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Beste mensen, eindelijk een positief bericht! De afgelopen 
maanden werden wij steeds geconfronteerd met wat wij 
allemaal niet mochten. Wij houden niet van mopperen of 
zielig doen, maar wij werden er niet blij van. Natuurlijk is 
het nu nog niet helemaal zoals wij gewend waren, maar er 
komt ruimte en die gaan wij natuurlijk gebruiken. Begin 
juni zijn wij al bij elkaar gekomen om te bekijken wat wij u 
nu (binnen de beperkingen) kunnen en mogen aanbieden. 
Verderop in deze Nieuwsbrief ziet u het lijstje, al met al is 
dat best wel behoorlijk te noemen. U moet er wel rekening 
mee houden dat u zich van tevoren even moet aanmelden, 
want wij moeten rekening houden met het maximum 
aantal… 
Het zal u, als u bij elkaar komt, opvallen hoe vreemd het 
overkomt, die grote afstand van elkaar. Wij maakten dat 
ook mee tijdens de vergadering; wij kregen bijna de 
neiging om harder te praten om elkaar verbaal te kunnen 
bereiken. Onzin natuurlijk, maar dat was wel de reflex. 
Daarom zult u de eerste keer ook denken dat het een 
beetje onzin is om u van tevoren aan te melden, maar wij 
willen niet dat wij elkaar misschien besmetten, terwijl wij 
niet weten dat wij besmettelijk zijn. Laat mij u niet bang 
maken, want dat is nergens voor nodig. Wij moesten zoveel 
binnen blijven, dat het vrijwel onmogelijk w3as dat wij met 

een besmet persoon in aanraking kwamen. (geluk bij een 
ongeluk)
Houdt u de komende tijd de plaatselijke bladen en Bo, 
maar vooral onze website (als u een computer of en tablet 
heeft) in de gaten: zodra wij meer kunnen gaan doen, doen 
wij dat. Wij gaan er ook vanuit dat wij gedurende de zomer 
activiteiten gaan organiseren, hierdoor kunnen wij dan 
inhalen wat wij de afgelopen tijd hebben gemist. Wij 
moeten toch vieren wat wij gemist en deels terug 
gekregen hebben! U leest het goed: het is natuurlijk nog 
niet helemaal als van ouds, dat betekent dat dus nog niet 
alles kan, klaverjassen op anderhalve meter van elkaar, dat 
kan niet en bingo spelen met 30 mensen maximaal, is ook 
niet die gezelligheid die je dan verwacht. Dat zijn nu twee 
activiteiten die ik noem, omdat ik weet dat veel mensen 
die missen. Zodra het weer kan, leest u dat!
Als het voor u mogelijk is om een wandeling te maken, 
doet u dat vooral, want buiten zijn en in beweging, maakt 
dat een mens zich prettiger voelt en het is bovendien 
gezond en dat willen wij allemaal graag blijven.
Ik hoop dat ik volgende keer opnieuw een positieve 
Nieuwsbrief aan u kan schrijven.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter

Op 3 juni 2020 is Henk van Dijk op 69 jarige leeftijd 
overleden.  
Henk was sinds vele jaren administratief operationeel 
medewerker van Welzijn Noordwijk en bij veel bezoekers 
van zowel De Wieken als Het Trefpunt een bekend gezicht 
en voor velen een vraagbaak voor zaken die o.a. met de 
ouderenbonden, activiteiten, Vuurtorenpassen en andere 
Welzijn Noordwijk (WN) zaken te maken hadden. Ook voor 
ons als KBO Noordwijk was hij een van de contactpersonen 
binnen WN waar wij jarenlang veelvuldig en prettig contact 
mee hebben gehad en zaken met elkaar afstemden. 
Onlangs werd helaas een ernstige aandoening bij Henk 
geconstateerd waaraan hij kort daarna in het ziekenhuis 
behandeld werd. Daarbij zijn aansluitend complicaties 
ontstaan waardoor hij opnieuw met spoed in het 
ziekenhuis moest worden opgenomen, nu op de intensieve 
zorg (IC).  Daar is Henk na een aantal lange en spannende 
weken uiteindelijk op veel te jonge leeftijd overleden.  Wij 
wensen zijn vrouw Lenie, kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte met dit grote en veel te vroege verlies.

