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Voordat ik dit stukje schrijf, lees ik altijd even na wat ik 
de vorige keer had geschreven. U begrijpt dat ik wel 
globaal weet wat ik een maand geleden heb geschreven, 
maar precies… Deze keer werd ik nogal geconfronteerd 
met mijn mening die ik op papier had gezet!

Ik ging ervan uit dat Corona wel voorkomen kon worden 
door mondkapjes te dragen en dat het deze keer wel 
meeviel ten aanzien van het ziektebeeld. Helaas niet lang 
daarna moest ik worden opgenomen in het ziekenhuis, 
met aansluitend een weekje revalidatiehotel, u begrijpt het 
al met Covid! 

En daarbij komt dat ik dezelfde reactie vertoon als 
meerderen onder ons: zo min mogelijk onder de mensen 
komen omdat ik het niet weer wil ondergaan. Dat is ook de 
reden dat ik er bij de Algemene Ledenvergadering niet bij 
zal zijn.  
 
Dat vind ik heel erg jammer, want ik ben heel erg 
benieuwd hoe wij na 1 januari a.s. zullen gaan heten en 
wat ons logo (beeldmerk) er uit zal gaan zien. U begrijpt 
dat ons vertrouwde KBO-logo niet meer gebruikt kan 

worden en wij willen natuurlijk allemaal graag dat het 
komende beeldmerk net zo vertrouwd zal worden, zowel 
op alles wat wij zullen gaan publiceren als op de 
ledenpasjes, het briefpapier en de enveloppes. Het zal vast 
niet van het ene of het andere moment al gerealiseerd 
kunnen worden, maar wel zo snel mogelijk. Ik ben dus heel 
benieuwd naar onze nieuwe naam als naar ons nieuwe 
logo: dat laatste kan pas nadat het eerste door u is 
gekozen.

Natuurlijk moeten wij ons ook buigen over ons blad: blijft 
het Nieuwsbrief? Het dekt wel de lading, immers iedere 
keer wordt u op de hoogte gehouden van het nieuws -dat 
al geweest b.v. over de wandeling van de maand- als de 
activiteiten die de komende maand(en) worden 
georganiseerd. Maar misschien vindt u een andere naam 
beter, wij zullen horen.

U ziet het, veel verandering waarin u mee kunt beslissen en 
2023 wordt een nieuw begin. Ik verheug mij erop. U ook? 

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter...

Vrijwilligersavond

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’. 

Dag en nacht bereikbaar 06 23954021
Ivonne Clemens Uitvaartverzorging en Uitvaartwinkel
www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

Duinsuite

IVONNE      CLEMENS
V E R Z O R G I N GU I T V A A R T
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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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Op vrijdag 4 november jl. konden we eindelijk weer eens 
een vrijwilligersavond organiseren voor alle trouwe 
vrijwilligers. Dit was weer voor het eerst sinds de corona-
crisis meer dan eens roet in het eten gooide en dit steeds 
blokkeerde.  

Tijdens een gezellige barbecue in De Wieken waren ruim 
70 mensen aanwezig die zich hiervoor hadden aangemeld. 
Waar buiten op het terras voor het gebouw de kok zijn 
barbecue installatie had gezet om geen rooklucht in de 
zaal te veroorzaken, was er binnen in de zaal een ruime 
keuze aan diverse door de professionele kok bereide 
vleesgerechten, salades en andere bijgerechten uitgestald. 
Daar kon men naar hartenlust z’n keuze maken en opeten, 

dit alles natuurlijk onder het genot van een drankje, 
waarbij de kok bij vlagen ook zijn muzikale zangtalent liet 
horen. Al met al een geslaagde avond met veel 
enthousiaste reacties.
Vanaf deze plaats willen wij al onze vrijwilligers nogmaals 
bedanken voor hun inzet voor onze vereniging, want zij 
zijn de kurk waar de vereniging op drijft. Zonder hun inzet 
kunnen we simpelweg niet functioneren.
Ook dank aan de ingevallen vrijwilligers van Welzijn 
Noordwijk, die tijdens deze avond zijn ingesprongen om 
iedereen van een drankje en koffie of thee te voorzien.

Het bestuur van KBO Noordwijk 

Negenendertigste jaargang nr. 11 - december 2022



De eindejaar drukte is al volop ingezet. Vandaar vandaag
wat korte reminders!
Wist u dat:
-  u voor het benutten van de volledige jubelton ad 
 € 106.671 dit jaar de eerste termijn al moet schenken? 

