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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

Hulp, begeleiding en zorg in 
uw vertrouwde omgeving?

 
www.groothoogwaak.nl
 071 - 368 88 88

Als ik dit schrijf zitten veel scholieren van de middelba-
re scholen in spanning of ze geslaagd zijn, bijna 
geslaagd zijn of dat ze het nog een jaartje over moeten 
doen. Onder deze groep zijn vast ook kleinkinderen, 
neefjes of nichtjes van u. Ieder jaar is dat een spannend 
moment. Het betekent voor hen een lange zomerva-
kantie, waarin zij waarschijnlijk voor het overgrote deel 
een vakantiebaantje zullen hebben.

Voor ons betekent het ook dat het begin is van een lange 
vakantie, maar niet met een vakantiebaantje. Hoewel, zijn de 
weken dat wij paraat moeten zijn als de ouders nog geen 
vakantie hebben, eigenlijk ook een vakantiebaantje? Ik hoop 
voor u dat dat een leuk baantje is zonder al te veel stress.

Voor al degenen die dat niet hoeven te doen, kunnen deze 
weken wel erg lang worden. Daarom hebben wij activitei-

Van de voorzitter

Bekend is de opmerking dat ‘vrijwillig niet vrijblijvend’ 
is. Wanneer je toezegt op vrijwillige basis een bepaalde 
taak te willen uitvoeren, dan wordt er natuurlijk op 
gerekend dat je die taak ook vervult. Of het nou een 
kleine activiteit is of een bezigheid, die er meer toe 
doet. Een reactie als ‘sorry hoor, ik ben vrijwilliger: het 
kwam dit keer niet zo goed uit, dus liet ik het maar 
zitten’ kan eigenlijk niet.

Toen iemand eens herdacht en vierde dat ze al 40 jaar als 
vrijwilliger actief was, reageerde ze tegen de journalist die 
er iets over in de krant wilde schrijven, dat dat werk nou 
eenmaal moest gebeuren. Dat vond de journalist vreemd: 
“moest….?; en ik dacht dat je deze taak al die jaren deed 
op vrijwillige basis!” “Klopt”, was de reactie, “het is vrijwillig 
moeten!”

De uitdrukking ‘moeten’ hoeft echt niet altijd een enigszins 
negatieve of beladen inhoud te hebben. Iets moeten kan 
heel positief zijn. Sommige dingen vind je zó belangrijk, 
dat je er helemaal vrijwillig voor kiest om de betreffende 
taak te moeten doen. 

Als in de komende zomerperiode veel mensen op vakantie 
zijn, weg uit de vertrouwde omgeving, wordt het voor hen, 
die niet weg kunnen dikwijls erg eenzaam en stilletjes. 
Gelukkig zijn er dan mensen, die bedenken dat ze gewoon 
even bij deze buren of buurtgenoten op bezoek ‘moeten’, 
even een momentje van aandacht. Ze bedenken het niet 
alleen: ze gaan ook. Vrijwillig moeten kan dan voor beide 
partijen ook nog eens heel gezellig zijn.

Theo Blokland, pastoor

Vrijwillig moeten

ten georganiseerd om die weken op een prettige manier te 
breken. Maakt u er gebruik van, want samen met anderen 
iets ondernemen is prettiger dan alleen niets doen. Toch? 
Hoewel nietsdoen eigenlijk niet in ons woordenboek 
voorkomt. De handen en het hoofd vinden altijd iets te 
doen.
Het valt mij op, als ik in de bibliotheek kom, dat ik er zo 
weinig senioren treft. Ga ik op een ander moment dan U? 
Trouwens, weet u, dat als lezen te vermoeiend wordt, dat er 
luisterboeken te leen zijn? CD’s waarop het boek wordt 
voorgelezen. Heerlijk ontspannend.
Als u het nog niet wist, probeert u het eens, misschien gaat 
er een nieuwe wereld voor u open. Het is natuurlijk voor 
een koele, sombere dag een heerlijke manier om die dag 
een lichtpuntje te geven.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  



Het vervolg van de KBO-wandelingen van april, mei, 
juni en aug`18.
Zoals gewoonlijk starten we elke 3e di v.d. mnd vanaf 
het Verkadeplein bij de St.Jeroenskerk met auto naar 
Voorhout of Sassenheim of met de bus vanuit 
Noordwijk. Sindskort hebben we een KBO app aange-
maakt zodat we die ook kunnen bekijken voor evt. 
veranderingen.

