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De bond voor senioren

KBO Noordwijk

Vorige keer begon ik met de opmerking dat u die 
Nieuwsbrief waarschijnlijk zou ontvangen voor onze 
Algemene Ledenvergadering, nu weet ik dat we die 
vergadering achter de rug hebben als u dit leest. Terwijl 
ik dit schrijf realiseer ik mij dat ik elke dag met meer 
(positieve) spanning uitkijkt naar die vergadering. 
Immers, het gebeurt niet elk jaar dat wij met elkaar een 
besluit zullen nemen dat zo belangrijk is voor onze KBO. 
Ik ben benieuwd!

Gelukkig kunnen de geplande activiteiten nu wel door-
gaan, jammer alleen dat het seizoen bijna afgelopen is, 
maar mogelijk dat wij in de zomer nog wat leuke activitei-
ten voor u kunnen organiseren. In elk geval zal de komen-
de maanden de temperatuur hoog genoeg zijn om erop uit 
te trekken. Als het half kan, doet u het dan ook? Het is goed 
voor uw humeur, goed voor de sociale contacten want je 
komt altijd wel iemand tegen met wie je een babbeltje 
kunt maken, goed ook om in de winter de vitamine D die 
u door de zon vanzelf binnen hebt gekregen te kunnen 

gebruiken om zo gezond mogelijk te blijven. Allemaal 
positieve punten dus. Wees wel voorzichtig met te lang in 
de volle zon te gaan zitten, ik schrijf dit en denk tegelijker-
tijd: dat deed ik vroeger wel, maar nu voelt het niet lekker 
meer. Ik zal wat dat betreft niet de enige zijn…

Ieder jaar vraag ik u om na te denken welke activiteiten u 
wel zou willen, maar die wij niet aanbieden. Tijdens de 
laatste Algemene Ledenvergadering kwamen er een aantal 
suggesties die voor een deel gerealiseerd zijn. Voor een 
deel….Corona…. Wat niet gerealiseerd is, staat in het 
schema en komt zeker aan de beurt. Opvallend was dat 
dit – op verzoek van Annie – alleen dagjes uit waren. Ik kan 
mij voorstellen dat activiteiten die in De Wieken of Het 
Trefpunt georganiseerd worden, ook wel enige aanvulling 
kunnen gebruiken. Denk er eens over na, alstublieft, wij 
vinden het altijd leuk om iets nieuws “op te tuigen”.
Ik hoop dat u een heel fijne zomer zult hebben! 

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter...

Gebeurt het u ook regelmatig?

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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Tijdens de laatste vergadering van de Adviesraad 
Sociaal Domein, waar wij als KBO Noordwijk ook in 
afgevaardigd zijn, kwam ter sprake dat het Noordwijks 
Weekblad vaak niet bezorgd wordt.

De mevrouw die uitleg gaf over de communicatie van 
de gemeente kon daar niet direct antwoord op geven, 
maar beloofde hierop terug te komen. Wij hadden als 
argument: de gemeente betaald voor het verspreiden 
van het gemeentenieuws via die krant, dus moet het 
bij iedereen ook worden bezorgd.
Wij kregen nu antwoord: bij de gemeente wordt 
nauwelijks geklaagd over de bezorging, dus kunnen 
zij niet anders dan denken dat het goed gaat.
U begrijpt dat op dat moment bij ons opkomt: dan gaan 
wij klagen, want het kan zijn dat de klachten niet op de 
juiste plek terecht komen, of dat wij denken “ze doen er 
toch niets mee”. Dus vanaf nu: heeft u het Noordwijks 
Weekblad (met daarin de gemeente berichten, meestal 
pagina 2,3 en 4) niet ontvangen, mail dan naar: 
communicatie@noordwijk.nl. Niet één keer, maar elke 
keer dat het niet goed is gegaan. Dan weten zij dat zij 
voor diensten betalen die niet goed worden geleverd!
Doen!
Baukje Mulder-Veenema

Negenendertigste jaargang nr. 6 -  juli/augustus 2022

Terugblik activiteiten

Mini concert 
Op Hemelvaartsdag hebben we kunnen genieten van
een miniconcert met het optreden van een harpiste Petra 
Rosa met zang van Annebeth. De laatste had een koffer 
met herinneringen bij zich. Bij elk onderdeel uit de koffer 
had ze een toepasselijk liedje. Dat was heel bijzonder.
Er was veel belangstelling en de zaal zat vol. Dit is heel 
fijn voor de spelers maar ook voor ons. Het is zeker voor 
herhaling vatbaar.



