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Het lijkt – net als voor mij – nog maar heel kort geleden dat 
u de vorige Nieuwsbrief heeft ontvangen. Wij moeten ons 
houden aan de data die de landelijke uitgave aanhoudt, 
anders zouden onze rayonhouders nog vaker hun route 
moeten lopen en dat willen wij geen van allen. Wij zijn 
immers ontzettend blij dat zij dat werk doen en door wind 
en weer paraat zijn. 

Over wind en weer gesproken: terwijl ik dit zit te schrijven 
schijnt de zon! Ik zet niet voor niets een uitroepteken, want 
het is de laatste weken eigenlijk bar en boos, zoveel regen 
is er gevallen. Gelukkig was het geen sneeuw, want dan 
waren wij met z’n allen ingesneeuwd. Eigenlijk is het voor 
ons nooit goed, lijkt het wel. Afgelopen zomer klaagden 
wij over de droogte en nu over de nattigheid. Wordt het 
komende zomer weer zo droog, dan is in elk geval de 
grondwaterstand goed op orde, dus hoeven wij niet te 
klagen….

Bent u de laatste tijd langs de velden gereden? Deze week 
moest ik in Voorhout zijn en ik heb genoten van de gele en 
witte velden narcissen; als u deze Nieuwsbrief ontvangt, 
zullen ook de eerste tulpen nog wat andere kleuren 
toevoegen. Dat betekent ook, dat wij bij het autorijden 
op moeten passen, want niet alleen wij genieten van de 
kleurenpracht, maar ook anderen. Het zal u vast ook wel 
eens gebeurd zijn dat er een auto voor u reed die het 
nodig vond om plotseling te remmen om te genieten van 
een veld waar hij langs reed. Het gebeurt ook dat je achter 

een slingeraar aan rijdt die deze keer niet met zijn telefoon 
bezig is, maar met de bloemen. Oppassen dus. Wij zijn, 
zoals ieder jaar, in april al weer bezig met de activiteiten 
voor het volgende seizoen. Steeds hetzelfde organiseren 
vinden Annie en Janneko een beetje saai, dus als u een 
idee (of misschien wel ideeën) heeft voor iets anders, dan 
is dit de beste tijd om ons dat te laten weten. Achterin de 
Nieuwsbrief ziet u de emailadressen van beide dames. 
Denk niet: dat zullen ze vast niets vinden, geef het door en 
u hoort vanzelf wat ze ermee kunnen. Samen dingen doen, 
maakt het leven immers fijner dan alleen thuis de zaak op 
orde houden! Heeft u onze jaarvergadering al in uw 
agenda staan? Op 28 april komen wij bij elkaar en dan kunt 
u meepraten over de zaken die de KBO Noordwijk aangaan. 
Na afloop kunt u luisteren en meezingen met De 
Noortukse Vissersvrouwen. 

Twee dingen die u natuurlijk niet zomaar voorbij wilt laten 
gaan. Wij zullen met elkaar moeten hopen dat Corona dan 
inmiddels het land uit is en dat wij ons geen zorgen 
hoeven te maken of wij elkaar zouden kunnen besmetten. 
Dan kunnen wij elkaar de hand weer schudden en voor 
diegenen die dat gewend zijn, de kusjes op de wang weer 
geven.

Beste mensen, tot de volgende bijeenkomst. Zorg goed 
voor uzelf.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter

Di .21 april`20 KBO-wandeling: 
Bollenwandeling van Marga 
Vanaf het Verkadeplein bij St. Jeroenskerk vertrekken we 
om 9 uur met de auto naar De Brink parkeerterrein in 
Noordwijkerhout, vervolgens drinken we koffie in 
Noordwijkerhout en vandaar uit heeft Marga een 
wandeling uitgezet naar de Keukenhof, alwaar we een 
ticket kopen met groepskorting. Verder wandelen we op 
het Keukenhof en genieten we van de mooie Bloembollen. 
Daarna vertrekken we met bus 90 vanuit Lisse naar 
Noordwijkerhout De Brink parkeerterrein naar Noordwijk.

De KBO wandelingen voor het voorjaar 2020 zijn bekend

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

Zorgeloos genieten, van idee tot thuiskomst

somethingblue@travelcompany.nl - 06 53 62 20 51

Ik ben blij 
dat je hier bent

info@mooijekind-fietsen.nl

Met Marga, Rene en Kees hebben we weer mooie wandelingen uitgezocht. Zoals bekend is, 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 naar Leiden.

Schoolstraat 45 • 2202 HD Noordwijk aan Zee

+31(0)71 - 3612826 • www.mooijekind-fietsen.nl

HET ADRES VOOR 
AANKOOP & ONDERHOUD 
VAN UW FIETS EN NATUURLIJK 
OOK UW E-BIKE



Dinsdag 18 februari 2020 De Bretten Halfweg-
Sloterdijk 13km.
Vandaag hebben we een KBO wandeling van Rene naar de 
Bretten Halfweg-Sloterdijk van ongeveer 13km gelopen. 
Vanaf Voorhout gaan we met de trein naar Haarlem. Daar 
stappen we over op de trein naar Halfweg Zwanenburg. 
Met 16 enhousiaste wandelaars onder een grotendeels 
blauwe hemel.Samen met twee beroemde Noordwijkers.