Namens bestuur van KBO Noordwijk, Jacques Berbée

In memoriam Henk van Dijk

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.nlinfo@mooijekind-fietsen.nl

Schoolstraat 45 • 2202 HD Noordwijk aan Zee

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

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

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Normaliter dient de Algemene Leden Vergadering binnen 
6 maanden na afloop van elk boekjaar plaats te vinden. 
In verband met de coronacrisis zijn hier uitzonderlijke 
wettelijke bepalingen op van toepassing waardoor deze 
vergadering onder voorwaarden later kan plaats vinden. 
Naar verwachting hopen wij deze ledenvergadering 
uiterlijk in oktober aanstaande of zoveel eerder als dit 
mogelijk is, te houden. U zult de aankondiging/uitnodiging 
voor deze vergadering tijdig aantreffen in onze KBO 
Nieuwsbrief en op onze website www.kbonoordwijk.nl
Namens het bestuur, Jacques Berbée (penningmeester)



Vacatures
●  Redacteur (m/v) per direct
- Redacteur voor de opmaak van onze Nieuwsbrief 
 (bekend met Desktop Publishing software)
-  Redacteur algemeen, voor de inhoud van de Nieuwsbrief 

(interviews, verslagen etc.).
Heeft u interesse of weet u misschien iemand die wij
zouden kunnen benaderen voor één van de boven-
genoemde vacatures, neemt u dan a.u.b. even contact 
op met:
• Mevr. Baukje Mulder-Veenema (voorzitter)  
 tel. 071 - 36 466 46
• dhr. Jacques Berbée 
 (penningmeester)  
 tel. 071 - 36 138 58

●  Rayonhouders (m/v) [doorlopend]
Wij willen graag in contact komen met leden die op inval-
basis en/of op vaste basis binnen een bepaald rayon het 
contact met onze leden in een vaste ‘eigen’ wijk willen 
onderhouden. De werkzaamheden omvatten o.a. de 
bezorging van de Nieuwsbrieven / Nestors en 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

Onlangs kwam een nieuwe druk (én een luisterboekversie!) 
uit van het boekje “Voorkom ruzie bij de kist”, geschreven 
(en ingesproken) door professor mr. Bernard Schols. Een 
gemakkelijk leesbaar en humorvol boek dat maar liefst 101 
tips geeft over erven en schenken, en dus een aanrader 
vóór u, om alvast wat ideeën op te doen vóór u naar de 
notaris gaat. In dit boekje kwam ik ook de wat bijzondere 
uitspraak van de Rechtbank tegen in het eerder met u 
besproken geval van het Voorburgse stel dat op huwelijks-
reis in de Dominicaanse Republiek binnen één dag na 
elkaar overleed. De Rechtbank trok zich (op gronden van 
redelijkheid en billijkheid) het lot aan van de ouders van de 
vrouw, die het eerste overleed, en besloot dat die ouders 
toch de helft van het vermogen moesten erven. Een 
juridisch zeer vreemd standpunt aangezien de echtelieden 
niets geregeld hadden, en de man dus enig erfgenaam van 
de vrouw is geworden en uitsluitend zijn eigen familie als 
erfgenamen achterliet. De familie van de man ging in 
hoger beroep.

Na het verschijnen van de 
nieuwste druk van het boekje 
deed het Hof in hoger beroep 
uitspraak (Hof Den Haag 12 mei 
2020 nr. 200.255.304/01). Het 
Hof vernietigde het vonnis van 
de Rechtbank en oordeelde dat 
de erfenis van de vrouw op 
grond van het wettelijk erfrecht 
toekomt aan de man en 
vervolgens aan de familie van 
de man. 

Het Hof zag vond dit geen situatie waarin het toepassen 
van de wettelijke regels onaanvaardbaar is op grond van 
de redelijkheid en billijkheid. De echtelieden hadden een 
testament kunnen maken met een zogenaamde “rampen-
clausule” als ze alleen hun eigen familie wilden benoemen 
als ze kort na elkaar zouden komen te overlijden. Dat 
hadden ze niet gedaan. Bovendien betrok het Hof in zijn 
oordeel nog vier extra omstandigheden: 1) het was niet 
specifiek vermogen van de vrouw. De echtelieden hadden 
het vermogen tijdens hun samenwoning al samen opge-
bouwd; 2) mevrouw had weinig of geen contact met 
halfbroers en –zusters, die anders wel zouden erven; 3) de 
moeder van de man heeft aangeboden de persoonlijke 
bezittingen van de vrouw af te staan aan de familie van de 
vrouw en 4) de vader van de vrouw was failliet waardoor 
een deel van de erfenis bij schuldeisers terecht zou komen.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

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.