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

In verband met mijn vakantie haal ik hier een luchtige 
anekdote aan uit het boek “Nieuwe geheimen van de 
notaris” van Johan Nebbeling.

Cora en Henk hebben hun hele leven hard gewerkt in hun im- 
en exportbedrijf in porselein. Nu ze eind vijftig zijn, willen ze 
langzamerhand stoppen met werken. Verre reizen maken, 
genieten van al het mooie dat het leven te bieden heeft. Maar 
wat te doen met hun zaak? Ze zien graag dat een van hun vier 
kinderen, die zijn opgegroeid tussen het porselein, de tent 
overneemt. Zo blijft wat ze hebben opgebouwd en waar ze 
trots op zijn, in de familie.    
Maar de drie oudsten voelen er niets voor. Ze hebben 
respectabele beroepen als verpleegkundige, ingenieur en 
projectleider bij een gemeente en zijn daar tevreden mee. 
En van dat mooie, maar breekbare porselein hebben ze de 
buik vol. 
Blijft over de jongste zoon, een nakomertje. Maar die 
jongeman is een brekebeentje. Schoolverlater zonder 
diploma, altijd gedonder, regelmatig de politie aan de 
deur. Zelf loopt hij aanvankelijk ook niet bepaald warm 
voor een overname.
Maar na een tijdje besluit hij toch: ik ga ervoor! Vooruit, 
vinden zijn ouders en ze kloppen bij mij aan om de 
bedrijfsovername te regelen. Het is, met het oog op de 
toekomstige verdeling van de erfenis, best ingewikkeld.
Samen met een fiscalist stellen we een stappenplan op 
waarin de jongeman geleidelijk eigenaar wordt.
Intussen moet hij natuurlijk worden voorbereid op zijn 
nieuwe rol als bedrijfseigenaar. Zijn ouders huren een 
coach in die hem de finesses van het zakendoen bijbrengt 
en hij volgt met succes een boekhoudopleiding. Als 
afronding van zijn transformatie tot zakenman gaat hij op 
stage bij de onderneming in aardewerk van vrienden van 
zijn ouders in Nieuw-Zeeland.

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. 

Hij vertrekt vanaf Schiphol met het vaste voornemen over zes 
maanden weer voet aan de grond te zetten in Nederland. Dan 
zal hij volgens het stappenplan definitief de boel overnemen 
en kunnen zijn ouders gaan genieten.
Maar ach, wat een fijn land is Nieuw-Zeeland! De prachtige 
natuur, de ruimte, de vrijheid! En wat zijn de meisjes mooi! 
Hij wordt verliefd, op het land en op een van de dochters van 
de vrienden. Geen haar op zijn hoofd die nog denkt aan 
terugkeer naar Nederland. Hij blijft in Nieuw-Zeeland, vertelt 
hij zijn verblufte ouders. En hij heeft nog een nieuwtje: ze 
krijgen eindelijk hun gewenste kleinkind, want zijn vriendin 
is in verwachting.
Duizenden euro’s en een illusie armer melden zijn ouders 
zich weer bij mij. Nu ook hun jongste zoon de zaak niet wil 
overnemen, rest hun niets anders dan verkoop aan een 
buitenstaander. Er is al wel een gegadigde, maar blij zijn ze 
niet. De teleurstelling druipt van hen af. ‘Maar u krijgt nu wel 
een kleinkind’ probeer ik hen wat op te vrolijken. Cora zucht: 
‘Ja, maar aan het andere eind van de wereld.’ 
 
Na een paar weken in de Griekse zon, hoop ik weer 
verkwikt aan de slag te gaan en klaar te staan om uw 
vragen te beantwoorden en wensen vast te leggen.
Een fijne, zonnige zomer toegewenst! 