Nel vorig jaar gehuldigd als vrijwilliger van 2019 en Marga 
die deze week de eretitel Groottukker van Noordwijk kreeg. 
Hielden het vandaag droog maar met een straffe wind 
wandelden we eerst naar onze koffiestop. Oeps Koffie 
Kaatje was niet aan de kant van de suikerfabriek. 
De heerlijke warme appeltaart met slagroom maakte alles 
weer goed. De wandeling is duidelijk aangegeven met 
rode vierkante stickers een blauw driehoekje geeft de 
richting aan. Bij twijfel de markering blijven volgen.
We komen door een klaphekje en lopen boven op een 
dijk wat al nat gras heeft. Even later via een opstapje gaan 
we het hek over. Links het Geuzenbos en rechts het kanaal. 
Op deze plek van de grasdijk lag vroeger de Spaarn-
dammerdijk. 

Jarenlang de enige verbinding over land tussen 
Amsterdam en Haarlem. Aan het eind van de dijk een 
grenspaal uit 1624. Het electrische boezemgemaal brengt 
water van ringvaart van de Haarlemmermeerpolder 
omhoog naar het niveau van het Noordzeekanaal. 
Daarnaast is een vispassage aangelegd. 
Velen [honderduizenden] vissen zijn inmiddels gepasseerd. 
Een trekpontje brengt ons naar de overkant van de sloot. 
Lopen nu De Lange bretten in. Dit wordt wel de laatste 
stadswildernis van Amsterdam genoemd. Oude met riet 
bedekte veenweidegebieden, moerassen, heuvels, sloten 
en kreken vol vogels, planten en dieren zoals bunzing, vos 
en hermelijn. Onderweg geluncht op een halve 

picknicktafel en enkelen op een sluisje over een sloot. 
Een rat sprong weg. We vervolgen het slingerende 
struinpad, het is nat drassig en modderig. Door de bramen 
struiken is geen optie, we moeten er door heen, lekker 
baggeren. Ik vond het een mooie en vooral avontuurlijke 
dag. Het indianendorp wordt ook vereeuwigd met zijn 
totempalen en de kunst onderweg is vastgelegd. 

Het Brettenpark met zijn puinstortheuvels afkomstig van 
sloopprojecten afkomstig van de eerste aanleg van de 
metro was ook bijzonder en vooral steil, dit was 
opgenomen in een parkontwerp, maar dit werd nooit 
uitgevoerd op twee bomenlaantjes na. Eigenlijk hebben 
we vandaag veel lol met elkaar gehad. Veel glibberige 
paden en grote plassen soms met hulp overwonnen en 
dan dat leuke pontje. Het ging gelukkig allemaal goed. 
Organisatie bedankt. Zie ook de mooie foto`s en filmpjes. 
Na al die vele regen en storm van de laatste dagen hebben 
we het buitengewoon goed getroffen. Wat een fantastische 
mooie dag!! Zeker weten. Bedankt organisatoren. Hoop er 
de volgende keer weer bij te zijn.

Wimke Schrier

Dementie 
24 februari jl. was er een themamiddag over dementie, 
georganiseerd door het team Dementievriendelijk 
Noordwijk in de bibliotheek. Sandra de Jonge, 
verpleegkundige en Mieke Timmermans, casemanager 
van Groot Hoogwaak leidden de bijeenkomst.

Interessante leidraad van het programma was, naast 
informatie over dementie in diverse vormen, hoe kan de 
dementerende zolang mogelijk een actieve rol behouden 
in de maatschappij (en niet alleen als zieke). Daarvoor 
was een onlinetraining “Goed omgaan met dementie” 

beschikbaar. Inhoud: Hoe communiceer je het best 
dementievriendelijk met een dementerende in 
verschillende situaties? Hulpmiddel = 3 antwoordmogelijk
heden ter keuze. Welke is de beste aanpak en waarom? 
Dit onderdeel van het programma én de onderlinge 
uitwisseling van ervaringen met dementie waren voor de 
deelnemers bijzonder waardevol.
Omdat ieder van ons direct of indirect met dementie te 
maken heeft of krijgt, wil ik de lezers van de Nieuwsbrief 
inspireren een volgende themamiddag bij te wonen.

Bertie Blok-van der Voort

KBO-wandeling

Ingezonden brief

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. 

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

Rijbewijskeuring
Veranderingen bij het CBR heeft er voor gezorgd 
dat er nu veel meer werk verricht moet worden. 
Vroeger was er 1 formulier maar nu kunnen er 
soms wel tot 7 formulieren zijn want voor elke 
medische aandoening is er nu een formulier. Het 
kan mogelijk zijn dat door deze formulieren per 
persoon meer tijd nodig is waardoor de afspraak 
kan uitlopen. Indien u een afspraak bij Stichting 
MediPartners Nederland in het Trefpunt wilt 
maken dan is het volgende telefoonnummer 
beschikbaar 071 5728434. Hier kunt vragen wat u 
mee dient te nemen naar de keuring.



