NOG STEEDS AAN 
Beste reiziger, In meerdere sectoren in het land klinkt 
momenteel hetzelfde geluid: er is een groot tekort aan 
personeel. Chaotische taferelen op Schiphol, restaurants die 
noodgedwongen één of meerdere dagen de deuren sluiten, 
kinderopvang die geen nieuwe kinderen meer toelaten. Het 
zijn slechts een paar voorbeelden die momenteel regelmatig 
in het nieuws verschijnen. Ook de Regiotaxi kampt nog 
steeds met dit probleem: er zijn te weinig chauffeurs en te 
weinig kandidaten om de vacatures op te vullen. Daarnaast 
zien wij ook dat het steeds weer drukker op de weg wordt. 
De Regiotaxi heeft een vervoersplicht. Dit betekent dat wij uw 
rit niet mogen weigeren. En dat willen wij natuurlijk ook niet! 
Daarom vragen wij u dit probleem sámen met ons aan te gaan:
•  Boek uw rit alstublieft zo vroeg mogelijk (minimaal twee 

uur van tevoren, maar liever nog eerder);
•  Probeer niet tijdens de spitstijden te reizen, tenzij dit 

noodzakelijk is;
•  Heeft u een belangrijke afspraak? Boek uw rit dan met een 

ruime marge. Liever iets te vroeg dan te laat!
•  Hou er rekening mee dat u wat langer dan normaal in de 

taxi kunt zitten, als andere passagiers eerst moeten worden 
thuisgebracht;

•  Als u een taxi-indicatie of een voorinzitindicatie kunnen wij 
hier momenteel niet altijd aan voldoen. Is dit voor u een 

probleem? Geef dit dan zeker aan ons door.
•  En tenslotte vragen wij uw begrip voor de situatie. We doen 

ons uiterste best u alsnog op tijd op uw bestemming te 
krijgen.

Tegoedbonnen verlopen aan het eind van het jaar
Als uw rit te laat is, óf wanneer u een gegronde klacht 
indient, krijgt u een tegoedbon voor een gratis zone. 
Door het einde van de contractperiode verlopen deze 
bonnen aan het eind van dit jaar. Zorg er dus voor dat u 
uw bonnen op tijd inwisselt! 
U kunt de bonnen gebruiken door het nummer dat erop 
staat door te geven als u uw rit reserveert.

LANGERE WACHTTIJD AAN DE TELEFOON
Het kan momenteel voorkomen dat u aan de telefoon 
wat langer moet wachten. Als dit het geval is, blijft u dan 
toch aan de lijn. Als u ophangt om het opnieuw te proberen, 
komt u weer achteraan de wachtrij en duurt het nog langer. 
Wij proberen u zo snel mogelijk te woord te staan.

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.
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  juni-‘22 

 

      Aanmeldingsformulier KBO / DBO - Activiteiten  2022 - 2023 

       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 bijv.  
 Seizoen 2022-23 

 

Attentie : 
Om organisatorische redenen, is het voor elke deelname aan een activiteit of bijeenkomst verplicht 
om u aan te melden (= reserveren). Voor éénmalige activiteiten: elke keer apart, voor wekelijkse of 
maandelijkse activiteiten: vul dan 1 x langere periode of seizoen in.     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 : > 

Plaats :  ………………………… 
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 

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd September '22 Oktober '22
 Bingo
     KBO  v    De Wieken do 14:00 1 6

 Bowlen   (All American Bowling)
     KBO  v   Langelaan 2, Nwhout do 14:00 22 20

 Creatief Handwerken 
     KBO  v  De Wieken wo 10:15 14 12

 Fietsen
     KBO  v   De Wieken wo 13:30 14

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken di 14:00 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Informatiemiddag Internet-Criminaliteit
     KBO  v  De Wieken vr 14:30 16

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen ma 13:30 26 3, 10, 17, 24, 31

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken ma 13:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Modeshow > van der Klooster Mode
     KBO  v   De Wieken za 11:00 22

 Ouderendag -  Van der Valk Palace Hotel
     Senioren-4-Noordwijk za 14:00 24 -  Zie elders in de Nieuwsbrief

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

  Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Reizen > Vakantie-week  -  Valkenburg
     KBO  v   Hotel Schaepkens v. St Fijt

ma maandag 5 tot zaterdag 10 sept.