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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Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Juli '22 Augustus '22
 Fietsen
     KBO  v   De Wieken wo 13:30 13 10

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken di 14:00 5 2, 9, 16, 23, 30

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 31

  Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 5 2, 9, 16, 23, 30

 Reizen > Dagtocht Varen R'dam
     KBO  v   Land v Heusden en Altena

do 08:15 7

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 7 4, 11, 18, 25

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Juli '22 Augustus '22
 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken wo 13:30  6 3, 10 17, 24, 31

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het trefpunt wo 13:30

13, 20, 27
 Trefpunt

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

vr 13:30 1, 8, 15, 22, 29 26

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

vr 13:30
5, 12, 19
Wieken

 Klaverjassen (competitie)
     DBO       De Wieken di 13:00 5

 Rijbewijs keuring op afsraak 
     DBO     Het Trefpunt ma 10:00 4, 11, 18, 25 22, 29

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken vr 12:00 8 5, 19

AAccttiivviitteeiitteenn

AAccttiivviitteeiitteenn

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

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

KLACHTENFORMULIER
WMO Voorzieningen
Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer.

Naam: 

Adres: 

Postcode:      Woonplaats:       Telefoonnr.: 
 

Huishoudelijke hulp Organisatie:

Klacht:

Hulpmiddelen:

Klacht:

 

Vervoer/ pasnummer:

Handtekening:          Datum:  

Het is belangrijk om uw klachten te melden, doet u dit a.u.b. zo snel mogelijk.
Via het DBO (Drie Bonden Overleg) wordt er contact opgenomen met de Gemeente 
of de betrokken instanties. Op die manier kunnen we in elk geval zorgen dat de klachten op de juiste plaats 
besproken worden en problemen signaleren.

Dit formulier kunt u in een van de DBO-brievenbussen deponeren in de hal van De Wieken en Het Trefpunt! 
Voegt u indien nodig de beschrijving van uw klacht op meer papier toe, bij elkaar in gesloten enveloppe. ✁

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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Activiteiten 
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 
presentatie geven we aan wat de mogelijkheden zijn, wat 
el 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 luchtfoto’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, 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. 
Galerij Color maakt een foto naar keuze afgedrukt op 
plexiglas. Insturen kan tot 16 oktober.

Bowlen
Het zit er weer op. Het seizoen 21/22 is voor de Bowlers 
van ANSV weer afgesloten met een gezellig middagje 
“Bowlen voor niets” gevolgd met de prijsuitreiking.
Dit seizoen zijn we, door samengaan van ANSV en KBO, 
geëindigd met meer Bowlers(sters) dan waar we mee 
begonnen zijn. Heel mooi en hierdoor zijn er ook een paar 
uitblinkers bij gekomen waardoor het voor de oude 
kemphanen van weleer wel een hele klus is geworden zich 
aan de top te kunnen handhaven. Dat is dan ook te zien 
aan de algemene rangschikking: Plaats 1, 2 en 3 is voor 
de nieuwe aanwas, Franck v.d. Berg, Tea v. Kempen en Jan 
v.d. Ploeg met een gemiddelde van resp. 147, 144 en 142 
punten. Zij werden in de watten gelegd door ons aller Tilly 
met een cadeaubon en een beker. De wisselbeker ging dit 
seizoen naar Franck v.d. Berg. Hij wist Kees v.d. Klooster, 
die de wisselbeker voor de derde keer kon winnen, hiervan 
af te houden. Hiermee behoede hij de penningmeesters 
van ANSV en KBO voor de uitgave van weer een nieuwe 
wisselbeker. Alle drie van harte gefeliciteerd en doe 
volgend seizoen weer goed je best, want concurrentie 
ligt op de loer.
Voor de Bowlers(sters) die de standenlijst niet helemaal 
begrijpen: 
Men kan op een standenlijst heel veel gegevens opslaan 
en vergelijken. Wat voor ons het belangrijkste is is wat er 
onder JAARGEMIDDELDE staat. Dat is de score van al de 
omgegooide PINS en de daarbij verzamelde punten 
(PINFALL) gedeeld door het aantal gegooide GAMES. 
Daarnaast kan je natuurlijk ook de hoogste of laagste game 
of serie bijhouden en ook of je man of vrouw bent alsmede 
het verschil met de vorige keer of een eventueel Handicap 
voor een echte competitie. Kortom, een computer wordt 
niet zo gauw moe. Maar voor ons oudjes is één ding wel 
genoeg, denk ik, er moet ook tijd overblijven voor gezellig 
kletsen of serieus de maand even door te nemen!
Hopelijk zien we ons allemaal weer in september op de 
Bowlingbaan. 
Kees v.d. Klooster

Samen lunchen? 

