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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

De eerste 3 KBO wandelingen voor het nieuwe jaar 2019 
zijn bekend.
Met Rene, Marga en Kees hebben we de mooie wandelin-
gen uitgezocht.
Zoals gewoonlijk starten we op de 3e di van de maand 
vanaf het Verkadeplein bij de St.Jeroenskerk. Met de auto 
naar Voorhout of met de bus vanuit Noordwijk en een 
enkele keer met de auto vanaf het Verkadeplein naar het 
begin van de wandeling.
Di, 19 februari 2019. Wandeling van Marga. 14 km.
Om 9 uur vertrekken we vanaf het Verkadeplein met auto 
of met de fiets naar Dokters Post in Voorhout. Hiervandaan 
heeft Marga een mooie wandeling door Elsgeesterpolder, 
Rijnsburg, bij tuincentrum De Mooy koffie pauze en 
omgeving uitgestippeld. We laten ons weer verrassen.
Di.19 maart 2019. Wandeling van Kees. 17 km. 
Amsterdam/Flevopark / Muiderberg.                                                                                                                    
Om 8.45u vertrekken we vanaf het Verkadeplein bij de 
St.Jeroenskerk naar station Sassenheim om 9.13u  via 
Amsterdam-Centraal naar station-Muiderpoort, daarna 
met stadsbus 37 richting Molenwijk Flevopark. Mooie 
wandeling door Indische Buurt, IJburg via Diemerzeedijk, 
langs het IJmeer met uitzicht op Pampuseiland etc. naar 
Muiderberg.

Ellen de Groot 06 42656757
 

KBO wandelingen 
Alweer 2019. U heeft ongetwijfeld van veel mensen 
al wensen voor dit jaar ontvangen en eigenlijk is het 
nu te laat om u gelukkig 2019 toe te wensen, maar ik 
doe het toch maar. Eigenlijk zouden wij elkaar iedere 
dag een gelukkige dag wensen, want dan zijn wij 
altijd gelukkig. 

Tja, wat is gelukkig eigenlijk. Natuurlijk is dat een gevoel 
dat voor ieder van ons iets anders inhoudt. Gezond zijn 
is natuurlijk een element, maar je ervaart dat pas als je 
(een poosje) niet gezond bent. Ik denk dat dat met alle 
elementen die in ‘gelukkig’ worden samengevat het 
geval is. In ieder geval gaan wij met elkaar ervoor zorgen 
dat – daar waar wij er iets aan kunnen doen – wij een heel 
goed jaar met elkaar gaan krijgen. Om dat te bereiken, is 
het wel handig dat wij elkaar regelmatig zien om leuke 
dingen samen te doen. Het is een feit dat, als je samen 
iets onderneemt, je er meer van geniet dan als je het in 
je eentje doet. Voor sommigen is het moeilijk om voor 
de eerste keer ergens heen te gaan: je weet niet of je er 
überhaupt iemand kent…. Als dat de drempel is waarover 
u niet durft te stappen, neem dan eens contact op met 
één van onze ouderenadviseurs; zij kunnen u – naast 
adviezen over andere zaken – helpen om die eerste stap 
te zetten.

Op 17 januari hebben de nieuwe ouderenadviseurs 
hun certificaat ontvangen. Ik hoop dat wij op tijd de 
foto kunnen ontvangen die daarvan een beeld geeft. 
Zij hebben regionaal, dus Duin- en Bollenstreek hun 
opleiding gekregen en zijn op de hoogte van alle zaken 
die nodig zijn om u bij te staan in moeilijke situaties: 
zij weten waar u moet zijn om uw problemen op te 
lossen.

Na 1 januari zijn wij “groot” Noordwijk geworden.
Dat is even wennen, maar niet voor de ouderenbonden. 
Vanaf 1 januari werken de ouderenbonden van 
Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk met ons mee in 
het DBO (Drie Bonden Overleg) waar alle zaken worden 
besproken die voor alle leden van de ouderenbonden van 
belang zijn.