Nieuwsbrief april 2020

Coronavirus; Alle activiteiten opgeschort !
Het is vrijwel onmogelijk om de berichtgeving over het 
Coronavirus te hebben gemist. Via alle media wordt er 
breeduit over bericht, waarbij door de ernst van deze 
virusepidemie het voortdurend bijstellen van de te nemen 
maatregelen noodzakelijk is geworden.

Naast alle persoonlijke ongemakken, zal dit ook voor onze 
vereniging grote gevolgen hebben en op moment van 
schrijven van dit bericht (vrijdag 13 maart) heeft het 
bestuur daarom besloten om alle activiteiten van KBO 
Noordwijk tot nader order op te schorten om daarmee 
de veiligheid en gezondheidsrisico’s van iedereen niet 
onnodig in gevaar te brengen. De afgelasting van alle 
activiteiten geldt in principe tot en met 25 april aan-
staande. Een drastische maar helaas niet te voorkomen 
beslissing, want wij behoren tenslotte tot een verhoogde 
risicogroep van de samenleving die hiervan last kan 
ondervinden. Beter nu voorzichtig zijn, als spijt hebben 
achteraf ….

Mochten zich tussentijds ontwikkelingen voordoen die een 
eerder opheffen van deze activiteitenstop rechtvaardigen, 
dan zullen wij dit via de lokale kranten en omroep BO 
bekend maken. Houdt u in dat verband deze kranten en 
omroep BO in de gaten. De eerstvolgende Nieuwsbrief 
valt pas weer eind april in de brievenbus, dus dan kan er 
intussen een compleet andere situatie zijn ontstaan. 
Natuurlijk vindt u hierover ook informatie via onze eigen 
website : www.kbonoordwijk.nl/coronavirus Ook in de 
2 dienstencentra De Wieken en Het Trefpunt in Noordwijk, 
zal via pamfletten en de info-balie deze informatie 
beschikbaar zijn.

Ongetwijfeld zal de situatie de komende tijd zich nog 
verder ontwikkelen en zullen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk zijn, opgelegd vanuit overheidswege, vanuit 
onze eigen organisatie of organisaties waarmee we in 
welke zin dan ook verbonden zijn, of uit eigen afwegingen 
door uzelf.

In deze Nieuwsbrief en ook in de voorgaande editie staan 
dagtochten gepland voor de komende tijd waarvoor u zich 
kunt opgeven of misschien al heeft opgegeven. Afhankelijk 
van hoe zaken zich ontwikkelen, kunnen deze dagtochten 
al of niet plaats vinden, ofwel kan de situatie ontstaan dat 
het om allerlei redenen wordt afgeblazen of naar een 
andere (latere) datum zal worden verzet. 
Dit maakt het lastig om in te spelen op de toekomstige 
ontwikkelen met betrekking tot het verdere verloop van 
deze uitzonderlijke virusepidemie.

Indien u zich al heeft ingeschreven voor een bepaalde 
dagtocht of dit overweegt te gaan doen, weest er dan van 
overtuigd dat wij als KBO Noordwijk het voorbehoud 
maken dat u zich inschrijft op voorwaarde dat u niet uw 
geld kwijt bent indien de betreffende activiteit niet door 
gaat wegens deze virusepidemie. Afspraken die wij moeten 
maken met organisaties in dit verband, zullen wij uit-
sluitend met dit voorbehoud afronden, is dit niet mogelijk 
dan kiezen wij ervoor om de activiteit in z’n geheel te laten 
vervallen om daarmee te voorkomen dat u als deelnemer 
of KBO Noordwijk als organisator, daar extra financiële 
schade door zult oplopen. Dus als u interesse heeft in een 
van onze komende dagtochten, kunt u zich gewoon 
aanmelden zodat we zodra dit weer verantwoord is, weer 
wat kunnen ondernemen en daarmee deze moeilijker tijd 
weer zo snel mogelijk achter ons kunnen laten. Er komt 
gelukkig ook weer een tijd na deze Corona-uitbraak.

Ook voor de eigen lokale activiteiten, waarbij deelnemers 
voor hun deelname moeten betalen, zal de periode waarin 
activiteiten zijn uitgevallen, niet worden berekend en voor 
zover deze al zijn betaald, worden verrekend met toe-
komstige deelname ofwel worden terugbetaald.