En dat het bedrag er niet toe doet als u bij de 
omschrijving maar zet “eerste deel jubeltonschenking, 
met uitsluitingsclausule”. Schenkt u niet de € 5.677 als 
eerste termijn want dan gaat de Belastingdienst ervan 
uit dat u de jaarlijks vrijgestelde schenking gedaan 
heeft;

- dat de spreiding van de uitbetaling van de jubelton 
maar over 2 jaar mag geschieden? Dus als u dit jaar de 
eerste termijn schenkt, moet u het restant in 2023 
betalen;

- u de jubelton niet aan voorwaarden mag verbinden? 
Zoals bijvoorbeeld dat als uw kind geen eigen huis 
koopt de schenking weer wordt ingetrokken?

- u géén notariële akte nodig hebt, maar dit wel wenselijk 
is als u bijvoorbeeld de uitsluitingsclausule en eventueel 
ook een tweetrapsregeling wilt opnemen?

- dat u van de jubelton wel aangifte schenkbelasting 
moet doen (ook al is er niets verschuldigd) en dat u deze 
moet doen vóór 1 maart van het jaar volgende op het 
jaar waarin u de eerste termijn geschonken heeft?

- wij voor u ook de aangifte schenkbelasting kunnen 
verzorgen?

- als u dit jaar de (eerste termijn van de) jubelton schenkt 
de begiftigde het geld tot eind 2024 kan besteden aan 
de aankoop van een eigen woning, of de financiering of 
verbouwing van die woning?

- het tarief van de overdrachtsbelasting per 1-1-2023 voor 
alles wat niet de eigen woning is (dus een 
vakantiewoning, een garage, een bedrijfspand, een 
groenstrook) van 8% naar 10,4% gaat?

- starters onder de 35 jaar geen overdrachtsbelasting 
hoeven te betalen als zij hun eerste huis kopen en dat 
huis niet duurder is dan € 440.000 (per 1-1-2023);

- als u gaat trouwen en u wilt de echtgenoot niet als 
erfgenaam (maar bijvoorbeeld alleen uw kinderen) u 
een testament moet maken omdat anders de 
echtgenoot volgens de wet een kindsdeel erft?

- u de statuten van een vereniging of stichting of BV 
wijzigt u ook (volgens de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR)) een regeling moet hebben 
voor het geval het gehele bestuur wegvalt?

- u als samenwoners géén erfgenaam van elkaar bent? 
Dus dat u altijd testamenten moet maken als u uw 
privévermogen aan de partner wilt nalaten?

- wij u op verzoek van de overheid allerlei formulieren 
moeten laten tekenen zoals: herkomst eigen vermogen 
(als u met eigen geld een woning koopt bijvoorbeeld), 
of u een politiek actief persoon (PEP) bent (want 
daarvoor gelden verscherpte onderzoeken), of u de 
nieuwe woning als eigen (Box 1) woning gaat gebruiken, 
of u een starter op de woningmarkt bent (sinds 1-1-21 
eerste huis)?

- dat ik op 1 januari a.s. 20 jaar notaris in Noordwijk ben, 
en alle mensen die in januari één van de volgende akten 
in de familiepraktijk komen tekenen: testament, 
levenstestament, volmacht, schenking, 
samenlevingscontract of huwelijksvoorwaarden € 20 
exclusief btw-korting krijgen op het tarief?!!

- ik u heel gezellige (en hopelijk warme) Kerstdagen 
toewens! 

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Ons restaurant  is 
dagelijks geopend van
16.00 – 22.00 uur

Speciale actie
Dec. ’22 / Jan ‘23

menu   €  16,50  p.p.
(minimaal 2 personen)

Kip- of tomatensoep 


- Than ciu kai
(kip met een zoetzure saus en groenten)

- Thaise saté spiesjes met een 
milde pittige ketjap saus

(met keuze uit nasi, bami of witte rijst)