Juli-Augustus ‘20



Activiteiten nieuws 
Corona-Regels :
We kunnen het niet genoeg onder de aandacht brengen, want 
het is echt een serieus verhaal. In verband met de corona-voor-
schriften, zijn er een aantal regels waar wij als organisator van 
activiteiten ons aan moeten houden. Ook de verhuurders van de 
zaalruimte, o.a. Welzijn Noordwijk, dienen zich aan strikte regels te 
houden op straffe van een boete of zelfs eventueel (tijdelijke) 
sluiting van accommodaties. Als u hieraan ook meewerkt, houden 
we het voor iedereen zo veilig mogelijk. We doen het tenslotte 
voor elkaar en u bent daar zelf ook bij gebaat ! De voornaamste 
regels zijn o.a. ; als u zich niet goed voelt, blijf dan thuis en meldt u 
af als u niet kunt komen maar u zich wel heeft aangemeld. De 
minimale onderlinge 1½  meter afstand-regels tussen personen, 
de hygiëne regels en de verplichte reservering door deelnemers 
aan bijeenkomsten. Dit laatste wil zeggen dat elke deelnemer aan 
een activiteit of bijeenkomst zijn of haar persoonsgegevens moet 
opgeven aan de organisator, zodat daarvan een logboek kan 
worden bijgehouden in geval er achteraf gezondheidsrisico’s 
blijken te zijn geweest tijdens een van de gehouden bijeenkom-
sten. Daarmee kunnen mensen (achteraf) actief geïnformeerd en 
geadviseerd worden over eventuele gezondheidsrisico’s die men 
mogelijk heeft gelopen. Daarom is het dus een absolute voor-
waarde om u schriftelijk aan te melden via een aanmeldingsfor-
mulier voor elke activiteit of bijeenkomst waaraan u deel wilt 
nemen. Laat dat u niet weerhouden om u nog niet ergens voor 
aan te melden want we willen graag weer iets voor u organiseren 
en we doen er echt alles aan om alles zo veilig en goed mogelijk te 
laten verlopen. Maar het vraagt ook de welwillende medewerking 
van alle betrokken partijen, dus ook van u….! Als iedereen zich 
inzet, kunnen we elkaar weer regelmatig ontmoeten en kunnen 
op termijn ook die activiteiten die nu misschien nog niet direct 
zijn toegestaan, ook weer worden opgestart. Wij willen weer van 
wal steken, doet u ook mee ? 

Aanmeldingsformulieren :
Elders in deze Nieuwsbrief treft u 2 soorten aanmeldingsformulie-
ren aan; Voor KBO Noordwijk activiteiten (zie agenda van de 
KBO-activiteiten) Voor DBO activiteiten (zie agenda van het Drie 
Bonden Overleg – DBO) Afhankelijk voor welke activiteit(en) u zich 
wilt aanmelden, gebruikt u het juiste aanmeldingsformulier voor 
deze activiteit(en). U kunt meerdere KBO- of DBO-activiteiten op 
het betreffende formulier invullen. (Zie de voor-ingevulde onderste 
voorbeeldregel op het formulier). Extra formulieren kunt u ook 
downloaden via onze website, zie hiervoor : 
www.kbonoordwijk.nl/inschrijfformulieren.html 
en kies het juiste KBO- of DBO-formulier. Geef duidelijk aan voor 
welke activiteit(en) u zich wilt opgeven en vul vervolgens onder-
aan uw persoonsgegevens zo volledig mogelijk in. Zorg dat wij 
ook makkelijk contact met u kunnen opnemen via telefoon of bijv. 
een e-mail adres als u dat heeft. Dan wordt u na aanmelding, zo 
snel mogelijk nader geïnformeerd over uw aanmeldingen en 
verdere details ! Aanmelden betekent dus niet automatisch dat er 
plaats zal zijn, want vol = vol bij teveel aanmeldingen. U krijgt dus 
persoonlijk bericht of u wel of niet kunt deelnemen. 

Tip : Wilt u samen met uw partner, vriend of vriendin aan 
iets deelnemen,  geef u dan samen gelijktijdig op (zet 
duidelijk op het KBO- of DBO-aanmeldingsformulier met 
wie u samen komt en lever het ook in 1 enveloppe in).