Algemene Leden Vergadering ; AFGELAST 
Gezien de moeilijk te voorspellen ontwikkelingen, wordt 
de geplande Algemene Leden Vergadering op 28 april 
aanstaande afgelast om problemen in dit opzicht te 
voorkomen. Zo spoedig mogelijk zal hiervoor een nieuwe 
datum op een later tijdstip worden gepubliceerd.
Vertrouwend u hiermede zo goed mogelijk te hebben 
geïnformeerd,

namens het bestuur,
Baukje Mulder, voorzitter

Activiteitenwetenswaardigheden 
Terugblik

Grote opkomst bij de Bridge drive in de Wieken 
De deuren van de Wieken waren nog maar net open 
(10.00uur) of de eerste bridgers kwamen al naar binnen, 
maar de koffie/thee met een heerlijk koekje stond al 
gereed.De inschrijving was rond 10.30 klaar dus starten 
maar. Er waren ruim 60 deelnemers wat best veel is maar 
we hadden hulp van de gastvrouwen voor soep en een 
vrijwilliger hielp ons met het verzorgen en klaarmaken van 
de lunch. Rond half een was er pauze voor de lunch. 

Daarna was er de tweede ronde en ongeveer half vier was 
de prijsuitreiking. Er bleven best wel wat leden hangen om 
wat na te praten en wat te drinken. Al met al een fijne dag 
en alle vrijwilligers bedankt voor de inzet.

Koningsdag
Maandag 27 april aanvang 14.00 uur in de Wieken. Kijkt u 
ook altijd naar koningsdag op TV en heel Noordwijk kijkt mee 
naar de leden van het Koninklijk huis. Het is altijd mooi om 
te zien maar dan is het om 13.00 uur afgelopen! Wat dan!! 
Dan trekken alle leden van de KBO hun jas

aan en gaan op weg naar het Oranjefeest in de Wieken. 
De familie Linthout verzorgt wederom voor gezellige muziek. 
Het gratis kopje koffie/thee en een drankje is zoals gewoonlijk 
gratis. Ook is er een verhalenbingo met leuke prijzen en een 
loterij. En wat dacht u van de stoelendans!! 
Als het een beetje meezit een playback show, dus meld u 
aan. Al met al weer een puike Koningsmiddag. 
Janneko en An 

De Jaarvergadering 
Ja, de jaarvergadering komt ook jaarlijks voorbij en wel op 
dinsdag 28 april en we starten om 14.00 uur. Het is best 
belangrijk om te weten hoe de KBO er voor staat en wat de 
plannen voor de toekomst zijn. Trouwens als u denkt dat het 
erg lang duurt dan heeft u het mis want alles is goed 
voorbereid en als het bestuur zijn zegje heeft gedaan dan is 
er natuurlijk koffie/thee. De middag wordt voortgezet met 
een optreden van het koor van de Noordtukse Vissers-
vrouwen. Weer eens wat anders toch?  Hopelijk zien wij 
elkaar op dinsdag 28 april.   Janneko en An

Vlissingen
Ja hoor we gaan een dagje naar Vlissingen en dat in 
samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds en 40 leden 

Activiteiten

Voor de activiteiten 

kunt u contact opnemen met 

An van Beelen 071 8881407

(liefst tussen 18.00 

en 19.00 uur). 

kunnen een dagje mee de bus naar Vlissingen. De datum is 
dinsdag 26 mei. We gaan naar het boulevardrestaurant Paal 
7en het is prachtig om daar al die schepen voorbij te zien 
varen. Bij aankomst is er koffie/thee met wat heerlijks. 

Dan een heerlijke lunch en ook nog vrije tijd om gezellig de 
omgeving te verkennen. Verdere info kunt u lezen bij het 
inschrijfformulier in deze nieuwsbrief.
Annie van Beelen 

Samen koken samen eten
Ja, dat kan heel gezellig zijn in kleine groepjes in de 
pastorie van St. Jeroen en er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Lijkt het ook wat voor u komt dan gezellig proef eten bij 
Annie van Beelen, maar wel even van tevoren aanmelden.

ATTENTIE:
Alle activiteiten van KBO Noordwijk en het DBO (Drie 
Bonden Overleg) zijn in verband met het coronavirus met 
ingang van 16 maart 2020 afgelast. In elk geval tot en met 
zondag 26 april a.s.. Als de situatie op kortere termijn ten 
goede keert en activiteiten weer worden opgestart, zullen 
wij u hierover via de lokale kranten en omroep BO 
informeren. Ook via de eigen website zullen wij u zoveel 
mogelijk over de actuele situatie en mogelijke wijzigingen 
hierin informeren, zie hiervoor : www.kbonoordwijk.nl/
coronavirus Tevens zal dit via pamfletten bij De Wieken en 
Het Trefpunt duidelijk kenbaar worden gemaakt. Is er eind 
april nog geen verbetering opgetreden, dan zullen wij u via 
bovengenoemde kanalen zo goed mogelijk op de hoogte 
houden op basis van de dan beschikbare informatie.



Vacature
●  Notuliste
Wie helpt ons uit de brand ? Onze huidige notuliste bij de 
bestuursvergaderingen mw. Corrie van Helden moet het 
helaas wat rustiger aan gaan doen. Ze heeft onze bestuursver-
gaderingen enkele jaren als notuliste bijgewoond en de 
verslagen van die bijeenkomsten met veel zorg opgemaakt, 
wij zijn haar daarvoor zeer erkentelijk en betreuren het feit dat 
ze daarmee moet stoppen. 