U ziet het, wij zijn dynamisch begonnen en willen dat 
samen met u blijven doen.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter

Ik ben blij 
dat je hier bent



Verslag wandeling Alkmaar. Groene Stads 
Wissels van Ellen en Rene di. 18-12-`18.

Het is droog, 8 graden boven nul. Prima wandelweer. Met 
18 enthousiaste personen gaan we vandaag met de trein 
naar ons beginpunt. Bij restaurant Stoer houden we onze 
break. Er staat een grote plant in de toiletruimte en er staan 
spreuken op bordjes.” Wat doet die blote vogel op tafel”? 
“Dat zal wel de kalkoen zijn”.” En sodeju wat ben je mooi”.
Het is een afwisselende wandeling door de prachtige stad 
met pittoreske, nauwe straatjes en historische gebouwen, 
waaronder het Waag gebouw en het Kaasmuseum. Langs 
de Oudegracht gaan we ook het Wildemanshofje in dat 
nog steeds door vrouwen bewoond wordt. Op de 
binnenplaats een prachtige, symmetrische aangelegde 
binnentuin met rondom leilinden. Verder lopen door de 
stad, staan we even stil en worden we gemaand om door 
te lopen, want de straat is op dat moment het decor voor 
een filmopname over Stanley H.

We lopen over de Stadswal, komen door parken waar 
naambordjes op de bomen staan en een tekst op de grond: 
ik weet wie ik ben en dat is genoeg. Komen door o.a. langs 
de Molen van Piet, Kennemerpark, Park Oosterhout, 
Victoriapark en onderweg een bloeiende struik Verbena.
Geluncht wordt er bij Kitchenbar De Wolf, waar buiten op 
tafel een prachtig bont boeket bloemen op tafel staat en 
waar ik buiten langs de gracht op een picnickbank geniet 
van het zachte weer en de mooie omgeving. Het uitzicht 
op de boogbrug, de mooie trapgevels, de oude apotheek 
op de hoek, groene uitbouw erker en de toren van de 
Waag. Na de stadse wandeling hebben we nog een mooie 
landelijke route met 4 molens van ongeveer 4 km gelopen. 
Om 14.45 uur al bij het station Alkmaar en voor 15.00 uur 
zaten we in de trein. Vandaag 13,5 km gewandeld. Ik kijk 
terug op een prachtige wandeling en ga de volgende keer 
graag weer mee.

Wimke Schrier

 

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. 

KBO-wandeling
Belastingaangifte inkomstenbelasting 2018

Bij veel mensen valt binnenkort weer de bekende 
‘blauwe envelop’ in de bus voor de aangifte over 2018, 
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 en Stichting Welzijn Noordwijk zijn 
hier klaar voor en kunnen ook dit jaar u weer helpen, 
niet alleen met uw aangifte inkomstenbelasting, maar 
ook eventueel met uw huur- en zorgtoeslag. Deze 
vrijwilligers hebben hiervoor een gedegen opleiding 
gevolgd, die speciaal gericht is op de eenvoudige belas-
tingaangiften.

Deze service wordt door de belastinginvullers tegen een 
kleine kostenvergoeding (€12, -) verleend per adres. 
De doelgroep: in principe  leden van de lokale 
Ouderenbonden en donateurs van Stichting Welzijn 
Noordwijk, met een jaarinkomen tot € 35.000 (alleenstaan-
de) 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. De aangifte gebeurt op dezelfde 
manier als voorgaande jaren, dus op een pc in De Wieken 
of Het Trefpunt, ofwel bij u thuis of bij de belastinginvuller.
In 2019 staan er ook een aantal belastinginvullers klaar om 
iedereen in Noordwijk te helpen die aan de inkomenscrite-
ria voldoet. Dit gebeurt op elke dinsdagmiddag vanaf 8 
januari via het wekelijkse inloopspreekuur “Koffie & 
Geldzaken” op het sportpark Duinwetering, waar mensen 
met  vragen over geld en andere administratieve zaken 
terecht kunnen.