Koffie, thee of ijs
In het restaurant, 

tegen inlevering van deze bon

 071 – 36 129 82

www.tongah-noordwijk.nl
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Daar stonden we dan met zijn dertienen op station 
Sassenheim te wachten op de trein, die ons naar Baarn zou 
brengen. Een mooie zonnige herfstdag op 18 oktober!! 
Ellen, Ada, Marga, Anneke, Wilma, Heleen, Petra, Lenie, 
Els, Ton, Kees, Hans en onze inspirerende reisleider René. 
Na een voorspoedige reis zijn we om half 11 gestart vanaf 
station Baarn.  Na 2,5 km bij kasteel Groeneveld een bakkie 
met een gebakje plus een sanitaire stop. Over het landgoed 
Groenenveld door lanen met veel kleurige afvallende 
bladeren en een grote variatie aan paddenstoelen. Wij 
genoten voor tien. Onderweg op een open plek in het bos 
onze zelf meegenomen lunch genuttigd. Verder over de 
grotendeels uitgebloeide Westerheide waar de tempera-
tuur de 21 graden aantikte. Aangekomen op station 
Hilversum Media park, waar we iets over half vier de trein 
huiswaarts namen. Het was weer een hele beleving deze
15 km lange wandeling. Onze vaste scribent en trouwe 
wandelaar Wimke was er ditmaal niet bij, vandaar op 
verzoek een verslag door ondergetekende. Als u dit leest 
hebben wij de wandeling van november er al opzitten. 
Ik wens u fijne feestdagen en een gezond 2023 namens 
de KBO-wandelgroep.
Hans Savenije

Wandeling oktober 2022 Herfstwandeling door het Gooi

KBO-wandelingen
De wandelingen voor het komend najaar 2022 zijn bekend, 
Met Ellen, Marga en Cees hebben we weer mooie wande-
lingen uitgezocht. Zoals gewoonlijk starten we op de 
3e dinsdag van de maand op het Verkadeplein bij de 
St. Jeroenskerk. Communicatie gaat tegenwoordig via de 
KBO-groepsapp, een week van tevoren worden de details/
tijden van het vertrek bekendgemaakt. 

Dinsdag 20 dec. Wandeling Cees.
Bijlmermeer en Gaasperplas, groene wissel nr.555, 
wandeling met grote contrasten dwars door de 

Bijlmermeer en gedenkmonument van de Bijlmer-
vliegramp, door het Gaasperplaspark en het Nelson 
Mandelapark.

Voor aanmelden van de KBO-groepsapp 06-10853581 
(René van Schie). Veel wandelplezier.



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 (ernstige) 
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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      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.  
Zo niet, dan kunt normaal komen en deelnemen. 
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. deze pagina als formulier (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 
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Activiteiten 

Creatieve workshop kerstboom haken
Met de feestdagen voor de deur gaan wij donderdag 
15 december om 10.00 uur aan de slag met het haken 
van een kerstboom, de hoogte hiervan is ong. 12 cm.
Wij zorgen voor het materiaal en hopen je dan te zien. 
Meld je even aan bij Annemieke of Fenny, dit kan tot 
10 december.
Leden betalen alleen de aanschafkosten van het 
materiaal en niet-leden betalen € 2,50 extra. 
De koffie/thee is voor je eigen rekening.
We zien je graag in de Wieken op donderdagmorgen 
15 december. Wil je iemand meenemen? Dat kan altijd.
Annemieke 06-10158321 & Fenny 06-44776610.

Kerstfeest
Op vrijdag 23 december aanvang 12.30 uur vieren wij 
kerstfeest in “de Wieken” We starten met koffie en wat 
lekkers. Daarna zal Margreet van de Burg een kerstverhaal 
voorlezen. Aansluitend hebben we dan een lunch en 
daarna treden Rolf en Angelique op. We hopen dat u een 
heel gezellig middag heeft. Het is wel noodzakelijk dat u 
zich voor 20 december opgeeft. 

 

Nieuwjaarsviering
Op zaterdag 7 januari is er vanaf twee uur in “de Wieken” 
gelegenheid om iedereen alle gezondheid en een goed 
leven toe te wensen. Tussen de koffie en een drankje 
door treedt het koor de “de Bolle Mina’s” op. 
We hopen er een paar gezellige uurtjes van te maken.
Meld u zich wel even van tevoren aan.

Terugblik activiteiten
Modeshow
Op 22 oktober hebben we de modeshow gegeven.
De firma v.d. Klooster had weer een prachtige collectie 
meegebracht. Eerst hebben de dames van v.d. Klooster 
alles geshowd, daarna volgde de lunch. 
Aansluitend kon er naar harte lust gepast en gekocht 
worden. De dames gingen met blije gezichten naar huis.

Fotowedstrijd
De uitslag van de fotowedstrijd komt in februari 2023.
Houdt de nieuwsbrief van februari in de gaten want 
daar komt te staan hoe en wanner de uitreiking 
plaatsvindt. 