KBO - Muziek Theater thuis (zaterdag 25 juli)
Dit muzikale gezelschap heeft vorig jaar ook al eens voor 
ons opgetreden met een breed scala aan vaak bekende 
liedjes. Maar ze hebben nog meer verrassend repertoire in 
petto. Omdat we slechts met maximaal  30 personen 
gelijktijdig in een zaal mogen zitten, verzorgen ze eind juli 
maar liefst 2 leuke optredens van elk zo’n 1½ uur met een 
pauze daar tussenin. 
U kunt u inschrijven voor deze gezellige middag, de kosten 
bedragen slechts € 3,-- per persoon.  
Een hapje en een drankje is inbegrepen. Er is een optreden 
om 13.00 uur en de 2e begint om 15.00 uur. 
 
KBO - Wijnproeverij (vrijdag 31 juli)
Meer weten over wijn ? Welke wijn past goed bij welke 
gerechten, wanneer rood, wit of eventueel rosé ? 
Aad Steenvoorden praat u bij over dit soort onderwerpen 
en laat u ook verrassende wijnen proeven.  
De kosten van deze middag verzorgde bedragen €  7,50 
per persoon incl. bijpassende hapjes.
Aanmelden via het KBO aanmeldingsformulier (verplicht).

KBO - Bloemschikken (vrijdagmiddag augustus)
Als er voldoende animo is, wil Astrid Warmerdam wel 
weer een middag gaan bloemschikken op een 
vrijdagmiddag in augustus. Geef u hiervoor op via het 
KBO-aanmeldingsformulier en u ontvangt zo spoedig 
mogelijk de geplande datum. De kosten voor materiaal 
bedragen totaal € 15,- per persoon. Past de geplande 
datum u niet, dan vervalt vanzelfsprekend de aanmelding.
Aanmelden via het KBO aanmeldingsformulier (verplicht).

KBO - Portretschilderen / tekenen
Hoe mooi zou het zijn als bijvoorbeeld een zoon of dochter, 
vriend of vriendin een portret van u zou willen schilderen ? 
Misschien zijn er naasten in uw omgeving die dat wel 
zouden kunnen en/of willen doen maar daar dan eigenlijk 
wel wat hulp bij zouden willen hebben van iemand die hen 
daarover zou kunnen adviseren. Laat ons eens weten of 
voor zoiets belangstelling bestaat en we zullen trachten u 
met een kunstschilder (m/v) of tekenaar in contact te 
brengen om dit in een of meerdere sessies te helpen 
realiseren. Meldt u aan via het KBO aanmeldingsformulier 
of neem contact op met Janneko Peen via 071 – 36 146 11.

KBO - Fietsen (met Leo)
Na weken, nee zelfs maanden, dat we niet of nauwelijks 
bij elkaar mochten komen en afstand van elkaar moesten 
houden, gaat het nu gelukkig toch weer wat versoepeld 
worden.
Maar nog wel steeds alert blijven en beslist voldoende 
afstand van elkaar houden !

KBO activiteiten 
zomer 2020

Diverse mensen in het dorp hebben me al meerdere keren 
gevraagd; “Wanneer gaan we dit jaar weer eens fietsen.…? 
” Heerlijk in de buitenlucht met hopelijk mooi fietsweer. 
Nu het weer veiliger kan, gaan we er lekker weer een paar 
keer op uit om een stukje te fietsen.  
En wel op woensdagmiddag : 15 Juli   +  12 Augustus  +  
16 September.
Let wel even goed op want het is deze keren dus niet op 
de donderdag, maar op de woensdagen.
Zet ze even in uw agenda als u mee wilt trappen, we 
vertrekken vanaf De Wieken om 13.30 uur.
Het is maximaal ± 40 km en we gaan echt niet te hard, 
dus lekker ontspannen met een tussenstop !
Meldt u tijdig aan via het KBO-aanmeldingsformulier aan 
als u mee wilt rijden, (maar meldt u ook eventueel bij Leo 
weer af na aanmelding als u uiteindelijk toch niet mee 
kunt), dan hoeven we op de betreffende dagen op 
niemand onnodig te wachten. Hopelijk tot ziens.  
Door de late ontvangst van dit bericht, zijn deze 
fietsdatums helaas niet in de agenda opgenomen.
Voor meer informatie : 
Leo Zonneveld , telefoon  071 – 36 150 23 / 06 -3839 3607.

