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Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 
U wordt altijd geholpen door iemand 

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

voor advies en een kop ko�  e. 
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

betalen, sparen, alles. RegioBank heeft 
alles onder één dak.

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.

Ouddeken Assurantiën BV
Sint Jeroensweg 16
2201 NX Noordwijk
T 071-3621310
E info@nouddeken.nl
I www.nouddeken.nl

Profile Mooijekind | Schoolstraat 45 | Noordwijk aan Zee | 071 361 28 26
info@mooijkind-fietsen.nl

Het adres voor de aankoop & 
onderhoud van uw fiets en 
natuurlijk ook uw E-bike

van Limburg Stirumstraat 38  
2201 JP  Noordwijk  071 3612661
www.beddenspecialist.nl/verkade

W O N E N  •  Z O R G  •  W E L Z I J N

Groot Hoogwaak 1
2202 TG Noordwijk aan Zee
info@groothoogwaak.nl
www.groothoogwaak.nl

We helpen Noordwijkers 
om met elkaar tevreden 
oud te worden.

Alweer de eerste Nieuwsbrief van 2018. U heeft, net 
als ik, waarschijnlijk de afgelopen weken regelmatig 
gedacht: Wat gaat de tijd toch snel… Meestal is een 
vorm van verwondering in die gedachten, gelukkig 
maar, want dan vervelen wij ons niet. Immers, de tijd 
vliegt als je druk bezig bent en kruipt als je je verveelt.

Wij zijn dit jaar heel positief begonnen. Tijdens de ingelaste 
ledenvergadering hebben wij unaniem besloten dat de 
contributie voor het tweede lid op het adres (meestal de 
vrouw) teruggebracht kan worden naar twintig euro.
Wij hadden als bestuur niet anders verwacht dan dat de 
aanwezigen hiermee akkoord zouden gaan, maar unaniem 
was toch echt een verrassing.
Een tweede verrassing was dat er een grote opkomst 
was en dat de sfeer die ochtend optimaal was. Een buiten-
gewoon fijne start van het nieuwe jaar.
Bij een nieuw jaar horen natuurlijk goede voornemens. 
Onze voornemens zijn dat wij de belangen van onze leden 

en alle senioren van Noordwijk nog beter gaan behartigen. 
Dat was en is een deel van onze taak en die taak kan altijd 
beter worden uitgevoerd. Het tweede goede voornemen is 
dat de activiteiten die u worden aangeboden nog worden 
uitgebreid. Immers thuiszitten is soms wel fijn, maar te 
vaak wordt toch minder prettig. Er zijn vast nog wel 
activiteiten die wij niet aanbieden en waar behoefte aan is. 
Dus gaan wij onze creatieve vermogens aanspreken en 
kijken wat daar uit komt. U weet mogelijk ook wel iets, dus 
ik vraag u bij dezen om ons te helpen het tweede goede 
voornemen uit te voeren.

Als wij met elkaar kunnen blijven genieten van het 
positieve gevoel aan het begin van dit jaar en samen 
allerlei (nieuwe) activiteiten bij blijven wonen, dan krijgen 
wij – als wij gezond mogen blijven – een prachtig 2018. 
Wij wensen u dat van harte toe.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

Zo in de eerste weken van het nieuwe jaar worden 
er vele goede wensen naar elkaar uitgesproken. Bij 
voorkeur schudden we daarbij elkaar de hand. En met 
een beetje goede wil (soms is er iets meer nodig dan 
een ‘beetje’ !) benaderen we zelfs mensen, met wie de 
contacten wat moeilijker zijn.

Dat is het mooie van het begin van een nieuw jaar. Zelfs 
wereldwijd zie je activiteiten die je graag altijd zou willen 
meemaken. In oorlogsgebieden worden dan tijdelijk de 
wapens neergelegd. Waar meningsverschillen zijn, wordt 
even een rustpauze ingelast. Dat zie je in het groot, maar 
ook in de eigen omgeving of binnen de eigen familie- 
of vriendenkring zie je dergelijke ontwikkelingen 
plaatshebben. We hebben goede voornemens en willen 
een nieuw jaar nieuwe kansen geven.

Dan denk ik, jammer dat we zulke goede voornemens 
eigenlijk alleen in die eerste weken doen. Wat zou het 
prachtig zijn, wanneer die wapens in de strijdgebieden 
altijd aan de kant blijven liggen! Wat zou het geweldig 
zijn, als bij meningsverschillen de strijdbijl diep wordt 
begraven. Wat zou onze wereld, groot en klein, een stuk 

mooier zijn, wanneer we elkaar liever de hand schudden, 
dan elkaar ontlopen, omdat we een andere mening 
hebben of een andere kijk op de toekomst, of welke 
verschillen ook. Juist respect voor elke andere mens 
geeft iedereen de ruimte te zijn wie hij of zij is. 

Toch eens proberen of we de goede voornemens langer 
kunnen naleven. 