De termijn voor de aangifte is ook dit jaar tot 1 MEI 2019. 
Vóór 1 maart 2019 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 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 2018 en uitgekeerd krijgt in 2019. Ook 
kan worden bekeken of u in aanmerking komt voor 
kwijtschelding gemeentebelasting en waterschapslasten. 

De Belastinginvullers staan weer tot uw dienst 
en de volgende mensen kunt u bellen:
(de eerste twee op de lijst nemen vooral  nieuwe 
klanten aan)

Pieter Verhoeven 36 112 82

Wil Steenvoorden 06-524 074 08

Froukje Vriezema 36 160 43

Hans van der Hoeven 06-536 321 60

Harm Meijers 36 106 04

Teun Meijvogel 36 460 37

Tiny van den Wollenberg 36 211 32

Ton Ouwehand 36 186 38

Wil van Leeuwen 36 161 63

Nemen geen nieuwe klanten meer aan:   

Aad van der Meer 36 143 56

Berend Ike 36 123 70

06-40043709   overdag

Cees Hamburger 36 199 54

Dick van der Gugten 888 4884 / 06-338 995 80

Kees van Dam 36 113 18



Activiteitenwetenswaardigheden 
Terugblik
Concert
Op donderdag 20 december was er een prachtig kerstcon-
cert in het concertgebouw in Amsterdam. Velen hebben er 
van genoten. Geweldig dat zoiets door het Ouderenfonds 
kan worden aangeboden alleen jammer dat we slechts 
een beperkt aantal kaarten kregen waardoor niet iedereen 
meekon.

Kerst “High Tea”
Op vrijdag 21 december was de 
jaarlijkse kerstviering in de 
Wieken. Margreet van de Burg 
heeft een mooi kerstverhaal 
voorgelezen en zo kwam ieder-
een in de kerstsfeer. Daarna werd 
er een kerst” High Tea” geser-
veerd waar er voor een ieder wel 
iets lekkers bij zat. Als afsluiting 
was er een optreden van het 
geweldige Noordwijkse koor “ 
Dune en Forest”. Het was een 
geslaagde middag.

Diner alleengaanden
Op zondag 23 december was er een kerstdiner voor 
alleengaanden. Het werd een heel gezellig samenzijn en er 
is heerlijk gegeten. De hele middag speelden Kees van 
Hooff en Jos Leijen (duo 2 Men’s JoKe) muziek uit de 
zestiger- en zeventiger jaren. Een prachtige omlijsting van 
een geslaagde middag. De mensen hebben genoten van 
deze muziek.

Activiteiten 
Nieuwjaar,  nieuwe activiteiten!!!

In de eerste plaats wensen Janneko en An alle 
KBO-leden een actief en een gezond 2019 toe.

Van Gogh Museum                         
We gaan op maandag 25 maart naar het van Gogh 
Museum in Amsterdam dit in samenwerking met het 
Nationale Ouderen fonds. Prachtig toch voor de deur uit- 
instappen bij het museum. Meer informatie vindt u in deze 
nieuwsbrief, dus lees snel verder.
 
Koningsdag in de Wieken 
Koningsdag zaterdag 27 april aanvang 14.00 uur en einde 
16.30 uur in de Wieken. 
Voor de derde keer viert de KBO Koningsdag in de Wieken. 
Er is muziek en 1 rondje verhalen bingo en een loterij 
met leuke prijzen. En tot slot is er gelegenheid voor een 
Playback Show waarbij u kunt optreden als uw lievelings 
artiest, wel zelf de CD meenemen van uw artiest.
Er is dan natuurlijk ook een jury aanwezig die kan beoorde-
len wie de allerbeste is, dus meedoen ? Even een belletje 
naar An. 

Bridge drive in de Wieken
Op zaterdag 16 maart gaan we weer een dagje kaarten 
inclusief lunch. Bij binnenkomst om 10.30 uur staat de 
koffie klaar (gratis). De kosten zijn 5 euro pp en betalen 
bij binnenkomst. Indien u geen lid bent maar toch mee 
wilt kaarten dan betaald u 10.00 euro. Er zijn leuke prijzen 
te winnen. Janneko en An zorgen voor een heerlijke lunch. 
U kunt zich aanmelden bij de heer Herman Honsbeek 
tel. 3611551.
 