DBO activiteiten 
zomer 2020
Ook een aantal gezamenlijke activiteiten van KBO 
Noordwijk en ANSV die al jaren georganiseerd worden, 
starten weer gedeeltelijk op en u kunt deze terugvinden in 
bijgaande agenda van het Drie Bonden Overleg (DBO). 
Hier zijn vanzelfsprekend dezelfde beperkingen en 
voorwaarden aan verbonden in verband met de 
coronacrisis. Deze vindt u aan het begin van deze serie 
berichten.

DBO - Kunstgeschiedenis 
Kleur in de kunst, een drieluik in rood, geel en blauw
Deze zomer gaat een pakkende miniserie kunstlezingen 
van start met als thema ‘kleur in de kunst’. Het gaat om een 
speciale korte zomercursus kunstgeschiedenis op de 
maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in Het Trefpunt, 
Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee. De kosten voor 
deelname bedragen €  10,- per persoon per bijeenkomst. 
(3 bijeenkomsten per groep). 
Aanmelden via het DBO-aanmeldingsformulier is verplicht. 
Zie ook de Corona-regels bovenaan deze serie berichten. 
De cursus wordt verzorgd door beeldend kunstenaar 
Daniël Tavenier, die het gebruik van kleur in kunst vanaf de 

prehistorie tot heden zal behandelen in drie lezingen. Kleur 
is een belangrijk element in de beeldende kunst en in ons 
dagelijks leven en een zeer interessant onderwerp om eens 
bij stil te staan en te behandelen. Omdat het onderwerp 
nogal breed is, zal het gaan over de geschiedenis van de 
drie basiskleuren: rood, geel en blauw.
Dit initiatief is ontstaan omdat velen juist nu, in deze 
moeilijke tijd van isolement en gevaar voor besmetting 
met het Coronavirus behoefte hebben aan ontmoeting en 
ontspanning. Om in deze behoefte te kunnen voorzien 
zullen in de grote zaal van het Trefpunt de nodige 
aanpassingen worden gedaan om de lezingen mogelijk te 
maken, zodat iedereen zich veilig kan voelen. De 
deelnemers worden bij voldoende aanmeldingen gesplitst 
in twee gelijke groepen, die om en om een lezing zullen 
krijgen. Zie de datums in de DBO-agenda elders in dit blad. 
Vanaf september hopen we dan weer met de ‘gewone’ 
cursus kunstgeschiedenis van start te gaan, ook zoals 
gebruikelijk weer op de maandagmiddag. 

DBO - Schilderen / Aquarelleren
Op maandag- en dinsdagmiddag kunt u in juli en augustus 
onder leiding van Els van Meurs schilderen/aquarelleren in 
De Wieken (9x) en/of Het Trefpunt (8x) het genoemd aantal 
lessen per locatie volgen. De locatie, datums en tijden 
vindt u in de DBO-agenda elders in dit blad. 
Meldt u schriftelijk aan via het DBO-aanmeldingsformulier 
in dit blad, of download een extra formulier via onze 
website :  https://www.kbonoordwijk.nl/
inschrijfformulieren.html 
 
Let op! 
kies voor DBO-activiteiten het juiste DBO-
aanmeldingsformulier ! 
De kosten van deelname bedragen  € 4,- per les. 
Zie ook de Corona-regels en bijbehorende voorwaarden 
bovenaan deze serie berichten.  
Er wordt na aanmelding contact met u opgenomen over 
het verdere verloop van uw aanmelding.



 

)   A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is 

 

      Aanmeldingsformulier KBO - Activiteiten  ZOMER  2019 - 2020 

       U kunt zich via dit formulier voor meerdere activiteiten aanmelden ! 

# Naam van de KBO - activiteit   +  dag Locatie/tijd Datum(s) deelname  JULI / AUG ‘20 

1     

2     

3     

4     

> 
Let op 
Voor-
beeld : 

Activiteitnaam            wo (dag) 
Wieken 
14.00 u 

Datums ( bijv. 15 + 29 juli ), 
     ( 5 +  26 augustus ) 

 

Attentie : 
In verband met de corona-voorschriften, dient u zich voor elke deelname aan een activiteit of 
bijeenkomst verplicht aan te melden (= reserveren).     Let op : vol is vol ! 
Er zal vervolgens per telefoon of e-mail contact met u worden opgenomen. Afhankelijk van de 
benodigde ruimte en faciliteiten zal het aantal deelnemers kunnen variëren.  
U dient de vereiste onderlinge afstand van 1½ meter van de overige deelnemers te respecteren 
en de noodzakelijke hygiënische maatregelen en overige aanwijzingen daaromtrent van de 
beheerder/leiding op te volgen. Als u gezondheidsklachten heeft waarbij u voor andere mensen 
een gezondheidsrisico vormt, blijft u dan vooral thuis i.v.m. besmettingsgevaar (meldt u dan af ) ! 