4e KBO-wandeling: Maria Berbee gaf mij nog een 
mooie wandeling voor do. 16 augustus `18 van 12km. 
vanaf De Zilk. We verzamelen om 10.45u bij de v.d. 
Mortelstraat 19 en gaan met auto`s naar de Zilk. Het 
telefoonnummer van Maria is 0637240047.
Veel wandelplezier en tot ziens.
Ellen de Groot 064265675

KBO wandelingen

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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Rondje Nieuwkoopse plassen
Twaalf wandelaars gingen op 15 mei per auto op weg naar 
het Groene Hart van Holland. Het was een stralende 
voorjaarsdag. Een strakke blauwe lucht en weinig wind.
De auto’s werden geparkeerd bij het zwembad in 
Nieuwkoop –Noord. Na een sanitaire stop gingen we op 
pad naar het Noorden. Onderweg zagen we rechts veel 
idyllische huizen met een eigen loopbrug. In de tuinen 
bloeiende gouden regens en meidoorns. Vooral de rodo-
dendrons waren een eye-catcher. Links het waterrijk 
landschap met allerlei soorten eenden, meeuwen en een 
groep nijlgansen. Na enkele kilometers lopen smaakte de 
koffie met appelpunt op het terras van café Klinker prima. 
We vervolgden de route via het Noordse Dorp naar de 
Hollandse Kade. De berm en de dijk boden een kleuren-
pracht. Witte margrieten en fluitenkruid, gele boterbloe-
men, paarse smeerwortel en echte koekoeksbloem, blauwe 
knoop en rode klaver en klaprozen. We passeerden het 
gebied van de Haeck en beklommen de uitkijktoren. We 
hadden daar een mooi gezicht op het gebied met het 
water, het riet en daartussen 

het veenpluis en de gele lis. Bij het piepkleine eilandje 
Malta aten we onze boterhammen op de bankjes en de 
vlonder van het zonneveer. Boven het water speelden de 
lantarentjes, waterjuffers, tikkertje met elkaar en \aan de 
andere kant groeiden de gele plomp. Weer op weg was er 
steeds wat moois te zien. Jonkies van de meerkoet met hun 
rode koppies, een ooievaar die een showtje weggaf en veel 
schapen met lammetjes. Bij De Meije stond op de gevel van 
het eetcafé: Een dorstig hart, vermoeid van het gaan, rust 
wat uit bij de Halve Maan. En dat hebben we dan ook 
gedaan. Weer op pad zagen we al gauw in de verte Piet 
Potlood, de bijnaam van de watertoren. 
Daar aangekomen namen we het Meijepad, een smal lint 
met aan beide kanten water. We kwamen weer in 
Nieuwkoop. In het centrum passeerden we de toren uit 
1627, het restant van het vroegere Hoge Huis. Nog enkele 
kilometers te gaan. Na ruim twintig kilometers stapten we 
moe, maar voldaan in de auto’s. Het was een super wande-
ling. 
Nel Nooijen

Gaat u mee naar Israël?