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 08:45 20 18

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd September '22 Oktober '22
 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken wo 13:30 7, 14, 21, 28 5,12, 19, 26

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt vr 13:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken di 19:30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken di 13:30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt za 13:30 10, 24 8, 22

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 19 3, 17

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 26 10, 31

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 20 18

 Rijbewijs keuring op afspraak
     DBO     Het Trefpunt ma 10:00 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken vr 12:00 2, 30 14, 28

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt wo 14:30 7, 14, 21, 28 5,, 12, 19, 26

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 13:30 7, 14, 21, 28 5,, 12, 19, 26

Activiteiten

Activiteiten

Lekker weer, volle terrasjes. Het is 
genieten in onze regio, maar het is 
wel heel anders wanneer het nood-
gedwongen is. Een aantal Oekraïense 
vluchtelingen heeft inmiddels al een 
half jaar onderdak gevonden in de 
pastorie van de Maria ter Zee kerk. 
en veilige haven in alle onzekerheid. 
Nu wordt er heel veel geld uitgegeven 
aan vakantie hier en in het buitenland. 
Voor het bedrag van een kopje koffie 
met een appelgebakje kunt u solidair 
zijn met hen die huis en haard verlaten 
hebben. Want voor 7 euro kunt u een 
solidariteitsband aanschaffen. Met de 
opbrengst is het mogelijk om iedere 
week boodschappen te doen voor de 
bewoners in de pastorie. Hier willen wij 
gewoon mee doorgaan en misschien 
ook een dagje uit voor de kinderen 
aanbieden. Zodat zij ook iets van 
vakantie kunnen ervaren. Door het 
dragen van de solidariteitsband laat 
je zien dat ook jij best iets van jouw 
vakantie plezier wilt delen. Want 
gedeeld plezier is dubbel plezier. 

De solidariteitsband is te bestellen 
op de website van Palliam. Ben je niet 
zo bedreven met internet? Telefonisch 
bestellen kan ook. Bij één van de 
secretariaten van de kerken van de 
parochie Sint Maarten. Voor meer 
informatie: Bertijn Prins & Tiny 
van Westerop, info@palliam.nl of 
06 12 08 3423. 
Zie voor het volledige programma: 
www.palliam.nl. Palliam is onderdeel 
van de parochie Sint Maarten

VAKANTIE ERVARING 
AAN ZEE, KOOP EN 
DRAAG MEE!
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Activiteiten
Weet u hoe u internetcriminelen te slim af bent?

KBO Noordwijk in samenwerking met RegioBank en Politie 
organiseert voor U op vrijdag 16 september a.s. workshop 
veilig bankieren en voorkoming van deur criminaliteit, 
stuur het bijgaande inschrijfformulier of een briefje met 
naam en adres en aantal personen naar KBO-brievenbus 
binnen in de hal van Het Trefpunt of De Wieken, en of in de 
brievenbus bij Ancora adviesgroep, Kerkstraat 44 in 
Noordwijk.

Programma

14:00 - 14:30 
Ontvangst in de Wieken

14:30 - 15:30 
Presentatie Regio bank inclusief vragen en koffie

15:30 - 16:30 
Presentatie Politie inclusief vragen

16:30 - 17:00 
Vragen en praten met de mensen over dit onderwerp.

17:00             
Sluiting

Weet u hoe u 
internetcriminelen 

te slim af bent?

reis

betaalpas

De buurtzame bank.

Ancora Adviesgroep
Kerkstraat 44
2201 KN Noordwijk
T 071-4016545
E mailbox@ancora.nl
I www.ancora.nl

Locatie:De Wieken, Wassenaarsestraat 5, 2201 RD Noordwijk

Kom naar de workshop Veilig online bankieren op vrijdag 16 september van 14:30 tot 16:30 uur.

Ja, ik kom naar de workshop ‘Veilig online bankieren’ op vrijdag 16 september

Naam:              ……………………………………….……………………………………….………………………………………

Adres:               ……………………………………….……………………………………….……………………………………...

Woonplaats:    ……………………………………….……………………………………….……………………………………..

Aantal personen:  ……………………………………….……………………………………….…………………………………

Aanmeldingsformulier
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Presenteert Ouderendag Noordwijk 
24 september 2022

De organisatie voor deze geweldige dag is als volgt:
13:15  De bus vertrekt bij de Duinpan in de Zilk waar de 

mensen uit de Zilk kunnen opstappen.
13:30  De bus vertrekt van Puyckendam Noordwijkerhout.
14:00  Ontvangst van de mensen in het Van der Valk Palace 

Hotel Noordwijk in de ontvangstzaal met koffie en 
wat lekkers.

14:30 Welkom speech Burgermeester Verkleij. 
14:35 programma Marjolein Meijers deel 1 van Berini tot 

Solex ongeveer 45 minuten.
15:15 Ontvangst in de ontvangstzaal met hapje en drankje.
15:45 programma Marjolein Meijers deel 2 van Berini naar 

Solex ongeveer 45 minuten
16:30 Bussen staan klaar voor het vervoer naar De Zilk en 

Noordwijkerhout.
 Na betaling van de eigen bijdrage van € 5. —p.p. 

wordt de inschrijving voor deelname op datum 
geregistreerd.