Fotowedstrijd 50+ 

                   
Sport en Spel

Met dit onderwerp als thema organiseren de Vier Senioren 
Verenigingen van Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk samen 
met Foto van Kampen een fotowedstrijd. 

Het inzenden van de foto’s kan vanaf heden tot 1 januari 2021.

NOORDWIJK

Kijk voor meer informatie op www.ansv.nu

Georganiseerd door de 
Vier Senioren Verenigingen in 

samenwerking met Foto van Kampen

Thema:
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Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd December '22 Januari '23

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 1 5

 Bowlen   (All American Bowling)
     KBO  v   Langelaan 2, Noordwijkerhout

do 14:00 22 26

 Creatief Handwerken 
     KBO  v  De Wieken

do 10:15 15 19

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 6, 13, 20 3, 10, 27, 24, 31

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 1, 8, 15, 22 5, 12, 19, 26

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 5, 12 16, 23, 30

 Kerstviering met Lunch
     KBO  v   De Wieken

vr 11:30 23 Kerstlezing +
 Theater/Muziek

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken

ma 13:00 5, 12, 19 2, 9, 16, 23, 30

 Nieuwjaarsviering
     KBO  v   De Wieken

za 14:00 7 optreden v.d  
Bollen Mina's

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

  Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 6, 13, 20 3, 10, 27, 24, 31

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 8, 15, 22 12, 19, 26

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

wo 10:00 4

 Sint Nicolaasviering + Bingo
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 1

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:30 2, 9, 16, 23, 30

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 08:45 20 17

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd December '22 Januari '23

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 2, 9, 16,
23 Kerstdrive 6, 13, 20, 27

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 6, 13, 20 3, 10, 27, 24, 31

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:00 6, 13, 20 3, 10, 27, 24, 31

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 17 14, 28

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 5, 
19 gezamenlijk 23

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 12, 
19 gezamenijk 30

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd December '22 Januari '23

Activiteiten

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 20 17

 Rijbewijs keuring op afspraak
     DBO     Het Trefpunt

ma 10:00 5, 12, 19 2, 9, 16, 23, 30

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 9 6, 20

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 5 9, 16, 23, 30

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 10, 17, 24, 31

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 13:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd December '22 Januari '23

 Biljarten (competitie)
     ANSV  *  De Wieken

di 8:45 6, 13, 20 3, 10, 27, 24, 31

 Biljarten (training)
     ANSV  *  De Wieken vr 8:45 2, 9, 16 6, 13, 20, 27

 Bingo
     ANSV  *  Het Trefpunt

do 14:00 8,
22 Kerst

12 Nieuwjaar
26

 Bloemschikken
     ANSV  *  Het Trefpunt

wo 10:00 14 11

 Bowlen   (All American Bowling)
     ANSV v   Langelaan 2, Noordwijkerhout

do 14:00 22 26

 Haken en breien 
     ANSV   *   Het Trefpunt

do 10:00 1, 15, 22 5, 12, 19, 26

 Kaartjes en nog meer
     ANSV  *  Het Trefpunt

ma 14:00 5, 12, 19 2, 9, 16, 23, 30

 Klaverjassen (competitie)
     ANSV  *  Het Trefpunt

wo 13:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Koersbal
     ANSV  *  Het Trefpunt

wo 13:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Lunch
     ANSV  *  Het Trefpunt ma 12:00 16, 23, 30

 Postzegel ruilbeurs
     ANSV  *  De Wieken

wo 13:30 7 4

 Sjoelen
     ANSV  *  Het Trefpunt

wo 13:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

Activiteiten

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 diensten-cen-
tra vindt u deze formulieren bij 
Welzijn Noordwijk.

Meldt u voor KBO en/of 
DBO activiteiten altijd aan via 
een "Aanmeldingsformulier 

KBO - DBO Activiteiten 
seizoen 2022 - 2023" !

 Voor deelname aan 
ANSV-activiteiten; 

gebruik dan het eigen 
ANSV-

aanmeldingsformulier !

Deponeer het formulier in de 
juiste postbus in de Wieken 

en/of het Trefpunt.