Israël, het land van de Bijbel, staat bij velen stilletjes wel 
op het verlanglijstje. Bethlehem, het Meer van Galilea, 
Nazareth en Jeruzalem spreken tot ieders verbeelding. 
Verhalen uit het oude Palestina komen hier tot leven. En 
gaan tegelijkertijd hand in hand met het Israël van nu. 
Een land met vele gezichten, dat weer helemaal terug is 
in de belangstelling van de toeristen. 
Tijdens een 9-daagse volledig verzorgde reis van 
13 t/m 21 november 2018 maakt u o.l.v. professionele 
gidsen kennis met de belangrijkste plaatsen van het 
Heilige Land. De reisperiode is vanwege het milde weer 
dé ideale tijd om in Israël te zijn. De nachten worden 
doorgebracht aan het Meer van Tiberias en in Jeruzalem. 
Het is geen bedevaartreis, maar eerder een culturele reis 
met religieuze aspecten, georganiseerd in samenwerking 
met DrieTour (ANVR/SGR). De reisgroep zal maximaal uit 
20-24 personen bestaan.

Heeft u interesse en wilt u meer weten over deze unieke 
reis? Neem dan vrijblijvend contact op met Jos Westgeest: 
06 53 62 20 51 of stuur een e-mail naar
info@beleeftsamen.nl. Als u dat wenst maken wij een 
afspraak met u om de reis toe te lichten. U kunt ook een 
kijkje nemen op www.beleeftsamen.nl. Inschrijving is 
mogelijk tot uiterlijk 1 september a.s. 



   

We organiseren deze zomer enkele bijzonder leuke uitstapjes voor onze leden waar we u ongetwijfeld een 
groot plezier mee zullen doen. Bijkomend voordeel voor u is dat we deze dagtochten tegen uiterst 
aantrekkelijke prijzen kunnen aanbieden. Leest u snel verder. 

Voor de dagtocht naar Rotterdam op 5 juli met een vaartocht op het driemaster schip “De Eendracht” was 
een enorme belangstelling, waarbij er maar liefst 2 keer meer aanmeldingen als beschikbare plaatsen waren. 
Gelukkig konden we nog een aantal extra plaatsen bemachtigen (voor 3 september), waardoor uiteindelijk 
de meeste aanmeldingen toch nog geplaatst konden worden. Jammer genoeg zijn helaas er toch enkele 
mensen waarvoor uiteindelijk geen kaarten meer beschikbaar waren. Zij blijven vooralsnog op de reservelijst 
staan voor eventuele uitvallers, het kan dus voor hen toch nog veranderen…….! 

Diergaarde Blijdorp vrijdag 24 augustus 2018 
U kon zich er al in de vorige Nieuwsbrief voor opgeven, maar er zijn voor deze dagtocht nog ruim 

voldoende plaatsen beschikbaar mede doordat er minder beperkingen zijn. We verwachten ook voor deze 
dagtrip veel belangstelling, dus meldt u zo spoedig mogelijk aan zodat we de zaak tijdig kunnen organiseren.  

Gaat u mee een dagje naar de dierentuin? We plannen een dagje naar een prachtige dierentuin, niet te ver 
van huis, te weten Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Een park met prima voorzieningen, voldoende bankjes 
en zitjes en ook toegankelijk voor mensen met een rolstoel en/of rollator. Een rolstoel is eventueel ter 
plaatse beschikbaar (vooraf reserveren – dus vermeldt dit op uw aanmelding), wel zelf zorgen voor 
persoonlijke begeleiding. Doordat KBO Noordwijk een deel van de kosten voor haar rekening neemt, geldt 
voor deze dagtocht dat uitsluitend leden van KBO Noordwijk hieraan kunnen deelnemen. Er zijn voor deze 
dagtocht 2 varianten, namelijk met of zonder lunchpakket. Geeft u dit a.u.b. duidelijk aan op het formulier. 

Dagtocht (inclusief) : busvervoer + entree Blijdorp + 
(optie: lunchpakket). Prijs p.p. zonder lunchpakket  
€  15,00   -  met lunchpakket €  20,00 p.p.  
            Aanmelding sluit 15 juli 2018. 
Datum :  vrijdag 24 augustus 2018 
Vertrek : Noordwijk, marktplein (J. v.d. Hoornstraat) 
om 10.00 uur, vertrek uit Blijdorp om 16.15 uur. 
Uw deelname is persoonlijk en niet overdraagbaar! 