                                                                                                                                                                               Franck    21 april 2022 
 

 

 Gemiddelde Aantal Totale Nieuwe maand Nieuw jaar Jaar  
 vorige maand Game 1 Game 2 Game 3 Totaal game's gespeelde game's Gemiddelde gemiddelde Pinfall
1 Franck van den Berg 160,67 159 177 171 507 3 21 169,00 147,57 3099 5,2%
2 Thea van Kampen 127,33   0 0 18 0,00 144,50 2601 -100,0%
3 Jan van der Ploeg 151,33 152 165 190 507 3 18 169,00 142,39 2563 11,7%
4 Kees v.d. Klooster 128,00 110 174 150 434 3 15 144,67 139,73 2096 13,0%
5 Tilly van Zuijlen 121,67 125 125 132 382 3 21 127,33 138,38 2906 4,7%
6 Wim Dekker 135,00 146 130 129 405 3 21 135,00 131,62 2764 0,0%
7 Leo Zonneveld 132,33   0 0 12 0,00 127,83 1534 -100,0%
8 Cees van Velzen 121,67   0 0 18 0,00 127,39 2293 -100,0%
9 Bert Klinkenberg 138,67 118 106 134 358 3 21 119,33 123,76 2599 -13,9%

10 Paul Brouwer 137,00 127 132 125 384 3 9 128,00 122,22 1100 -6,6%
11 Herman Groenewoud 125,00 126 129 114 369 3 21 123,00 120,90 2539 -1,6%
12 Tom Braams 108,00 103 108 85 296 3 15 98,67 111,60 1674 -8,6%
13 Theo Mooyekind 103,67 102 101 110 313 3 21 104,33 108,00 2268 0,6%
14 Willem Moerkerk 112,33 108 113 134 355 3 21 118,33 106,24 2231 5,3%
15 Wim Zonneveld 89,33   0 0 9 0,00 94,78 853 -100,0%
16 Trudy Heldens 84,67 74 65 67 206 3 15 68,67 71,07 1066 -18,9%

     KBO - Activiteit    "Bowlen"                           Donderdag  21 april 2022                                 speel WEEK 8    
Gespeelde game's Percentage verschil 

met vorige keer.Naam:

KBO wandeling mei
Het regent flink als we met 9 enthousiaste wandelaars klaar staan 
bij Verkade om met de auto’s naar het startpunt te gaan. De KBO 
wandeling is dit keer vanaf Duyfrak/Valkenburg en is uitgezet door 
René en er was even onduidelijk waar het begin was. We wandelen 
langs Stevenshofpolder, Hoge Mors, Rijnhof en langs het nieuwe 
Rijnzicht terug. Het is nu droog, de zon schijnt en het wordt warm, 
24 graden. Kwamen langs de Stevenshofjesmolen uit 1674. Dit 
was vroeger een seinmolen, die had tot taak andere molens in 
de omgeving het sein te geven de bemaling van de omliggende 
polders te starten of te staken. In 1976 komt de molen in eigen-
dom van de Rijnlandse molenstichting.
Wat een verrassende leuke route langs lux woonboten, het lijken 
wel drijvende palijzen, en prachtige huizen langs het water waarin 
een fuut met twee jongen op zijn rug rond zwom en we zagen 
prachtige witte zwanen die pronkten met hun veren en veel 
ganzen met jongen. En ook twee aparte eenden met rode snavels 
die zich met veel plezier aan het nat spetteren waren. Bij het 
Valkenburgsmeer neer gestreken op terras waar ook onverwachts 
nog een kbo lid aanschoof, gezellig. Bij de Stevenshof in een 
prachtig groen park en op een houten vlonder hebben we onze 
meegebrachte lunch gebruikt, met uitzicht op water met groen 
riet, waar waterjuffers en libellen vlogen en waar ook een insecten-
hotel was en een hek, een wip, bomen en op de achtergrond de 
Stevensbloem en Dirk. We werden alleen gestoord door de gras-
maaier. Wat fijn dat we de tijd en de mogelijkheid hebben om zo 
een mooie wandeling te maken. Liepen nog langs een buiten 
biolab waar studenten waterleven onderzoeken. De wijk is nog 
niet af, er is nog volop bouwactiviteit.
De volgende wandeling staat al genoteerd in de agenda. Bij de 
Rhijnhofweg staat een huis met ‘Lekker genieten’. Dat hebben 
we vandaag gedaan en toch nog ongeveer 12 km gelopen.
Wimke Schrier