-  A.U.B. het hele formulier inleveren  - 

Aanmelding deelname KBO-activiteit(en) > Datum :   .……. - ……. -  20……. 

Naam + voorletters ) Dhr. / Mevr. : 

Adres + huis nr.:  

Postcode :  Woonplaats : 

Telefoon :  Mob. telefoon :  

E-mail :  Geb. dd. : .……. - ……. -  19……. 

Lid van :    )  ANSV / KBO-Noordwijk / WN-donateur / n.v.t.    >   Lid nr. : ………………………………… 
 

Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in en deponeer het in de  
KBO-brievenbus binnen in de hal van Het Trefpunt of De Wieken,   

of   per post naar:  KBO Noordwijk, p/a Willem Alexanderpark 10,  2202 XW  Noordwijk 
of   per e-mail aan :   kbo.inschr.activiteit@gmail.com 

Extra aanmeldingsformulier downloaden? Zie : https://www.kbonoordwijk.nl/inschrijfformulieren.html 

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Juli '20 Augustus '20
 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken vr 14:00 zie tekst bij 

Activiteiten
 Fotografie
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 17 21

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken di 14:00 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Muzikaal Theater Thuis
     KBO  v   De Wieken za 13:00 25

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

  Portretschilderen/tekenen
     KBO  v  De Wieken

zie tekst bij 
Activiteiten

  Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 14, 28 11, 25

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 1, 15, 29 12, 26

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v  PC Jeroen do 10:30 2, 16, 30 13, 27

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 3, 17, 31 14, 28

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 10:45 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

 Vismiddag
     KBO  v  De Wieken vr zie tekst bij 

Activiteiten
 Wandelen
     KBO  v Verkadeplein di

 Wijnproeverij
     KBO  v  De Wieken vr 14:00 31

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Juli '20 Augustus '20
 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt di 10:00 14 11

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 6, 20, 10

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 13 3, 17

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 21 18

 Muzikaal Theater Thuis
     DBO    De Wieken za 13:00 25

 Rijbewijs keuring -- Op afspraak
     DBO     Het Trefpunt ma 10:00 6, 13, 20, 27 3, 10 17, 24, 31

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken vr 12:00 10, 24 7, 21

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 31

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 13:30 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

Activiteiten

21 juli Verrassingswandeling
zie tekst bij Activiteiten

Activiteiten

ATTENTIE :  Schriftelijk aanmelden verplicht, zie aanmeldingsformulier en toelichting 
elders in deze Nieuwsbrief.

Attentie
Schriftelijk aanmelden 
verplicht, zie aanmel-
dingsformulier en 
toelichting elders in 
deze Nieuwsbrief.

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. ✁
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© www.ruiterpuzzel.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oplossing puzzel inleveren in envelop met tekst buitenkant ‘puzzel’ in de hal van de Wieken of het Trefpunt in de KBO box. 
Indien gesloten: Post- e/o bezorgadres voor de puzzeluitslag: KBO Noordwijk, p/a Willem-Alexanderpark 10, 2202 XW Noordwijk. 
Of per e-mail: penningmeester@kbonoordwijk.nl.
Uiterste inleverdatum is woensdag 12 augustus. De prijs is een VVV bon van € 10, - welke bekend wordt gemaakt in de volgende 
nieuwsbrief.
De oplossing van de puzzel is:  ‘tuinameublement‘ en de winnaar van de VVV bon is  Mw. Y. Weterings.

 

)   A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is 

 

      Aanmeldingsformulier DBO - Activiteiten  ZOMER  2019 - 2020 

     U kunt zich via dit formulier voor meerdere activiteiten aanmelden ! 