Varen naar de Moezel Duitsland 
Wilt u nog met ons mee naar Duitsland? Er zijn nog enkele 
hutten beschikbaar. We varen dit jaar met de Salvinia van 
de firma Feenstra. De vertrekdatum is 7 juli 2019 in de 
avond. De Koninklijke Beuk brengt/haalt ons naar de kade 
in Arnhem. Dit voor een klein prijsje. Ook u rollator kan 
mee voor gebruik aan de wal. Heeft u interesse? Dan even 
een belletje naar An. Er zijn helaas geen 1persoons hutten 
meer te boeken.                     
 
Nieuw Sjoelen 
Er zijn op dit moment een paar leden die graag willen 
sjoelen in de Wieken. Misschien vindt u het ook leuk en 
gezellig om een potje te sjoelen? Het is vanaf januari  2019 
elke dinsdagmiddag vanaf 14.00uur. Dus even een belletje 
naar Annie van Beelen.    

Dansen op zondag
Dit wordt leuk en gezellig. Wij zijn nu nog even bezig om 
alles te organiseren en in goede banen te leiden zodat we 
op korte termijn kunnen starten met deze activiteit. Houdt 
u daarom de volgende nieuwsbrief in de gaten en heeft u 
zelf nog ideeën of suggesties, meldt dit bij An. 

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

Rijbewijskeuring
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 gemeentehuis. Met deze door uw gedeeltelijk 
ingevulde verklaring maakt u een afspraak met 
dr. Kamerling welke telefonisch bereikbaar is op 
071 5728434. De kosten voor leden van de ouderen-
bond zijn € 25, -. 

De Dag van de Ziekenzalving op 
donderdag 7 maart 2019

Een dag van ontmoeting, bezinning, warmte, kerkelijke 
viering en verwend worden in Woonzorgcentrum Jeroen. 
Zou u het sacrament van de ziekenzalving willen ontvan-
gen? U bent van harte uitgenodigd, 
of weet u iemand in uw omgeving 
die dit ook graag zou willen meema-
ken?  Wij horen/zien het graag, 
voor vervoer kan worden gezorgd.
Namens het pastoraal team en de 
werkgroep, Marga van Went,  
Tel.: 0651021554 
Mail: margavanwent@hotmail.com

Vacature Secretaris (m/v)
Het afgelopen jaar is onze secretaris na haar jarenlange inzet, wegens persoonlijke omstandigheden gestopt 
met haar werkzaamheden voor onze vereniging. Om deze lege positie in het dagelijks bestuur weer te bezetten, 
roepen wij kandidaten op voor de invulling van deze belangrijke functie binnen het bestuur.  
De functie is per direct beschikbaar.

De werkzaamheden omvatten o.a.:  
- het uitvoeren van alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden,  
- het voeren van besprekingen met instanties en personen, 
 de secretaris is lid van het dagelijks bestuur en maakt deel uit van het bestuur, 
- de verantwoordelijkheid voor de interne en externe correspondentie van de vereniging, 
- het bewaken en actualiseren van de statuten en het huishoudelijk reglement, 
- het eventueel vervangen van de voorzitter etc. etc.

Gezochte vaardigheden o.a.: 
- bij voorkeur enige bestuurlijke ervaring, leidinggevende capaciteiten en besluitvaardigheid, 
- maatschappelijke betrokkenheid en in teamverband kunnen functioneren, 
 communicatieve vaardigheid, flexibele instelling en stressbestendigheid, 
 voldoende kennis van computerprogramma’s als o.a. Word, Excel, Outlook etc.