Als bestuurslid vergaderen en gelijktijdig notuleren is een 
moeilijke combinatie, daarom zoeken we met spoed iemand 
die ons in dit verband zou willen bijstaan om schriftelijk 
verslag te doen van onze vergaderingen, met andere woorden 
‘de notulen voor ons op te maken’. 

We zouden het erg prijs stellen als iemand, liefst met enige 
ervaring, zich hiervoor kan en zou willen aanmelden. 
U kunt hierover contact opnemen met:
dhr. Piet Caspers (wnd. secretaris) 
tel. 06 – 21 897 727 of 
mw. Baukje Mulder-Veenema (voorzitter) 
tel. 071 – 36 466 46.

We zien naar u uit !

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd April '20 Mei '20
 Algemene Leden Vergadering
     KBO  v   De Wieken di 14:00 28 aansluitend optreden

Noortukse Visservrouwen

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 9 7

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

do 15:00 23 28

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 17 15

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 7, 14, 21, 28 12, 19, 26

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 28

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 6, 20 4, 11, 18, 25

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 6, 20 4, 11, 18, 25

 Konings(mid)dag
     KBO  v   De Wieken

za 14:00 27

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

  Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 7, 14, 21, 28 12, 19, 26

 Reizen > Bedevaart
     KBO  v   Meersel-Dreef, Hoogstraten B

di 26 (zie NB maart)

 Reizen > Dagtocht
     KBO  v   Stranduitje Vlissingen

26 08:30 26 Zie elders in de 
NB

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 7, 21 19

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 8, 22 6, 20

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v  PC Jeroen do 10:30 9, 23 7

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 10, 24 8, 22

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 28

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 28

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 6, 20, 4, 11, 18, 25

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 08:45 21 Bollenwandeling 19

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd April '20 Mei '20

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 11, 25 9, 23

Activiteiten

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd April '20 Mei '20

Activiteiten

 Bingo / Damesbingo
     DBO      De Wieken

ma 20:00 20 11

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 1, 8

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 09:00 2, 9

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

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

 Computercursus "Windows 10"
     DBO     Het Trefpunt

wo 19:30 1, 8

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt

di 10:00 14 12

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:15 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 28

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:30 7, 14, 21, 28 (5), 12, 19, 26

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 11, 25 9, 23

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 20 (gezamenlijk)

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 6, 20(gezamenlijk)

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 21 19

 Rijbewijs keuring
     DBO     Het Trefpunt

ma 09:30 6, 20 4, 11, 18, 25

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 3, 17 1, 15, 29

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 6, 20

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 7, 14, 21, 28

 Sport & Spel voor 55+
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 28

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 09:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

3, 10(Paasdrive 13:00 u),
17, 24

Eenzaamheid 
Wil jij je verhaal erover delen?

Eenzaamheid... Ken je dat? Voor een 
publicatie in het bekende magazine 
Leef! komen wij namelijk graag in 
contact met mensen die hun 
ervaring met eenzaamheid willen 
delen. Ben jij bereid om jouw 
verhaal te delen? Daar zou je heel 
veel mensen mee kunnen helpen.

Ook in onze gemeente
In onze gemeente gebeurt al veel 
om eenzaamheid tegen te gaan. 
Maar er is meer nodig. Want er zijn 
nog steeds teveel mensen die last 
hebben van gevoelens van een-
zaamheid. Daarom start op 1 april 
het actieprogramma Mensen 
Hebben Mensen Nodig. En daarbij 
hebben wij ook jou nodig. Zodat wij 
nog beter weten wat eenzaamheid 
in de praktijk betekent. En wij jou 
daarbij kunnen helpen waar dat 
kan. Want dat is ons doel met 
Mensen Hebben Mensen Nodig.

Mogen we een beroep op je doen? 
Wil je ons helpen om te komen tot 
effectieve aanpakken? Help je ons 
de juiste verbinding te leggen met 
onze medemens? Stuur dan een 
mail aan: redactieleef@burobinnen.nl 
en onze redacteur neemt contact 
met u op voor een gesprek. 
Dat mag ook anoniem.