Theo Blokland, pastoor

Goede wensen



Zoals u in het voorwoord van 
de voorzitter al heeft kunnen 
lezen, is de contributie voor 
2018 gewijzigd. Het voorstel 
van het bestuur tot verlaging 
van de contributie voor het 
tweede lid woonachtig op 
eenzelfde adres is door de 
Buitengewone Algemene 
Leden Vergadering op 3 januari 

j.l. met algemene stemmen aangenomen. De contributie 
voor het eerste lid blijft ongewijzigd op € 24,00 per jaar, 
het tweede lid betaalt met ingang van 2018 een bedrag 
van € 20,00 per jaar. De contributienota die u gelijktijdig 
met deze Nieuwsbrief ontvangt is daarop dan ook 
aangepast. Op de nota is duidelijk aangegeven op welke 
wijze u verwacht wordt te betalen en wanneer. Indien u 
een machtiging voor automatisch incassobetaling heeft 
afgegeven, staat dit ook als zodanig vermeld en hoeft uzelf 
dus geen betalingsactie te ondernemen. Echter, bent u 
onlangs overgestapt naar een andere bank, controleer dan 
even of uw bankrekeningnummer dat bij “ betaling” wordt 
genoemd nog juist is. Zo niet, geef dan even het juiste 
(nieuwe) bankrekeningnummer aan de penningmeester 
door. Verder is de incassodatum op uw nota weergegeven.
Geeft u zelf uw bank een betalingsopdracht, vermeldt u 
dan a.u.b. op uw betalingsopdracht het factuurkenmerk 
dat vet omlijnd is weergegeven en voorzien van een gele 
attentieregel om u hierop te attenderen, zodat ik uw 
betaling eenvoudig aan het juiste lidmaatschap kan 
koppelen. Sommige namen komen veelvuldig voor in het 
ledenbestand en als u dan alleen maar ‘contributie 2018’ 
als omschrijving opgeeft, wordt het al gauw een onnodig 
zoekplaatje. Voorkom dit a.u.b. door dat “ Ref.: ” te 
vermelden!
Er zijn nog enkele mensen die met contant geld betalen. 
Dit kan nog steeds maar heeft zeker niet onze voorkeur 
omdat dit geld weer via de rayonhouders uiteindelijk bij de 
penningmeester terecht moet komen. Een bewerkelijke en 
ongemakkelijke weg, waarvoor wij als alternatief aan leden 
adviseren gebruik te maken van de automatische 
incassomachtiging waarbij u -naast het betalingsgemak- 
gelijktijdig een bewijs van betaling via uw bankafschrift 
heeft. Als u toch contant wilt betalen kunt u contact 
opnemen met uw rayonhoud(st)er, naam en telefoonnr. is 
op de nota vermeld, om een afspraak te maken voor de 
afdracht van het geld. U krijgt na enige tijd een kwitantie 
van de penningmeester voor uw betaling, dus niet direct 
bij ontvangst door de rayonhoud(st)er.
Tot slot, heeft u vragen of opmerkingen, neem dan even 
contact op met de penningmeester, zijn gegevens vindt u 
onderaan de nota.
Bij voorbaat dank voor uw betaling.

Jacques Berbée (penningmeester)

 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:
• 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 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 contribu-
tienota’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. 071 88 927 08 
• dhr. Jacques Berbée, tel. 071 - 36 138 58www.ouderenwinkel.nl/noordwijk

Van Speijkstraat 2  •  2202 GK  Noordwijk
T  (071) 361 91 02  •  E  noordwijk@ouderenwinkel.nl

Betrouwbaarheid, persoonlijke aandacht
en een keur aan kwaliteitsproducten.

VOOR UW
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Contributienota 2018

Word nu lid van Noordwijks grootste senioren 
vereniging en maak gebruik van het brede aanbod 
aan  activiteiten en diensten. Bovendien, gratis 
verstrekking van de Vuurtorenpas voor nog 
meer ledenvoordeel !

Voor meer informatie : 
Ledenadministratie KBO Noordwijk, 
dhr. H.C. Boogaards, 
p/a Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk 
Telefoon: 071 – 36 157 78   
e-mail: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl   
www.kbonoordwijk.nl 

KBO Noordwijk

 Wordt nu lid van Noordwijks grootste senioren vereniging en maak gebruik van het brede aanbod aan  
activiteiten en diensten. Bovendien, gratis verstrekking van de Vuurtorenpas voor nog meer ledenvoordeel ! 