Heeft u interesse of kunt u ons in contact brengen met iemand die wellicht beschikbaar is voor deze functie, 
neemt u dan a.u.b. even contact op met de voorzitter mw. Baukje Mulder-Veenema (tel. 071 – 36 466 46) 
of met de penningmeester dhr. Jacques Berbée (tel. 071 – 36 138 58) of stuur een e-mail aan deze personen. De 
e-mailadressen vindt u achterin de Nieuwsbrief onder het kopje “ Samenstelling KBO-bestuur ”.



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Februari '19 Maart '19

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 7 7

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 20 27

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

do 14:00 21 21

 Bridgedrive
     KBO     De Wieken

za 10:30 16

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 15 15

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 4, 11, 28, 25 4, 11, 18, 25

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27

 Reizen > Museum bus
     KBO  v   Rijksmuseum Amsterdam

vr 10:30 1 -  Rembandt 
350 jaar

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 12, 26 12, 26

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

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

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 1, 15 1, 15, 29

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28

 Sjoelen
     KBO  v   De Wieken

di 14:00 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 4, 11, 18, 25 4, 11, 28, 25

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 19 
Elsgeesterpolder

19 A'dam/ 
Flevopark/Muiderb.

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Februari '19 Maart '19

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 9, 23 9, 23

 Bingo / Damesbingo
     DBO      De Wieken

ma 20:00 11 11

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Februari '19 Maart '19

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

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

 Computercursus "Windows 10"
     DBO     Het Trefpunt

wo 19:00 13, 20, 27 6, 13, 20, 27

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt

di 10:00 12 12

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken

vr 10:00 1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22, 29

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:15 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:30 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 9, 23 9, 23

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 11 Katw.Museum
18 11, 25

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 4
11 Katw.Museum 4, 18

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 19 19

 Modeshow > van der Klooster Mode
     DBO     De Wieken

za 11:00 30

 Modeshow   > H & A Mode
    DBO     Het Trefpunt

za 10:45 9

 Optreden - Zeemanskoor " Overal "
      DBO    Het Trefpunt

za 14:00 16

  Reisverhaal "Reis door Syrië en Jordanië"
    PCOB/ DBO     De Wieken

vr 14;00 8

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 8, 22 8, 22

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26

 Sport & Spel voor 55+
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 9:00 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:30 6, 13, 20, 27 6, 13, 27

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 13:30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27



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 13 februari.
De prijs is een VVV bon 
van € 10, - welke bekend 
wordt gemaakt in de 
volgende nieuwsbrief.

De oplossing van de 
puzzel is: 
’WINTERLANDSCHAP‘ 
en de winnaar van de 
VVV bon is Mevr. 
C. Spaanderman-van Die. 

Klass restaurant 110 www.ruiterpuzzel.nl

info@ruiterpuzzel.nl
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Ivonne Clemens Uitvaartverzorging en Uitvaartwinkel | www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

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

‘Wij nemen uw zorg uit 
handen op het moment 
dat u dat nodig heeft’. 

Dag en nacht bereikbaar 
06 23954021

Ivonne Clemens
Walter Steenvoorden

Alleen maar wat vergeetachtig?
Wij komen het allemaal regelmatig tegen. Mensen die 
afspraken vergeten, de weg niet kunnen vinden, niet 
(meer) weten of er suiker in de koffie van een bekende 
gedaan moet worden…

Dat hoeft niets te betekenen: iedereen heeft het wel 
eens te druk en dan loopt het allemaal wat door 
elkaar. Als het regelmatig gebeurt, dan ga je je zorgen 
maken. Is het gewoon vergeetachtigheid of….

Als u er zelf last van heeft en erover loopt te tobben of 
als u in uw naaste omgeving iemand heeft over wie u 
zich zorgen maakt, dan is het mogelijk om daarover 
wat meer zekerheid te krijgen. Iedere donderdagmid-
dag is een spreekuur waar u heen kunt gaan en waar 
iemand is die op het gebied van dementie (het zware 
woord is er uit) kennis heeft en die u óf kan geruststel-
len óf u de weg kan wijzen wat te doen. Het spreekuur 
is in de spreekkamer Klanten Contact Centrum 
(receptie) in het gemeentehuis van Noordwijk, iedere 
donderdag van 15.00 tot 16.00 uur. U hoeft geen 
afspraak te maken.  