Algemeen : Deelnemers dienen zich tijdig voor deze 
dagtocht aan te melden via de volledig ingevulde 
antwoordstrook. We trachten alle ontvangen 

aanmeldingen te honoreren, maar ook hier geldt uiteindelijk; vol = vol. 
 

Vergeet niet uw KBO-lidnummer(s) in te vullen op het formulier en vervolgens het vierkantje aan te kruisen 
voor uw deelname en eventueel 2e deelnemer. Let dus goed op de juiste vakjes. Geef ook aan of u ja of nee 
een lunchpakket wenst. Na aanmelding ontvangt u ruim op tijd een bevestiging van deelname met meer 
informatie + een nota voor de kosten. Betalingen uitsluitend per bank met vermelding van factuurgegevens. 
 

Na tijdige ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief. Bij te late betaling vervalt uw inschrijving en 
zal er geen vervoer en toegangskaart voor u beschikbaar zijn. Let hier dus op ! 
Bij melding van verhindering tot 10 dagen voor vertrek, wordt maximaal 50 % van de betaalde kosten 
teruggestort, bij latere melding wordt niets terugbetaald.  
Afmelden: uitsluitend bij de penningmeester 071-36 138 58  (Jacques Berbée). 

U kunt de volledig ingevulde strook deponeren in de KBO-brievenbus in de hal van De Wieken (Noordwijk-
Binnen) of in Het Trefpunt (Noordwijk aan Zee) of per post opsturen naar de penningmeester :  

KBO Noordwijk,    p/a  Willem Alexanderpark 10,   2202 XW  Noordwijk 
Voor aanmelding gebruikt u de antwoordstrook die u in deze Nieuwsbrief aantreft. 
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Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juli '18 Augustus '18

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 zomer bingo
zie DBO

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 3, 10, 17 14, 21, 28

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15. 22. 29

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 5, 12, 19 16, 23, 30

 Reizen  " Varen met de Eendracht "
      KBO  v   Rotterdam   (dagtocht) do 9:00 5  boottocht

 Reizen  " Diergaarde Blijdorp "
      KBO  v   Rotterdam   (dagtocht) vr 10:00 24

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Juli '18 Augustus '18

 Bingo " Zomer-bingo " 
     DBO     Het Trefpunt

do 14:00 19 9

 Bingo " Zomer-bingo "
     DBO     De Wieken

do 14:00 5 23

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

vr 13:30 6, 13, 20, 27
3, 10, = Trefpunt
17, 24, 31 = Wieken
 i.v.m sluiting Trefpunt

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 4, 11, 18, 
25 = Trefpunt

1, 8, =Trefpunt
15, 22, 29

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:30 3, 10, 17 14, 21, 28

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 13 24

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 14:00 3, 10, 17, 24, 31 7

Zomersluiting 2018
De Wieken is van zondag 22 juli t/m zondag 12 augustus gesloten

Het Trefpunt is van zondag 12 augustus t/m zondag 2 september gesloten

ANTWOORD- / AANMELDINGSSTROOK  Diergaarde BLIJDORP      24 augustus 2018 

Deelnemer(s) : KBO - Lid nr. 1  =  5390……….  KBO - Lid nr. 2  =  5390……….  
Naam  1 :  Dhr./Mevr.    

Adres      :   

Woonplaats :  Postcode : 

Telefoon : Mobiel.tel.:                                    E-mail :  

Naam  2 :  Dhr./Mevr.   

Deelnemer  1 Diergaarde Blijdorp    
dd.  24-8-2018 Deelnemer  2 

Deelname 1 :    *) 
Lunchpakket :     Ja  /  Nee  **) 
Rolstoel :  *)              Rollator :  *)   

Deelname 2 :    *) 
Lunchpakket :     Ja  /  Nee  **) 
Rolstoel :  *)              Rollator :  *)   

*) Aankruisen indien van toepassing  **) Doorhalen wat niet van toepassing is.          
Vult u dit formulier a.u.b. zorgvuldig en duidelijk leesbaar in ! 