Voor meer informatie : 
Ledenadministratie KBO Noordwijk, dhr. H.C. Boogaards, p/a Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk 

Telefoon: 071 – 36 157 78  ❖  e-mail: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl  ❖  www.kbonoordwijk.nl 
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KBO wandelingen 

Met Rene, Kees en Marga hebben we weer mooie 
wandelingen uitgezocht. We starten zoals gewoonlijk vanaf 
het Verkadeplein bij de St.Jeroenskerk.
MET DE AUTO NAAR VOORHOUT OF MET DE BUS VANUIT 
NOORDWIJK of v.d. Mortelstraat met bus. 
-Di. 20 febr.`18   KBO wandeling Amsterdamse Bos naar 
Aalsmeer. Een mooie wandeling door het Amsterdamse Bos 
ri. Aalsmeer. 15 km. Wandeling van Marga.
We starten zoals gewoonlijk vanaf het Verkadeplein bij de 
St.Jeroenskerk. Met auto naar Voorhout en vervolgens met 
trein om 9.12u via Leiden naar Amsterdam Zuid en daarna 
met bus 341 of 346 naar Med.Centr. Vu. 
-di. 20 maart `18.  KBO wandeling Utrecht – Zuilen: Slot 
Zuylen en Gagelbos 16 km. Mooie wandeling eerst door 
Julianapark en dan via Zuilen langs weilanden en stukje bos 
naar prachtige Slot Zuylen etc. We starten ook weer vanaf 
het Verkadeplein bij de St. Jeroenskerk. Met auto naar 
Voorhout om 9.12u via Leiden naar Utrecht Centraal.

Tot ziens, Ellen de Groot
Tel: 0642656757 of 0713612112



Activiteitenwetenswaardigheden 
Terugblik activiteiten

Met 22 enthousiaste wandelaars 
vertrekken we vanaf het station 
Voorhout. De door Hans geregelde 
groepskortingkaarten waren een 
groot succes. Zo kan je voordelig op 
reis.

In Dordrecht gaan we eerst bij 
familierestaurant Verhage koffiedrin-
ken. We zijn vooraf aangemeld en de 
bestelling werd per persoon opge-
schreven. Het duurde even maar het 
was erg lekker. De wandeling voert 
ons over het eiland van Dordrecht het 
gebied dat omringd wordt door 
rivieren de oude Maas, Dordtse Kil, 
Hollands Diep, Beneden- en Nieuwe 
Merwede. Het eiland wordt doorsne-
den door het Wantij. Wan betekent 
verkeerd. Bij opkomend water botsten 
de vloedstromen van beide 
Merwedes met de aanleg van de 
Deltawerken verdween dit Wan tijen. 
Het water is dus nadrukkelijk aanwe-
zig. Het eiland is ontstaan door de 
grote St. Elisabethvloed watersnood-
ramp in 1421. De route wordt goed 
aangegeven door rode pijltjes en 
wandelknooppunten. Zo komen we 
langs een gravel pad waar het wat 

modderig is. Lopen door het gras 
langs een dijk. Daar passeren we de 
resten van een schietbaanmuur. 
Rijksmonument uit 1910.Wat is het 
een mooie oude stad om te bekijken. 
De geveltjes en de oude huizen en 
het poortje naar het water. Daar viel 
een deelnemer onzacht op haar 
gezicht. Gelukkig was er eerste hulp 

aanwezig en na beraad werd toch 
besloten om verder te lopen. De 
lunch gebruikten we bij de voormali-
ge watertoren. Tegenwoordig hotel 
Augustinus. Rondom een tuin met 
een Orangerie met tropische vrucht-
bomen en enorme potplanten en 
geur geraniums. Een Engelse tuin en 
een groentetuin met o.a. palmkool, 
artisjokken en paarse spruiten. Er 
stonden ook oranje hoge potten met 
een deksel. Dit zijn broeikassen. Het 
geheel was omheind door een 
‘lapjesmuur’ Letterlijk alle soorten 
steen was hiervoor gebruikt. We 
hadden nog tijd over en een aantal 
bezochten het Dordrechts museum. 
Een mooi collectie oude meesters 
maar ook moderne onbevangen 
kunst van de Cobra groep. Het was 
een prachtige stadswandeling van 
10km. Het weer was goed, droog en 
weinig wind. Een wandeling voor 
herhaling vatbaar.

Ik heb ervan genoten en hoop 
volgende keer zeker weer van de 
partij te zijn.

Wimke Schrier

Ook dit jaar gaan we varen en wel met 
de ‘Carmen de Luxe’. Deze boot is vorig 
jaar compleet gerenoveerd en er is nu 
rekening gehouden met de senioren 
zodat ook zij met rollator en of rolstoel 
deze aan boord mogen gebruiken en 
dit is een grote vooruitgang en 
daarom moest ik heel vroeg de opties 
aanvragen. Dit jaar doen we een 
rondje Nederland met o.a. Hoorn en 
Enkhuizen, Texel, Lemmer, Lelystad, 
Haarlem en terug in Amsterdam. Heeft 
u interesse? Neem dan even contact 
op met An, tel. 8881407.