Wat grip op uw leven?
Ook dit jaar organiseert Welzijn Noordwijk, in samenwer-
king met Kwadraad maatschappelijk werk, de groepscursus 
Grip & Glans waarbij ontdekken, bedenken en doen 
centraal staat. Is het misschien iets voor u en herkent u 
zich in onderstaande uitspraken?
Iedereen heeft wel eens een gedachte zoals: ‘ik wil wel iets 
doen, maar het komt er steeds niet van’, ‘ik zou wel wat meer 
sociale contacten willen hebben’, of ‘ik wil iets vinden wat echt 
goed bij mij past’.

Tijdens de cursus brengen we aan de hand van individuele 
opdrachten in kaart waar de persoonlijke doelen liggen. 
Wat is belangrijk voor iemand en wat kan diegene zelf 
veranderen? Ervaringen en verhalen worden gedeeld in 
de groep en tips om het beste uit jezelf te halen worden 
uitgewisseld. Daarnaast worden handvatten geboden om 
te werken aan dingen waar diegene zelf invloed op heeft.
Op de website van Welzijn Noordwijk, www.welzijnnoord-
wijk.nl en van Kwadraad (www.kwadraad.nl/noordwijk) is 
meer informatie te vinden over de eerstvolgende cursus. 
U kunt ook telefonisch contact opnemen met Nikki van der 
Ven, welzijnsconsulent bij Welzijn Noordwijk via 
06-40567077.

Horizontaal
1 Een feestelijke warme maaltijd gebruiken 6 koud gerecht 12 ploeg 14 gigabit per seconde (afk.) 15 
ampèrewindingen (afk.) 17 geheel de jouwe (Lat. afk.) 18 fooi 20 voorzetsel 21 soort vermicelli 22 gereedschap 
25 gulzig eten 28 beroemd schilder 29 melkproduct 31 vis 32 persoonlijk voornaamwoord 33 naschrift (afk.) 35 
ambacht 36 insect 37 universiteit Limburg (afk.) 38 vulkaan 40 hap 42 persoonlijk voornaamwoord 43 absent 44 
familielid 46 gevoel voor kiesheid 48 smalle strook weefsel 51 Cadmium (symbool) 53 Hongkong (afk.) 54 wild 
dier 56 voorzetsel 57 Georgië (afk.) 58 muziekinstrument 60 broodmaaltijd 62 hemellichaam 64 over of op elkaar 
66 stamgast 68 voorzetsel 69 de onbekende (afk.) 70 printpuntje 72 omzetbelasting (afk.) 73 rekening courant 
(afk.) 74 schoon 76 klein vierwielig motorrijtuig 78 vorm van ontspannen 79 knalpot.

Verticaal
1 Aperitiefje 2 Bijbelboek (afk.) 3 eetgelegenheid 4 aandeel 5 emeritus (afk.) 7 laatstgenoemde 8 algemene bond 
van onderwijzend personeel (afk.) 9 trek 10 tijdschrift 11 soort velours 13 muzieknoot 16 poosje 18 tegenover 
(afk.) 19 plaats 21 spijskaart 23 bijvoorbeeld (Lat. afk.) 24 provincie (afk.) 26 daar 27 schoolvak (afk.) 30 rustig en 
gezellig eten 34 snelle hap 36 aanvang 38 het eten 39 spruw 40 lichaamsdeel 41 eventueel (afk.) 45 gerecht 
zoals wordt opgediend 47 van ahornhout gemaakt 49 soort snack 50 spijs 52 iemand die niets hoort 54 dier 55 
oprecht 57 aangename reuk 59 dierengeluid 60 Frans lidwoord 61 oppervlaktemaat (afk.) 63 met volledige titel 
(Lat. afk.) 65 uniek 67 vleesgerecht 71 voorzetsel 74 Rusland (afk.) 75 Niger (afk.) 76 quetelet index (afk.) 77 
vrouwelijke dominee (afk.).