IN MEMORIAM
Dhr. W.G. Binnendijk 

Melkweg 16 Katwijk 81 jaar

Dhr. W.P.C. van Bohemen  

Overbeek 117 80 jaar

Mevr. C. Jansen 

Zeereep 13C 88 jaar

Mevr. C. Spaanderman-van Die 

De la Bassecour Caanstraat 49 95 jaar

Mevr. N. Broekhof-Houwaart  

Voorstraat 160 69 jaar

Mevr. Q.T. Oostdam-van Rijn  

Duinwetering 18 94 jaar

Dhr. L.W.Th. Steenvoorden 

Van de Mortelstraat 34 81 jaar

Mevr. E.P.S. Alkemade  

Jeroenpark 1 80 jaar

Dat zij mogen rusten in vrede



Puzzel
Oplossing puzzel 
Inleveren in envelop met tekst 
buitenkant ‘puzzel’ in de hal 
van de Wieken of het Trefpunt 
in de KBO box. Indien 
gesloten: Post- e/o bezorg-
adres voor de puzzeluitslag: 
KBO Noordwijk, p/a Willem-
Alexanderpark 10, 2202 XW 
Noordwijk. Of per e-mail: 
penningmeester@
kbonoordwijk.nl. 
Uiterste inleverdatum is 
woensdag 14 december. 
De prijs is een VVV-bon van 
€ 10, - welke bekend wordt 
gemaakt in de volgende 
nieuwsbrief. 
De oplossing van de vorige 
puzzel is:  ‘Schorseneren’ en 
de winnaar van de VVV-bon is 
mw. M.M. Does-Verlaan, 
Dompad 3, 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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Horizontaal
1 Geschenken 6 Lampje 12 Schrijfvloeistof 14 Windsel 15 Rund 17 Persoonlijk voornaamwoord 18 Waagstuk 20 Titel 21 
Turkije (in internetadres) 22 Provianderen 25 Wildgerecht 28 Insectenoog 29 Portie 31 Bij het genoemde 32 Gode zij lof (Lat. 
afk.) 33 Orde der jezuïeten (afk.) 35 Centrale bank van de EU (afk.) 36 Titel 37 In het jaar des Heren (afk.) 38 Edelgas 40 
Bevlieging 42 Muzieknoot 43 Kleinere kamer naast een andere 44 Boom 46 Frans kerstliedje 48 Baby 51 Aartsbisschop (afk.) 
53 Norfolk (in internetadres) 54 Grootvader 56 Vereniging van ex-alcoholisten (afk.) 57 Edelgas (symbool) 58 Prooi zoeken 60 
Echopeiling 62 Ginds 64 Oplosmiddel om nagellak te verwijderen 66 Tot inkeer gekomen 68 Sierra Leone ( in internetadres) 
69 Zijns inziens (afk.) 70 Sec 72 Keizer en koning (afk.) 73 Per exemplaar (afk.) 74 Hap 76 Hemellichaam 78 Echo 79 Net zoals. 

Verticaal
1 Cacao 2 Dag van de week (afk.) 3 Vrouw uit Engeland 4 Emmer 5 Provincie (afk.) 7 Idem (afk.) 8 Verzameling voorschriften 9 
Logement 10 Te koop 11 Vroeger 13 Op die wijze 16 CD met verbeterde geluidskwaliteit (afk.) 18 Wildebeest 19 Voederbak 
21 Blaasinstrument 23 Voorzetsel 24 Jongensnaam 26 Boom 27 Ouderraad (afk.) 30 Soort zoogdier (meervoud) 34 Naam van 
de man van Maria 36 Moeder van Jezus 38 Zuster 39 Egyptische rivier 40 Veerkracht 41 Plechtige belofte 45 Verlichting met  
zinnebeeldige betekenis (meervoud) 47 Naïef 49 Dichterbij komen 50 Hoeders van een kudde 52 Eenhoevig dier 54 Deel van 
een servies 55 Zuigeling 57 Snaarinstrument 59 Eminentie (afk.) 60 Zweden (in internetadres) 61 Rekeneenheid (afk.) 63 In 
het afgelopen jaar (Lat. afk.) 65 Levensbeschrijving van een heilige 67 Grote vlieger 71 Reeks 74 Berkelium (symbool) 75 
Voegwoord 76 El Salvador (in internetadres) 77 Dwarsmast. 



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. J.Peen-Giezen  E: activiteiten@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: Janneko Peen-Giezen   071 88 814 07   
 E: activiteiten@kbonoordwijk.nl
Reizen: Janneko Peen-Giezen    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:
Februari    1   11 januari
Maart  2     8 februari
April  3   15 maart
     
Vorige Nieuwsbrieven 
Van dit jaar en van vorig jaar kunt u vinden op onze 
website www.kbonoordwijk.nl
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