De kosten voor de leden van ANSV, KBO Noordwijk, KBO 
Noordwijkerhout en KBO De Zilk bedraagt € 5. – p.p., voor 
niet leden zijn er helaas geen kaarten beschikbaar.

Daarnaast:
Er is ook de mogelijkheid om na de voorstelling het 
ouderwetse en het bekende drie gangen diner te eten.

Deze bestaat als volgt:
Tomatensoep
Paprika schnitzel
Vanille-ijs met chocoladesaus

Dit ouderwetse gerecht kan men apart bestellen (zie optie 
op de inschrijving) en voor de prijs van € 25. —p.p. exclu-
sief drankjes, het totalen bedrag moet men na het diner 
direct voldoen in het restaurant, dit is buiten onze organi-
satie.

AANMELDEN…, wie en hoe?
1.  Uitsluitend leden van de aangesloten Noordwijkse 

ouderenbonden (ANSV, KBO Noordwijk, KBO 
Noordwijkerhout en KBO De Zilk) kunnen zich 

 aanmelden.

2.  Schriftelijk aanmelden via bijgaand inschrijfformulier, 
maximaal 2 personen wonend op 1 adres per formulier. 
Formulier volledig duidelijk invullen en inleveren bij de 
eigen vereniging waar u lid bent (dus via; ANSV, KBO 
Noordwijk, KBO Noordwijkerhout of KBO De Zilk).

3. Na betaling van de eigen bijdrage voor deze middag van 
€ 5,00 per persoon, wordt de inschrijving voor deelname 
op datum geregistreerd en in behandeling genomen. 
Betaling overmaken aan uw eigen vereniging, met 
vermelding “24 september” en uw adresgegevens en/of 
lidnummer(s).

 Toewijzing deelname op volgorde van ontvangst van uw 
betaling en Vol = Vol.

4. Als er onvoldoende plaatsen zijn, zal uw inleg worden 
teruggestort op uw rekening. Deelnemers ontvangen 
hun entreekaart(en) via hun eigen vereniging. 
Entreebewijzen zijn niet inwisselbaar of onderling 
verhandelbaar. Bij ziekte of verhindering voor 24 
september neemt u a.u.b. zo spoedig mogelijk contact 
op met uw ledenadministratie en meldt u zich af.

 De ledenadministratie zal zo mogelijk iemand van de 
reservelijst benaderen om in uw plaats deel te nemen. 
Dus geef U zo snel mogelijk op om teleurstelling te 
voorkomen, en maak het geld over naar uw eigen 
ouderenbond waarbij u bent aangesloten.

Inschrijfformulier

Van Berini tot Solex 24 september 2022

Naam 1: Dhr./Mevr.:  ……………………………………….……………………………………….………………………………

Naam 2: Dhr./Mevr.:  ……………………………………….……………………………………….………………………………

Adres + huisnummer:    ……………………………………….……………………………………….…………………………

Postcode: ……………………………        Woonplaats:    …………………………………………………………………………

Telefoon/Mobiel: ………………………………………..………………………………………..…………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….…………

Naam 1: lid nummer.  ……………………………………….……………………………………….…………………………

Naam 2: lid nummer.  ……………………………………….……………………………………….……………………………

Wilt U blijven dineren bij Van der Valk Palace hotel aanvang 17:00? Dan gaarne het aantal personen vermelden.

Aantal personen voor diner ……………………………………….……………………………………….………………………

Gaarne de € 5. —overmaken als U lid bent van:
Lid van ANSV  naar NL14 INGB 0007090565, t.n.v. ANSV Noordwijk vermelding 24 september 2022
Lid van KBO Noordwijk NL23 INGB 0003 644 769 t.n.v. KBO Noordwijk onder vermelding 24 september 2022
Lid van KBO Noordwijkerhout NL55 RBRB 0939 6929 45 t.n.v. KBO Noordwijkerhout onder vermelding 24 september 2022
Lid van KBO De Zilk NL 76 RABO 03469 98824 t.n.v. KBO De Zilk onder vermelding van 24 september 2022.



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, 2203 GA  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. Gallery Color 
maakt een foto naar keuze afgedrukt op plexiglas. Insturen kan tot 16 oktober.
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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



Samenstelling KBO-bestuur 

Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
Dhr. T.T. van Bohemen  secretaris 
 Tel.  06 – 5382 4217
 E-mail :   secretaris@kbonoordwijk.nl
 Secretariaat KBO Noordwijk :
 (p/a)   Zilkerduinweg 24
 2191 AM  De Zilk
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:
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

Dhr. J.W.M.A. de Mooij 
Springtij 16      71 jaar

Mevr. M.M. Steenvoorden-van der Weijden 
Agneshove 105 Voorhout       91 jaar

Mevr. C.C. Wubben-Compier  
Molenstraat 24        96 jaar

Mevr. C.A.M. Roeleveld-van Dijk
 Van de Mortelstraat 60       81 jaar