In mijn column van december 2018 wenste ik u een 
gelukkig 2018… een opmerkzame lezer mailde mij. 
Uiteraard hoop ik dat het jaar 2018 voor u heel voorspoe-
dig verlopen is, maar de wensen voor geluk en gezondheid 
waren bedoeld voor 2019 
Deze maand een aantal kleine tips.
Wist u…
• dat het levenstestament aan populariteit wint nu de 

voorschriften bij de Kantonrechter (rekening en verant-
woording, uitgaven boven € 1.500, taxatierapporten enz) 
steeds strenger worden?

 •  dat een wilsonbekwame die geen levenstestament heeft 
gemaakt en toch rechtshandelingen moet verrichten, 
onder bewind moet worden gesteld door de 
Kantonrechter?

 •  dat u (notariële) schenkingen het hele jaar door kunt 
doen en niet hoeft te wachten tot december?

 •  dat de belastingvrije bedragen en de tariefschijven van 
2019 gratis bij mij op te vragen zijn?

 •  dat u – als u géén bezittingen heeft, maar wel de voogdij 
over uw kinderen na uw overlijden wilt regelen – voor 
een voogdijregeling gratis terecht kunt bij de 
Kantonrechter?

 •  dat als u gaat trouwen en u heeft geen huwelijksvoor-
waarden gemaakt u niet meer de algehele gemeenschap 
van goederen heeft maar een beperkte gemeenschap 
met een heleboel haken en ogen?

 •  dat als u liever wilt trouwen in de ‘oude’ algehele 
gemeenschap van goederen dit alleen mogelijk is door 
huwelijksvoorwaarden te maken?

 •  dat als u een BV, VOF, stichting of vereniging opricht, wij 
voor u ook de registratie bij de Kamer van Koophandel 
verzorgen zodat u daar niet naar toe hoeft?

 •  dat een samenwonende partner (ook al is er een samen-
levingscontract) niet automatisch erfgenaam is maar 
daar altijd een testament voor gemaakt moet worden?

 •  dat een testament (ongeacht wanneer het gemaakt is) 
altijd vóór de wettelijke regeling (het versterferfrecht) 
gaat?

 •  dat als u een nieuwbouwhuis koopt of een kavel grond 
waarop u zelf een huis gaat bouwen, er vaak een 
projectnotaris is die de levering vrij op naam verzorgt 
(de projectontwikkelaar/ verkoper betaalt de kosten), 
maar dat u de hypotheek op dat huis/die grond bij uw 
eigen notaris kunt laten verzorgen?

 •  dat ik op woensdagavonden 13 en 20 maart 2019 via 
K&O Oegstgeest / Bibliotheek Bollenstreek twee work-
shops erfrecht (13 maart) en levenstestament (20 maart) 
geef á € 18 per workshop waarvoor u zich aldaar kunt 
inschrijven? 

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-SweereVan Gogh Ontmoet (KBO-museum bus)

IN MEMORIAM

 
 

   

Dhr. H.J. van Dam 
Hyacinthstraat 42      88 jaar

Dhr. J. van de Veer 
van de Mortelstraat 150     84 jaar

Mevr. J.C.Th. Weterings 
Beeklaan 174     89 jaar

Dhr. J.G.A. Roeleveld 
Katwijksestraat 10     81 jaar

Mevr. J.W. Vermeulen-Hooijschuur  
Crocustraat 16     75 jaar

Mevr. C. Palm-van der Kwaak 
Heilige Geestweg 40     79 jaar

Mevr. M.L. Romijn 
Jeroenspark 1 k120     100 jaar

Mevr. J.I.M. van Kouwen-Kops 
Tolhoren 50p/a     87 jaar

Dhr. L.A. Glasbergen 
Groot Hoogwaak 164     94 jaar

Dhr. J.J.M. Vink 
Wassenaarsestraat 4     74 jaar

Dhr. G.A.M. van der Linden 
Tulpenstraat 24     75 jaar

 

Van Gogh Ontmoet   ( KBO-museum bus ) 

KBO Noordwijk organiseert op maandag 25 maart 2019 een bezoek aan het prachtige van Gogh 
museum in Amsterdam. 