Vrijdag 19 augustus is er in de St. Jeroenkerk 
samen eten van 12.30 tot 13.15 uur. Iedereen 
is welkom om samen te eten en te kletsen.

Heb je er ook zo’n hekel aan om alleen je lunch te 
eten? Kom dan naar de steeds wisselende locatie 
om dit samen te doen. Iedereen neemt zijn eigen 
brood mee en eventueel iets lekkers om met de 
anderen te delen. Er is voldoende koffie en thee 
voor handen. We beginnen met een moment van 
bezinning in de vorm van een gedicht of een 
gebed. Samen eten, samen afruimen is een 
gemakkelijke en leuke manier om elkaar te 
ontmoeten. Vooraf aanmelden kan via de website 
van Palliam of via de mail: info@palliam.nl

Bij problemen mag u ook bellen met de pastorie 
op telefoonnummer 0713612590 tussen 
09.00 en 12.00 uur
Met vriendelijke groet,
Marga Oostveen

Parochie Sint Maarten
Secretariaat St. Jeroen en Maria ter Zee
Van Limburg Stirumstraat 24
2201 JP Noordwijk
sintjeroen@parochiesintmaarten.nl



 

 

 
Uitslag Algemene Leden Vergadering (ALV) van 20 juni 2022 
 
Tijdens de op maandag 20 juni jl. gehouden ALV heeft de vergadering (dat wil zeggen; de 
aanwezige stemgerechtigde leden tijdens deze vergadering) met overgrote meerderheid 
besloten om de huidige relatie met KBO Zuid-Holland en daaraan gekoppeld die van de 
landelijke Unie KBO, per einde van dit jaar te beëindigen. Een relatie die sinds de oprichting 
van de vereniging in diverse vormen uiteindelijk de relatie heeft gevormd die het de laatste 
tiental jaren was. 

De stemverhouding tussen voorstanders van verbreken 94 % en tegenstanders van deze 
breuk 6 % van de relatie met de KBO, geeft weer hoe de stemming onder de 66 aanwezige 
leden was en de uitslag geeft het bestuur daarmee een duidelijke opdracht deze -te dure- 
relatie te verbreken. 

Het bestuur heeft daarmee de opdracht gekregen om dit direct in gang te zetten, reden 
waarom na de uitslag de voorbereide opzegbrief in geval dit de uitkomst van de stemming 
zou zijn, te ondertekenen en nog dezelfde dag per aangetekend schrijven te versturen.  
Na het voorlezen van deze brief klonk ter instemming een luid applaus. Door deze brief aan 
KBO Zuid-Holland voor 1 juli te versturen beëindigen we onze relatie per eind december 
aanstaande en zullen daarmee dus géén deel meer uitmaken van de KBO in welke zin dan 
ook met ingang 1 januari 2023. 

Omdat een verdere uitleg op dit moment gezien de tijdsdruk voor de aanlevering van 
deze Nieuwsbrief (zodat deze op het normaal geplande tijdstip bij u in de (post)bus valt 
niet mogelijk is), zullen wij rond eind juli aanstaande een extra Nieuwsbrief uitbrengen 
waarin een aantal belangrijke onderwerpen die met deze nieuwe situatie verband 
houden, verder zullen worden toegelicht.  
Ook zal daarin dan gelijk de activiteitenagenda voor september / oktober worden 
opgenomen voor zover activiteiten al een definitieve datum hebben gekregen. 

Aldus is de situatie nu dus zo, dat elk lid van KBO Noordwijk tot eind dit jaar 2022 gewoon 
aangesloten is bij de provinciale en landelijk KBO en daar ook aanspraak op kan maken en 
uw vereniging per 1 januari 2023 als zelfstandige (niet aangesloten) vereniging verder zal 
gaan. Dat schept nieuwe uitdagingen over de invulling daarvan en daarmee ook nieuw elan! 