Sinterklaas
Op 1 december was het weer ouderwets Sinterklaas 
vieren in de Wieken met zwarte pieten. De Sint had er 
zin in en na de koffie / thee met speculaas werd er door 
de Sint in rap tempo bingo gespeeld. Tijdens de bingo 
werd er een glaasje geschonken met uiteraard een 
heerlijk hapje. Nadat er vijf rondjes gespeeld waren 
ging iedereen weer tevreden naar huis.

Kerst
18 december werd de kerstviering geleid door Diaken 
Prins met ondersteuning van het St. Jeroenskoor in 
de Wieken gevierd. Veel mensen keken vreemd op bij 
binnenkomst omdat de indeling van de zaal even 
anders dan anders was. Aansluitend werd de koffie / 
thee geserveerd met wat lekkers en aansluitend volgde 
de lunch. Rond 14.00 uur was er een optreden van het 
Noordwijkerhouts  Seniorenkoor. Terugkijkend was het 
weer een mooie kerstviering en optreden in de Wieken.

Feestconcert
Dinsdag 19 december zijn 30 leden van de KBO naar 
het concertgebouw geweest voor een magnifiek 
concert met walsen, polka’s en aria’s. Het concert werd 
uitgevoerd door het Nederlands Philharmonisch Orkest 
met Maartje van Weegen als presentatrice en met een 
sopraan en tenor voor de aria’s. Ontvangst door de 
organisatie (o.a. Nationaal Ouderenfonds en 40 andere 
organisaties) was geweldig met koffie of thee en 
cupcakes. Mensen met rollators werden naar de zaal 
gebracht waarna de rollators apart werden gestald. 
In de pauze was er voor iedereen een drankje en wat 
zoutjes. Na afloop bleef iedereen in de zaal waar het 
vervoer naar huis werd geregeld door de organisatie. 
Al en met al een aanrader voor deze geweldige middag.

Kerstdiner voor alleenstaande in de Wieken op 
24 december.
Dit werd een heel bijzondere avond met veel warmte 
en gezelligheid. Aan deze dis zaten 22 genodigden die 
hebben genoten van de maaltijd en de mooie muziek 
van de familie Linthout. Het bezoek van pastor Blokland 
werd erg op prijs gesteld en onverwacht kwam de 
Kerstman op bezoek. Hij zong prachtige kerstliedjes. 
Bij deze wil ik Janneko, Tiny, Ank en Aart-Jan bedanken 
voor hun inzet. 
An

KBO wandeling Dordrecht Stadspolders 
Dordrecht 19 december 2017 - 10 km                Al en met al een aanrader 

voor deze geweldige middag

KBO vakantie 25 juni 2018



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Februari '18 Maart '18

 Bingo
     KBO  v    De Wieken do 14:00 1 1

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken wo 10:00 21 21

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

do 14:00 15 15

 Bridgedrive
     KBO  v   De Wieken za 10:30 17

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 16 16

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27

 Make-up  - Workshop
     KBO  v  De Wieken vr 14:00 23

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

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen ma 13:30 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken ma 13:30 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26

 Museum Bezoek
     KBO  v  West Fries Museum - Hoorn vr 10:00 16

 Natuurclub "Samen eropuit"  
(parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 5

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

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v  PC Jeroen di 10:30 13, 27 13. 27

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v  PC Jeroen wo 10:30 14, 28 14, 28

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v  De Wieken do 10:30 1, 15 1, 15, 29

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v  PC Jeroen vr 10:30 2, 16 2, 16

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

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 10:45 1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22, 29

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:45 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 8:45 20 20

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Februari '18 Maart '18

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt za 13:00 10, 24 10, 24

 Bingo / Damesbingo
     DBO      De Wieken ma 20:00 12 12

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken wo 13:30 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken do 9:00 1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22, 29

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

30(Paasdrive)
 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt ma 9:30 5, 12, 19, 26 12, 19, 26

 Computercursus "Windows 10"
     DBO     Het Trefpunt wo 20:00 7, 14, 21

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Februari '18 Maart '18

Activiteiten

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

 Fotografie
     DBO     Het Trefpunt di 10:00 13 13

 Frans, conversatie I
     DBO     De Wieken di 10:00 6, 13, 20, 27 6, 13

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken vr 10:00 2, 9, 16, 23 2, 9, 16

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22, 29

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt do 10:30 1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22, 29

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken di 13:45 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27

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

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 5, 19 12, 26

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 12, 19 19, 26

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 20 20

 Modeshow   > H & A Mode
     DBO     Het Trefpunt za 10:00 3

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken vr 12:00 9, 23 9, 23

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 9:30 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk wo 9:00 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt wo 15:30 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 14:30 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28

Activiteiten 
           
Bridgedrive 
Nog steeds mogelijk om u op te geven voor 
deze Bridgedrive.
Voor de tweedemaal organiseren we een 
Bridgedrive en wel op zaterdag 17 februari 
2018 in de Wieken aanvang 10.30 uur. 
We starten met koffie/thee en daarna 
vangt de drive aan. De kbo verzorgt de 
koffie/thee en de lunch. De kosten zijn € 7, 
- per koppel en af te dragen bij aankomst 
in de zaal (graag met gepast geld betalen).  
Opgeven bij Lies de Meij onder vermelding 
van speelsterkte;
Email; ec.demeij@ziggo.nl of tel. 
0713611019  /  0625466605. 
Graag tot ziens An van Beelen. 
 