We hebben 45 kaarten kunnen bemachtigen met een compleet verzorgd programma, te weten : 
 14:00 uur  Ontvangst en inloop 
 14:30 uur  Welkom en inleiding 
 14:50 uur  Op pad door het museum 
 16:00 uur  Verzamelen voor afsluitend drankje 
 16:30 uur  Einde programma 

Deelname aan deze dagtocht is uitsluitend voor leden. 
U kunt zich inschrijven via inlevering van onderstaand volledig en 
duidelijk ingevuld inschrijfformulier, de inschrijving sluit uiterlijk op 20-feb-2019.  
Na de sluitingsdatum krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of uw deelname kan/zal doorgaan en 
de eventuele nota !!  
Wilt u samen met een partner, vriend of vriendin gaan, geeft u zich dan samen op via 1 formulier !! 

Details dagtocht “Van Gogh Ontmoet” naar van Gogh museum te Amsterdam  
op maandag 25 maart 2019 ;  
 Kosten : Leden KBO-Noordwijk slechts  €  16,00 per persoon,  
 aantal deelnemers : totaal maximaal 45 personen ( vol = vol ). 
Vervoer inbegrepen; Busvervoer Noordwijk-Amsterdam v.v.,  
 opstappen Boekerslootlaan - Noordwijk (parkeerterrein naast Buijze Pers),  
 vertrek Noordwijk 13:00 uur (verzamelen 12:45 uur),  
 vertrek uit Amsterdam naar Noordwijk ± 16:45 uur, aansluitend op het programma. 

Museum inbegrepen; toegang museum en programma zoals hierboven aangegeven. 

Niet inbegrepen; overige niet genoemde kosten. 

----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  ------------------------------------ 

A.u.b. het hele formulier (hieronder) inleveren ! 

“ Van Gogh Ontmoet ”  van Gogh museum  -  Amsterdam,    
- 

maandag 25 mrt 2019 
Deelnemer(s) : KBO - Lid nr. 1  =   5390…………. KBO - Lid nr. 2  =   5390…………. 
Naam  1 : Dhr./Mevr. 

Adres  :  Postcode : 

Woonplaats :  Geboren dd.: 

Telefoon : Mob.tel.:                                    E-mail :  

Naam  2 : Dhr./Mevr. 

Adres  :  Postcode : 

Woonplaats :  Geboren dd.: 

Telefoon : Mob.tel.:                                    E-mail : 

Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in !! 
De  aanmelding / inschrijving sluit op 20 februari 2019. 

Deze strook kunt u deponeren in de KBO-postbus (in de hal) van zowel De Wieken als Het Trefpunt,  
of per post naar : KBO Noordwijk, p/a Willem Alexanderpark 10, 2202 XW Noordwijk 
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Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl

Nummer        uiterste inleverdatum:
Maart  3  13 februari
April  4  13 maart
Mei  5  17 april
Juni 6  15 mei

Vorige Nieuwsbrieven 
Van dit jaar en van vorig jaar kunt u vinden op onze 
website www.kbonoordwijk.nl

Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie Per 1 januari 2019 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 

Omdat een uitvaart meer is 
dan afscheid alleen...

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

Samenstelling KBO-bestuur 

Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
vacant Secretaris
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl
J.M.J. Berbée  penningmeester   
 071 36 138 58 
 Ibannummer: NL23INGB000 3644769  
 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
WMO
Lokaal Loket  Voorstraat 42  071 36 176 00 

Ouderen- en/of Belasting-adviseurs
Lilian Blom-Witlox O E: lilianblom@gmail.com
  06 39624600
Wil van Leeuwen O  E: wcevanleeuwen@ziggo.nl
  071 3616163
Janneko Peen-Giezen  O  E: algemeen@kbonoordwijk.nl
  071 3614611 
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      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

 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. 06 197 50 676 
• dhr. Jacques Berbée, tel. 071 - 36 138 58