De  aanmelding sluit op 15 juli 2018        
 

✁



Puzzel

Oplossing puzzel inleveren in envelop 
met tekst buitenkant  ‘puzzel’ in de hal 
van de Wieken of het Trefpunt in de KBO 
postbus. Uiterste inleverdatum is 
woensdag 8 augustus. De prijs is een 
VVV bon van € 10, - welke bekent 
wordt gemaakt in de volgende 
nieuwsbrief.

De oplossing van de puzzel is: 
‘EEN ZONNIGE VAKANTIE GEWENST’ 
en de winnaar van de VVV bon is 
Mevr. Agaath Wagner.

klass strand 102 www.ruiterpuzzel.nl
info@ruiterpuzzel.nl
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Voor de bron waaraan ik onderstaande column gedeeltelijk 
ontleend heb, verwijs ik naar “Het geheim van de notaris” 
door Johan Nebbeling.
Het oudste kind van het echtpaar Zomer is onverwachts 
overleden. Hij had een ziekte waarvan zij nog nooit 
gehoord hadden en waartegen ook niets te doen bleek. Hij 
was pas 32. Verslagen zitten de ouders voor mij, vergezeld 
door hun dochter, ook zwaar aangeslagen.
Zij komen voor een verklaring van erfrecht want hun zoon 
had een eigen huis, wat verkocht moet worden en ook nog 
spaargeld. Hun zoon was niet gehuwd, had geen kinderen 
en ook nooit een testament gemaakt. Dat houdt in dat hij 
als wettelijke erfgenamen achterlaat: zijn ouders en zus, 
ieder voor 1/3 deel.
De ouders hebben het geld niet nodig en hun dochter wel. 
Zij heeft recent besloten met haar vriend een huis te gaan 
kopen. De ouders willen daarom de nalatenschap verwer-
pen ten gunste van hun dochter. Ik vertel dat ik hun wens 
begrijp, maar dat het fiscaal gezien niet handig is om de 
erfenis te verwerpen. De erfbelasting bedraagt 30% over 
de eerste € 123.248 en 40% daarboven. De ouders hebben 
een veel grotere vrijstelling dan hun dochter. Voor de 
ouders is deze € 48.242, voor de dochter maar € 2.147. De 
nalatenschap van zoon Zomer is ongeveer € 270.000. De 
erfdelen van de ouders (die voor de erfbelasting bij elkaar 
worden opgeteld) bedragen in totaal € 180.000. Minus de 

vrijstelling is er € 131.758,00 belast, ofwel € 40.378. Over 
haar 1/3 deel ad € 90.000,00 minus de vrijstelling, betaalt 
de dochter € 26.355. Totaal verschuldigde belasting € 
66.733. Dat is al veel geld, maar als de ouders verwerpen 
wordt het nog erger: dan betaalt dochter over € 270.000 
minus € 2.147, ofwel € 94.816.  Een verschil van € 28.083! 
Maar, zeiden de ouders, wij laten ons deel dan bij ons 
overlijden weer na aan onze dochter en die betaalt daar 
erfbelasting over. Daar hebben ze gelijk in, maar de ouders 
kunnen aan de dochter ook nog € 100.000 belastingvrij 
schenken voor de eigen woning, en in de jaren daarna de 
vrijstelling van € 5.363 (die jaarlijks oploopt) benutten. Het 
is nooit verstandig om belasting naar voren te halen. Het 
valt de ouders zwaar het geld van hun zoon te accepteren, 
maar ze vinden de rekensom genoeg reden zich over hun 
emoties heen te zetten en de nalatenschap toch niet te 
verwerpen.