Kleinschalig eten in de Wieken 
Op donderdag1 februari om 10.30 uur in 
de Wieken gaan we starten met ‘Samen 
koken Samen eten’. Dit is het vervolg van 
ruim 3 jaar succesvol koken in de Pastorie 
van St. Jeroen. We starten met een kopje 
koffie (gratis) aansluitend gaan we het eten 
klaarmaken en tussendoor drinken we een 
drankje (niet gratis). Na het tafeldekken 
gaan we heerlijk met zijn allen eten. Na 
het diner gaan we de gemaakte onkosten 
afrekenen. Deze activiteit wordt geleid om 
de 14 dagen door Eva Huisman en Anna 
Pont. Komt u ook? Even een belletje naar 
An. Dat zou gezellig zijn!!!
           
Museumbezoek
We gaan weer een museum bezoeken. 
Het is dit keer het West Fries museum in 
Hoorn en wel op vrijdag 16 maart met 
vertrek om 10.00 uur. Het vertrekpunt is 
weer op het marktplein t/o het politiebu-
reau en we gaan weer huiswaarts om 16.00 
uur. De prijs voor de bus is € 17, - en indien 
u geen lid bent betaald u € 5, - extra voor 
de bus. Als u in het bezit bent van een 
museumpasje dan boft u want dan zijn 
er geen extra kosten voor de entree van 
het museum. Indien u meegaat naar 
Hoorn dan kunt voor 28 februari o.v.v. 
museum Hoorn € 17, - overmaken naar 
de penningmeester met natuurlijk u 
adres en lidmaatschapnummer (voor 
overboekgegevens zie achter in de 
nieuwsbrief). Geeft u even een belletje 
als u meegaat naar An van Beelen 
tel. 071 8881407.   

Algemene Jaarvergadering 
Deze wordt gehouden op 23 april 2018 
aanvang 14.00 uur.
Ja, het hoort er bij, maar het kan best 
interessant zijn om aan te horen hoe 
het jaar verlopen is bij de KBO Noordwijk. 
U bent natuurlijk van harte welkom en de 
koffie / thee is deze middag gratis en na 
een kleine pauze komt er een verrassing, 
maar dat merkt u wel. 
Dus tot ziens, Janneko en Annie 
 
Koningsdag
Wat hebben we nog meer in petto?
Vorig jaar hebben we Koningsdag 
gevierd in de Wieken en dat was een 
gezellige middag met muziek en een 
loterij. Dit Jaar op vrijdag 27 april komt 
er ook een optreden (?) en een loterij 
maar ook een koningsverhalen bingo 
met koninklijke prijzen. Dit gaat starten 
om 14.00 uur en wordt een familiefeestje 
en misschien heeft u nog een sjerp of 
iets dergelijks in huis, dus aantrekken!!! 
An en Janneko 

Wijnproeverij
Samen met een vinoloog (gastronoom 
sommelier) gaan wij een workshop 
geven over wijnen Mevrouw Gerda 
Vesseur zal ons het een en ander over 
wijnen uitleggen. En natuurlijk worden
 de wijnen geproefd. 
Er zullen hapjes bij gereserveerd worden 
die goed met de betreffende wijnen 
overeenkomen. 

Foto’s Oud Noordwijk
In samenwerking met het Genootschap 
Oud Noordwijk gaat de KBO een 
tentoonstelling in de Wieken maken 
van foto’s met oud Noordwijkers en 
nostalgische plekjes van vroeger in 
Noordwijk. 
Wij maken hier een wedstrijd van en 
hopen dat veel Noordwijkers ons 
kunnen vertellen wie of waar dit is.
 