# Naam van de DBO - activiteit   +  dag Locatie/tijd Datum(s) deelname JULI / AUG ‘20 

1     

2     

3     

4     

> 
Let op 
Voor-
beeld : 

Activiteitnaam             do (dag) 
Wieken 
13.30 u 

Datums ( bijv. 16 + 30 juli ), 
     ( 6 +  27 augustus ) 

 

Attentie : 
In verband met de corona-voorschriften, dient u zich voor elke deelname aan een activiteit of 
bijeenkomst verplicht aan te melden (= reserveren).     Let op : vol is vol ! 
Er zal vervolgens per telefoon of e-mail contact met u worden opgenomen. Afhankelijk van de 
benodigde ruimte en faciliteiten zal het aantal deelnemers kunnen variëren.  
U dient de vereiste onderlinge afstand van 1½ meter van de overige deelnemers te respecteren 
en de noodzakelijke hygiënische maatregelen en overige aanwijzingen daaromtrent van de 
beheerder/leiding op te volgen. Als u gezondheidsklachten heeft waarbij u voor andere mensen 
een gezondheidsrisico vormt, blijft u dan vooral thuis i.v.m. besmettingsgevaar (meldt u dan af ) ! 

 

-  A.U.B. het hele formulier inleveren  - 

Aanmelding deelname DBO-activiteit(en) > Datum :   .……. - ……. -  20……. 

Naam + voorletters ) Dhr. / Mevr. : 

Adres + huis nr.:  

Postcode :  Woonplaats : 

Telefoon :  Mob. telefoon :  

E-mail :  Geb. dd. : .……. - ……. -  19……. 

Lid van :    )  ANSV / KBO-Noordwijk / WN-donateur / n.v.t.    >   Lid nr. : ………………………………… 
 

Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in en deponeer het in de brievenbus  
van het DBO (Drie Bonden Overleg) binnen in de hal van Het Trefpunt of De Wieken, 

 of  per post naar:  DBO (afd. activiteiten), p/a Willem Alexanderpark 10,  2202 XW  Noordwijk 
of  per e-mail naar :   dbo.activiteiten@gmail.com  

Extra aanmeldingsformulier downloaden? Zie : https://www.kbonoordwijk.nl/inschrijfformulieren.html 

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. ✁



Regiotaxi Holland Rijnland Uw rit reserveren  
Vooraanmeldtijd 2 uur

Normaal kunt u uw rit met de Regiotaxi tot één uur van 
tevoren bestellen. Door de huidige omstandigheden in 
het vervoer, wordt deze termijn tijdelijk verhoogd naar 
twee uur. U dient uw rit dus minstens twee uur voordat 
u wilt gaan reizen te bestellen. Maar liever nog vragen wij 
u de taxi te bestellen zodra u weet dat u wilt gaan reizen. 
De chauffeur is momenteel meer tijd kwijt aan het 
schoonmaken en luchten van de taxi. Tegelijk kunnen er 
minder mensen dan voorheen plaatsnemen in de taxi. 
Hierdoor is het moeilijker een rit goed in te plannen. Door 
zo vroeg mogelijk te boeken helpt u om uw eigen rit en
die van anderen op tijd te laten rijden. Wanneer u uw rit 
bestelt, zal de telefonist(e) vragen of u klachten heeft die 
op corona lijken. Is dit het geval, dan kunt u helaas niet 
reizen. Ook de chauffeur zal hierop controleren. Bij twijfel 
mag hij u weigeren in de taxi.

UW TAXI KOMT ERAAN
Zorg ervoor dat u, zoveel als dat mogelijk is, buiten 
klaarstaat als de taxi eraan komt. Als u hulp nodig heeft 
bij het instappen, laat u zoveel mogelijk begeleiden door 
iemand uit uw eigen huishouden. U kunt bagage of een 
rollator met u meenemen. Als de chauffeur u hierbij moet 
helpen, zal hij eerst de contactpunten (bijvoorbeeld een 
handvat) schoonmaken. De chauffeur helpt u, als u dat wilt, 
met het omdoen van uw gordel. Reist u in een rolstoel, dan 
helpt de chauffeur u hier ook bij. Hij/zij zal hierbij zoveel 
mogelijk achter u blijven, blijft slechts zo kort mogelijk bij 
u in de buurt en reinigt vooraf de contactpunten 
(handvatten van de rolstoel).