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

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment 

IVO
U I T V V E R Z O R G I N GI T V A A R T

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment 

U I T V

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment 

klass strand 102 www.ruiterpuzzel.nl
info@ruiterpuzzel.nl
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© Ruiter Puzzel
Schoutstraat 25
3417 SN Montfoort
Tel 0348-471972
Fax 0348-467316
Mobiel 06-53858755
info@ruiterpuzzel.nl
www.ruiterpuzzel.nl
KVK Utrecht 30132927

Horizontaal
1 Zeedier met tentakels 6 plek in de duinen 12 stop 14 deel van een stengel 15
Bijbelboek (afk.) 17 Europese unie (afk.) 18 papagaai 20 commissie (afk.) 21 militaire
rang (afk.) 22 zeevogels 25 zee-agaat 28 landhoofd in zee 29 ziek 31 levend wezen
32 Aluminium (symbool) 33 getij 35 ledemaat 36 dierengeluid 37 Neon (afk.) 38
loopvogel 40 door de stroming gevormde verhevenheid van m.n. zand of grind in
ondiepe zeeën 42 geheel 43 scheepsbeschuit 44 lengtegraad (afk.) 46 voedsel
zoeken 48 slank 51 aan boord (afk.) 53 gepensioneerd (afk.) 54 deel van een
voertuig 56 naamloze vennootschap (afk.) 57 lidwoord 58 wedstrijd 60 onderwijzen
62 opbergzakje 64 weersgesteldheid 66 geulen in een strand 68 zoogdier 69 Oersted
(symbool) 70 eventueel (afk.) 72 dwarsmast 73 Chinese rekenmunt 74 duinplant 76
zeedier 78 voor rekening 79 handgreep aan een pot.

Verticaal
1 Badkleding 2 boom 3 nasporen 4 in elkaar gedraaide strengen 5 voegwoord 7
kleuter 8 heerser over Peru 9 uit een bepaalde windrichting 10 zeer zacht (muzikale
afk.) 11 beveiliging in een trein 13 Turkije (afk.) 16 deel van een zeilboot 18
meisjesnaam 19 adem 21 zintuigen 23 watertje 24 omroep (afk.) 26 inhoudsmaat
(afk.) 27 luiaard 30 stranddief 34 schoonmaakgereedschap 36 vaarwater markering
38 groente 39 schrijfgerei 40 café 41 vistuig 45 schaaldier 47 zwemvogel 49
denkbeeldige cirkel over de aarde 50 lange golfbeweging van de zee 52 inham aan
zee 54 verstand 55 grondverbeteraar 57 tweegevecht 59 muntje (afk.) 60 land in de
Benelux (afk.) 61 namelijk (afk.) 63 te koop (afk.) 65 och kom! 67 peulvrucht 71
volksuniversiteit (afk.) 74 trein (afk.) 75 met name (afk.) 76 boxterm (afk.) 77 Chinese
munt.



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. ✁

Fijne vakantie!



Activiteitenwetenswaardigheden 
 

VacaturesRijbewijskeuring

●  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 58

Indien uw rijbewijs verlengd moet worden in verband 
met het bereiken van de 75, 80 jarige leeftijd dan 
bestaat er voor de leden van de ouderenbonden de 
mogelijkheid om dit in het Trefpunt te doen. Haal eerst 
uw eigen verklaring op aan de balie van het gemeente-
huis. Met deze door uw gedeeltelijk ingevulde verkla-
ring maakt u een afspraak met dr. Kamerling welke 
telefonisch bereikbaar is op 071 5728434. De kosten 
voor leden van de ouderenbond zijn € 20, -. 

Opening van het seizoen 
In de maand september is er in Noordwijk altijd veel te 
beleven met activiteiten, vooral in het begin van de 
maand. Daarom houdt de KBO de opening van het 
seizoen op zaterdag 22 september in de Wieken en de 
aanvang is om 14.00 uur. U gaat genieten van een 
optreden van het Muzikaal Theater aan Huis en de show 
‘Herinnert u deze nog’ met het orkest ‘The Luana 
Sweetshearts’. De KBO zorgt voor een lekker glaasje met 
een hapje in de pauze en bent u lid van de KBO, dan is 
deze middag gratis. Wilt u komen dan wel even een 
belletje naar An zodat we weten hoeveel leden komen 
genieten van deze show. 
Met muzikale groet An van Beelen.

Voor informatie  kunt u contact opnemen met An van 
Beelen 071 8881407 (liefst tussen 18.00 en 19.00 uur). 