Komende 
activiteiten



Allereerst wens ik alle lezers een gelukkig en voorspoedig, 
maar bovenal gezond 2018 toe! De eerste vraag aan de 
notaris in het nieuwe jaar is vaak: “is er nog iets veranderd?”. 
Dat kunnen we dit jaar met recht beamen. Op 1 januari 2018 
is het nieuwe huwelijksvermogensrecht ingevoerd. Tot die 
datum hadden we de algehele gemeenschap van goederen 
als standaard regime. Iedereen die niet naar de notaris 
geweest was om huwelijksvoorwaarden te maken, onder-
ging complete boedelmenging ten tijde van het ja-woord: 
alle bezittingen en schulden werden gemeenschappelijk. 
We hebben dit stelsel bijna 200 jaar gehad. Overigens was 
Nederland in de wereld een uitzondering met een dergelijk 
vergaand stelsel. Vanaf 1 januari 2018 geldt voor alle nieuw 
aangegane huwelijken én geregistreerd partnerschappen 
dat buiten de gemeenschap blijven: erfenissen, schenkingen 
en de huwelijksaanbrengsten. Wat tijdens het huwelijk 
wordt verkregen anders dan door vererving of schenking 
wordt dus gemeenschappelijk. Er ontstaan drie vermogens: 
van de man, de vrouw en de gemeenschap. (Ik ben mij ervan 
bewust dat ik niet ‘genderneutraal’ schrijf, maar zo is het wel 
duidelijker uit te leggen). Alles wat de echtelieden vóór het 
huwelijk al samen hadden wordt tijdens het huwelijk ook 
gemeenschappelijk. Maar let op: als je vóór het huwelijk als 
samenwoners een huis gekocht had voor bijvoorbeeld 70% 
eigendom van de man en voor 30% van de vrouw, wordt dat 
na het huwelijk 50%-50%. Als je dat niet wil, zul je huwelijks-
voorwaarden moeten maken. Persoonlijk denk ik dat 

huwelijksvoorwaarden in het huidige regime nog meer 
dringend zijn dan voorheen. Ook zijn de vrijstellingen 
erfbelasting en schenkbelasting en de tariefschijven 
weer aangepast. De belangrijkste geef ik u hierbij:
-  schenkingsvrijstelling kind: € 5.363, of de éénmalige 
 voor kinderen tussen 18-40 jaar bestedingsvrij € 25.731 
-  schenkingsvrijstelling kleinkind en overige verkrijgers: 
 € 2.147
-  de 10%-schijf voor de erf- en schenkbelasting loopt tot 
 € 123.248.
Voor een dure studie kan aan een kind tussen 18-40 nog 
steeds € 53.602 geschonken worden, en ook de schenking 
van de ‘jubelton’ van inmiddels € 100.800 voor kinderen 
tussen 18-40 ten behoeve van de eigen woning bestaat 
nog steeds. Nota bene: als u al eerder een bijzondere 
schenking aan uw kinderen gedaan heeft, hebt u niet altijd 
de belastingvrije aanvulling tot € 100.800 meer! Er is een 
ingewikkelde overgangsregeling. U kunt altijd vrijblijvend 
langskomen om dit te checken.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment 
dat u dat nodig heeft’. Dag en nacht bereikbaar 06 23954021
Wij hebben ook een unieke uitvaartwinkel in de Van Limburg Stirumstraat 6A, Noordwijk 
welke open is van woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: 

www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

IVONNE      CLEMENS
V E R Z O R G I N GU I T V A A R T
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Belastingaangifte inkomstenbelasting 2017 

 
Bij veel mensen valt binnenkort weer de bekende ‘blauwe envelop’ in de bus voor de aangifte over 2017, 
ondanks de berichten dat deze post gaat verdwijnen en de digitale Berichtenbox daarvoor in de plaats komt. 
Maar uw belastinginvullers van de gezamenlijke lokale Ouderenbonden zijn hier klaar voor en kunnen u ook 
dit jaar weer helpen, niet alleen met uw aangifte inkomstenbelasting, maar ook eventueel met uw huur- en 
zorg toeslag.  Deze vrijwilligers hebben hiervoor een gedegen opleiding gevolgd, die speciaal gericht is op 
de eenvoudige belastingaangiften en aanverwante diensten voor ouderen. 
 
Deze service wordt door de belastinginvullers tegen een kleine kostenvergoeding (€ 12, -) verleend per 
adres. De doelgroep: leden van de lokale Ouderenbonden en donateurs van Stichting Welzijn Noordwijk, 
met een jaarinkomen tot € 35.000 (alleenstaande) of € 50.000 (gehuwden/samenwonenden).  
 
Voor de aanmelding vragen wij u ook dit jaar rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met uw 
belastinginvuller uit onderstaande lijst. Nieuwe aanmeldingen of de klanten van René Hellemans, die helaas 
is overleden, worden verzocht een naam te kiezen uit deze lijst. De aangifte gebeurt op dezelfde manier als 
voorgaande jaren, dus per computer in De Wieken of Het Trefpunt, ofwel bij u thuis of bij de belastinginvuller. 
 
De termijn voor de aangifte is ook dit jaar 1 MEI 2018.  Vóór 1 maart 2018 krijgt u eventueel   een brief van 
de Belastingdienst met een nieuwe machtigingscode. Deze code heeft de belastinginvuller nodig om uw 
gegevens te downloaden en uw aangifte te doen. Mocht u deze brief   en/of de nieuwe machtigingscode niet 
ontvangen hebben, dan vragen wij deze machtigingscode voor u aan. Zelfs als u nog nooit aangifte gedaan 
heeft, kan het zinvol zijn onze hulp in te roepen in verband met aftrekbare zorg/ziekte kosten en eventuele 
huur- en zorgtoeslag.  
 