Onder voorbehoud Onder voorbehoud

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd April '20 Mei '20

Activiteiten

 Bingo / Damesbingo
     DBO      De Wieken

ma 20:00 20 11

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 1, 8

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 09:00 2, 9

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

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

 Computercursus "Windows 10"
     DBO     Het Trefpunt

wo 19:30 1, 8

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt

di 10:00 14 12

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:15 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 28

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:30 7, 14, 21, 28 (5), 12, 19, 26

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 11, 25 9, 23

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 20 (gezamenlijk)

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 6, 20(gezamenlijk)

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 21 19

 Rijbewijs keuring
     DBO     Het Trefpunt

ma 09:30 6, 20 4, 11, 18, 25

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 3, 17 1, 15, 29

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 6, 20

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 7, 14, 21, 28

 Sport & Spel voor 55+
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 28

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 09:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

3, 10(Paasdrive 13:00 u),
17, 24



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

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67

68 69 70 71 72 73

74 75 76 77

78 79

© www.ruiterpuzzel.nl

50 30 65 45 13 25 31 47 4 6 43 49 41 22 79

Horizontaal: 1 Al de bloemen van een vruchtboom 6 geurige en kleurige delen van een
bloeiende plant 12 soort bloem 14 vermaak 15 oosterlengte (afk.) 17 muzieknoot 18 seconde
20 etage (afk.) 21 karaat (afk.) 22 loflied 25 het aanschouwen 28 intrest (afk.) 29 fier 31
vervoermiddel 32 en anderen (afk.) 33 ingezonden mededeling (afk.) 35 een zekere 36
opbergruimte 37 Europese Unie (in internetadres) 38 jongensnaam 40 vak in een tuin dat met
(gelijksoortige) bloemen en planten bezet wordt 42 persoonlijk voornaamwoord 43 omhelzen
44 spil 46 zangstuk 48 gast 51 bij dat woord (Lat. afk.) 53 water in Friesland 54 moerasplant
56 vogelproduct 57 inhoudsmaat (afk.) 58 het knijpen 60 veldfles 62 koker 64 broedsel 66
vrijblijvende hofmakerij 68 titel 69 titel 70 sportterm 72 ex dividend (afk.) 73 tijdelijk (afk.) 74
netwerk van telefoonlijnen waarmee tegelijkertijd spraak, beelden en data kunnen worden
doorgegeven (afk.) 76 schaakstuk 78 dartelen 79 pedaal.

Verticaal: 1 Bloesem dragen 2 Bijbelboek (afk.) 3 jubelstemming 4 golving 5 Europees
Parlement (afk.) 7 briefaanhef 8 toegankelijk 9 geschikt om gegeten te worden 10
inhoudsmaat (afk.) 11 soort beenbedekking 13 persoonlijk voornaamwoord 16 Maangodin 18
fragiele 19 niet vroege 21 matrasvlieger 23 luitenant (afk.) 24 Italië (in internetadressen) 26
verbrandingsrest 27 Luxemburg (in internetadressen) 30 nutteloos of schadelijk geacht kruid
34 prachtige 36 seizoen 38 Bijbelse figuur 39 organisatie die erop toeziet dat er eerlijke
concurrentie is (afk.) 40 penarie 41 tweewielig voertuig 45 soort mus 47 heropvoering 49 deel
van een servies 50 insect 52 deel van een vogelhuid 54 zandstrand of badgelegenheid 55
zacht of rustig 57 tweestemmig gezang 59 getij 60 schapengeluid 61 Europees land (afk.) 63
Teletekst (afk.) 65 vulgair (verkorte vorm) 67 Engelse zwaardlelie 71 Oudste stad 74
vreugderoep 75 edelgas (symbool) 76 prijs (afk.) 77 Nepal (in internetadressen).

Oplossing puzzel inleveren in envelop met tekst buitenkant ‘puzzel’ in de hal van de Wieken of het Trefpunt in de KBO box. Uiterste 
inleverdatum is woensdag 15 april. De prijs is een VVV bon van € 10, - welke bekend wordt gemaakt in de volgende nieuwsbrief.
De oplossing van de puzzel is: ‘butternutpompoen‘ en de winnaar van de VVV bon is mw. J.F.M. van Zuijlen-van Berge Henegouwen
 
 

Ga je mee naar Korfoe?
Ouder worden komt met gebreken. Niet altijd fysiek, vaak 
ook in uithoudingsvermogen. Je moet een stapje 
terugnemen en je wat aanpassen. Of zelfs sommige dingen 
niet meer doen. Ook als je op vakantie wilt zijn er vaak 
beperkingen. Echter het aanbod aan reizen – zeker als je 
ook iets wilt zien -  houdt hier niet altijd rekening mee. 
De keuze beperkt zich vrijwel tot valide of invalidenreizen.

Beleef ’t Samen Groepsreizen heeft voor de reislustige met 
een verminderde mobiliteit of eerder moe is een 
8-daagse vliegreis samengesteld naar het eiland Korfoe 
(Griekenland). Vanuit een centraal gelegen hotel aan de 
kust wordt dit prachtig groene eiland tijdens verschillende 
dagtochten bezocht. Hierbij wordt extra aandacht gegeven 
aan dagindeling en rustpauzes. Net als bij de keuze van het 
hotel is er ook gelet op minder traplopen, 
de toegankelijkheid en lichamelijke belasting.
De groepsgrootte ligt tussen 12 en 18 personen, waarin 
alleengaanden zich ook sneller opgenomen voelen. Korfoe 
(Kerkira) is een van de mooiste en meest tot de verbeelding 
sprekende Griekse eilanden. Keizerin Sissi van Oostenrijk 

verbleef hier regelmatig vanwege de schone lucht. En ook 
diverse bekende Nederlanders komen er graag. Het eiland 
heeft romantische baaitjes, groene heuvels en pittoreske 
stadjes, omgeven door een azuurblauwe zee en natuurlijk 
heel veel zon! Je treft hier een typisch Griekse sfeer,  
vermengd met sporen van een eeuwenlange band met het 
vaste land van Europa. 