TIJDENS DE RIT
U dient tijdens de rit een niet-medisch mondkapje te 
dragen. Hier moet u zelf voor zorgen. U kunt deze verkrij-
gen bij de meeste reguliere supermarkten en drogisterijen. 
Kunt u geen mondkapje dragen? Of kunt u hier niet aan 
komen? Geef dit duidelijk door aan de telefonist(e) als u de 
taxi bestelt. Samen kijken we voor een oplossing. In de 
Regiotaxi werden ritten altijd, waar mogelijk, gecombi-
neerd. Nu er langzaam weer meer gereisd wordt, kan het 
voorkomen dat u straks ook met een andere reiziger in de 
taxi zit. Wij kunnen ons voorstellen dat u dit geen prettig 
idee vindt. Alle maatregelen die getroffen worden, zowel 
voor, tijdens als na de rit, zorgen ervoor dat u veilig 
vervoerd wordt. Tijdens en na de rit wordt de taxi zoveel 
mogelijk gelucht en worden contactpunten (bijvoorbeeld 
gordels, handvatten, etc.) gereinigd.

WACHTTIJD BIJ ZIEKENHUIZEN EN OPHAALPUNTEN
Normaal kunt u bij een ziekenhuis of bij één van de 
ophaalpunten* in de regio een taxi een half uur van 
tevoren bestellen. Door de huidige omstandigheden kan 
het voorkomen dat u hier toch wat langer moet wachten. 
De wachttijd kan hierdoor maximaal een uur worden. 
De Regiotaxi zal er wel altijd naar streven u zo snel mogelijk 
op te halen. 
* De ophaalpunten zijn te vinden bij het Station Leiden 
Centraal, aan de kant van het LUMC; bij Breestraat, Leiden, 
tegenover het Stadhuis; op het Bevrijdingsplein, Leiden; bij 
de bushalte Heinsiuslaan, Leiderdorp; en bij de Aarhof, 
Alphen aan den Rijn.
 
U NEEMT EEN BEGELEIDER MEE
Als u een begeleider meeneemt tijdens uw rit, omdat u 
de reis niet zelfstandig kunt maken, is het van belang dat 
de begeleider geen gezondheidsklachten heeft. De 
begeleider dient ook een niet-medisch mondkapje te 
dragen. Heeft u een indicatie voor medische begeleiding, 
dan moet de begeleider met u meereizen om u te 
begeleiden. Probeer altijd dezelfde begeleider met u mee 
te nemen, om het aantal contacten te beperken.

SCOOTMOBIELEN WORDEN TIJDELIJK NIET 
VERVOERD
De komende tijd zal het helaas niet mogelijk zijn om uw 
scootmobiel mee te nemen in de Regiotaxi. Deze 
maatregel voorkomt het aantal contactmomenten tussen u 
en de chauffeur en tussen de chauffeur en uw scootmobiel.

U KOMT AAN OP UW BESTEMMING
Heeft u hulp nodig bij het uitstappen, probeer dan eerst of 
dit iemand uit uw eigen huishouden kan zijn.

OVERIGE AANDACHTSPUNTEN
Overige aandachtspunten die de laatste tijd al golden, 
blijven ook nu nog van kracht: 
•  Zorg dat uw juiste telefoonnummer bekend is bij de 

Klantenservice voor het geval zij contact met u moeten 
opnemen;

•  Momenteel geldt de voorin-zit-indicatie niet;
•  Uw vervoerspas hoeft u alleen te laten zien aan de 

chauffeur;
•  Vermijd betalingen met contant geld.

HEEFT U VRAGEN ?
Wij beseffen ons dat al deze maatregelen niet altijd even 
leuk zijn. Of misschien zijn het er zoveel dat u door de 
bomen het bos niet meer ziet. 
De telefonistes van de Regiotaxi helpen u graag met al uw 
vragen of zorgen. 
Regiotaxi reserveren: 0900 20 22 368
Reserveren via internet kan ook: www.rthr.nl

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. ✁



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
September   7   12 augustus
Oktober  8    9 september
November   9   14 oktober
December  10   11 november

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

Dhr. L. Vlaar 
Groot Hoogwaak 1 k117 88 jaar
Mevr. M.W. van Beelen-Scheepmaker 
van Leeuwenstraat 7 87 jaar
Dhr. H. van Dijk (W.S.N.)  
Tolhoren 31 69 jaar
Dhr. H.J.L. van der Holst 
Herenweg 19 77 jaar
Mevr. M.M.A. van den Berg-van den Berg
van Panhuysstraat 1  82 jaar