Via de computer kan ook in korte tijd worden uitgerekend wat u moet betalen of eventueel kunt terugkrijgen 
van de al ingehouden en/of betaalde belasting en of u het correcte bedrag van zorg- en/of huurtoeslag 
uitgekeerd hebt gekregen in 2017 en uitgekeerd krijgt in 2018. Ook kan worden bekeken of u in aanmerking 
komt voor kwijtschelding gemeentebelasting en waterschapslasten.  
 
De Belastinginvullers van de gezamenlijke Ouderenbonden zijn : 
       
Dam van Cees  36 113 18   (071)  
Gugten van der  Dick                 06-33 899 580 
Hamburger  Cees             36 199 54 

 

Hoeven van der  Hans  06-53 632 100 
Leeuwen van Wil             36 161 63  
Meijers  Harm  36 106 04  
Meijvogel  Teun 36 460 37  
Ouwehand  Ton              36 186 38  
Vriezema  Froukje 36 160 43  
Wollenberg van den  Tiny 36 211 32  
     
De volgende personen nemen geen nieuwe klanten meer aan : 
       
Ike  Berend 36 123 70   (071)         06-40 043 709  overdag 
Meer van der  Aad         36 143 56  

 
OPROEP : 
 

Wij zijn ook op zoek naar een aantal nieuwe collega’s. Heeft u interesse en/of ervaring in eenvoudige 
belastingaangiften en het helpen van uw medemensen, meldt u zich dan aan bij één van onderstaande 
personen. U gaat eerst meelopen met een ervaren belastinginvuller van onze club. 
 
    Cees van Dam      Cees Hamburger              Hans van der Hoeven   
  071 – 36 113 18                       071 – 36 199 54      06 – 53 632 160 



IN MEMORIAM

 Dat zij mogen             rusten in vrede 

Dhr.  J.P.M. Heijmerink  
Marevista 24      86 jaar

Dhr. P. Boot 
Jeroenspark 1 k415      91 jaar

Dhr. G. Plug 
Zeewinde 21      79 jaar

Dhr. N.J. van der Wilk 
Kerkhofpad 17     68 jaar

Dhr. C.J. Meijer 
Groot Hoogwaak 133     93 jaar

Mevr. G.A.M. Heemskerk-van der Ploeg
Ludolph Berkemeierstraat 1     91 jaar

Mevr. P.J. van Dinter 
Muscaristraat 6     93 jaar

Mevr. P.M. Vink-Oosterveer 
van der Mortelstraat 58     90 jaar

Nelly (P.M.) Oosterveer
Op 9 januari 2018 is 
mevrouw Nelly Vink-
Oosterveer op 90-jarige 
leeftijd overleden. Mevr. 
Oosterveer heeft gedurende 
ongeveer 20 jaar de 50+ 
Nieuwsbrief van de KBO 
handmatig gevouwen in 
de tijd dat deze nog het 
kleinere formaat A-5 had. 
Dit deed zij samen met haar 
levenspartner de heer 
Marius Sanders, die eerder in juni 2016 is overleden. 
In 2012 kregen beiden hiervoor de landelijk erkende 
onderscheiding “ zilveren KBO-speld “ uitgereikt.

Op mevrouw Oosterveer (en haar partner) kon altijd 
een beroep worden gedaan en met tomeloze inzet en 
een verbazingwekkende snelheid werden de talrijke 
boekjes zo’n 10 keer per jaar op vakkundige wijze 
samengevoegd en verzendklaar gemaakt. Naar wij 
begrepen deden ze dat ook voor de kerkboekjes. 
Met het overlijden van mevrouw Oosterveer verliest 
KBO Noordwijk een zeer gewaardeerd lid en betrokken 
persoon, waar de KBO veel dank aan verschuldigd is.
Wij wensen haar familie en overige naasten veel steun 
toe bij het gemis na haar overlijden.

Bestuur van KBO Noordwijk

ALGEMENE UITNODIGING VOOR DE 75 JARIGE PAROCHIANEN VAN 
 Maria ter Zee en Sint Jeroen 

Ook dit jaar nodigen we  graag alle mensen vanaf 75  jaar en ouder met hun partner uit om naar een van onze 
parochiecentra te komen, om op bezoek te gaan bij de pastores en de pastoraatsgroep.  Vroeger kwamen de 

pastores op bezoek bij de mensen thuis, tegenwoordig lukt dat nauwelijks meer. Maar we willen u graag 
ontmoeten, dus doen we het op deze manier: “Omgekeerd Huisbezoek .”

U bent van harte welkom op:
Woensdag 21 maart

 in de Duinzaal van Maria ter Zee.
09.00 uur:  De wekelijkse dienst in de kerk waar ook u welkom bent. 

09.30 uur :  Inloop en koffie
10.00 uur:  Welkomstwoord door pastor Th. Blokland

 Bij een tweede kopje koffie is er gelegenheid tot ontmoeting met elkaar.
 Tot slot drinken we een glaasje en rond 12.00 uur sluiten we af.