Op Korfoe verblijven wij van 30 september t/m 7 oktober 
a.s. in het *** Potamaki Beachhotel in het kustplaatsje 
Benitses, compleet met een zwembad en een groot terras 
met parasols en ligstoelen. Ontbijt en diner (half pension) 
zijn in buffetstijl. Naast twee vrije dagen om heerlijk te 
kunnen relaxen, maken we een viertal (soms halve) 
dagtochten met een bezoek aan o.a. Korfoe-Stad, het 
paleis van keizerin Sissi, prachtige uitzichtpunten en maken 
we een boottocht langs de kust. Tijdens de excursies wordt 
er ook voor de lunch gezorgd. 

Heb je interesse of wil je meer informatie? De reis staat 
uitgebreid beschreven op www.beleeftsamen.nl/korfoe. 
Of bel met Jos of Petra Westgeest: 06 5362 2051.

Ingezonden mededeling



  

Deze maand een aantal “highlights” voor u.
Wist u…

-  dat er banken zijn die eenzijdig uw bankvolmacht kunnen 
intrekken als ze vermoeden dat u wilsonbekwaam 
geworden bent? Terwijl u de volmacht verstrekte toen u 
nog volledig compos mentis was?! 

 Als u een bankvolmacht heeft, informeer dan even bij uw 
bank of zij deze regel hanteren. Zo ja, dan is het 
verstandig na te denken over een algehele notariële 
volmacht of een levenstestament;

-  dat u als samenwonende partners alleen verzekerd bent 
van partnerpensioen als u een notarieel samenlevings-
contract heeft, ongeacht hoe lang samenwoont?

  Vrijwel alle (grote) pensioenfondsen hebben dit als eis. 

Bovendien moet u het afschrift van het samenlevings-
contract direct na het ondertekenen naar het 
pensioenfonds sturen. Dus niet wachten tot het 1e 
overlijden!!! De partnerpensioenbegunstiging moet bij 
leven gemeld worden aan het pensioenfonds;
- dat u de overwaarde van uw woning kunt benutten door 

een “Opeethypotheek” te nemen bij de bank? U kunt dan 
tot een bepaald bedrag (afhankelijk van de waarde van 
uw woning en de hypotheek die er mogelijk al op rust) 
geld lenen waarmee u leuke dingen kunt doen, zoals 
vakantiereizen, cruises, een auto kopen, of schenkingen 
doen aan uw (klein)kinderen. De rente die u over deze 
hypotheek betaalt, wordt afgeschreven van uw pot. 

U voelt het dus niet direct in uw portemonnaie, maar u 
teert in. Ingeval u er schenkingen mee doet aan uw 
kinderen en kleinkinderen bespaart dit ook erfbelasting. 
De rente is niet aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting 
omdat het consumptief krediet is. 

U kunt de rente alleen aftrekken als u de lening gebruikt 
voor bijvoorbeeld de verbouwing van uw huis;
-  dat u fiscale voordelen kunt behalen voor uw kinderen 

door in uw testament legaten aan de kleinkinderen te 
vermaken? En dat dit ook kan als de gezinnen van uw 
kinderen mogelijk nog niet compleet zijn? En dat het zo 
geregeld kan worden dat uw kind zonder eigen kinderen 
níet hoeft mee te betalen aan legaten van neefjes en 
nichtjes? Dat u bovendien de verkrijgingen van uw 
kleinkinderen onder bewind van hun ouders kunt stellen 
totdat ze bijvoorbeeld 25 jaar zijn?

-  dat een oriënterend gesprek over familierechtelijke 
aangelegenheden, van ongeveer een half uur zonder 
vervolgwerkzaamheden, voor u bij ons nog steeds 
kosteloos is? En dat dat ook op donderdagavond kan,

 tot 20.00 uur?

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere 
Stranduitje Vlissingen   ( KBO  UITjes-bus ) 

KBO Noordwijk organiseert ook dit jaar weer enkele leuke dagtochten. Op 26 mei a.s. gaan we 
in samenwerking met het nationaal Ouderenfonds een bezoek brengen aan het strand van 
Vlissingen (Zld.). 
Programma 

11.00 uur  Aankomst/ontvangst Vlissingen, 
       in Strandclub Pier 7 
11.15 uur  Welkomstwoord door Nationaal    
     Ouderenfonds met een kopje koffie/thee en gebak.  
11.45 uur  Vrije tijd: in de zon op het terras kijken naar de zee, of een wandeling naar de zee        
      over het strand, al dan niet met hulp. Strandrolstoelen zijn beschikbaar. 
12.45 uur  Lunch in Strandclub Pier 7 
13.30 uur  Vrije tijd 
14.30 uur  Verzamelen voor vertrek naar Noordwijk 

 U kunt gratis gebruik maken van onze strandrolstoelen en wij zorgen voor voldoende vrijwilligers die 
 u (waar nodig) kunnen helpen. De vrijwilligers zijn echter geen getrainde zorgspecialisten. 