Namens het bestuur, 

Baukje Mulder-Veenema (voorzitter) 
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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. 
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 



Puzzel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

32 33 34 35 36 37 

38 39 40 41 

42 43 44 

45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 

58 59 60 61 62 63 

64 65 66 67 

68 69 70 71 72 73 

74 75 76 77 

78 79 

© ruiterpuzzel.nl 

8 21 46 62 77 54 13 48 79 50 45 35 64 67 19

klass bloem 25    1
van  4
  

Horizontaal 
1 Prikkelgeleidende lichaamsdraden 6 verbeurd verklaren 12 rare vent 14 daad (Frans) 15 
vooraf  (Lat. afk.) 17 blijkens de inhoud der akten (Lat afk.) 18 hengelsnoer 20 
oppervlaktemaat (afk.) 21 karaat (afk.) 22 huiveren 25 geschikt om te eten 28 hoofdstad van 
Jemen 29 een vloer van stof en vuil reinigen 31 rivier in Algerije 32 lengtemaat 33 
tijdsaanduiding (afk.) 35 niet vast 36 persoonlijk voornaamwoord 37 kleine afstandsmaat 38 
voedsel 40 oneerlijk 42 muzieknoot 43 ongunstige kanten 44 voegwoord 46 schuif 48 
kampeermiddel 51 titel 53 water in Friesland 54 nog eens! 56 symbool voor nikkel 57 op deze 
wijze 58 snaarinstrument 60 schenker 62 zoogdier 64 herkomst 66 sprookjesfiguren 68 vanaf 
(afk.) 69 jongensnaam 70 Bijbelse figuur 72 meervoud (afk.) 73 muzieknoot 74 teleurstellend 
76 houtskool 78 onzin 79 versteend dennenhout. 

Verticaal 
1 Houtafval 2 verkeersteken (afk.) 3 deel van een auto 4 grote rivier in Nederland 5 boom 7 
water in Brabant 8 getal 9 bestendig 10 voorzetsel 11 onedel metaal 13 onzes inziens (afk.) 16 
opschepper 18 vlug 19 vogel 21 rustig 23 voorzetsel 24 evangelie (afk.) 26 voegwoord 27 
symbool voor zilver 30 wandtapijt 34 loodvermiljoen 36 ten onrechte menen 38 boom 39 
houten kommetje 40 rijk 41 tennisterm 45 toezeggen 47 op geen enkele plaats 49 nierbed 50 
elke soort van gekronkeld of spiraalvormig sieraad (bouwkunde) 52 plaats in Portugal 54 
inboedel 55 schoonmaakmiddel 57 erg 59 vogelproduct 60 dyne (afk.) 61 Rijkswaterstaat 
(afk.) 63 zogenaamd (afk.) 65 denkbeeld 67 meisjesnaam 71 voormalig (voorvoegsel) 74 tin 
(symbool) 75 Verenigde Naties (Eng. afk.) 76 reeds 77 het Romeinse rijk (afk.).

klass bloem 25    4
van  4
  

Oplossing puzzel 
inleveren in envelop met 
tekst buitenkant ‘puzzel’ 
in de hal van de Wieken 
of het Trefpunt in de KBO 
box. 
Indien gesloten: 
Post- e/o bezorgadres 
voor de puzzeluitslag: 
KBO Noordwijk, p/a 
Willem-Alexanderpark 
10, 2202 XW Noordwijk. 
Of per e-mail: penning-
meester@kbonoordwijk.
nl. Uiterste inleverdatum 
is woensdag 10 augus-
tus. De prijs is een VVV 
bon van € 10, - welke 
bekend wordt gemaakt 
in de volgende nieuws-
brief. De oplossing van 
de puzzel is: ‘Wat een 
vakantie‘  en de winnaar 
van de VVV bon is 
Mw. W. Schrier-Caspers, 
De Hagen 32, 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 
 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

Mevr.  A.C. Lindhout-Bette 

Wilhelminastraat 30 89 jaar

Mevr. M.J. Ruigrok 

Wassenaarsestraat 21 77 jaar

Dhr. P.J.L. Vink 

van de Mortelstraat 44 92 jaar