U kunt zich opgeven s.v.p. vóór 10 maart  bij het secretariaat:
Parochiekern St. Jeroen tel. 3612590 

E-mail: SintJeroen@parochiesintmaarten.nl  
Parochiekern Maria ter Zee tel. 3612840 (tussen 09.30-11.30 uur)

E-mail: mariaterzee@parochiesintmaarten.nl  
Indien u opgehaald wilt worden kunt u dat gelijk doorgeven.

Met vriendelijke groeten, pastor Th. Blokland, diaken Bertijn Prins, 
pastor Marion Claassensen de 

werkgroep Omgekeerd Huisbezoek.
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Puzzel

De oplossing van de puzzel kunt u in een envelope met daarop geschreven ‘puzzel’ inleveren in de hal van de Wieken of het 
Trefpunt in de KBO postbus. Uiterste inleverdatum is woensdag 7 februari. De prijs is een VVV bon van € 10, - welke bekend 
wordt gemaakt in de volgende nieuwsbrief.



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl

                     Nummer        uiterste inleverdatum:
Februari  2   7 februari
April 3   14 maart
Mei  4   11 april
Juni  5   16 mei
Juli 6   13 juni
Vorige Nieuwsbrieven kunt u vinden op onze 
website www.kbonoordwijk.nl

Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie Per 1 januari 2016 bedraagt de contributie voor 
het lidmaatschap € 24,00 per persoon per jaar.
Duur van het lidmaatschap De minimale duur van het KBO 
Noordwijk-lidmaatschap is tenminste één volledig kalender-
jaar. Het lidmaatschap wordt daarna jaarlijks automatisch 
verlengd met een jaar.
Lidmaatschap opzeggen De opzeggingstermijn is mini-
maal 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

Een betaalbaar adres voor uw:
receptie, verjaardag, 
condoleance etc.

Fam. Geerlings
Duinweg 7, 2202 RA Noordwijk
telefoon 071 3612139

www.ossewa.nl

• Actief • Gratis tijdschrift Nestor • Gratis 
Noordwijkse Vuurtorenpas • Lidmaat-
schap € 24,- per jaar • Veelzijdig

Goohorstlaan 31  Noordwijk  Tel.071 36 157 78
ledenadministratie@kbonoordwijk.nl
www.kbonoordwijk.nl

“Hotel De Ossewa” 
 
Een betaalbaar adres voor Uw: 
       Receptie  
       Verjaardag  
       Condoleance etc.  
                                                              
 
 
                                                            Fam Geerlings 
                                                            Duinweg 7  
                                                            2202 RA  Noordwijk 
                                                            !  071 3612139  
                                                            www.ossewa.nl  
 
 
 

Areen van der Plas & 
Annemarie Hazenoot

Omdat een uitvaart meer is 
dan afscheid alleen...

T 071 - 36 46 006
dag en nacht bereikbaar
barbaranoordwijk.nl 

Ziek? 
U vindt het fijn als iemand u een bezoekje brengt? 
Al enige tijd hadden wij niemand die – op verzoek – een 
zieke KBO-er wilde bezoeken. Wij zijn blij dat: Mevrouw 
J.G. Lindhout  (tel. 071 8885409) deze taak op zich wil 
nemen. Wij heten haar van harte welkom in de groep 
vrijwilligers. Als u zelf of een van uw naasten is ziek en 
verlangt naar bezoek, belt u dan even naar mevrouw 
Lindhout. Zij maakt dan met u een afspraak. 

Samenstelling KBO-bestuur 

Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
Mw. J.L.M. Jongeneel Secretaris
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl
 071 36 242 30
J.M.J. Berbée  penningmeester   
 071 36 138 58 
 Ibannummer: NL23INGB000 3644769  
 t.n.v. KBO Noordwijk 
 E: penningmeester@kbonoordwijk.nl
Th.A.M. Blokland  pastorale zaken     
 071 36 125 90 
 E: pastor@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
WMO
Lokaal Loket  Voorstraat 42  071 36 176 00 

Ouderen- en/of Belasting-adviseurs
C. van Dam B E: c.van.dam@casema.nl     
  071 36 113 18
J.F.M. van der Hoeven  B E: hansvanderh@casema.nl    
  06 536 32 160
Mw.W.C.E. van Leeuwen B E: wcevanleeuwen@ziggo.nl  
  071 36 161 63
WMO Platform
Mw. M.M.F. v. d. Burg  E: wmo@kbonoordwijk.nl    
  071 36 160 84
 
Ledenadministratie: 
Help onze administratie en geef adreswijzigingen door aan: 
H.C. Bogaards Goohorstlaan 31 071 36 157 78
 E: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl
Overig
Rayonhouders:  Dhr. J.J. Groenewoud      071 88 927 08
 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