 

 Fietsen met de KBO

De tweede fietstocht was weer een succes, er waren weer 
nieuwe gezichten en nu met 11 man/vrouw, handen aan 
het stuur en voeten op de pedalen. Door de duinen via 
Katwijk richting Scheveningen maar halverwege de afslag 
naar Meijendel. Daar even gerust met een bakje koffie of 
thee. Erg gezellig weer verder via Wassenaar, waar de 
bomen nu erg mooi zijn, dan Valkenburg, Katwijk en weer 
op naar Noordwijk. Het was weer erg gezellig met elkaar 
en dus weer erg genoten, op naar de volgende. Heeft u 
ook zin, ga gezellig mee en tot ziens op 12 juli. 
Riet de Kremer. 
De volgende fietstocht is op donderdag 12 juli, we gaan 
via het Oegstgeesterkanaal en via Sassenheim naar de 
ringvaart. Daar richting Lisse en via duin weer terug naar 
Noordwijk.
Het is ± 40 km. Wij zien u graag op donderdag 12 juli, start 
bij de Wieken
Leo Zonneveld tel. 071 3615023

Kaartclub ‘het Trefpunt’
De kaartcompetitie 2017-2018 is op zaterdag 19 mei 
afgesloten met het uitdelen van de prijzen. Het aantal 
deelnemers in deze kaartwedstrijden was ongeveer 40 
deelnemers per middag, een prachtig resultaat.
1e  Aad Zandbergen  119064 punten
2e  Alfonso Hermans 113604 punten
3e  Joop Korbee  112603 punten
Jan van Leeuwen

Klaverjassen in de Wieken
Het klaverjasseizoen 2017 -2018 zit er weer op.  
Het was weer een heel gezellig jaar. 
Na een wel heel spannende competitie was de einduitslag.  
Bij de dames Wil v.d. Holst en bij de heren Piet Wijnands als 
eerste geëindigd.  
We kunnen alsnog klaverjassers op de maandagmiddag 
erbij hebben. 
Dus wilt u kaarten kom dan op maandag 3 september om 
1uur naar de Wieken in de Wassenaarsestraat.  
Iedereen is van harte welkom.  
Groeten Jan en Bart.

Stichting Maaltijdenservice 
Noordwijk
Deze stichting onder de naam van ’Tafeltje-Dekje’ bezorgt 
maaltijden bij bewoners in Noordwijk. Sinds 1967 worden 
de maaltijden door vrijwilligers thuis bezorgd. 
Tegenwoordig worden de maaltijden gekoeld aangeleverd 
en de leverancier is: ‘Eetgemak B.V. te Katwijk’. U kunt zeven 
maaltijden of minder per week bestellen en die worden op 
maandag en donderdag bij u bezorgd. Wilt u hier gebruik 
van maken dan kunt u contact op nemen met de heer 
S. Barnhoorn, telefoon: 071 3614529 of 06 15541398 of 
email s.barnhoorn@ziggo.nl.

IN MEMORIAM

 
Dat zij mogen rusten in vrede 

Dhr. F.H. Hiep  
Crocusstraat 38  80 jaar

Dhr. C.J. Janson 
Zwarteweg 14 87 jaar

Dhr. N.J.H. Peschier 
Wassenaarsestraat 7    80 jaar

Dhr. P.H.C. Smit 
Voorstraat 31      89 jaar  
 



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
                     Nummer        uiterste inleverdatum:
Augustus 7  8 augustus
Oktober 8  12 september
November 9  10 oktober
December 10  28 november
Vorige Nieuwsbrieven kunt u vinden op onze 
website www.kbonoordwijk.nl

Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie Per 1 januari 2018 bedraagt de contributie voor 
het lidmaatschap € 24,00 per persoon en voor elk volgende 
lid op hetzelfde adres € 20,00 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

• 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

Areen van der Plas & 
Dian Labrujère

Omdat een uitvaart meer is 
dan afscheid alleen...

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