Leden (evt. met introducé) kunnen zeer voordelig aan deze dagtocht deelnemen doordat KBO 
Noordwijk een deel van de kosten voor haar rekening neemt.  
De inschrijving via inlevering van onderstaand volledig en duidelijk ingevuld inschrijfformulier 
sluit uiterlijk op 24 april 2020. Maximaal aantal deelnemers 40 personen, dus ‘vol is vol’. 
Na de sluitingsdatum krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of uw deelname kan/zal doorgaan en 
zo ja, de nota voor deelname !!  Lees ook de informatie elders in dit blad over het coronavirus. 

Dagtocht “Stranduitje Vlissingen” naar Vlissingen op dinsdag 26 mei 2020 ; 
Deelname en kosten : voor leden KBO-Noordwijk (evt. met introducé)  €  40,00 p.p.,   
Inclusief ; Busvervoer Noordwijk-Vlissingen v.v. + Programma zoals hierboven omschreven. 
Vertrekpunt Noordwijk; opstappen Duinwetering 105, parkeerplein sportpark Duinwetering te 
Noordwijk.  vertrek uit Noordwijk 08:30 uur     (verzamelen 08:15 uur),  
vertrek uit Vlissingen naar Noordwijk ± 14:45 uur. (± 17:00 uur terug in Noordwijk) 
----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  ------------------------------------ 

Dagtocht  “ Stranduitje Vlissingen ”  (Zld.)         ❖ Dinsdag 26 mei 2020 

Deelnemer(s) > KBO-lid nr. 1  = 5390……….. KBO-lid nr. 2  = 5390………… Introducé    *) 

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 vrijdag 24 april 2020. 

Deze strook kunt u deponeren in de KBO-postbus (in de hal) van zowel De Wieken of Het Trefpunt,  
of per post naar : KBO Noordwijk, p/a Willem Alexanderpark 10, 2202 XW Noordwijk 

*) Aankruisen indien van toepassing. 
 

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 contributie-
nota’s, presentjes met verjaardagen etc. Bezorging vindt 
plaats in Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk en 
Rijnsburg. De Nieuwsbrieven / Nestors worden 
10 x per jaar op vaste datums verspreid. 
Voor meer informatie hierover kunt u contact 
opnemen met:
• dhr. J. J. Groenewoud, tel. 06 197 50 676 
• dhr. Jacques Berbée, tel. 071 - 36 138 58

Stranduitje Vlissingen (KBO Uitjes-bus)



Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie 
Per 1 januari 2020 bedraagt de contributie voor het lidmaat-
schap € 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 kalenderjaar. Het lidmaatschap 
wordt daarna jaarlijks automatisch verlengd met een jaar.

Lidmaatschap opzeggen 
De opzeggingstermijn is minimaal één maand voor 
het einde van enig jaar (dus vòòr 1 december) en dient 
schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie. Het 
actuele adres van de KBO Noordwijk ledenadministratie 
vindt u altijd achterin de Nieuwsbrief en op de website 
www.kbonoordwijk.nl

Samenstelling KBO-bestuur 

Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
P. Caspers   secretaris a.i. 
 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
Sociaal Domein (WMO)
Lokaal Loket  Voorstraat 42  071 36 176 00 
Ouderen-adviseurs
Mw. Lilian Blom-Witlox E: lilianblom@gmail.com
  06 39624600
Mw. Wil van Leeuwen   E: wcevanleeuwen@ziggo.nl
  071 3616163
Mw. Janneko Peen-Giezen   E: algemeen@kbonoordwijk.nl
  071 3614611 
Belasting-adviseurs
C. van Dam  E: c.van.dam@casema.nl     
  071 36 113 18
J.F.M. van der Hoeven   E: hansvanderh@casema.nl    
  06 536 32 160
Mw. Wil van Leeuwen  E: wcevanleeuwen@ziggo.nl  
  071 36 161 63
Adviesraad Sociaal Domein (WMO)
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

Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
                              
  Nummer            uiterste inleverdatum:
2020
Mei   4   15 april
Juni  5   13 mei
Juli  6   10 juni

Vorige Nieuwsbrieven 
Van dit jaar en van vorig jaar kunt u vinden op onze 
website 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 

IN MEMORIAM

Mevr.  P. Kaub  
Wassenaarsestraat 39    89 jaar

Mevr. A.C. Leijen-Leijfeldt 
Bertha von Suttnerstraat 239 Haarlem   92 jaar

Dhr. Th.F.W. Warmenhoven 
Parallelboulevard 240     87 jaar

Mevr. A.M. Heemskerk-Slats 
Groot Hoogwaak 1 k223    91 jaar




